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1. Inledning  
I många kyrkor runt om i landet har det sedan medeltiden funnits en eller flera kistor med tre 

lås var. I kistorna skulle kyrkans egendom förvaras. Till ett av låsen hade kyrkoherden nyckel. 

Det andra låset kunde låsas upp av kyrkvärd och nyckel det tredje låsets nyckel fanns hos 

ytterligare vald lekman i församlingen (som kallades sexmän eller tolvmän). I 1686 års 

kyrkolag (som inte förrän 1993 ersattes av en ny kyrkolag) sägs att ”inget må där uttagas utan 

i dessa tre personers närvaro”. Nycklamakten och den maktdelningsprincip som på detta sätt 

konkret kom till uttryck har väckt mitt intresse.
1
 Den gamla kyrkkistan som innehöll för 

församlingen värdefulla föremål tänker jag kan ses symboliskt som en bild för ansvarstagande 

i Svenska kyrkan, om det så rör kyrkliga saker, vem som bestämmer över gudstjänsten eller 

vem som har rätt att tolka vad kristen tro innebär i samtiden. Dessa perspektiv har för mig 

varit en ingång till uppsatsens ämne om gudstjänstmakt i Svenska kyrkan. 

2. Bakgrund  
I denna bakgrund uppmärksammas förändringar som skett framförallt under 1900-talet och 

som innebar en ändrad roll för Svenska kyrkan i samhället. Med breda penseldrag utgör denna 

bakgrundsteckning ett övergripande sammanhang för uppsatsens frågeställningar.   

Kyrkokistorna som ruvar på sin hemlighet och som bara kan öppnas om alla som fått 

nycklamakten är på plats samtidigt ger en fingervisning om den starka ställning som de 

förtroendevalda haft, allt sedan landskapslagarnas tid (med rötter ännu längre tillbaka i 

tiden).
2
 Uppdraget som kyrkvärd omnämns i Västgötalagarna och i Smålandslagen som 

”kyrkherre”, i Östgötalagen som ”vårdare eller förvaltare” och i Svealagarna som 

”försvarare”. Det andra förtroendeuppdraget, sexmännen eller tolvmännen, hade tillsammans 

med kyrkvärdarna ansvar för den kyrkliga förvaltningen och egendomen och de hade också 

med adeln, kyrkoherden och kyrkvärdarna ansvar för sjukstugorna.
3
 

På 1900-talet hade förtroendemannaansvaret successivt vidgats till att omfatta fler områden. 

Ansvaret kom att gälla hela församlingens verksamhet. En förtroendemannaorganisation 

byggdes upp som berörde alla nivåer i kyrkan och som omfattade bland annat biskopsval, 

                                                           
1
 Tack till Sören Ekström som i Svenska kyrkan i utveckling gjort mig uppmärksam på denna bild. Ekström 1999, 

s 63. 
2
 Strandberg 1974, s 10-17, Lundstedt 2006, s 31. 

3
 Pernler 1999, s 48f. 
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representation i domkapitlen och kyrkomötets sammansättning.
4
 Till denna förändring under 

1900-talet kan läggas Svenska kyrkans ändrade ställning inom andra delar av samhället. 

Kontinuerligt hade uppgifter som kyrkan tidigare haft ansvar för försvunnit från kyrkans 

ansvarsområde. Det gällde till exempel skolan, kyrkoherdens ledamotskap i barnavårdsnämnd 

och folkbokföringen.
5
 

En annan förändring under 1900-talet handlar om förändrade relationer mellan kyrka och stat 

med kulmen i ett principbeslut i riksdag och kyrkomöte 1995 som sedan (efter ytterligare 

utredningar, remissförfarande, kyrkomötes- och riksdagsbeslut) kom att genomföras den 1 

januari 2000 i det som ibland kallats för skilsmässan mellan stat och kyrka men som mer 

korrekt handlade om förändrade relationer. Svenska kyrkan har nämligen även efter år 2000 

en tydlig särställning bland trossamfunden i Sverige. Innan jag går in närmare på det område 

som är i centrum i denna uppsats ska jag kort teckna en översiktlig bakgrund om kyrka-

statutredningarna under framförallt senare delen av 1900-talet.  

För de nya relationerna mellan kyrka och stat handlade inte bara om ett beslut i mitten av 

1990-talet, som trädde i kraft år 2000, utan var snarare ett uttryck för en successiv förändring 

som börjat mer än 100 år tidigare. Det första initiativet kom redan 1850 i en riksdagsmotion 

med förslag att upphäva sambandet mellan stat och kyrka. Frågan blev dock mer aktuell 

hundra år senare genom en expertutredning som påbörjades 1958. Utredningsarbete pågick 

därefter mer eller mindre oavbrutet till de nya bestämmelserna började gälla år 2000. 

Expertutredningen 1958 ersattes 1968 av en parlamentarisk utredning som blev klar 1972 

(ofta kallad den myrdalska utredningen eftersom den leddes av statsrådet Alva Myrdal). En 

omfattande kyrkomötesreform genomfördes 1982 som i praktiken innebar att Svenska 

kyrkans beslutanderätt ökade betydligt. Denna reform innebar att riksdagen delegerade frågor 

till kyrkomötet, till exempel om kyrkans lära och ämbete, kyrkans gudstjänstböcker och om 

kollekterna. Kyrkomötets sammansättning förändrades också och en styrelse för kyrkomötet 

(kallad Centralstyrelse) tillkom. Kyrkomötesreformen innebar att när beslut 1986 togs, på 

delegation från riksdagen, om ny psalmbok och nya gudstjänstordningar i en ny 

kyrkohandbok så fattades besluten för första gången av kyrkomötet.
6
  

                                                           
4
 Se här översikt i Brohed 2005, s 192-206. 

5
 Tegborg 1994, s 56-111. 

6
 Ekstrand 2001, s 43. 
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Frågan om förhållandet mellan stat och kyrka blev aktuell på allvar genom en statlig 

expertutredning som kyrkomötet efterfrågat 1988. Denna utredning avslutades 1992 och kom 

bland annat att handla om förhållandet mellan kyrka och stat.
7
 En ny parlamentarisk utredning 

tillsattes därefter, och den blev klar med sitt arbete 1994 (kyrkoberedningen).
8
 Efter att 

kyrkoberedningen remissbehandlats fattade kyrkomöte och riskdag beslut med bred majoritet 

1995 om ändrade relationer mellan kyrka och stat, till stora delar grundat på vad 

expertutredningen 1992 och kyrkoberedningen 1994 föreslagit.
9
 

De ändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan vid millennieskiftet 2000 har setts 

som den största kyrkoförändringen sedan reformationen på 1500-talet. Samtidigt märkte de 

flesta människor knappt förändringen i sitt engagemang i och möte med Svenska kyrkan. 

Gunnar Edqvist, som funnits med som expert och sekreterare i Svenska kyrkan under en stor 

del av kyrka-stat-utredningarna sedan senare delen av 1970-talet, har framhållit att ”[d]et 

ligger något motsägelsefullt i att det genomförs förändringar av historiska dimensioner, vars 

resultat de flesta människor inte lägger märke till.”
10

 Edqvist framhöll att identitet och 

verksamhet bestod samtidigt som avgörande förändringar skedde rörande Svenska kyrkans 

organisation och rättslig ställning. Beskrivningen är samtidigt en förenkling ansåg Edqvist 

eftersom det inte går ”att dra en skarp gräns mellan identitet och organisation”.
11

 

Konstaterandet att identitet och organisation inte går att skilja åt är viktigt och jag kommer i 

denna uppsats att uppmärksamma och diskutera gudstjänsten – en för Svenska kyrkan central 

identitetsfråga. Jag är här särskilt intresserad av hur ansvaret för och organiserandet av 

gudstjänsten i Svenska kyrkan uttrycks i övergripande reglering och hur detta kan förstås. Det 

är frågor om gudstjänstens betydelse och sammanhang i kyrkan samt frågor om ansvar och 

makt över gudstjänsten som är ingången till denna uppsats. 

                                                           
7
 Ekonomi och rätt i kyrkan 1992 (SOU 1992:9). 

8
 Staten och trossamfunden 1994 (SOU 1994:42). 

9
 Ekström 1999, s 36. 

10
 Edqvist 1999, s 9. 

11
 Edqvist 1999, s 10. 
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3. Problemställning, syfte och frågor 
Problemformuleringen i uppsatsen kan formuleras enligt följande: vilken betydelse har 

gudstjänsten i Svenska kyrkan i gällande reglering och hur regleras makten över gudstjänsten? 

Hur kan gudstjänsten och gudstjänstmakten förstås i jämförelse med tidigare lagstiftning och i 

utredningar som ledde fram till nuvarande reglering? Hur kan ansvarfördelningen tolkas 

utifrån organisationsteoretiskt perspektiv? 

Syftet med uppsatsen är att ur organisatoriskt perspektiv uppmärksamma och problematisera 

regleringen om gudstjänst och gudstjänstmakt i Svenska kyrkan, samt att bidra till en analys 

av gudstjänstens betydelse genom att tolka förhållandenas i Svenska kyrkan med hjälp av i 

sammanhanget relevanta organisationsteorier. 

De frågor jag söker svar på handlar om vilken betydelse gudstjänsten har, vad 

gudstjänstmakten handlar om och hur gudstjänstmakten fördelas utifrån övergripande 

reglering i Svenska kyrkan. Jag söker även svar på frågor om vad maktfördelningen innebär 

idag i ljuset av tidigare lagstiftning och utredningar som ledde fram till den nu gällande 

regleringen. Utifrån svaren på dessa frågor går jag vidare för att i uppsatsens analysdel 

fokusera på frågor om hur regleringen av gudstjänstens betydelse och fördelningen av 

gudstjänstmakt kan förstås utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv.  

4. Litteraturöversikt  
Studieobjektet i denna uppsats är kyrklig reglering i Svenska kyrkan och jag är, som framgått 

av problemställningen, intresserad av Svenska kyrkan på en övergripande organisatorisk nivå 

och vad som där uttrycks om gudstjänsten och ansvaret för gudstjänsten. Flera forskare har 

uppmärksammat och studerat Svenska kyrkan ur organisatoriskt perspektiv och särskilt 

relationsförändringen år 2000. Här kan särskilt nämnas Per Hansson som i Från statskyrka till 

fri folkkyrka ‒ en religionssociologisk, tjänsteteoretisk och teologisk analys inför förändrade 

relationer mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 diskuterar organisationskulturen i 

Svenska kyrkan. Särskilt relevant för min uppsats är Hanssons resonemang om kyrkoherdens 

roll utifrån den nya kyrkoordningen. Han kommer här även kort in på gudstjänsten och den 

ansvarsförändring som skett avseende gudstjänsten.
12

 Thomas Ekstrands arbete Folkkyrkans 

gränser. En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri folkkyrka skrevs i samma 

                                                           
12

 Hansson 2001. 
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större forskningsprojekt.
13

 Fokus i denna studie är Svenska kyrkans teologiska identitet. 

Ekstrand utgår här bland annat från statliga utredningar om förhållandet mellan Svenska 

kyrkan och staten. Särskilt intressant för denna uppsats är hans resonemang om relationen 

mellan Svenska kyrkans identitet och dess reglering i lagtext. I mitten av 2000-talet skrev tre 

forskare, inom ramen för Svenska kyrkans utredningar, en studie om demokrati i Svenska 

kyrkan Demokrati är en successiv uppenbarelse.
14

 Ingången i rapporten är mestadels 

teologisk i de avsnitt som ligger närmast uppsatsens ämne. Anne-Louise Eriksson skriver om 

Svenska kyrkans demokratiska identitet, ett resonemang jag anknyter till i avslutningen av 

kapitel sex. Göran Lundstedt medverkar också i rapporten. I sin doktorsavhandling skriver 

han om biskopsroll och demokrati och för övergripande resonemang om demokrati i Svenska 

kyrkan. Till dessa resonemang anknyter jag både i kapitel sex och i analysen i kapitel sju. 

Förutom Hanssons avsnitt om gudstjänst och ansvarfördelning är annars inte fokus i denna typ 

av studier gudstjänsten eller ansvaret för gudstjänsten. Undantaget är Carl Strandbergs studie 

från 1974 som uppmärksammar regleringen av gudstjänsten ur ett kyrkorättsligt perspektiv. 

Däremot aktualiseras kyrkans övergripande identitetsfrågor ur ett teologiskt perspektiv, till 

vilka gudstjänsten i hög utsträckning hör. I denna uppsats har jag dock velat göra en tydlig 

avgränsning i förhållande till teologiska studier om Svenska kyrkan. Ingången i denna uppsats 

analys är organisationsteoretisk. Därför görs här endast en kort anknytning till teologiska 

resonemang. För uppsatsens analys har jag valt att framförallt uppmärksamma två 

forskningsinriktningar.  

Den första forskningslinjen rymmer forskning om idéburna organisationer och förståelsen av 

ideologi. I denna forskning finns flera studier som särskilt stannar vid ideologibegreppets 

betydelse och dess funktion i dessa organisationer.  Ola Segnestam Larsson har 

uppmärksammat att forskare identifierat ideologin som en egenskap som kan särskilja dessa 

organisationer från andra organisationer.
15

 Forskningen har fokuserat på dels ideologins 

betydelse i samhället, och dels ideologins betydelse internt, inom organisationen.  Ett 

forskningssammanhang som exemplifierar den första ”externa” betydelsen är Filip 

Wijkströms diskussion om organisationerna i samhällskontraktet och vad som händer om 

organisationerna flyttar sig inom detta kontrakt. Wijkström uppmärksammar här bland annat 

                                                           
13

 Ekstrand 2002. 
14

 Demokratin är en successiv uppenbarelse 2005 (SKU 2005:2). Forskarna som skriver i rapporten är Anne-
Louise Eriksson, Jörgen Hermansson och Göran Lundstedt. 
15

 Segnestam Larsson 2009, s 19f. 
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Svenska kyrkans ändrade ställning år 2000 och hur detta kan förstås utifrån ett 

samhällsperspektiv.
16

 Till detta samhällsperspektiv hör också forskning om vad som särskiljer 

ideella och idéburna organisationer från sin omgivning. Segnestam Larsson konstaterar dock 

att det är få forskare som diskuterat dessa frågeställningar.
17

 

Redan bakgrunden i denna uppsats har uppmärksammat att förtroendemannainflytandet i 

Svenska kyrkan under 1900-talet har förstärkts på flera olika områden. Det gäller lokalt i 

församlingen, regionalt på stiftsnivå och nationellt med kyrkomötets uppdrag. Svenska kyrkan 

blev också under detta århundrade alltmer självständig i förhållande till staten, med kulmen i 

de ändrade relationerna år 2000. Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Det 

andra forskningsfält som uppmärksammas i uppsatsens analyskapitel är därför forskning om 

demokratiskt styrda organisationer. Inom demokratiforskningen har jag här dels stannat vid 

förståelse av demokrati på ett mer principiellt plan och som rör olika demokratiideal, och dels 

hur fördelning av ansvar och makt kan förstås.  En utgångspunkt är Arend Lijpharts två 

demokratimodeller och hur dessa modeller har vidareutvecklats av andra forskare.
18

 För den 

mer konkreta förståelsen av ansvarsfördelning på lokalplanet har Stig Montins forskning och 

översikt om kommunal förvaltning varit viktig då den utvecklar olika linjer för att förstå 

ansvarfördelning och styrande och utförande uppgifter.
19

 

Vid ett studium av makt och gudstjänst skulle särskilt ett teorisammanhang i det sociologiska 

forskningsfältet ‒ Pierre Bourdieus teoribildning om makt ‒ kunna vara möjligt att använda. 

Detta är något som jag övervägt, men då jag i analysen valt en organisationsteoretisk 

inriktning har jag samtidigt bedömt att det inte är möjligt att inom ramen för denna uppsats 

samtidigt bredda analysen så att den även inbegriper tolkning utifrån ett sociologiskt 

perspektiv. 

                                                           
16

 Wijkström 2012. 
17

 Segnestam Larsson 2009, s 21. 
18

 Lijphart 1999. 
19

 Montin 2006 och 2007. 
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5. Metod 
Den valda metoden i uppsatsen är kvalitativ genom att uppsatsens redovisning och analys sker 

genom studium av kyrklig reglering, med dess förarbeten, samt relevant sekundärlitteratur. 

Metoden syftar till att uppnå en fördjupad förståelse av de problem som diskuteras och 

analyseras i uppsatsen.
20

 Det är en metod som står i en hermeneutisk tolkningstradition och 

används för att uppnå förståelse av komplexa meningssammanhang.
21

  

Analysmetoden i uppsatsen präglas av att växla mellan helhet och delar och mellan olika 

analys- och abstraktionsnivåer, något som i den hermeneutiska teoribildningen brukar kallas 

för ett hermeneutiskt pendlande. Denna tolkningstradition, med dess text- och meningsanalys, 

karaktäriseras ofta av ett holistiskt perspektiv. Med ett sådant perspektiv avses att man 

intresserar sig för förståelse av helheter och större meningssammanhang.
22

  Det eftersträvade 

sammanhangsskapande sker i uppsatsen genom att nuvarande reglering i Svenska kyrkan, i 

kapitel sex, jämförs med tidigare lagstiftning, utredningar samt förarbeten inför den 

nuvarande regleringen. Detta sammanhangsskapande sker också genom att förhållandena i 

Svenska kyrkan relateras till olika teoritraditioner vilka diskuteras i kapitel sju, uppsatsens 

analyskapitel. Angreppssättet kan beskrivas som en teoretisk triangulering: det som ska 

studeras betraktas utifrån flera perspektiv, olika teoretiska positioner. Det bakomliggande 

antagandet här är att fler perspektiv gör det möjligt att få bättre kunskap och en bredare bild 

av ett komplext studieobjekt.
23

 

                                                           
20

 Holme och Krohn Solvang 1997, s 92f. Denscombe 2009, s 319-322. 
21

 Sohlberg och Sohlberg 2009, s 246. 
22

 Sohlberg och Sohlberg 2009, s 183. Denscombe 2009, s 322. 
23

 Denscombe 2009, s 184f. 



10 

 

6. Redovisning: om gudstjänstens reglering och sammanhang  
På vilket sätt gudstjänstens betydelse formuleras i gällande reglering i Svenska kyrkan stannar 

jag vid i detta kapitel. Kapitlet består av uppsatsens redovisning där jag för det första 

undersöker vad som sägs i kyrkoordning och kyrkohandbok om gudstjänstens betydelse och 

om vem eller vilka som har gudstjänstuppdrag och ansvar och makt över gudstjänsten. Jag 

jämför för det andra befintlig reglering med tidigare lagstiftning och med utredningar under 

framförallt 1990-talet, men i viss mån även med tidigare utredningar (vars sammanhang 

översiktligt beskrivits ovan i uppsatsens bakgrund om vägen fram till de ändrade relationerna 

mellan kyrka och stat). Kapitlet avslutas med att redovisningen kort relateras till ett teologiskt 

tolkningssammanhang. Syftet med jämförelsen och den teologiska tolkningen är att 

uppmärksamma betoningar i dagens reglering. 

Att gudstjänsten ses som central i Svenska kyrkan handlar om organisationen Svenska 

kyrkans självförståelse och vad som uppfattas vara kyrkans grundläggande uppdrag. Enligt 

Svenska kyrkans reglering, som jag återkommer till nedan, är gudstjänsten kyrkolivets 

centrum där församlingen möter Gud i Ordet, och sakramenten (dop och nattvard). Svenska 

kyrkan står här i en lång tradition både historiskt och globalt i förhållande till kyrkor runt om i 

världen, med ett betonande av gudstjänsten och ett gudstjänstfirande som känns igen över tid 

och över världen.  

Om gudstjänstens betydelse i kyrkohandbok och kyrkoordning 
Gudstjänstens betydelse kommenteras i Kyrkoordning för Svenska kyrkan samt i 

gudstjänstordningarna som finns i Den svenska kyrkohandboken (del I och II).
24

 Hur 

gudstjänstfirandet ska gå till i Svenska kyrkan, vilka ramar som ska gälla, anges i Den svenska 

kyrkohandboken. Kyrkohandboken uttrycker, tillsammans med kyrkans övriga 

gudstjänstböcker (som till exempel Bibeln och psalmboken) Svenska kyrkans tro, bekännelse 

och lära.
25

   

                                                           
24

 Kyrkoordning för Svenska kyrkan benämns i uppsatsen i den löpande texten och i fotnoterna med kortformen 
kyrkoordningen. Kyrkoordningen och Lagen om Svenska kyrkan ersatte år 2000 den tidigare kyrkolagen. 
Kyrkoordningen uppdateras varje år på nätet med eventuellt ändrade bestämmelser. Hänvisning i uppsatsen till 
kyrkoordningen är till den nu aktuella nätpublicerade texten. Kyrkoordningen, 2013. 
25

 Se här exempelvis Eckerdal, Gerhardsson, Persson 1989, s 147, 153, 162. 
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Den svenska kyrkohandboken del II från 1987 (som fortfarande är den gällande 

kyrkohandboken) innehåller gudstjänstordningar för bland annat biskops- och prästvigning.
26

 

Här beskrivs biskopens ”särskilda uppdrag” som hör samman med ett övergripande ansvar. 

Det handlar om ett tillsynsansvar som inbegriper gudstjänsten: 

 En biskop skall ha tillsyn över stiftet och församlingarna och bära ansvar för att Guds 

 ord blir rent och klart förkunnat, sakramenten rätt förvaltade och barmhärtigheten 

 utövad efter Guds vilja.
27

 

I ordningen för prästvigning står på motsvarande sätt om prästens uppdrag: 

 En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och 

 tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för sin 

 hjord.
28

 

Utgångspunkten för uppdragen är ”kyrkan”. I vad som benämns som ”Guds folk” och ”Kristi 

kropp” har biskopen, prästen och diakonen särskilda uppdrag.  Församlingen nämns i 

inledningsorden i prästvigningsordningen när det sägs att prästen ska ”leda församlingens 

bön”.
29

 

Precisering av uppdragen sker i vigningsordningarnas inledningsord och i frågorna som ställs 

till den som ska vigas. Frågorna till den blivande biskopen och prästen handlar om att utöva 

uppdraget så att ”Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen”. Det 

handlar också om att ”stå fast i” och ”försvara” kyrkans tro och se till att ”Guds ord blir rent 

och klart förkunnat”. Uppdraget handlar vidare om att värna och följa kyrkans ordning och 

om ett kristet liv: att vara ”ett vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet”. 30
 I 

både dessa vigningsordningar framkommer att ordets förkunnelse och sakramentens 

förvaltande är i centrum för uppdraget som biskop och präst i Svenska kyrkan.  

Gudstjänsten kommenteras alltså även i kyrkoordningen. Kyrkoordningen består av 

avdelningar och inom varje avdelning vanligen ett antal kapitel. Varje avdelning innehåller en 

övergripande inledningstext samt pargrafer med bestämmelser. Inledningstexterna ger 

                                                           
26

 Den svenska kyrkohandboken del II från 1987, som bland annat innehåller vigningsordningar för biskop, präst 
och diakon, benämns i uppsatsen med kortformen kyrkohandboken. I Den svenska kyrkohandboken del I finns 
ordningar för Den allmänna gudstjänsten och för De kyrkliga handlingarna (exempelvis dopgudstjänst). 
27

 Kyrkohandboken, 1987, ”Biskopsvigningsmässa”, s 9. 
28

 Kyrkohandboken, 1987, ”Prästvigningsmässa”, s 22. 
29

 Kyrkohandboken, 1987, ”Prästvigningsmässa”, s 21. 
30

 Kyrkohandboken, 1987, ”Biskopsvigningsmässa” och ”Prästvigningsmässa” s 9, 22. 
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bakgrund och sammanhang till bestämmelserna som sedan följer i paragraftexterna. I 

introduktionen av kyrkoordningen sägs att inledningstexterna lyfter fram ”några väsentliga 

aspekter” av de ämnen som behandlas men att avsikten inte är att ge en uttömmande 

beskrivning.
31

  

I kyrkoordningen är kyrkans grunduppdrag framlyft samtidigt som det inledningsvis 

konstateras att regleringen ger en begränsad bild av Svenska kyrkans tro och liv, eftersom 

reglerna i kyrkoordningen ”främst behandlar kyrkans institutionella sida”.
32

 I 

kyrkoordningens inledning konstateras att ”[e]n huvuduppgift för kyrkoordningen är att ange 

de strukturer och beslutsformer som ger de bästa förutsättningarna för Svenska kyrkan att 

fullgöra sin kallelse.”
33

  Här konstateras att kyrkoordningen knyter samman teologi och 

juridik: 

 Det som Svenska kyrkan tror, bekänner och lär ger en utgångspunkt för 

 kyrkoordningens innehåll och kriterier, mot vilket innehållet i kyrkoordningen skall 

 prövas.
34

 

Utgångspunkten för regleringen är kyrkans grundläggande ideologi, det vill säga dess 

trosåskådning uttryckt som kyrkans tro, bekännelse och lära. Vad sägs då i kyrkoordningen 

om gudstjänsten och dess sammanhang? Utifrån en genomgång av kyrkoordningen med dess 

inledningstexter och bestämmelser kan konstateras att gudstjänsten omnämns i flera 

avdelningar. Nedan följer en genomgång av hur detta framförallt sker.  

I första avdelningens inledningstext konstateras att gudstjänsten hör samman med hur läran 

kommer till uttryck: 

 … Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. 

 Evangeliet leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål. 

 […]  

                                                           
31

 Kyrkoordningen 2013 ”Inledning till kyrkordningen”, s 12. I Svenska kyrkans utredningar 1998 och 
huvudbetänkandet kommenteras de föreslagna inledningstexterna, de ”säger inte allt” om de ämnen som 
behandlas. För att få en ”bredare och djupare bild” av till exempel gudstjänster och sakrament hänvisas vidare, 
till kyrkans grundläggande dokument och till kyrkans liv. Förslag till kyrkoordning. Huvudbetänkande (SKU 
1998:1), s 217f. 
32

  Kyrkoordningen 2013, “Inledning till kyrkordningen”, s 11. 
33

 Kyrkoordningen 2013, “Inledning till kyrkordningen”, s 3. 
34

 Kyrkoordningen 2013, “Inledning till kyrkordningen”, s 3. 
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 Läran uttrycks i trosbekännelser, i skrifter från kyrkans historia, i gudstjänstböcker och 

 andra nutida dokument som kyrkan har bejakat. […] I fortlöpande samtal med andra 

 traditioner, i förkunnelsen och gudstjänsten fortsätter Svenska kyrkan att utlägga sin 

 tro.
35

 

I den första avdelningens första kapitel och enda paragraf ‒ en paragraf som kan kallas för 

kyrkoordningens portalparagraf ‒ sammanfattas resonemanget. Texten inleds enligt följande:  

 Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundat 

 i Guds heliga ord …
36

 

I den andra avdelningen, som handlar om församlingarna och församlingarnas uppdrag, 

konstateras dels att ”församlingarna är den primära enheten inom kyrkan” och dels att 

”församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission”.
37

 Allt annat som församlingen gör är ”stöd för och en konsekvens av” 

den grundläggande uppgiften. De förtroendevalda och andra som tillhör kyrkan tillsammans 

med dem som innehar det som kallas för ämbetet eller vigningstjänsten (biskop, präst och 

diakon) har del i ”det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet”.
 38

 

Kyrkoordningens femte avdelning handlar specifikt om gudstjänsten. Inledningstexten börjar 

med konstaterandet att ”[g]udstjänsten är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i 

Ordet och sakramenten”. Vidare konstateras att ”[g]udstjänsten är hela församlingens gåva 

och uppgift.” Resonemanget handlar därefter om allas kallelse (i församlingen) att delta i 

gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till vad som beskrivs som ”det 

gemensamma mötet med Gud”, det vill säga gudstjänsten.
39

 Ett särskilt kapitel i denna 

avdelning handlar om kyrkans gudstjänstböcker, där bland annat kyrkohandboken ingår. I 

inledningstexten slås fast att i ”gudstjänstböckerna uttrycks vad kyrkan tror, bekänner och 

lär”. I den första paragrafen lyfts dessa böckers särskilda betydelse fram genom att de, som en 

konsekvens av att de uttrycker kyrkans lära, ska antas av kyrkomötet: 

                                                           
35

 Kyrkoordningen 2013 1 avd. Inledning, s 4. 
36

 Kyrkoordningen 2013 1 avd. 1 kap. 1 §. 
37

 Kyrkoordningen 2013 2 avd., Inledning, s 5 samt 2 kap. 1 §. 
38

 Kyrkoordningen 2013 2 avd. Inledning, s 5. 
39

 Kyrkoordningen 2013 5 avd. Inledning, s 47. 
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 [Svenska kyrkans gudstjänstböcker] skall som uttryck för Svenska kyrkans tro, 

 bekännelse och lära antas av kyrkomötet.
40

 

I den avdelning i kyrkoordningen som handlar om kyrkliga uppdrag och befattningar 

förekommer ett övergripande resonemang om kyrkans uppdrag som handlar om ett brett 

idémässigt sammanhang. Det är framförallt i inledningstexten som detta utvecklas:  

 Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk. Alla i kyrkan är lemmar i 

 en och samma kropp. Dopet är den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och ger 

 delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag […] 

 Alla kyrkans anställda och medarbetare skall tjäna kyrkan och församlingen och i det 

 uppdrag de fått bidra till att evangeliet blir känt, kyrkan uppbyggd och människor 

 tjänade.
 41

 

Inledningstexten i den avdelning i kyrkoordningen som handlar om församlingstillhörighet 

och indelning utvecklar också ett resonemang om uppdraget. Här betonas betydelsen av 

gudstjänsten och gudstjänstgemenskapen:  

 Svenska kyrkans uppdrag är att ge vidare evangelium i ord och handling… […] 

 Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan eftersom det är där 

 människor lever, evangelium förkunnas och sakramenten delas ut. Utan gudstjänsterna 

 och gudstjänstgemenskapen finns ingen församling.
42

 

Den sista avdelning som nämner om kyrkans övergripande uppdrag, det explicita eller 

implicita sammanhanget för gudstjänsten, handlar om tillsyn och överklagande. I 

inledningstexten i denna del av kyrkoordningen sägs att:  

 Alla som tillhör kyrkan har ansvar för att evangelium når ut.
43

 

Utifrån genomgången av hur gudstjänsten och gudstjänstens sammanhang beskrivs kan 

konstateras att kyrkohandboken lyfter fram att centrum i gudstjänsten är att ”Guds ord blir 

rent och klart förkunnat” och att sakramenten blir ”rätt förvaltade”. Utifrån kyrkoordningen 

kan konstateras att den återkommer till gudstjänsten, vanligen då Svenska kyrkans ideologiskt 

grundläggande sammanhang beskrivs. Inledningstexterna och bestämmelserna lyfter fram att 

                                                           
40

 Kyrkoordningen 2013 5 avd. 18 kap., Inledning, s 49. 
41

 Kyrkoordningen 2013 7 avd. Inledning, s 63. 
42

 Kyrkoordningen 2013 8 avd. Inledning, s 76. 
43

 Kyrkoordningen 2013 13 avd. Inledning, s 133. 
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till kyrkans absolut ”grundläggande uppgifter” hör att utlägga Svenska kyrkans tro och lära. 

Tron sägs gestaltas i gudstjänst och liv, ja tron kommer uttrycks i gudstjänsten. Gudstjänsten 

framstår utifrån regleringen som en grundläggande för kyrkan. Gudstjänsten beskrivs explicit 

som ”kyrkolivets centrum” ‒ utan gudstjänst och gudstjänstgemenskap kan inte en församling 

fungera. 

Det kan samtidigt noteras att den paragraf i kyrkoordningen som behandlar 

gudstjänstböckernas ställning primärt handlar om vem som beslutar om gudstjänstböckerna 

och inte om gudstjänsten i sig, något jag återkommer till i nästa avsnitt, och att 

inledningstexterna och bestämmelserna i övrigt inte utvecklar gudstjänstböckernas betydelse. 

Om uppdrag och gudstjänstansvar 

Jag har hittills framförallt uppmärksammat skrivningar i kyrkoordningen om gudstjänsten, 

och att gudstjänsten sammankopplas med kyrkans grundläggande uppdrag.  

Om texterna i kyrkoordningen tämligen kortfattat stannar vid gudstjänstens betydelse och vad 

gudstjänsten uppfattas vara, så sägs betydligt mer om gudstjänstens ansvarsfrågor, ofta 

relaterat till ansvaret för kyrkans grundläggande uppdrag. I inledningstexten till den avdelning 

som handlar om församlingen och församlingens uppdrag utvecklas ett resonemang som tar 

avstamp i vad som beskrivs som allas delaktighet i det som kallas för ”det allmänna 

prästadömet”. Det är ett prästadöme som uppfattas handla om ansvar och ansvarsfördelning: 

 Delaktigheten i de döptas och troendes allmänna prästadöme förenar alla i 

 församlingen, vigda och icke vigda. Alla har tillsammans ansvaret att församlingens 

 grundläggande uppgift blir utförd. Den demokratiska organisationen och kyrkans 

 ämbete eller vigningstjänst har gemensamt ansvar för att bedriva verksamhet i enlighet 

 med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.
44

  

Resonemanget om allas ansvar leder i texten direkt vidare till ett avsnitt om den demokratiska 

organisationen i församlingen med olika uppdrag, och kyrkans ”ämbete” eller 

”vigningstjänst” (som biskop, präst och diakon oftast benämns i kyrkoordningen). I textens 

fortsättning utvecklas hur de olika uppdragen förhåller sig till varandra: 

 Kyrkans verksamhet bärs således organisatoriskt upp såväl av alla kyrkotillhörigas, och 

 särskilt de förtroendevaldas, ansvarstagande inom den demokratiska organisationen 

 som av ansvarstagandet hos dem som är vigda till uppdraget inom kyrkans 

                                                           
44

 Kyrkoordningen 2013 2 avd. Inledning s 5. 
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 vigningstjänst. Det är inte två helt skilda former av ansvar. De förtroendevalda och 

 andra som tillhör kyrkan har tillsammans med dem som innehar vigningstjänsten del i 

 det gemensamma uppdraget att förkunna det kristna budskapet. Tillsammans har de 

 också ansvar för det demokratiska beslutsfattandet och för besluten”.
45

 

 

Figur 1. Översiktligt utifrån kyrkoordningen om ansvarområden för alla döpta, valda och vigda.  

Också i den följande avdelningen i kyrkoordningen som handlar om stiften, Svenska kyrkans 

regionala nivå, berörs gudstjänstens ansvarfrågor. Här handlar det om stiftens ”grundläggande 

uppgift” att, som det står i inledningstexten, ”främja och ha tillsyn över församlingslivet”. 

Den uppgiften gäller främst församlingarnas ”gudstjänstliv, undervisning, diakoni och 

mission.”
46

 Det som sägs om stiftens ”grundläggande uppgift” preciseras sedan i 

bestämmelserna. Det handlar om: 

                                                           
45

 Kyrkoordningen 2013 2 avd. Inledning, s 5. 
46

 Kyrkoordningen 2013 3 avd. Inledning, s 22. 
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 … att främja och ha tillsyn över församlingslivet [… och …] att främja och ha tillsyn 

 över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

 diakoni och mission.
47

 

Stiften ska alltså säkerställa att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och det är då 

gudstjänstfirandet som särskilt lyfts fram. 

Att Svenska kyrkan är en sammanhållen nationell organisation märks genom att det också 

finns nationella organ. Dessa organ ska ta ansvar för gemensamma angelägenheter som gäller 

bland annat inomkyrklig normgivning.
48

 Ramarna för den nationella nivån anges i 

kyrkoordningens fjärde avdelning. Svenska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet. I 

bestämmelserna anges att det är kyrkomötet som i kyrkoordningen utfärdar bestämmelser om: 

1. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, 

2. Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar 

3. tillhörigheten till Svenska kyrkan, 

4. kyrkans vigningstjänst, 

5. den kyrkliga organisationen, och 

6. de regler efter vilka församlingarna och stiften […] skall fullgöra sina uppgifter.49 
 

Innan kyrkomötet beslutar om bland annat Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, kyrkans 

böcker, gudstjänster och sakrament samt vigningstjänsten ska en särskild nämnd (kallad 

läronämnd), där bland annat alla biskopar ingår, yttra sig.
50

  

I den avdelning i kyrkoordningen som handlar specifikt om gudstjänsten, sägs som 

uppmärksammats ovan, mycket kortfattat i inledningstexten att centrum i kyrkolivet är 

gudstjänsten. Gudstjänsten beskrivs som både ”gåva och uppgift” för församlingen. Vad 

denna gåva och uppgift får för konsekvenser i församlingen preciseras genom konstaterandet 

att [a]lla i församlingen är kallade att delta i gudstjänsten och komma med sina erfarenheter 

och livsfrågor till det gemensamma mötet med Gud.”  I texten tydliggörs därefter att 

”[k]yrkorådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och 

utveckling.”
51

 

                                                           
47

 Kyrkoordningen 2013 3 avd. 1 §, 4 §. 
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 Kyrkoordningen 2013 4 avd. Inledning, s 36. 
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 Kyrkoordningen 2013 4 avd. 2 §. 
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 Kyrkoordningen 2013 4 avd. 17 §. 
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I denna avdelning utvecklas även hur ansvaret för gudstjänsten fördelas. Här anges 

rollfördelning och hur beslutsfattande sker. De som omnämns som beslutsfattare är 

domkapitlet och biskopen (stiftet), kyrkorådet, kyrkoherden och tjänstgörande präst. Här 

nämns också kyrkomusikern och den som är döpt och hör till eller är anställd i församlingen: 

 Domkapitlet ska besluta om minsta antalet gudstjänster med nattvard 

 (huvudgudstjänster).
52

  

 Kyrkorådet beslutar, efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker, om 

 vilka i kyrkohandboken angivna former av huvudgudstjänst som utöver högmässa 

 används i församlingen. Kyrkoherden beslutar också om vad som gäller om annan 

 gudstjänstordning brukas vid ett visst tillfälle. Beslut om detta fattas av kyrkoherden 

 efter samråd med präster och kyrkomusiker och efter medgivande av kyrkorådet. Ett 

 sådant beslut ska genast anmälas till domkapitlet.
53

  

 Kyrkoherden beslutar, efter samråd med församlingens kyrkoråd, präster och 

 kyrkomusiker, om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning. Den präst som 

 leder gudstjänsten beslutar om vilka av kyrkohandbokens alternativa moment som skall 

 användas. Kyrkoherden fastställer efter samråd med församlingens kyrkoråd, präster 

 och kyrkomusiker en plan för församlingens gudstjänster. Vid oenighet mellan 

 kyrkorådet och kyrkoherden om gudstjänstplanen får ärendet föras till domkapitlet för 

 beslut.
54

 

Frågan om vem som får leda gudstjänsten och predika regleras också i kyrkoordningen. 

Huvudregeln är att gudstjänsten leds av den som är präst i Svenska kyrkan.
55

 Stiftets biskop är 

den som ”beslutar” om predikotillstånd och tillstånd att leda gudstjänster i övrigt ‒ i vissa 

eller alla församlingar i stiftet. Kyrkoherden beskrivs inte här som beslutsfattare men får ”ge 

tillstånd” åt någon som är döpt, tillhör eller är anställd i pastoratet att predika och leda 

gudstjänsten vid en viss eller vissa av de gemensamma gudstjänsterna.
56

 I denna avdelning av 

anges vidare på motsvarande sätt att präst leder dopgudstjänst, nattvardsgudstjänst, bikt, 

konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst och begravningsgudstjänst.
57
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Då de följande avdelningarna i kyrkoordningen berör ansvaret för gudstjänsten sker detta, 

med ett undantag, endast i inledningstexterna. I sjunde avdelningen handlar det om kyrkliga 

uppdrag och befattningar, i den åttonde avdelningen om församlingstillhörighet och 

indelning och i den nionde avdelningen om de kyrkliga valen. I den trettonde avdelningen om 

tillsyn och överklagande behandlas gudstjänstfrågor också i bestämmelserna. 

I den sjunde avdelningens inledning om uppdrag och befattningar förekommer explicita 

bibliska/teologiska referenser. Här talas om kallelsen till ”hela Guds folk” att föra ut 

evangelium, och att alla är ”lemmar i en och samma kropp”. Därefter talas om dopet som 

”den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan”. Det är enligt resonemanget denna vigning 

som ”ger delaktighet i kyrkans gemensamma uppdrag”. Hur dessa begrepp (”Guds folk” och 

”lemmar” i en ”kropp”) ska förstås i detta sammanhang, och vilka som ingår i ”Guds folk” 

och i kategorin ”alla” preciseras här som ”förtroendevalda, frivilliga medarbetare, anställda 

och de som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst”. De ska ”fullgöra de speciella 

uppdrag som de anförtrotts i solidaritet med Svenska kyrkan och kyrkans tro, bekännelse och 

lära”. Alla som ingår i dessa grupper står ”i evangeliets tjänst och under dess auktoritet”.
 58

 De 

som har vigts till sitt uppdrag särskiljs alltså inte här utan tvärtom betonas att alla anförtrotts 

”speciella uppdrag”. 

Det övergripande syftet med ”kyrkans vigningstjänst eller ämbete” anges i inledningstexten. 

Det handlar om:  

 … en tjänst i och för församlingen. […] Kyrkans kallelse och vigningen av särskilda 

 personer till livslång tjänst syftar till församlingens andliga uppbyggelse och skall rusta 

 församlingen för dess uppdrag i världen”.
 59

  

Om prästen sägs att som:  

 Verbi Divini Minister (det gudomliga ordets tjänare) ska prästen i trohet mot sitt 

 uppdrag förkunna evangeliet rent och klart, genom dopet föra nya människor till 

 kyrkans gemenskap, leda firandet av den heliga måltiden och förmedla förlåtelse, tröst 

 och hopp.
60
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Därefter sker i särskilda bestämmelser preciseringar om uppdraget som biskop, präst och 

diakon. Det kan noteras att det inte i bestämmelserna förekommer ytterligare preciseringar om 

dessa uppdrags ansvarområden, som motsvarar vad som står i kyrkohandboken. Exempelvis 

prästens uppdrag att förvalta sakramenten och förkunna evangeliet preciseras inte där. 

Däremot förekommer denna typ av preciseringar, som citatet ovan visar, i inledningstexten. 

Om de förtroendevalda i församlingens sägs att deras ”uppdrag” handlar om ”att ta ansvar för 

att församlingens grundläggande uppgift blir utförd”. Därefter vidgas texten till att tala om ett 

”tjänande uppdrag” för alla kyrkans anställda och medarbetare, de ska ”tjäna kyrkan och 

församlingen och i det uppdrag de fått bidra till att evangeliet blir känt, kyrkan uppbyggd och 

människor tjänade...”.
 
I inledningstexten som helhet återkommer ord om uppdragets tjänande 

karaktär. Vissa av formuleringarna i kyrkoordningen liknar uttryck i kyrkohandbokens 

prästvigningsordning, med dess inledningsord och frågor inför vigningen. I 

vigningsordningen tals om ett tjänande uppdrag, om evangeliets utbredande och om kyrkans 

uppbyggnad.
61

 Likheterna i formuleringarna kan illustreras enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Om uppdrag i kyrkoordningen och i kyrkohandboken, prästvigningsordningen. 

I den åttonde avdelningen om församlingstillhörighet och indelning talas om gudstjänsten 

som grundläggande för församlingen. För att församlingen ska kunna utföra sin ”uppgifter” 

måste det finnas människor som är villiga att ta ansvar för gudstjänsten. I denna 

inledningstext förs resonemanget om gudstjänstansvar samman med ett resonemang om 
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 Kyrkohandboken, 1987, ”Prästvigningsmässa” s 21f. 

Kyrkoordningen, avdelning sju, 

om alla döptas uppdrag: 

 

”tjänande uppdrag”, ”tjäna 

kyrkan”, ”människor tjänade” 

”bidra till att evangeliet blir 

känt” 

”kyrkan uppbyggd” 

Kyrkohandboken om prästens 

uppdrag, i inledningsord och 

vigningsfråga ett: 

”en präst skall i sitt ämbete leva 

som Kristi tjänare, öppen för 

människors behov…” 

Alla döpta är ”kallade att föra ut 

evangeliet i hela världen” 

”kyrkan uppbyggd” 
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Svenska kyrkans stiftsorganisation och den episkopala strukturen som ska ”värna om och 

främja församlingarnas liv och hela kyrkogemenskapens enhet.”
62

 

Också i den del av kyrkoordningen som särskilt handlar om de kyrkliga valen finns ett 

resonemang om kyrkans grundläggande uppgift. I inledningen konstateras att de som tillhör 

Svenska kyrkan ”väljer sina företrädare i beslutande organ genom demokratiska val”. Här ges 

en tolkning av vad detta innebär: ”Därigenom [… ges de som …] tillhör kyrkan en möjlighet 

att ta ansvar för hur församlingen skall fullgöra sin grundläggande uppgift och hur stiften […] 

ska främja den uppgiften.”. Förfarandet beskrivs som en bred delaktighet i kyrkans styrelse 

och ”har sin grund i kristen människosyn och i Guds folks gemensamma ansvar på dopets 

grund för kyrkans alla angelägenheter”.
63

 I avsnittet om de kyrkliga valen förekommer alltså, 

liksom i avdelningen om uppdrag och befattningar, hänvisning till tanken om ett gudsfolk. 

Avslutningsvis ska jag uppmärksamma den trettonde avdelningen om tillsyn och 

överklagande där tillsyn över det grundläggande uppdraget behandlas. I inledningen 

konstateras här att utöver att alla har ansvar för evangeliets utbredande så sker ingen ”formell 

tillsyn” av evangeliets spridning. Däremot framhålls att för ”gemenskapen och enhetens 

skull” behövs en särskilt ordnad församlingstillsyn och det ”hör till biskopens och stiftets 

uppdrag att svara för en sådan tillsyn”.
64

 Hur detta ska gå till anges i paragraftexten. Det 

handlar bland annat om den s.k. församlingsinstruktionen som ska innehålla ett ”pastoralt 

program” för församlingen där gudstjänstfirandet finns med som första punkt. Denna 

instruktion utfärdas av domkapitlet efter godkännande av församlingens beslutande organ och 

kyrkoherden var för sig. Instruktionen är därefter bindande för församlingen. Frågor om 

ändring av en församlingsinstruktion får väckas av församlingens beslutande organ, 

kyrkorådet, kyrkoherden eller domkapitlet. I en särskild paragraf anges att domkapitlet, om 

särskilda skäl föreligger, utan godkännande av kyrkoråd och kyrkoherde, får utfärda 

församlingsinstruktion.
65

 

 Jag började detta kapitel med att gå till kyrkohandboken och vad som där sägs om 

gudstjänsten och uppdragen som biskop och präst. I genomgången av kyrkoordningen har jag 

stannat vid motiveringar till det som i kyrkoordningen vanligen kallas för ”vigningstjänsten” 
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(som i inledningstexterna till avdelning två och sju också benämns ”ämbete”). I 

vigningstjänsten ingår diakontjänsten, som dock inte enligt kyrkohandboken och 

kyrkoordningen har ett specifikt gudstjänstansvar. Vid en jämförelse mellan kyrkoordningens 

motiveringar av tjänsterna som biskop och präst, som jag återgett ovan, och kyrkohandbokens 

motivering av biskopens och prästens uppdrag märks skillnader. Kyrkoordningen talar om att 

vigningstjänsten är en tjänst ”i och för församlingen” som ska ”rusta församlingen” och syftar 

till församlingens ”andliga uppbyggelse”. Kyrkohandboken tar inte sin utgångspunkt i 

”församlingen” utan talar om ”kyrkan”. I kyrkan har biskopen, prästen och diakonen särskilda 

uppdrag.  Församlingen nämns i inledningsorden i prästvigningsordningen endast när det sägs 

att prästen ska ”leda församlingens bön”. Motiveringarna i kyrkohandboken och 

kyrkoordningen har alltså olika betoningar. Kyrkohandbokens sätt att tydliggöra uppdragen i 

kyrkan finns inte på motsvarande sätt med i kyrkordningens motiveringar som alltså mer 

betonar församlingen. 

Jag har vidare i detta kapitel stannat vid att de olika uppdragen i kyrkoordningen relateras till 

bibliska/teologiska referenser, särskilt gäller det uppdrag som ges genom val. Hänvisningen 

till ”Guds folk” förekommer också i inledning till kyrkohandbokens vigningsgudstjänster.  

Här talas i gudstjänsternas inledningsord om ”särskilda uppdrag”, med syftning på biskop, 

präst och diakon, och om kyrkan som ”Guds folk” och ”Kristi kropp”: Det är ”[i] detta Guds 

folk” som ”alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen” och som det 

finns särskilda uppdrag.
66

 När tanken om ett Gudsfolk nämns i kyrkohandboken handlar det 

både om alla döptas ansvar och om det särskilda uppdraget som ges genom vigningen till 

biskop och präst.  

Vilka övergripande iakttagelser kan då göras, utifrån redovisningen ovan, om särskilda 

betoningar i kyrkoordningen om gudstjänsten och dess sammanhang? En slutsats är dels att 

gudstjänsten tydligt lyfts fram som central i Svenska kyrkan, som en del av resonemang om 

kyrkans ideologiska bas och dels att resonemanget om gudstjänsten i kyrkoordningen 

omgående relateras till frågor om fördelning av ansvar över gudstjänsten och hur makten ska 

delas i Svenska kyrkan. Den princip för maktdelning som lyfts fram hänvisar till dopet och 

det som kallas för ”det allmänna prästadömet” men i dessa resonemang görs inte hänvisning 

på motsvarande sätt till uppdragen som biskop, präst och diakon. Återkommande talas om 

”allas” ansvar och ”gemensamt” uppdrag. Det är dock uppdrag och uppgifter för de 

                                                           
66

 Kyrkohandboken 1987, ”Biskopsvigningsmässa”, s 9 och ”Prästvigningsmässa”, s 21. 



23 

 

förtroendevalda som betonas. I genomgången av kyrkoordningen har jag visat att 

kyrkoordningen också anger hur ansvarsfördelningen ska gå till, med uppdrag nationellt (i 

kyrkomötet), på regional nivå (stiftens tillsynsansvar) och lokalt (rollfördelning i 

församlingen mellan kyrkoråd och kyrkoherde och präst). Här kan samtidigt noteras att 

skrivningarna är mer oklara vad gäller frivilliga medarbetare och andra i församlingen 

(”kyrkotillhöriga”). De lyfts fram som en del av gruppen ”alla döpta” men hur deras 

ansvarsutrymme ser ut preciseras inte närmare. 

Sammanhang för nuvarande reglering: kyrkolag och utredningar 
Hur kan då formuleringarna om gudstjänsten och ansvaret för gudstjänsten förstås i relation 

till tidigare lagstiftning och de utredningar och förarbeten som så småningom ledde fram till 

den ändrade regleringen? 

Först behöver framhållas att kyrkolagen har en helt annan karaktär än kyrkoordningen. Den är 

vad gäller dessa frågor betydligt mer kortfattad och utvecklar inte alls frågorna om gudstjänst 

och ansvarsfördelning på samma sätt. Utifrån ett sådant inledande konstaterande blir de 

samtidigt relevant att jämföra kyrkoordningen med kyrkolagen, för att se hur kyrkoordningens 

betoningar förhåller sig till kyrkolagen.  

Vilket är sammanhanget för gudstjänsten i kyrkolagen och vad framkommer där om 

ansvarfördelning och maktdelning? En ny kyrkolag tillkom 1992 och hade trätt i kraft 1993.
67

 

Den ersatte då den kyrkolag som ursprungligen tillkommit redan 1686 och som förändrats på 

många sätt genom århundradena. I kyrkolagen från 1992 sägs i den andra avdelningen, som 

handlar om Svenska kyrkan som trossamfund, att Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt 

trossamfund (1 §). Därefter slås fast att Svenska kyrkan genom sina församlingar 

”upprätthåller Svenska kyrkan en på demokratisk grund uppbyggd riskomfattande 

verksamhet” (2 §).  I samma avdelning anges också (4 §) att bara den som ”bekänner Svenska 

kyrkans lära får inneha en biskops- eller prästtjänst i Svenska kyrkan”.
68

 Här anges vidare (5 

§) att biskoparna och domkapitlen: 

 skall se till att den ordning som gäller för Svenska kyrkan med avseende på Svenska 

 kyrkans lära, böcker, sakrament, gudstjänst och övriga handlingar iakttas i 

 församlingarna. Biskoparna och domkapitlen skall vidare ha tillsyn över hur 
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 innehavarna av det kyrkliga ämbetet förvaltar detta och efterlever sina avgivna 

 vigningslöften.
69

 

I den fjärde avdelningen, som handlar om den kyrkliga indelningen, anges att det är 

församlingen som är ”den grundläggande lokala enheten inom Svenska kyrkan”. Stiften 

beskrivs som den regionala enheten och tjänstgöringsområde för biskopen.
70

 Den sjunde 

avdelningen handlar om den centrala organisationen och preciserar bland annat kyrkomötets 

uppgifter. Till uppgifterna hör ”kyrkomötets normgivning” och kyrkomötet får meddela 

föreskrifter om: 

1. Svenska kyrkans lära, 

2. Det kyrkliga ämbetet, 

3. Svenska kyrkans böcker, 

4. Svenska kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, 

[…].
71

 

 

I den femte avdelningen behandlas ”den lokala organisationen” och bland 

församlingsangelägenheterna nämns som första punkt ”främjande av kyrkans gudstjänstliv 

och undervisning samt diakoni och evangelisation”. I det kapitel som handlar om kyrkorådets 

övergripande uppgifter anges som första uppgift att kyrkorådet ”skall ha omsorg om 

församlingslivet och verka för dess utveckling, leda förvaltningen av församlingens 

angelägenheter samt tillsyn över övriga nämnders verksamhet”. 

Jämför man kyrkolagen med kyrkoordningen märks skillnader. Till viss del har det att göra 

med att kyrkolagen och kyrkoordningen har olika uppbyggnad, något jag inledningsvis 

konstaterade i detta avsnitt. Men det blir tydligt att kyrkoordningen betonar gudstjänsten och 

särskilt utvecklar frågorna om ansvar och det gemensamma uppdraget. Det handlar inte 

längre, som i kyrkolagen, om själva organisationsprincipen ‒ ”en på demokratisk grund 

uppbyggd organisation”. Istället benämns och utvecklas olika uppgifter och särskilt de 

förtroendevaldas uppdrag. Vidare kan noteras att när kyrkomötets uppgifter beskrivs i 

kyrkolagen är det kyrkliga ämbetet punkt nummer två, efter punkt ett som gäller kyrkans lära. 

I kyrkoordningens motsvarande bestämmelserna är det som kallas kyrkans vigningstjänst 

däremot punkt nummer fyra, och till nummer två hör istället kyrkans böcker, gudstjänster, 

sakrament och övriga handlingar.  
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I direktiven för det kyrkliga utredningsarbetet under andra halvan av 1990-talet konstateras 

att ”[k]yrkan bygger på uppenbarelsen i Jesus Kristus, som givits till frälsning för hela 

skapelsen” och att ”[k]yrkans gestaltning och organisation är betydelsefull därför att den 

avspeglar kyrkans budskap.” Man framhöll vidare i direktiven att evangeliet är ett, men att 

kyrkans organisation däremot kan utformas på olika sätt.
72

 Det var alltså viktigt, i ingången av 

1990-talets reformarbete att i direktiven slå fast den kristna uppenbarelsen som utgångspunkt 

för utredningsarbetet och för kyrkans organisation. 

När sedan de ändrade relationerna mellan Svenska kyrkan och staten behandlades vid 1995 

års kyrkomöte samt vid ett extra kyrkomöte 1997 fanns frågorna om kyrkans identitet i 

centrum. Perspektivet kan exemplifieras av andra kyrkolagsutskottets betänkande vid 1995 års 

kyrkomöte. Utskottet framhöll att ”den avgörande frågan” för att ta ställning till förslaget om 

ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan handlade om ”det var möjligt att bevara 

Svenska kyrkans identitet vid en relationsändring” och att ”Svenska kyrkans ställningstagande 

bestäms av hur hon ser på sin egen identitet, av hennes självförståelse”.
73

 I ett av förarbetena 

till kyrkoordningen, delbetänkandet Bekännelse, gudstjänst, kyrkomöte (SKU 1998:2) 

konstateras i linje med skrivningarna som sedan kom in i kyrkoordningen att gudstjänsten är 

”ett tecken på Kristi kyrka och församlingens grundläggande livsform”. Att fira gudstjänst är 

inte en uppgift som ”kan ifrågasättas eller väljas bort”. Det är ”en grundläggande uppgift för 

församlingen”.
74

  

Går man tillbaka till andra halvan av 1900-talet med utredningar och förarbeten från 1968 

och framåt kan man följa en förskjutning i betoning och terminologi vad gäller förhållandet 

mellan demokratiskt valda och de som vigts till tjänst. Carl Strandberg har i en 

prästmötesavhandling 1974 diskuterat de då aktuella förhållandena mellan de demokratiskt 

valda och kyrkans ämbete och konstaterat att bestämmelserna på gudstjänstens område 

innebar att prästen ensam var ansvarig för gudstjänsten och att kyrkorådet inte hade några 

befogenheter på detta område.
75

 

I den expertutredning som hade börjat sitt arbete 1958 och som blev klar tio år senare talas om 

”den demokratiska principen”. Man konstaterar att det handlar om ”fördelning” av 
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”inflytande” mellan ”präster och lekmän”. Återkommande talas om ”olika uppgifter”, vilket 

dock inte enligt utredningen får stå i motsättning till demokratins princip. Det man beskriver 

som ”den prästerliga dominansen” kan bara accepteras som ett uttryck för att ”olika uppgifter 

kan tillkomma olika medlemmar inom kyrkan”.
76

  I den parlamentariska utredningen från 

1972 talades om den för Svenska kyrkan ”typiska kombinationen av prästerlig 

ämbetsförvaltning och folkligt förankrat församlingsstyre”. Maktfördelning mellan präster 

och lekfolk är ”sidoordnad”. Innehavarna av prästämbetet i kyrkan har ett ”självständigt 

ansvar” för kyrkans lära, undervisning och sakramentsförvaltning. Prästämbetet är ett 

”religiöst bestämt” ämbete.
77

  

I förarbetet till 1988 års församlingslag talades i en proposition om den ”dubbla 

ansvarslinjen”. Texten är ett exempel på hur denna bestämning av vigda och valda i kyrkan 

får en framträdande roll då uppdragen i kyrkan utvecklas. Resonemanget kom att få 

ytterligare betydelse genom att det vävdes in i principresonemangen både i expertutredningen 

1992 Ekonomi och rätt i kyrkan och i utredningen Rättslig reglering från 1997.
78

 Principen 

om ansvarslinjen beskrivs i texten som ”en kombination av prästerlig ämbetsförvaltning och 

folkligt förankrat självstyre”. Det handlade om att:  

 ”en demokratiskt uppbyggd församlingsorganisation kombineras med ett prästerligt 

 ämbetsansvar som inte är underställt de demokratiskt valda organen. Motiveringen är 

 att evangeliet och kyrkans lära inte är framsprungna ur en demokratisk process eller 

 kan ändras enligt vanliga demokratiska spelregler.”
79

 

Att tala om ett sidoordnat eller självständigt ansvar och olika uppdrag, som förekommit i 

utredningarna i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet, hade mött invändningar. Ett 

exempel på kritik kom från den arbetsgrupp som presenterade sin uppfattning vid kyrkomötet 

1987 i en analys av konsekvenserna av kyrkomötesreformen 1982. Gruppen menade att det 

förekom en feltolkning av förståelsen av den dubbla ansvarslinjen. Det man vände sig mot 

handlade om uppfattningen att denna ansvarslinje innebar olika ansvarsområden som skiljde 

”tro, lära och liv” från ”administration, organisation och ekonomi”.
80
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Expertutredningen 1992 stannar också vid den dubbla ansvarslinjen och beskriver principen 

som ett gemensamt ansvarstagande om än med olika roller. Lekmän och förtroendevalda har 

”alltid gett[s] en stark ställning i Svenska kyrkan”. Samtidigt förs ett resonemang om prästens 

specifika ansvarsområde: 

 [Prästen har] alltid haft ett självständigt och av församlingens inflytande oberoende 

 ansvar för de i strikt mening prästerliga funktionerna, såsom ämbetsförvaltningen, 

 förkunnelse och själavård.
81

  

I den statliga delutredningen Rättslig reglering som kom 1997 förklaras att 

ämbetsförvaltningen ”representerar kyrkans förkunnelsetradition med rötter tillbaka till 

urkyrkan”. I denna utredning beskrivs att ett särskilt ansvar lagts på kyrkans ämbetsbärare 

som gällde ”kyrkans förkunnelse och förvaltande av sakramenten.”. Denna utredning lyfter 

fram det s.k. ämbetsansvaret och betonar samtidigt den demokratiska organisationen. 
82

 I 

utredningen görs en tydlig koppling mellan ”den demokratiska uppbyggnaden” och en 

grundsyn inom Svenska kyrkan om ”alla kyrkotillhörigas delaktighet”. Ett ”viktigt uttryck” 

för denna grundhållning var enligt utredningen den demokratiska beslutsstrukturen. I 

resonemanget hänvisas till kyrkomötet 1994 och andra kyrkolagsutskottet som hade talat om 

att en sådan delaktighet motiveras av en delaktighet i kyrkans liv som beskrivs som ”det 

allmänna prästadömet på dopets grund”.
83

 I Rättslig reglering från 1997 talas om ”den dubbla 

ansvarslinjen” som här karaktäriseras som en ”organisatorisk princip”. Nu handlar 

resonemanget också om vad som beskrivs som ”ett gemensamt uppdrag för alla som tillhör 

Svenska kyrkan”. Detta uttolkas som ”ett gemensamt uppdrag för alla ämbetsbärare som för 

övriga kyrkotillhöriga”. I utredningen betonades att det handlade om ”samverkan” och att det 

inte är fråga om ”två från varandra separerade former av ansvarstagande”. Att så verkligen var 

fallet menade man bland annat kom till uttryck genom att förtroendevalda och övriga 

kyrkotillhöriga är delaktiga i uppdraget att förkunna det kristna budskapet och att 

ämbetsbärarna är delaktiga i och har ansvar för de demokratiska besluten.
84

 

Resonemanget återkommer på ett snarlikt sätt i Svenska kyrkans utredningar och 

huvudbetänkandet från 1998 Förslag till kyrkoordning. Här talas om ”den demokratiska 

organisationen” och ”kyrkans ämbetsbärare”. De tar ”tillsammans ansvar” för ”uppdraget att 

                                                           
81

 Ekonomi och rätt i kyrkan 1992 (SOU 1992:9), s 327ff. 
82

 Rättslig reglering 1997 (SOU 1997:41), s 165f. 
83

 Rättslig reglering 1997 (SOU 1997:41), s 166. KM 1994, 2 KL 1994:7, s 8. 
84

 Rättslig reglering 1997 (SOU 1997:41), s 172f. 



28 

 

bedriva verksamhet i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära”. Också här 

framhålls att det inte är ”två skilda former av ansvar”. Båda ingår i ”det gemensamma 

uppdraget att förkunna det kristna budskapet” och ”de som har kyrkans särskilda uppdrag” har 

del i beslutsfattandet och ansvaret för besluten. Det betyder vidare att ”ingen av dessa är 

underordnad den andra, eftersom alla i kyrkan tillsammans står under evangeliets 

auktoritet”.
85

 

I de kyrkliga utredningar som kom i slutet av 1990-talet är resonemangen om det delade och 

likvärdiga ansvaret inte helt entydigt. I delutredningen Bekännelse, gudstjänst, kyrkomöte 

(SKU 1998:2) talas visserligen om att delaktigheten i ”det s.k. allmänna prästadömet medför 

att alla döpta och troende tillsammans” har ansvar för att kyrkans grundläggande uppgift 

(bland annat att fira gudstjänst) blir ”utförd”. Men här utvecklas samtidigt ett resonemang om 

”den särskilda vigningstjänsten med ett till vigningstjänsten knutet ansvar”. Det är en tjänst 

som inrättats för att ”Ordet ska förkunnas i ord och handling och för att sakramenten ska delas 

ut i enlighet med Kristi instiftelse.” I resonemanget i denna utredningsvolym finns 

benämningen ”den dubbla ansvarslinjen” kvar. Denna ansvarslinje uttolkas dels som 

”samverkan” i ett gemensamt uppdrag, och dels som ”uppdelning på ansvarsområden där 

ansvaret utkrävs på olika sätt”. För att ytterligare förtydliga framhålls att alla visserligen är 

underställda evangeliet men när det gäller ansvarsutkrävande finns också skillnader. Det är 

det allmänna prästadömet som motiverar att ”församlingsmedlemmarna” både har ”rätt och 

plikt” att, ”gemensamt med kyrkans ämbete” ta på sig också ett andligt ansvar.
86

   

I delutredningen Arbetet på olika kyrkliga nivåer (SKU 1998:3) återges resonemang från den 

teologiska expertgrupp som fanns för hela det kyrkliga utredningsarbetet. Expertgruppen 

lyfter fram att det allmänna prästadömet innebär att alla ”som genom dopet upptagits i 

kyrkan” har ”obehindrad tillgång till Gud, till Guds ord och sakrament…”. Man konstaterar 

att det allmänna prästadömet ”medför att alla döpta och troende, vigda och ickevigda, 

tillsammans har ansvaret för att kyrkans grundläggande uppgifter blir utförda”.
87

 Till det för 

församlingen nödvändiga uppgifterna hör enligt expertgruppen ”evangelieförkunnelsens och 

sakramentsförvaltningens ämbete”. Man konstaterar att för att församlingen ska kunna 

fullgöra sin uppgift så viger kyrkan personer att offentligt förkunna evangeliet och att förvalta 

sakramenten. I expertgruppens resonemang om reglering, och betydelsen av gudstjänsten kan 
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konstateras att gudstjänsten genomgående diskuteras tillsammans med ansvarstagandet över 

gudstjänsten. 

Det gemensamma ansvaret för gudstjänsten får, som framgått i utdragen från kyrkoordningen 

som jag återgett ovan, konsekvenser för beslut om gudstjänsten i församlingen. I 

delutredningen Bekännelse, gudstjänst, kyrkomöte (SKU 1998:2) sägs inför formandet av en 

ny kyrkoordning att de senaste decennierna inneburit förnyelse av gudstjänstlivet som rymt en 

strävan efter ett vidgat engagemang från hela församlingen i gudstjänsten. Denna strävan hade 

märkts redan tidigare i olika kyrkliga kungörelser på 1980- och 1990-talen och hade bland 

annat kommit till uttryck i att vissa frågor som rörde gudstjänsten beslutades av kyrkorådet 

och att andra frågor beslutades av kyrkoherde eller tjänstgörande präst.
88

 I utredningen 

konstateras att de bestämmelser som funnits vanligen inneburit att de förtroendevalda organen 

”som företrädare för församlingen” beslutat om generella frågor som rör församlingens 

gudstjänstfirande samtidigt som kyrkoherden har det övergripande ansvaret för församlingens 

gudstjänstliv.
89

 Man konstaterade att detta motsvarar att kyrkomötet fattar övergripande beslut 

om kyrkans gudstjänstböcker.
90

 I denna utredning konstateras att förslaget innebar en utökad 

reglering av gudstjänsten och att det också finns ett behov av ”bred samverkan” och ”samråd” 

med så många som möjligt av dem som berörs. Samtidigt konstateras att även om samsyn är 

målet måste ändå beslut kunna fattas, trots att man inte är överens.
91

 

Vilka slutsatser kan då dras efter detta svep över utredningar och förarbeten?  Framförallt i 

de kyrkliga utredningarna på 1990-talet förs gudstjänsten samman med resonemang om 

ansvarsfördelning. Vad gäller förhållandet mellan de som innehar kyrkans ämbete sker en 

tydlig förskjutning i resonemangen från ”olika” uppgifter och ”sidoordnat” ansvar, till att 

betona ett ”gemensamt” ansvar. Här kan också noteras en förändrad terminologi. I äldre 

utredningar (och även i t.ex. den statliga utredningen från 1997) talats om kyrkans ”ämbete”. 

Denna benämning ersätts alltmer av ”vigningstjänst”. Jämfört med kyrkolagen har vidare 

framkommit att detta ämbete/denna vigningstjänst är mindre betonad i kyrkoordningen, när 

det kommer till kyrkomötets huvuduppgifter.   
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Det har vidare framkommit att de kyrkliga utredningarna talar om den dubbla ansvarslinjen 

som en ”organisatorisk princip” som ”medför” ett förkunnande uppdrag för alla. Synsättet får 

som framgått i redovisningen i detta kapitel genomslag i kyrkoordningen.  

Några teologiska reflektioner 
Det kan framstå som paradoxalt att gudstjänstens betydelse å ena sidan återkommande 

betonas i kyrkoordningen, och å andra sidan att det sägs förhållandevis lite om varför 

gudstjänsten är avgörande för kyrkans liv. Dess betydelse för kyrkans identitet utvecklas inte 

närmare. Sammanhanget för gudstjänstens reglering i Svenska kyrkan, efter de förändrade 

relationerna med staten 2000, berör som utdragen i detta kapitel ur kyrkoordningen visar 

däremot i hög grad ansvaret över kyrkans grundläggande ideologi ‒ trosåskådningen ‒, med 

vilket gudstjänsten hör ihop. Denna ideologiska bas relateras till organisationen som helhet, 

där en demokratisk organisation ska kombineras med biskopens och prästens ansvar ‒ som 

inte bestäms utifrån demokratiska grundprinciper. Uppsatsens grundfrågor om makten över 

gudstjänsten verkar just ha att göra med den grundläggande ideologin och förhållandet mellan 

demokratisk organisation och ansvar för vigningstjänsten: hur uppdragen uppfattas och hur 

ansvaret fördelas.  

I kyrkoordningen liksom i återgivna resonemang ur utredningarna inför kyrka-statreformen 

2000 märks komplexiteten kring olika bestämningar. Jag ska avslutningsvis i detta kapitel 

stanna vid några reflektioner som ur ett teologiskt perspektiv problematiserat Svenska kyrkan 

kyrkans grunduppdrag och fördelning av ansvar och makt.  

Att hålla samman ett folkligt förankrat självstyre med ett särskilt ämbetsansvar har, som 

bakgrunden visat, en lång tradition. Carl Strandberg talar om att samspel mellan präst och 

lekmän varit karaktäristiskt för den kyrkliga rättsutvecklingen i Sverige. Han menar att man 

bör uppfatta prästens särställning inte som en rättighet utan som ett ansvar för kyrkans 

identitet och kontinuitet.
92

 Det har, menar han, genom historien handlat om ”samverkan med 

delvis skilda funktioner”.
93

 Ett exempel är ansvaret för hur församlingens kyrka används, det 

som kallas ”kyrkans upplåtande”. Strandberg skriver 1974 att rättspraxis visar att ansvaret 
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ligger hos prästen, eftersom kyrkobyggnaden kopplas samman med gudstjänstfirandet. 

Kyrkorådet beslutar däremot om upplåtelse av kyrka för annat ändamål än gudstjänst.
94

 

Det var alltså först under 1900-talets avslutande decennier som det blev vanligt att beskriva 

förhållandet mellan valda och vigda som en dubbel ansvarslinje. I en expertutredning på 

2000-talet konstaterar tre forskare att den bakomliggande idén för begreppet inte alls är 

entydig och att flera tolkningar finns företrädda i Svenska kyrkan. Det har varit en 

”tolkningsstrid” som förekommit parallellt med oenighet i olika sakfrågor. Ytterligare en källa 

till oenighet, menar dessa forskare, har varit vad samverkan mellan präster och lekmän 

faktiskt betyder.
95

 Göran Lundstedt drar slutsatsen att den dubbla ansvarslinjen fortfarande 

gäller, trots att den inte längre omnämns i kyrkoordningen på det sättet. Han framhåller att det 

är en princip som blivit grundläggande i Svenska kyrkan och med tiden blivit en central del av 

kyrkans identitet. Ja, att denna princip för ansvarsfördelning kommit att bli en 

grundförutsättning för Svenska kyrkan som episkopal kyrka.
96

  

Anne-Louise Eriksson har påtalat att kyrkans reglering försöker hantera det komplexa 

förhållandet att det allmänna prästadömet har delegerat till det särskilda prästadömet att 

fullgöra de funktioner som konstituerar kyrkan.
97

 Göran Lundstedt och tidigare Sven-Erik 

Brodd har problematiserat hur det allmänna prästadömet kommit att förstås. Göran Lundstedt 

konstaterar att det allmänna prästadömet i förarbeten till Lagen om Svenska kyrkan och i 

kyrkoordningen kopplats samman med hur makt och ansvar ska fördelas i Svenska kyrkan. 

Begreppet har, menar Lundstedt, närmast fått en juridisk tolkning där de som hör till det 

allmänna prästadömet uppfattas ha individuella rättigheter som motiverar deras delaktighet i 

kyrkan.
98

 Sven- Erik Brodd (och andra forskare) har framhållit att den bakomliggande 

teologiska tanken med det allmänna prästadömet dock handlar om något annat: om 

människans fria tillträde till Gud, genom gemenskap med Jesus Kristus, utan ett förmedlande 

prästerskap. Både Brodd och Lundstedt menar att tanken om det allmänna prästadömet har att 
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göra med kyrkans trosuppfattning, och att det alltså inte handlar om en princip för 

beslutanderätt eller fördelning av makt, som principen kommit att tolkas i Svenska kyrkan.
99

 

Genom dessa teologiska reflektioner avslutas detta kapitel med redovisning av skrivningar om 

gudstjänst och gudstjänstens ansvarfördelning. Iakttagelserna här tolkas i kapitel sju, 

uppsatsens analyskapitel, utifrån organisationsteoretiskt perspektiv.  
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7. Analys: om gudstjänstregleringen ur organisationsteoretiskt 

perspektiv 

Ideologins betydelse och funktion 
I redovisningen i kapitel sex har jag konstaterat att till det som är karaktäristiskt för Svenska 

kyrkan hör en grundläggande ideologi inom vilken gudstjänstfirande är en nödvändig del. 

Utan gudstjänst ingen församling. Det verkar därför rimligt att anta att Svenska kyrkan 

organisatoriskt kan beskrivas som en idéburen organisation. Det som håller samman i Svenska 

kyrkan är den grundläggande trosåskådningen. I den första delen av detta kapitel går jag 

därför till forskning om idéburna organisationer för att kunna tolka hur Svenska kyrkans 

ideologiska bas kan tolkas. 

Filip Wijkström ringar in den del av samhället som han kallar det civila samhället och som 

utgörs av formaliserade ideella eller idéburna organisationer. I denna sektor inkluderar han 

stiftelser, politiska partier, fackföreningar samt religiösa samfund.
100

 I en idéburen 

organisation betonas organisationens uppdrag. Den bärande idén behöver inte uppfattas som 

god av alla. Det är organisationens grundläggande koppling till idén som är utgångspunkt.
101

  

Vad menas i ett organisationsteoretiskt sammanhang med ideologi? Göran Bergström och 

Kristina Boréus, som utgår från Sven-Eric Liedman, har sammanfattat att ideologi kan förstås 

som ett system av idéer. Till definitionen hör ofta också ett funktionellt perspektiv, som en 

ideologis förmåga att hålla samman en organisation (eller ett samhälle).
102

 Nils Brunsson har 

talat om att ideologier kan bidra till organisationers handlingsrationalitet. 

Organisationsideologierna medverkar till att handling blir möjlig.
103

 Brunsson för samman 

ideologier med andra organisatoriska fenomen som referensramar, myter och strategier. 

Denna typ av ”irrationella” fenomen bidrar till att organisationens människor uppfattar 

organisationen, dess omvärld, historia och framtid på ett liknande sätt. Brunsson framhåller att 

ideologier fyller funktionen att underlätta beslutsfattande då de möjliggör för individerna i 

organisationen att enas kring gemensamma mål. Det är framförallt ”starka” ideologier som 
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har denna stabiliserande och enande förmåga, det vill säga ideologier som är totala, komplexa 

och sammanhängande.
104

 

Johan Hvenmark har särskilt studerat medlemskapets betydelse i organisationer och 

uppmärksammat betydelsefulla aspekter av medlemskapet. Han följer här Yohanan Stryjan 

som likt forskarna om ideologer betonar det gemensamma och sammanhållande som ett 

karaktärsdrag. Stryjan talar om delade referensramar och en gemensam repertoar för 

handling.
105

 De delade referensramarna utgår från gemensamma värderingar, normer och mål. 

Stryjan drar slutsatsen att allt detta konstituerar vad som kan kallas ett kulturellt 

sammanbindande mönster, det som forskarna som jag uppmärksammat ovan kallar 

organisationsideologi, och som håller samman organisationen. Samtidigt kan medlemmarnas 

perspektiv, värderingar och aktioner bidra i en process i organisationen där värderingar och 

normer återkommande modifieras. Stryjan framhåller att det råder ett reciprokt förhållande 

mellan dominerande kulturella mönster och delade referensramar. De påverkar varandra.
106

 

Ola Segnestam Larsson framhåller, vilket sannolikt också kan vara applicerbart på Svenska 

kyrkan, att ideologin både kan vara en förändringskraft och ge ett annorlunda perspektiv på 

vardagserfarenhet, och fungera legitimerande av givna ordningar.
107

 

Forskarnas tolkning av organisationsideologins karaktäristika och funktion menar jag kan 

relateras till Svenska kyrkans reglering och skrivningar om tro, bekännelse och gudstjänst. 

Den grundläggande ideologin i Svenska kyrkan, såsom den beskrivs i kyrkohandbok och 

kyrkoordning, framstår som en ”stark” ideologi. Det är ett system av ideal 

(trosföreställningar) som förenar ett övergripande meningskapande helhetsperspektiv och 

möjlig konkret handling.
108

 Till Svenska kyrkans ideologi hör vidare särskilda gemensamma 

rituella handlingar, i gudstjänstfirandet, som i sina grundramar är lika i hela Svenska kyrkan 

och med tydliga likheter med andra kyrkor i världen.  

En slutsats i kapitel sex var att kyrkoordningen innebar att skrivningar om den ideologiska 

basen för Svenska kyrkan blivit fler och mer betonade, i jämförelse med kyrkolagen. 

Tendensen märktes i förarbeten till kyrkoordningen och inte minst i utredningsdirektiven. 

Ideologin framstår som en framlyft identitetsmarkör för Svenska kyrkan. Resonemanget 
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menar jag kan relateras till forskning som just framhållit att ideologin kan fungera som 

markör för att framhäva organisationens särart och som kan särskilja organisationen från sin 

omgivning.
109

 Denna slutsats överensstämmer med Filip Wijkströms forskning om 

civilsamhälle och det han kallar samhällskontraktet. Han har uppmärksammat Svenska 

kyrkans ändrade ställning i samhället år 2000 och konstaterar att Svenska kyrkan då ändrade 

samhällskategori genom att byta plats i samhället.
110

 Efter det han kallar ”skilsmässan från 

staten” år 2000 har Svenska kyrkan rört sig inom det organisatoriska fältet, från att höra till 

det offentliga fältet till att idag i praktiken vara ”en variant av den ideella föreningen”.
111

 

Förändringen för Svenska kyrkan år 2000 ser han just som ett exempel på hur centrala delar 

av samhällskontraktet kan omförhandlas. En stor aktör kan inta en ny position. Han hävdar att 

kontraktsförändringen för Svenska kyrkan påverkar samhällskontraktet som helhet. 

Wijkström framhåller att en omförhandling av samhällskontraktet innebär många olika 

förändringar och påverkar organisationen på flera sätt. Inom själva organisationen sker, 

utifrån omförhandlingen av samhällspositionen, flera ”underförhandlingar”. Det handlar om 

nivåer, områden och ett flertal olika sakfrågor.
 112

 Det förefaller rimligt att betoningen av den 

ideologiska basen i Svenska kyrkan kan förstås i ljuset av förändrad position i samhället och 

omförhandling inom organisationen. I en situation då organisationen Svenska kyrkan ändrade 

roll i samhället, förefaller det ha blivit särskilt väsentligt att i den nya regleringen betona det 

som fungerade sammanhållande och som uttryckte särart och identitet. 

 

Demokrati och gudstjänst 
Jag har i kapitel sex, i redovisningen av regleringen av gudstjänsten i Svenska kyrkan, dragit 

slutsatsen att gudstjänsten är en betonad del i Svenska kyrkan. För att tolka detta ur ett 

organisatoriskt perspektiv vände jag i första delen av detta kapitel blicken mot 

organisationsteorier om idéburna organisationer och om ideologins betydelse och funktion. 

I kapitel sex framgick att gudstjänsten i kyrkoordningen ofta diskuteras tillsammans med 

fördelning av ansvar och makt. I jämförelse med den tidigare gällande kyrkolagen framkom 

att de förtroendevaldas roll är mer betonad i den gällande regleringen, både i församlingen 

och nationellt genom kyrkomötets roll. I förarbeten som ledde fram till kyrkoordningen märks 
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att det gemensamma ansvaret kom att lyftas fram allt mer istället för att, som varit fallet 

tidigare, tala om olika ansvar (se exempelvis sid. 26 ovan). Göran Lundstedt har dragit 

slutsatsen att ”demokrati” kommit att bli en grundläggande ecklesiologisk kategori 

(kyrkokategori) för att bestämma Svenska kyrkans identitet. Lundstedt framhåller att både i 

Lagen om Svenska kyrkan och i kyrkoordningen betonas att ”samverkan” sker mellan den 

demokratiska organisationen och kyrkans ämbete. Han menar att denna bestämning är av 

identitetsskapande karaktär för Svenska kyrkan. Principen har blivit en del av det som 

konstituerar Svenska kyrkan ‒ till de betonade särdragen hör att Svenska kyrkan är en 

organisation med demokratisk styrning.
 113

 Jag vänder mig därför i den andra delen av detta 

kapitel till forskning om demokratiskt styrda organisationer. 

Utifrån uppsatsens övergripande problemställning kvarstår frågor om hur man kan förstå 

fördelning av makt och ansvar över gudstjänsten. Till de frågor jag behöver svar på är vidare 

hur förhållandet mellan vigda och demokratiskt valda kan tolkas, utifrån att redovisningen i 

kapitel sex visat att båda dessa kategorier har ansvar för gudstjänsten. 

Inom demokratiforskning talas om olika demokratimodeller för politiskt styrda 

organisationer. Jag stannar här vid två modeller som har utvecklats av Arend Lijphart, och 

som har rottrådar långt tillbaka i den politiska filosofins historia. Definitionen av modellerna 

har översatts till svenska av Leif Levin, som diskuterat modellernas styrkor och svagheter. 

Den första modellen kallas majoritetsdemokrati och karaktäriseras av att majoriteten ska 

utforma politiken och styra förvaltningen. Demokratins kärnvärden inom denna representativa 

modell handlar om folkstyre, politisk jämlikhet, och folkviljans förverkligande.
114

 

Valhandlingen är det centrala demokratiska instrumentet. Oppositionen ska utforma 

alternativ. Majoritetsdemokratin bygger på att skillnader och konflikter – i olika politiska 

alternativ ‒ ska framträda tydligt.
115

 Möjligheten till mandatgivande och ansvarutkrävande 

hänger inom modellen nära samman med en vilja att skapa förtroende för politiken.
116

  

Den andra modellen kallas samförståndsdemokrati och till denna modells karaktäristiska hör 

en vilja i den politiska styrningen att ta hänsyn till minoriteten. Demokrati tolkas som en 
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strävan att förverkliga allas vilja – för att så många som möjligt ska kunna påverka.
117

 Andra 

forskare har preciserat samförståndsdemokrati ytterligare. De talar då dels om 

deltagardemokrati ‒ som utmärks av att medborgarna ska kunna påverka på fler sätt än bara 

genom allmänna val. Denna påverkan ska kunna ske genom att så många som möjligt 

kontinuerligt kan vara med i den politiska utformningen, och genom att de kan vara med och 

fatta politiska beslut.  Deltagardemokrati förutsätter dock att medborgarna har faktisk 

möjlighet och förmåga att vara aktiva också mellan de demokratiska valen.
118

 En andra 

precisering av samförståndsmodellen är s.k. samtalsdemokrati. Detta ideal utgår från tanken 

om det ideala samtalet. Målet är att samtalet ska föras med respekt så att samförstånd kan 

uppnås ‒ och att omröstning därmed bli överflödig.
119

 Lijphart förespråkar 

samförståndsdemokrati i splittrade samhällen medan Levin kritiserar modellen som han 

menar leder till otydlighet, ett elitistiskt beslutsfattande och svaga mekanismer för 

ansvarutkrävande. Levin kallar modellen istället för det slutna rummets arena, i kontrast till 

vad han uppfattar som en demokratisk plats med mandatgivande och ansvarsutkrävande.
120

 

Om man relaterar förhållandena i Svenska kyrkan till dessa modeller blir komponenter från 

båda modellerna synliga. Svenska kyrkan har anammat majoritetsmodellen vilket märks 

genom de demokratiska valen och genom de förtroendevaldas preciserade uppdrag att kyrkans 

grundläggande uppgifter blir utförda. Samtidigt förefaller Svenska kyrkans reglering utmärkas 

också av samrådsmodellen. Flera kategorier av ickevalda lyfts fram (se vidare figur 1, sid. 

16): frivilliga, anställda och vigda ‒ och framförallt i den övergripande och betonade 

kategorin ”alla döpta” (och i viss mån ”kyrkotillhöriga”). Den återkommande beskrivningen 

av ”gemensamt uppdrag” och ”ansvar tillsammans” indikerar också en vilja att nå ett bredare 

ansvartagande. Jag menar att samrådsmodellen på detta sätt underförstått kommer till uttryck: 

med en bredare påverkan (än genom val), och med eftersträvat samförstånd. Samtidigt är 

samrådsidealet inte entydigt framträdande: det är genomgående de demokratiska valen och de 

förtroendevaldas uppdrag och ansvar som betonas. Hur påverkan för fler än de 

förtroendevalda ska ske, som ”frivilliga medarbetare” och den övergripande kategorin ”alla 

döpta”, preciseras inte heller närmare.  
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Om man alltså kan hävda att komponenter från olika demokratiideal kommer till uttryck i 

Svenska kyrkan även när det gäller gudstjänsten kvarstår frågan om hur förhållandet mellan 

vigda och demokratiskt valda kan förstås, särskilt relaterat till gudstjänsten. 

Också dessa aktörer menar jag kan tolkas i ljuset av dessa demokratimodeller. Modellernas 

praktik i Svenska kyrkan kan jämföras med förhållandena på kommunalpolitisk nivå. Där 

handlar det om olika ideal för ansvarfördelningen mellan förtroendevalda, medborgare och 

förvaltning. Grupper som i Svenska kyrkan liknar kategorierna förtroendevalda, 

kyrkotillhöriga och till viss del de som innehar vigningstjänst samt andra anställda.  

Utifrån demokratimodellerna och förhållandena inom kommunal förvaltning har Stig Montin 

sammanfattat möjliga principer för ansvarsfördelning i några huvudlinjer.
121

 För det första i 

en traditionell modell då de förtroendevalda, förutom att fatta de politiska besluten, också kan 

ägna sig åt förvaltning och verkställighet. Jörgen Westerståhl talar om att i denna traditionella 

modell dominerar de många oavlönade förtroendevalda och de har uppgifter både som 

beslutsfattare och som representanter för lokalbefolkningen.
122

 För det andra då en formell 

gräns mellan förtroendevalda och förvaltning betonas, som skiljer på styrning och utförande. 

Inom kommunpolitiken slog en särskild form av särskiljande inriktning igenom på 1990-talet 

i vad som kallades beställar- och utförarmodell. Denna inriktning karaktäriseras av en 

uppdelning mellan politik (styrning/beställare) och produktion/praktik (utförande). Till denna 

princip för att fördela ansvar hör också det som ofta kallas målstyrning och som idealt sett 

innebär att politikerna anger målen, det vill säga ramar och vad som ska åstadkommas. 

Förvaltningens uppgift blir att konkretisera hur målen ska uppfyllas. Westerståhl menar att 

denna modell ofta innebär en begränsning av den traditionella politikerrollen då den tidigare 

vanliga politiska funktionen att väga samman intressen och önskemål kopplas bort.  För det 

tredje talar Montin om en eftersträvad dialog med ömsesidigt förtroende, i linje med 

samförståndsmodellen ovan, och särskilt den samtalsdemokratiska inriktningen.
 123

 

Westerståhl drar slutsatsen att olika inriktningarna för ansvarfördelning utgår från olika 

grundläggande ideal och innebär en konkurrens mellan delvis oförenliga modeller.
124
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I kapitel sex har framgått att särskilt avseende gudstjänstansvar har det historiskt funnits en 

tydlig gräns där gudstjänsten hört till prästens ansvarsområde. Historiskt utmärktes 

ansvarfördelningen av att prästen både hade det övergripande ansvaret för gudstjänsten och 

ansvaret för gudstjänstens genomförande. Här fanns alltså ett för organisationen väsentligt 

område över vilket de förtroendevalda varken hade en styrande eller utförande roll. Till det 

kyrkliga ämbetet hörde både det övergripande, styrande ansvaret och utföraransvaret. Per 

Hansson som analyserat Svenska kyrkans organisationskultur har konstaterat att kyrkoherdens 

beslutanderätt på gudstjänstens område numer är begränsad. Detta menar han är särskilt 

intressant i ljuset av att det just är en sfär som i traditionen ansetts höra till prästens 

beslutsområde. Förändringen på gudstjänstens område har skett stegvis och under lång tid. 

Hansson drar slutsatsen att ”… den demokratiska beslutsorganisationen har skaffat sig ett 

påfallande inflytande över den prästerliga professionen…”.
125

  

Jämför man förhållandena i Svenska kyrkan idag med demokratimodellerna och det jag här 

kallar Montins linjer för ansvarfördelning kan flera av dessa principer kännas igen. I 

kyrkoordningens skrivningar om ideologin märks att det framförallt talas om de 

förtroendevaldas övergripande och styrande ansvar: att den grundläggande uppgiften blir 

utförd. Samtidigt är det tydligt att de förtroendevalda också har uppdrag som närmar sig 

utförande uppgifter – som att kyrkorådet beslutar om vilka former för gudstjänst som används 

i församlingen. Till detta kommer övergripande utföraruppgifter, som uppdragen att förkunna 

det kristna budskapet och tjäna medmänniskan.  

Inom gudstjänstens område har de förtroendevalda och kyrkoherden vidare gemensamma 

uppgifter: som ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Detta 

delade gudstjänstansvar menar jag, för både kategorierna, kan uppfattas som innehållande 

både styrande och utförande delar.  

Kyrkoherdens specifika ansvar framstår utifrån resonemanget ovan både som styrande och 

utförande. Kyrkoherdeansvaret gäller själva gudstjänstens uppbyggnad och utformning. 

Prästens unika ansvar framträder framförallt vad gäller sakramentens förvaltande och att 

kyrkoordningen tydligt anger att prästen är den som leder gudstjänst i Svenska kyrkan. Här 

har man alltså i regleringen skilt på ansvar för församlingens gudstjänstliv (gemensamt ansvar 

för kyrkoråd och kyrkoherde) och själva gudstjänsterna (kyrkoherdens ansvar). Montins tre 
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linjer, om förhållandet mellan förtroendevalda och förvaltning, menar jag kan skönjas i 

regleringen av gudstjänsten och i tolkningen av hur makten över gudstjänsten kan tolkas. Den 

andra linjen, som helt skiljer mellan styrande och utförande, verkar framförallt gälla 

sakramentens förvaltande där de förtroendevaldas roll enbart handlar om den övergripande 

uppgiften att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd – inom vilken 

sakramentsförvaltningen ryms. Principen motsvarar kyrkomötets ansvar nationellt, att vara 

den instans som utfärdar övergripande bestämmelser om kyrkans tro, bekännelse och lära, 

kyrkans gudstjänstböcker och vigningstjänsten. Samtidigt finns som jag uppmärksammat 

ovan, om exempelvis gudstjänstlivets utformning, uppgifter då de förtroendevalda både anger 

ramar och utför uppdrag.  

Men också idealet om dialog och samverkan kommer till uttryck, till exempel i betoningen av 

gemensamma beslut (kyrkoråd och kyrkoherde) både om gudstjänstlivet och om program för 

gudstjänstfirande i församlingen (där det dock anges att beslutande organ och kyrkoherde 

fattar beslut var för sig). Samma princip om dialog och ömsesidighet kan relateras till de 

allmänna formuleringarna i kyrkoordningen om ”Guds folks” gemensamma ansvar på dopets 

grund för kyrkans angelägenheter och evangeliets utbredande. 

Till de förtroendevaldas uppdrag menar jag alltså hör både styrande och utförande uppgifter. 

För kyrkoherde (och präst) är situationen både lik och olik de förtroendevaldas roll. I vissa 

frågor kan kyrkoherde och präst närmast uppfattas som en del av förvaltningen: de som 

verkställer beslut och utför uppdrag. Samtidigt finns likheter med de förtroendevaldas 

uppdrag. För i vissa frågor verkar kyrkoherden kunna inta samma roller som de 

förtroendevalda och är inte en del av förvaltningen. Kyrkoherden kan då, liksom de 

förtroendevalda, förutom att vara utförare också ha den styrande rollen. 

Jag uppmärksammade ovan i detta kapitel forskning om idéburna organisationer och 

ideologiers betydelse och funktion. Forskarna talar här om ”starka” ideologier som både 

möjliggör ett meningsskapande perspektiv och konkret handling. Till resonemanget om 

ideologiers betydelse och funktion hör även ideologin som identitetsmarkör för att framhäva 

en organisations särart. Jag stannade vid resonemang om samhällskontraktet och hur Svenska 

kyrkan år 2000 ändrade position inom kontraktet. Utifrån analys av Svenska kyrkan och 

samhällskontraktet drog jag slutsatsen att vid denna positionsförändring blev det särskilt 

viktigt att framhäva det som fungerar sammanhållande och uttrycker särart för Svenska 
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kyrkan. Här framstår gudstjänsten en viktig del av den framhävda ideologin. Frågorna om de 

olika uppdrag som regleras i kyrkoordningen och ansvar för gudstjänsten relaterades till olika 

demokratimodeller och principer för fördelning av ansvar mellan förtroendevalda och 

förvaltning. Utifrån dessa principer menar jag att det varit fruktbart att utgå från dessa 

principer för att analysera hur gudstjänstmakten fördelas i Svenska kyrkan. I regleringen 

betonas de demokratiskt valdas roll, styrande och utförande uppdrag och en strävan efter 

dialog och samverkan. Jag tar nu med mig slutsatserna i detta kapitel och går vidare till en 

avslutande diskussion och konklusion där jag relaterar slutsatserna i analyskapitlet till den 

förändrade maktfördelningen mellan förtroendevalda och ämbetsbärare/innehavare av 

vigningstjänst.  
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8. Diskussion och konklusion: ett laddat och oklart maktfält 
Sökljuset i uppsatsen har varit inriktat på gudstjänsten med dess sammanhang och hur 

fördelning av gudstjänstmakt kan förstås. I uppsatsens metodkapitel uppmärksammades en 

hermeneutisk ingång och den metodiska principen om teoretisk triangulering, som används 

för att få en bredare bild och spåra betoningar i komplexa studieobjekt. Jag menar att valet av 

teoretisk ingång varit fruktbar. Metoden har varit till hjälp för att se organisatoriskt 

framträdande drag. I uppsatsen har denna princip inneburit att jag gjort en genomgång och 

dragit slutsatser utifrån nuvarande reglering i framförallt kyrkoordningen men även i 

kyrkohandboken. Jag har vidare relaterat nuvarande bestämmelser till tidigare lagstiftning, 

och utredningar och förarbeten som så småningom ledde fram till den gällande regleringen. 

Också ett kort avsnitt med teologiska reflektioner gav pusselbitar för att kunna se vad som är 

framhävt i regleringarna om Svenska kyrkans ideologiska bas, och därmed om gudstjänst. 

Analyskapitlet satte in iakttagelserna om den kyrkliga regleringen i ett bredare organisatoriskt 

sammanhang: vad som utmärker idéburna och demokratiskt styrda organisationer. 

Genomgången av kyrkoordningen och jämförelsen med tidigare lagstiftning samt utredningar 

och förarbeten har visat att de förtroendevalda fått en stärkt och betonad ställning och att detta 

inbegriper gudstjänsten. Detta har skett på flera sätt, som genom att dessa uppdrag getts 

framhävda teologiska motiveringar med ordvändningar som liknar vad som sägs i 

vigningsordningarna för biskop och präst. Också utifrån ett nationellt perspektiv, då 

kyrkomötets uppgifter anges i kyrkoordningen, framhävs gudstjänsten mer än vad som var 

fallet i kyrkolagen. Det som i kyrkoordningen kallas kyrkans vigningstjänst har kommit 

längre ner i den punktlista som anger kyrkomötets övergripande ansvarsområden. Parallellt 

med ett betonande av de förtroendevaldas roll har också vad som kan kallas det ideologiska 

sammanhanget för Svenska kyrkans förskjutits. Det handlar nu mer om församlingen än om 

kyrkan. Skillnaden märks både när de förtroendevaldas verksamhetsområde anges, och när 

när uppdragen som biskop och präst preciseras. I kyrkohandboken är det vidare begreppet 

”kyrkan” sammanhanget för dessa uppdrag medan kyrkoordningen istället preciserar att 

exempelvis prästens uppdrag framförallt handlar om att verka i församlingen. För både valda 

och vigda talas vidare i kyrkoordningen på ett likartat sätt om ”uppdrag” och den tidigare 

benämningen ”ämbete” för biskopens, prästens och diakonens uppdrag har med något 

undantag ersatts med benämningen ”vigningstjänst”. I grunden finns här, som framförallt 

utredningarna på 1990-talet visat, en ideologisk bas som talar om ”gemensamt uppdrag” 
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grundat i en tolkning av det som kallas för ”det allmänna prästadömet” och ”den dubbla 

ansvarslinjen”. Alla dessa förändringar eller förskjutningar berör frågorna om gudstjänsten 

och gudstjänstmakten eftersom gudstjänsten lyfts fram som en väsentlig del av Svenska 

kyrkans grundläggande ideologi och som avgörande för identiteten.  

Jag menar att bidragen från de organisationsteoretiska sammanhangen, om idéburna och 

demokratiskt styrda organisationer, är väsentliga för att analysera vad dessa förändringar 

betyder och för att svara på frågorna om gudstjänsten betydelse och gudstjänstmaktens 

fördelning. Gudstjänsten har alltså kommit att få en betonad ställning i den kyrkliga 

regleringen. Forskningen om idéburna organisationer har uppmärksammat ideologiernas 

mångfacetterade betydelse i dessa organisationer. Det handlar bland annat om en förmåga att 

internt hålla samma organisationen, och att möjliggöra gemensam handling. Det handlar 

vidare om en förmåga att externt, i samhället, uttrycka särart.  

När det gäller fördelning av ansvar inom Svenska kyrkan menar jag att gudstjänstens 

reglering blir ett sammanhang som accentuerar hur svårförenliga principer möts. I grunden 

finns här en problematik, som bland annat forskare inom teologi uppmärksammat, då en 

demokratisk organisation ska kombineras med ett ämbetsansvar som inte bestäms utifrån 

demokratins principer. Det gäller för Svenska kyrkan att hantera att funktioner som 

konstituerar kyrkan delegerats till uppdrag som inte ges utifrån demokratiska spelregler. 

Paradoxalt nog talar utredningarna på 1990-talet på ett närmast självklart sätt om principer 

som gemensamt ansvar mellan valda och vigda, en dubbel ansvarlinje och ett allmänt 

prästadöme fastän förståelsen av dessa principer inte alls är självklar. Forskare har visat att 

här exempelvis funnits en oenighet om vad samverkan mellan präster och förtroendevalda 

egentligen betyder. 

Jörgen Westerståhl talar om hur de olika principerna för ansvarfördelning delvis bygger på 

olika grundläggande demokratiideal. Ansvaret över gudstjänsten framstår som komplext och 

svåröverblickbart där både uppdelning av ansvar, och dialog och samråd lyfts fram. Svenska 

kyrkan verkar både ha anammat en princip med en möjlig uppdelning mellan styrande/politik 

och utförande/produktion/praktik samtidigt som både de förtroendevalda och kyrkoherden kan 

gå in i och ut ur båda rollerna. 
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Gudstjänsten i Svenska kyrkan framstår utifrån de förändringar som skett under 1900-talet 

och i gällande reglering som ett maktfält där de förtroendevalda fått den övergripande 

kontrollen och där ämbetsrollen på motsvarande sätt försvagats. 
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