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Förord 
 

I den här boken tar jag upp förändringar som har skett på det 

lokala planet i Svenska kyrkan 1930–2000. Den handlar om 

lekfolket och lekfolkets inflytande. Tidigare har jag skrivit om den 

partipolitiska påverkan som skett inom Svenska kyrkans 

kyrkomöte. Här vill jag studera dels vilka principer som gäller för 

lekfolkets delaktighet och makt i styrningen av den lokala 

församlingen, dels dess praktik.   

Svenska kyrkan hade flera tusen församlingar under 

inledningen av perioden och det har inte varit möjligt att studera 

dem alla. Jag har sökt efter övergripande tendenser och har 

identifierat några. Min förhoppning är att jag genom denna skrift 

har kunnat belysa ett skeende som lade grund för den fortsatta 

utvecklingen när Svenska kyrkan fick ändrade relationer till 

staten och församlingarnas kommunala status upphörde. 

På det lokala planet har jag själv varit förtroendevald i min 

hemförsamling. Jag har varit ledamot i kyrkofullmäktige och 

ledamot av kyrkorådet och har representerat Partipolitiskt 

obundna i Svenska kyrkan. Det har, som jag ser det, inte påverkat 

min forskning och min ambition att klarlägga skeenden och 

strukturer.    

Jag vill särskilt tacka för det stöd som jag har fått för denna 

forskning. Åke Wibergs stiftelse och Birgit och Gad Rausings 

Stiftelse för Humanistisk Forskning har genom generösa 

stipendier stött mitt arbete. Genom ett stipendium från Harald 

och Louise Ekmans forskningsstiftelse har jag under en vistelse på 

Sigtunastiftelsen kunnat dyka ner i det digra klipparkivet, där jag 

fått stor hjälp att finna relevant material. Utan dessa stipendier 

hade det inte varit möjligt för mig att genomföra denna forskning. 

Jag vill även tacka Högre seminariet i kyrkohistoria i 

Uppsala för att jag fått tillfälle att lägga fram texter till 

diskussion och kritik. Dessa samtal har varit av stort värde för 
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mig och mitt arbete. Vidare är jag tacksam för att en publicering 

blivit möjlig i serien Uppsala Studies in Church History. 

 

Strängnäs i december 2022 

 

Klas Hansson 
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1. Principer och praktik. Lekfolkets ansvar 
och makt i Svenska kyrkans församlingar 
1930–2000 
 

 

 

Inledning 

 

Denna studie behandlar en viktig grupp inom Svenska kyrkan: 

lekfolk, ofta benämnda lekmän, och dessas ansvar som 

förtroendevalda i församlingarna. Den sträcker sig över perioden 

1930–2000 och handlar dels om vilka principer som gällde för 

deras uppgifter, dels om hur praktiken såg ut.  Lekfolk/lekmän 

kan enklast definieras i negativa termer: kristna som inte är 

prästvigda. Tidigare talade man om lekmän, vilket även ansågs 

inkludera kvinnor.  

Före 30-talet genomgick det svenska samhället 

genomgripande förändringar. Dessa manifesterades bland annat i 

införandet av allmän rösträtt 1921, bättre tillgång till utbildning 

och bredare socialskikts inträde i politiska församlingar. Svenska 

kyrkan genomgick liknande demokratiska förändringar och 

lekfolket fick därmed en viktig roll.  

Under 1900-talet blev lekfolkets inflytande mer formellt och 

kyrkans ledning uppmuntrade till ansvar. Det skedde då kyrkans 

ställning utmanades av andra mer demokratiskt präglade rörelser 

som utgjorde alternativ till en prästdominerad kyrka. På 1930-

talet inrättades kyrkofullmäktige i de större församlingarna; 

dessa utsåg kyrkoråd och nämnder, så som i den kommunala 

förvaltningen. Över tid överfördes allt mer beslutsmakt från 
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prästerskapet till de förtroendevalda. Politiska partier ställde upp 

i kyrkovalen, partiernas företrädare tog ansvar i kyrkoråd och 

nämnder. Det var önskvärt att lekfolk engagerade sig och 

modellen blev en demokratisk folkkyrka, en utveckling som också 

drevs på av statsmakten. Samtidigt minskade prästerskapets 

inflytande.  

Denna spänning ska belysas i denna undersökning om 

lekfolkets roll på kyrkokommunal nivå 1930–2000. Ibland ledde 

spänningen till konflikter. Den demokratiska styrningen innebar 

att tusentals människor tog ansvar i kyrkoråd och nämnder och 

bevakade användningen av skattemedel. En del av dem hade ett 

kyrkligt engagemang, andra hade ett kommunalt eller politiskt. 

Inledningsvis var endast män valbara, först från 1909 kunde även 

kvinnor väljas in. 

I den lokala församlingen inom Svenska kyrkan fanns två 

maktcentra. Det var kyrkoherden, som i kraft av sin position hade 

beslutanderätt över olika frågor. Det var vidare kyrkorådet, som 

var församlingens styrelse. I kyrkorådet ingick kyrkoherden som 

självskriven ledamot, under lång tid som självskriven ordförande. 

I den ordning som gäller från de ändrade relationerna år 2000 

mellan kyrkan och staten är också kyrkorådet kyrkoherdens, och 

andra prästers, arbetsgivare. Tidigare hade domkapitlet det 

avgörande arbetsgivarinflytandet medan kyrkorådet svarade för 

löneutbetalningar med mera.  

Det är således fråga om en komplicerad organisation som 

har förändrats över tid. Då och då har det uppstått konflikter i 

gränsdragningen mellan lekfolkets inflytande genom kyrkorådet 

och kyrkoherdens uppdrag som ämbetsbärare.   

Avsikten är att studera hur lekfolkets roller och formella 

uppgifter i Svenska kyrkan skiftade från början av 1930-talet 

fram till år 2000 i relation till kyrkoherdens uppdrag, det vill säga 

från tiden då kyrkofullmäktige infördes till dess att Svenska 

kyrkan lämnade den offentligrättsliga sfären. Det gäller frågor om 
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vilka uppgifter lekfolket fick och hade enligt lag och hur de 

använde dessa möjligheter inom den formella ramen. Starkare 

mandat för lekfolket innebar minskat inflytande för kyrkoherden. 

Utgångspunkten var ett svagt inflytande från lekfolkets sida och 

en starkt prästdominerad församlingsstyrelse. Förändringarna 

har ofta präglats av samverkan men inte sällan av konflikter där 

frågor om gränsdragning mellan de förtroendevaldas och 

kyrkoherdens uppdrag fokuserats. 

Det är de grundläggande principerna för lekfolkets ansvar 

som beslutsfattare i kyrkan som jag vill undersöka liksom hur 

dessa praktiserats. Denna undersökning kommer således bara 

inledningsvis beröra allt det engagemang från lekfolket som 

funnits i församlingarna, allt från syföreningar till söndagsskola 

och studiecirklar.   

  

Syfte och begränsningar 
 

Syftet med denna undersökning är således att för tiden 1930–2000 

beskriva och analysera motiven och formerna för de 

förtroendevaldas ansvar i kyrkan liksom dess praktik. Det 

handlar om lagstiftningen över tid och vilka principer och 

överväganden som har legat bakom samt dess tillämpning, det vill 

säga varför, hur och i vilka avseenden lagstiftningen rörande 

församlingsstyrelsen förändrades och vad det betydde lokalt. Jag 

gör det också ur ett maktperspektiv och studerar vilken påverkan 

förändringarna hade på prästerskapets respektive lekfolkets 

makt. Jag ska spåra kontroverser.  

Genom riksdagsbeslut 1958 öppnades prästämbetet för 

kvinnor. I det material jag funnit ska jag se om det lett till många 

konflikter i församlingarna. Jag ska sammantaget teckna och 

analysera skeenden och utvecklingslinjer, var spänningsfälten 

fanns, och se vilka bärande argument som presenterats för de 

förändringar som genomförts. 
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Det har ibland sagts att förtroendevalda inom kyrkan bara 

är politiker som inte har någon relation till den kristna tron eller 

till församlingslivet. Det vill jag också belysa. 

 

Detta är mina forskningsfrågor: 

 

1. Hur förändrades regelverket över tid och vilket gensvar 

fick dessa reformer? Hur såg maktförskjutningarna ut? 

2. Hur såg biskoparna på förändringarna i 

församlingslagstiftningen? 

3. Vilken relation hade de förtroendevalda till kyrkans tro 

och till det vanliga församlingslivet?  

4. Vilka spänningar och konflikter mellan lekfolk och 

prästerskap uppkom i församlingarna?  

 

Undersökningen avslutas i och med att relationerna mellan 

kyrkan och staten ändrades 2000 och lagstiftningen ersattes av 

inomkyrkliga bestämmelser. Under den period jag undersökt 

beslöts lagarna om församlingsstyrelse av riksdagen. Den 

kyrkoordning som antogs 1999 för Svenska kyrkan reglerade på 

samma sätt som församlingsstyrelselagarna mandat och ansvar 

för präster och lekfolk; att närmare forska om den nya 

kyrkoordningen och dess regelverk ingår dock inte i denna studie 

även om några förhållanden uppmärksammas. 

Tidigare forskning 

 

Forskningen om lekfolket i den mening jag tar upp är begränsad. 

Carl Arvid Hessler har i sin bok Statskyrkodebatten (1964) tecknat 

en bild av demokratiseringsdebatten i kyrkan fram till 1960-talets 
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början.1 Jag har själv tidigare behandlat den kyrkliga 

maktstrukturen. Min avhandling, Svenska kyrkans primas (2014), 

behandlade ärkebiskopsämbetet i Svenska kyrkan och i en 

monografi, Kyrkomöte och partipolitik (2019) har jag tagit upp de 

politiska partiernas påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte. 

Jag har diskuterat de demokratiska frågorna inom Svenska 

kyrkan i artikeln Democracy and the Church of Sweden. An 

unresolved dilemma (2017). Jag har även forskat om kyrkornas 

påverkan på den politiska makten i boken Folklig protest och 

partipolitik. Kyrkornas Påskupprop 2005 för en humanare 

flyktingpolitik (2019).2 Denna studie ska komplettera de tidigare 

genom att belysa lekfolkets verksamhet i de lokala 

församlingarnas beslutande organ.  

Den tidigare forskningen om den formella lokala 

organisationen har främst berört kyrkorådens historia och 

ekonomiska frågor. Utvecklingen i den borgerliga kommunen, 

idéer och utvecklingslinjer, har belysts ingående av Ulla Ekström 

von Essen i Folkhemmets kommun. Socialdemokratiska idéer om 

lokalsamhället 1939–1952 (2003).3 Den svenska demokratins 

historia har sammanfattats av Kjell Östberg i Folk i rörelse. Vår 

demokratis historia (2021).4 Jag kommer att visa hur utvecklingen 

och synsätten på den lokala självstyrelsen hänger samman med 

utvecklingen inom de borgerliga kommunerna. 

I två prästmötesavhandlingar har frågorna om kyrkorådet 

och dess uppgifter relaterat till kyrkoherdens ansvar tagits upp. 

Ingvar Kalm (prästmötesavhandling i Linköping stift 1967) har 

beskrivit kyrkoådets historia och uppgift efter den 

                         
1 Hessler 1964, sid. 318–337. 
2 K. Hansson 2014, K. Hansson 2019b, K. Hansson 2019a, K. Hansson 2017a. 

Se även K. Hansson 2020. 
3 Ekström von Essen 2003. 
4 Östberg 2021. 
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församlingsstyrelselag som antogs 1961.5  Carl Strandberg har i en 

prästmötesavhandling uttolkat vilket ansvar präster respektive 

förtroendevalda bar (prästmötet i Strängnäs stift 1974). Det fanns 

en strikt uppdelning mellan kyrkorådets ansvar, främst 

kyrkokommunala angelägenheter och prästens, som omfattade 

församlingslivet, gudstjänst, förkunnelse och undervisning, 

framhöll Carl Strandberg.6 Håkan Zetterquist har skildrat 

diskussionerna rörande församlingsbildningar inom den växande 

storstaden Stockholm (1974) och det motstånd som fanns bland 

de förtroendevalda mot att skapa nya enheter och bygga nya 

kyrkor.7 Annan forskning belyser förhållandena inom kyrkomötet 

och relationen mellan lekfolk och präster/biskopar i kyrkomötet. 

Förutom min redan nämnda bok om kyrkomötet och 

partipolitiken har Oloph Bexell gjort en genomgång om kyrko-

mötet 1868 – 1990.8  

Göran Gustafsson och Per Hansson har i två studier, Mellan 

religion och politik. Studier av kyrkofullmäktigeinstitutionen (1959) 

och Kyrkoherdars arbetsvillkor (1996) undersökt hur 

förtroendevalda identifierar sig med och praktiserar ett kristet liv. 

Dessa frågor är av stort intresse för diskussionen om relationen 

mellan den förtroendevalde och dennes partipolitiska bakgrund 

och den kristna kyrkotradition denne har ansvar för.9  Som 

bakgrund finns även den av Berndt Gustafsson genomförda 

undersökningen Svenska folkets religion. Några ord till dess 

föraktare (1969). 

Det finns även forskning som belyser hur lekfolk tagit 

ansvar i församlingslivet utan att fördenskull vara beslutsfattare 

                         
5 Kalm 1967.  
6 Strandberg 1974. För diskussionen om Strandbergs prästmötesavhandling, se 

nedan.   
7 Zetterquist 1974. 
8 Bexell 1990b. 
9 B. Gustafsson 1969, G. Gustafsson 1977 och P. Hansson 1996. 
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i de legala organen. Det handlar om det som kallats det frivilliga 

församlingsarbetet, det vill säga det arbete som inte var reglerat i 

lag. Det gällde till exempel barn- och ungdomsarbete, 

syföreningar och annat arbete bland vuxna. Några studier av 

intresse är följande. Carola Nordbäck har i sin avhandling 

Samvetets röst: Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ 

pietism i 1720-talet Sverige (2004) skildrat hur företrädare för 

pietismen eftersträvat ett inflytande i kyrkan som de menade var 

deras ursprungliga rättighet.10 Lennart Tegborg har i sin studie 

Kyrkoherden – ämbetsmannen 1809–1930: Ett drama i tre akter 

(1994) visat hur demokratin förändrat kyrkoherdens 

ämbetsansvar.11 Torbjörn Aronson beskriver i sin bok 

Högkyrklighet och kyrkopolitik: Kretsen kring Svensk Luthersk 

Kyrkotidning fram till ca 1895 (2014) hur ambitioner funnits att 

både stärka kyrkans ämbete och lekfolkets engagemang.12 I sin 

omfattande studie Svenska kyrkans syföreningar 1844–2003 

(2005), som behandlar syföreningar och arbetskretsar, visar 

Cecilia Wejryd hur dessa samlade långt mer än 100 000 kvinnor i 

ideellt arbete.13  

I Svenska kyrkans diakonistyrelse: Tillflöden och tillkomst, 

organisation och verksamhet intill 1938 (2016) studerar Fredrik 

Santell hur ett nationellt organ för det frivilliga arbetet kom till 

och utvecklades.14 I sin studie Folkhemmets kyrka: Harald Hallén 

och folkkyrkans genombrott (2004) belyser Urban Claesson 

bakgrunden till socialdemokratins folkkyrkobygge.15  

Genusfrågan behandlas av Maria Södling i Oreda i skapelsen: 

Kvinnligt och manligt i Svenska kyrkan under 1920- och 30-talen 

                         
10 Nordbäck 2004. 
11 Tegborg 1994. 
12 Aronson 2014. 
13 C. Wejryd 2005. 
14 Santell 2016. 
15 Claesson 2004. 
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(2010),16 medan Jan Eckerdal i Folkkyrkans kropp: Einar Billings 

ecklesiologi i postsekulär belysning (2012) lyfter fram folkkyrkan 

som en social föreställning.17 Torsten Holm har studerat 

utvecklingen i Strängnäs stift i sin prästmötesavhandling 

Församlingslivets förnyelse i Strängnäs stift: en redovisning i 

kyrkligt arbete 1889–1927 (1968).18 Hur det frivilliga kyrkliga 

arbetet växte fram även på stiftsnivå skildras av Lars Aldén i 

Stiftskyrkans förnyelse: Framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i 

Svenska kyrkan till omkr. 1920 (1989).19 I antologin Med 

engagemang och medansvar (1990) lyfts lekfolkets roll och uppgift 

fram ur olika aspekter.20  

Frågor om maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna 

studeras av Martin Nykvist i Alla mäns prästadöme: Homo-

socialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska 

kyrkans lekmannaförbund 1918–1978 (2019).21 Vad gäller frågan 

om kvinnliga präster har Boel Hössjer Sundman i sin bok Äntligen 

stod hon i predikstolen (2008) skildrat bakgrund och utveckling 

avseende beslutet att öppna prästämbetet även för kvinnor, och 

Frida Mannerfeldt och Alexander Mauritz har publicerat 

berättelser från de första prästvigda kvinnorna i Svenska 

kyrkan.22   

Det finns således ingen studie som tar upp frågan om män 

och kvinnor som lokala beslutsfattare i den demokratiska 

utvecklingens perspektiv eller ur ett maktperspektiv, dess 

principer och praktik. Det kan tyckas märkligt med tanke på att 

de lokala beslutsfattarna, med kyrkoråd i varje församling, var så 

                         
16 Södling 2010. 
17 J. Eckerdal 2012. 
18 Holm 1968. 
19 Aldén 1989.  
20 Bexell 1990a. 
21 Nykvist 2019. 
22 Hössjer Sundman 2008 och Mannerfelt &  Maurits 2021. 
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många. Det var dessutom en omfattande insats de gjorde för 

Svenska kyrkan genom att fatta beslut för verksamheten på den 

lokala nivån. Vilka förutsättningar och begränsningar som gällt 

för detta över tid återkommer jag till. 

Källor 

 

För den övergripande nivån, det vill säga lagstiftning och 

regelverk finns utredningar, propositioner och riksdagsdebatter 

om församlingsstyrelsen och dess anknytning till lagstiftningen 

för den borgerliga kommunen. Det finns även statistik rörande 

kyrkovalen och program för de politiska partierna om deras syn 

på Svenska kyrkan. Svenska pastoratens riksförbund, senare 

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, gav ut en 

tidskrift där rekommendationer publicerades.23  

I biskoparnas herdabrev ska jag söka efter en 

grundläggande hållning bland dem rörande beslutsordningen 

inom Svenska kyrkan. Jag ska även undersöka om och på vilket 

sätt förändringar i lagstiftningen berörts i stiftens publikationer 

respektive olika kyrkliga tidskrifter såsom Församlingsbladet, Vår 

kyrka och Kyrkans Tidning, samt i de tidskrifter som främst har 

präster som målgrupp: Svensk Kyrkotidning och Svensk 

Pastoraltidskrift.24  

                         
23 Förbundet behandlade främst frågor om en ny pastoratsindelning, 

förhandlingar, framställningar från pastorat och stiftsförbund i 

kyrkokommunala frågor, begravningsväsendet, fastighetsfrågor, frågor om 

relationen mellan kyrkan och staten, finansiering av den rikskyrkliga 

verksamheten och dess organisation samt remisser på statliga utredningar, 

Protokoll 1952–1995, Svenska pastoratens riksförbund/Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbund, SKAOA, CfN. 
24 Jag har gått igenom de årgångar av de kyrkliga tidskrifterna som utkommit 

närmast beslut och ikraftträdande av ny lagstiftning rörande församlingarna. 
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För den lokala nivån kommer jag att via tidningar söka efter 

händelser som kan belysa frågan om relationen kyrkoråd – 

kyrkoherde och demokratifrågorna. I dagspress rapporterades om 

kyrkliga konflikter, vilka kan bidra till att förstå lekfolkets roll.  

Ett omfattande och tidigare obearbetat enkätmaterial 

angående kyrkorådens delaktighet i församlingslivet som tagits 

fram på Diakonistyrelsen 1960 är en viktig del för att undersöka 

kyrkorådsledamötenas relation till den verksamhet som de var 

satta att styra. Jag har gått igenom de nära 3 000 enkätsvaren om 

delaktigheten i det frivilliga församlingsarbetet. Detta belyses 

vidare i undersökningar av religionssociologisk karaktär och ger 

material för analyser av de förtroendevaldas delaktighet i 

församlingslivet och deras förhållande till den kristna tron. Ett 

förväntat resultat skulle kunna vara att ledamöterna i de 

förtroendevalda organen skulle ha en låg delaktighet i arbetet och 

att deras trosföreställningar inte skulle vara ett bejakande av 

kristen tro. Jag prövar om detta är sant.  

I konflikter tydliggörs ofta ståndpunkter och 

argumentationslinjer klarnar. Även om samverkan mellan 

kyrkoherde och kyrkoråd ofta skedde i samförstånd kan 

konflikten avtäcka de principiella frågeställningarna.    

Undersökningen är empirisk och ska beskriva ett 

händelseförlopp samt analysera detta ur olika aspekter: kyrkosyn, 

demokratiska principer, syn på präst och lekfolk samt frågan om 

makt och hur beslut genomförs. Den är källbaserad och analytisk.  

Genomförande 

Den formella grunden för lekfolkets medverkan i den lokala 

styrelsen ska undersökas och belysas för hela perioden. Tre olika 

                         

Kyrkans Tidning har jag gått igenom under fyra hela årgångar, 1983, 1988, 

1996 och 1999. 
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lagar har gällt (1930, 1961 och 1982 års lagar om 

församlingsstyrelse) och jag kommer att klarlägga dessas 

bakgrundsmaterial, överväganden och förändringar liksom hur 

dessa belysts i olika kyrkliga tidskrifter i ett maktperspektiv. 

Undersökningen måste begränsas i sitt omfång men 

samtidigt ge ett generaliserbart resultat. När det gäller att finna 

titthål in i det praktiska arbetet har jag strävat efter att få med 

material från stift i hela landet, både geografisk och 

kyrkogeografisk spridning.  Geografisk spridning för att få med 

olika delar av landet och dess skilda socioekonomiska karaktär 

och historia samt kyrkogeografiska skillnader för att få med olika 

kyrkliga inriktningar.  

Kyrkogeografiskt brukar Sverige delas in i olika 

kyrkogeografiska regioner. Berndt Gustafsson talade om det 

kyrkliga Sydsverige, det mindre livaktiga Mellansverige och det 

medelmåttigt kyrksamma Nordsverige.25 Även Bertil Lundman 

gjorde en liknande indelning.26 För den här undersökningen är det 

av intresse att belysa om det finns skillnader mellan olika delar av 

kyrkan och de olika kyrkliga praktiker som de omfattar. Sverige 

omfattade nämligen avsevärda skillnader i kyrko- och 

fromhetskaraktär. De socioekonomiska skillnaderna var också 

stora. Norrland kunde beskrivas som präglat av skogsbruk och 

gruvnäring. Götaland av storstad, fiske- och stenindustri, medan 

Svealand var präglat av slotten, herresätena och statarliv och 

storstad. Skillnaden i de politiska preferenserna var också stora 

mellan olika delar av landet. Som exempel kan nämnas att vid 

1973 års riksdagsval dominerade de socialistiska partierna i 

                         
25 B. Gustafsson 1957, sid. 21ff, 25ff, 150ff, 157f och 165f. 
26 Lundman 1942, sid. 5, 8, 13, 16 och 21f. Lundman gör även ogrundade 

kopplingar mellan etnisk tillhörighet och religiösa föreställningar och praktiker 

med utgångspunkt i 1920- och 1930-talens rasbiologiska strömningar.  Se även 

Jan Carlsson som tar sin utgångspunkt i den religiösa sedens styrka, J. Carlsson 

1990. 
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Norrland, en jämvikt rådde mellan borgerliga och socialistiska 

partier i Svealand medan de borgerliga partierna hade ett övertag 

i Götaland.27 Skillnaderna var alltså påtagliga.  

I kyrkostatistiken är de kyrkogeografiska skillnaderna 

tydliga. Växjö, Visby och Luleå stift är kyrksammast både 1983 

och 1990, även om en nedgång skett. Lunds, Uppsala, Västerås 

och Stockholm ligger lägst. I huvudsak bekräftar statistiken de 

kyrkogeografiska skillnader som Berndt Gustafsson och 

Lundman påtalat.28 Ett grepp som speglar stora delar av kyrkan 

är därför värdefullt för jämförelser och generaliseringar. 

Det finns mycket material från alla stift. Varje biskop 

brukade vid sitt tillträde presentera ett herdabrev, en hälsning till 

prästerskapet och ibland även till församlingarna i stiftet. Jag har 

gått igenom samtliga dessa herdabrev för att undersöka om och 

på vilket sätt de berör de förtroendevalda och deras uppgift. Jag 

vill se om stiftsbiskoparna alls relaterar till församlingarnas 

förtroendevalda och i så fall på vilket sätt. Detta bidrar till att ge 

en mer fullständig bild av vilket synsätt biskoparna haft rörande 

församlingarnas beslutsfattare. Jag går även igenom Biskops-

mötets handlingar för att se i vilken mån och på vilket sätt frågor 

om demokratin och konflikter behandlats. 

När det gäller att söka efter titthål – händelser som speglar 

en konflikt av något slag – har jag med stöd av klipparkivet på 

Sigtunastiftelsen identifierat flera sådana och det är dessa som 

senare kommer att behandlas. I arkivet finns klipp från hela 

Sverige, både material från dagstidningar och från annan press. 

Jag kommer att ha ett genusperspektiv i detta materialsamlande.  

Jag bedömer att denna genomgång har gett tillräckligt med 

underlag för en kategorisering av de olika konflikterna på ett mer 

generellt plan. Under hela 1900-talet var frågan om kyrkans 

relation till staten i fokus. Detta är dock en fråga jag inte 

                         
27 SCB:s statistikdatabas, riksdagsval. 
28 G. Gustafsson 1992, sid. 15. 
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behandlar eftersom det inte fanns någon enhetlig positionering 

hos politiska partier, biskopar, präster och allmänhet.  

Stiften brukade sedan tidigt 1900-tal producera en julbok 

eller stiftsbok till försäljning i församlingarna. Dessa innehöll ofta 

uppbyggliga avsnitt inför julhelgen men också artiklar om kyrkor 

och prästgårdar samt artiklar med historiskt innehåll. Ibland 

förekom också artiklar som rörde denna undersöknings ämne. 

Tanken bakom dessa stiftspublikationer var att de skulle ha en 

gemenskapsfrämjande funktion och konstruera en stiftsidentitet. 

Förlagan till dessa stiftsjulböcker hämtades från profana 

hembygdskalendrar och böckerna sökte i positiva ordalag 

legitimera kyrkan. De pekade på kyrkans långa tradition och 

betydelse som kulturbärare.29  Jag kommer att gå igenom 

stiftsböckerna för att se om lekfolket som beslutsfattare i 

församlingarna berörs.  

 

Några teoretiska perspektiv 

Makt och genus 

 

Begreppet makt är omfattande. I maktutredningen på 1990-talet 

belystes frågor om makt ur en mängd perspektiv. Två aspekter 

var att makt kunde förstås som makt över eller förmåga till. 

Utredningen lyfte bland annat fram makt inom 

opinionsbildningen och massmedias roll, makten över kapitalet 

och marknaden, genussystemet, organiserade intressen och den 

offentliga sektorns makt.30 Någon entydig definition av 

maktbegreppet kunde inte göras, eftersom det var så 

                         
29 Lagerlöf Nilsson 2013. 
30 Demokrati och makt 1990. 
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mångfacetterat och utgångspunkterna så skilda, men utredningen 

konstaterade att den allmänna uppfattningen var att makt 

innebar möjlighet att påverka. Då berörs både metoderna för 

maktutövningen och maktutövningens föremål. Hur påverkar 

man och vem påverkas, var centrala frågeställningar.31 

Svenska kyrkan var fram till sekelskiftet 2000 en 

primärkommun, precis som den borgerliga kommunen, det vill 

säga inom den offentliga maktens ram. Maktutövningen skedde 

inom bestämda regelsystem och beslutanderätten över dessa 

regelsystem utövades av riksdagen ensam. Mycket av 

församlingarnas arbete utfördes inom en sektor som inte 

reglerades av lagstiftning (det frivilliga församlingsarbetet), 

medan frågan om lekfolkets deltagande i de legala 

beslutsprocesserna rörde sig inom det lagfästa området.32 

Församlingarnas arbete bedrevs både inom den offentliga (den 

lagbundna verksamheten) och den semioffentliga (den frivilliga 

verksamheten) sfären, termer som Jürgen Habermas använde i 

diskussionen om det framväxande moderna samhället.33  

Det betyder dock inte bara att frågor om makt kan 

reduceras till en diskussion om efterlevnad av lagregler. Det 

handlar även om utövarna av makten, inte minst ur ett 

genusperspektiv. Frågor om manligt och kvinnligt, gränserna 

mellan dessa grupper, ideal och maktrelationer i konkreta 

historiska omständigheter är av betydelse.34 Det handlar till 

exempel om analysen av vad som togs för givet och därför 

uppfattades som självklart, och hur dessa uppfattningar byggdes 

upp och byggde upp maktförhållanden. Samtidigt har det alltid 

funnits individer som har utmanat de dominerande, preskriptiva 

                         
31 Demokrati och makt 1990, sid.17ff. För en filosofisk diskussion om begrepp 

som frihet, makt och moral, se Björklund 2016. 
32 Demokrati och makt 1990, sid. 20f. 
33 Habermas 2003. 
34 Se Scott 1986. 
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föreställningarna om kvinnors respektive mäns roller och 

uppgifter. Bland svenska forskare vill jag nämna Yvonne 

Hirdman och Maria Södling, där Hirdman belyser de kulturella 

konstruktionernas betydelse för skapandet av det som kallas 

genus; stereotyperna manligt och kvinnligt. Hirdman talar om ett 

särhållande av män och kvinnor och att mannen är norm.35 Min 

förförståelse är att samma konstruktioner om kön som finns i 

samhället i stort också finns när det gäller Svenska kyrkan och 

dess styrande organ.  Södling tar upp genusfrågan i ett teologiskt 

perspektiv, utifrån skapelsen.36 Båda perspektiven är väsentliga 

när frågan om hur män och kvinnor verkade som beslutsfattare 

på lokalt plan inom kyrkan. 

Makt kan utövas på flera sätt. I religiösa sammanhang är 

särskild auktoritet och ett speciellt handlingsutrymme ofta 

kopplat till ett formellt ämbete, men det finns också personer som 

utan en sådan ställning kan ha auktoritet. I denna undersökning 

handlar det dock framför allt om kyrkoherden. Sociologen Max 

Webers arbeten om karismatiska och formella 

legitimeringsgrunder för makt har alltså relevans.37  

För den kristna kyrkans trostradition är också det bibliska 

förhållningssättet till makt viktigt. Bibelteologen inom 

Kyrkornas världsråd Hans-Ruedi Weber har i en studiebok om 

makt pekat på flera olika bibliska trostraditioner med olika 

maktperspektiv: uttågstraditionen, kungatraditionen, vishets-

traditionen, kulttraditionen, de fattigas tradition och den 

apokalyptiska traditionen. Makt i det bibliska perspektivet är 

ofta de nederstas makt, kärlekens makt eller en vishetsmakt till 

skillnad från den makt som handlar om beslutsmakt eller 

ekonomisk makt.38 Dessa perspektiv kommer dock inte behandlas 

                         
35 Hirdman 2003. 
36 Södling 2010. 
37 M. Weber &  Parsons 1964. 
38 H.-R. Weber 1992. 
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vidare i denna undersökning som framför allt handlar om 

beslutandemakt och ekonomisk makt. 

Demokrati och delaktighet 

 

När kyrkofullmäktige infördes i Svenska kyrkans församlingar på 

1930-talet innebar det att valdemokrati infördes. Genom öppna 

och rättvisa val skulle representanter för olika partier väljas till 

de beslutande organen och bära ansvar inför väljarkåren. 

Professorn i statskunskap Jörgen Hermansson har gjort följande 

kortfattade definition av demokrati.  

 
[…] demokratin bör uppfattas som en politisk procedur som 

kännetecknas av att folket utövar den politiska makten under 

jämlika former. Demokrati innebär således en kombination av 

folkmakt och politisk jämlikhet.39 

 

De proportionella valen gör att varje parti representeras efter sin 

styrka i väljarkåren. Det är en sådan förståelse av demokratin 

som ligger till grund för Svenska kyrkans valsystem som det växte 

fram sedan 1930-talet, i nära anknytning till hur demokratin 

utvecklades inom kommunerna. 

För de många som engagerade sig i församlingarna och inte 

ville delta som representanter för ett politiskt parti svarade denna 

demokratiform inte mot deras önskemål. Deras delaktighet i 

församlingslivet skulle inte bygga på att representera ett politiskt 

parti utan på ett engagemang för församlingsarbetet i dess olika 

former. Jag återkommer till att det fanns tendenser till att skapa 

en slags deltagardemokrati, där de verkligt engagerade, vid sidan 

av de politiskt valda organen, utövade ett inflytande över 

församlingens verksamhet. Med deltagardemokrati avses 

                         
39 Hermansson 2003. 
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medborgare som tar ansvar för de gemensamma angelägenheterna 

även mellan de politiska valen.40 

Frågan om demokrati och delaktighet är inte enkla i den 

borgerliga kommunen. Men de blir än mer komplicerade när 

frågor om kyrkosyn lyfts in. 

Kyrkosyn  

Olika sätt att ordna en kristen församlingsverksamhet uppvisar 

en grundläggande kyrkosyn. Regelverk och teologi hör samman; 

regelsystemen är inte värdeneutrala utan speglar på olika sätt 

grundläggande teologiska synsätt. Svenska kyrkan är en 

episkopal kyrka med församlingar samlade i stift under biskopens 

tillsyn. Tillsammans bildar de tretton stiften den Svenska kyrkan. 

Styrningen av Svenska kyrkan på de olika nivåerna hade olika 

karaktär. Församlingarna styrdes enligt kommunallagstiftning. 

Domkapitlen var statliga myndigheter. Så småningom tillkom 

först frivilliga stiftsorgan, senare samfällighetsbildningar. På 

nationell nivå förekom en stor mängd organ; offentliga 

(kyrkomötet) semioffentliga (Diakonistyrelsen och Svenska 

kyrkans mission) och privaträttsliga (Lutherhjälpen).  Dessa kom 

senare att samordnas inom kyrkomötets ram.41 

Under mellankrigstiden kom ecklesiologin, kyrkosynen,  att 

stå i fokus inom Svenska kyrkan, det vill säga förståelsen av vad 

kyrkan var. Nytestamentliga exegeter hade upptäckt att kyrkan 

fanns redan i evangelierna och ett nytt intresse för kyrkosyn, 

ämbetssyn och sakrament växte fram. Bo Giertz hävdade i sina 

böcker Kristi kyrka (1939) och Kyrkofromhet (1939) att kyrkan 

som sådan var central i en kristens liv och i teologin. Andra 

viktiga verk var En bok om kyrkan (1943) och En bok om kyrkans 

                         
40 För deltagardemokrati, se Amnå 2003 och Jarl 2003. 
41 För denna utveckling, se Thidevall 2000 och K. Hansson 2019b. 
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ämbete (1951) som ytterligare lyfte fram kyrkan som platsen för 

Guds verk.42  

Kyrkan som organisation 

Svenska kyrkans organisationsform är svår att beskriva. 

Kyrkohistorikern Erik Sidenvall har hävdat att Svenska kyrkan, 

från att i stor utsträckning ha verkat som myndighetsutövning, 

alltmer fått inslag av en frivillighetssektor. Det som var kyrkans 

så kallade legala verksamhet (gudstjänst och konfirmations-

undervisning till exempel) har kompletterats med andra 

verksamheter (som syföreningar och söndagsskola). Det var inte 

sådant som krävdes av församlingarna enligt lag men som kunde 

utföras i en ganska lös anknytning till den så kallade legala 

verksamheten. Svenska kyrkan framstår därmed före sekelskiftet 

2000 som en hybridorganisation som utmärkte sig genom att ha 

inslag av olika organisatoriska modeller:  En lagstyrd modell där 

ansvaret för myndighetsutövningen utkrävdes genom val och 

betalades med skatteintäkter och en ideell modell där människor 

förverkligade idéer och där verksamheten betalades med gåvor 

och donationer.43  

Jag menar att det är en klargörande beskrivning av hur 

Svenska kyrkan framträdde under största delen av 1900-talet. 

Märit Gunneriusson Karlström har i sin avhandling också pekat 

på svårigheten för den offentliga organisationen att också få ett 

folkligt drag och hur Svenska kyrkan sökte vara en folklig 

kyrka.44  

                         
42 Giertz 1939a, Giertz 1939b, En Bok om kyrkan 1943 och Lindroth 1951. 
43 Sidenvall 2022, sid. 26–33. Sidenvall bygger sin framställning om samhällets 

olika sektorer (första sektorn myndighet och service, andra sektorn företag, och 

tredje sektorn ideell verksamhet) på Billis & Rochester 2020.  
44 Gunneriusson Karlström 2004. 
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Denna hybridorganisation blir ännu mer komplicerad när 

man lägger till de anspråk som den kristna uppenbarelsen har 

beträffande innehållet i kyrkans tro men även rörande dess 

organisation. Det finns sådant som inte kan omfattas av 

demokratiska beslut.   

Sammantaget innebar utvecklingen, med ett större intresse 

och en djupare förståelse av kyrkan som institution och organism, 

att frågor om bärande element i kyrkans ecklesiologi blev allt 

viktigare. En utveckling, som sågs som förändringar av grunderna 

i kyrkosynen, blev uppmärksammade. 

Definitioner 

Traditionellt har ordet lekmän använts om icke prästvigda 

personer. I denna studie är det just denna skillnad som är 

intressant: mellan den som är prästvigd och den som inte är det. 

Det handlar alltså inte om mer generell innebörd, att en person 

saknar expertkunskaper inom ett område. Det handlar inte om 

kunskap, skillnaden går mellan den prästvigde och den icke 

prästvigde.  

Ordet lekmän har dock tydliga manliga konnotationer. Det 

är visserligen så att ordet har sagts vara inkluderande, och vidare 

så att den största delen av de förtroendevalda inom Svenska 

kyrkan var just män, men det finns ändå skäl att söka efter ett 

ord som på ett mer tydligt sätt är könsneutralt. Jag använder 

därför ordet lekfolk i denna studie. Betydelsen ska vara 

densamma: det vill säga en icke prästvigd person. Det anknyter 

till begrepp som Guds folk och anger således i detta sammanhang 

den som tillhör kyrkan men inte är prästvigd; förståelsen att ledet 

lek- innebär någon som inte är expert gäller således inte här. Det 

härstammar från grekiskans ord för profan, hörande till folket, 

λαϊκός. 
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Församlingen är den lokala enheten inom Svenska kyrkan. 

Ibland är flera församlingar sammanfogade till ett pastorat, 

vilket är prästernas tjänstgöringsområde. Jag använder här 

framför allt församlingsbegreppet för att beskriva lokala 

förhållanden. Församlingen är den minsta juridiska enheten inom 

kyrkan. Ordet församling kan dock ha flera olika betydelser: det 

kan avse de gudstjänstfirande, det vill säga de som regelbundet 

deltar i högmässan. Det kan avse ett geografiskt område. Det kan 

också i vissa sammanhang avse kyrkan i stort. Av sammanhanget 

hoppas jag att det framgår i vilken betydelse jag använder ordet.   

Stift är den regionala indelningen av Svenska kyrkan med 

sitt ursprung i tidig missionstid då de medeltida stiften bildades. 

En biskop leder sitt stift, under undersökningsperioden utnämnd 

av Kungl. Maj:t eller regeringen. Stiftets domkapitel, där 

biskopen var preses, var det tillsynsorgan som hade överinseende 

över prästernas tjänstgöring, beslutade om anställning i flertalet 

fall, fastställde anställningsförmåner, ledigheter och 

arbetsuppgifter (genom fastställda tjänstgöringsföreskrifter). Den 

lokala församlingen hade endast starkt begränsade 

arbetsgivaruppgifter, såsom att utbetala fastställda löner och 

reseersättningar.45 Vid de förändrade relationerna med staten 

kom detta att förändras så att de lokala organen fullt ut blev 

prästernas arbetsgivare. 

Vid sidan av domkapitlet utvecklades inom stiften även en 

frivillig organisation för att stödja till exempel barn- och 

ungdomsarbete, studiearbete och fortbildning. Stiftsråden med 

stiftstingen som beslutande organ byggde sin verksamhet på 

frivillig anslutning från stiftets församlingar och svarade framför 

allt för stöd till det så kallade frivilliga församlingsarbetet, det vill 

säga det som inte enligt lag ålåg församlingarna att utföra. Dessa 

tillkom i samtliga stift under åren 1909–ca. 1920.  Denna 

                         
45 Domkapitelslag 1936.   
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organisation ersattes 1988 med stiftssamfälligheter med 

obligatorisk anslutning av församlingarna.46   

Sammanfattning 

Den här studien syftar alltså till att beskriva och analysera 

motiven och formerna för de förtroendevaldas – lekfolkets – 

ansvar i Svenska kyrkan liksom dess praktik under perioden 

1930–2000. Det handlar om den förändrade lagstiftningen över 

tid, demokratiska reformer och ökat inflytande från lekfolket (och 

minskad makt för prästerna). Den demokratiska utvecklingen 

speglas också i biskoparnas inställning till de demokratiska 

förändringarna liksom till spänningsfältet mellan lekfolkets 

partipolitiska bakgrund och det kyrkliga uppdraget. Jag kommer 

även att belysa de förtroendevaldas identifiering med det kristna 

budskapet och hur de praktiserat detta. Jag kommer vidare att 

lyfta fram konkreta konfliktområden. I min analys ska jag se 

vilka bärande argument som funnits över tid och analysera 

skeenden och utvecklingslinjer.  

 Undersökningen inleds med en beskrivning av 

utvecklingen inom samhälle och kyrka 1930–2000. Därefter följer 

ett kapitel om lekfolkets engagemang inom församlingen och ett 

om lekfolkets ställning i kyrkan. Utvecklingen av den kyrkliga 

demokratin i kapitel 5  följs av ett kapitel om biskoparnas syn på 

den demokratiska utvecklingen. Olika undersökningar om vilka 

som var förtroendevalda tas upp i kapitel 7 och uppkommande 

konflikter beskrivs   i kapitel 8. Det sista kapitlet utgörs av en 

sammanfattning och analys.  

                         
46 Se Aldén 1989; Framtid i samverkan, 1986; Aldén 1989 sid. 176–306, 

Församlingslag 1988. På nationell hade Svenska kyrkans diakonistyrelse 

bildats 1910; för dess utveckling se Santell 2016.  
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2. Utveckling i samhälle och kyrka 

Det svenska samhället i stort genomgick en stor förändring under 

perioden 1930 – 2000. Detsamma gällde Svenska kyrkan. Här ska 

några drag tecknas som en bakgrund till den fortsatta 

framställningen. 

 

Positiv ekonomisk utveckling 
 

Sveriges industrialisering innebar att landet också 

sammanlänkades med den internationella ekonomin. De 

nedgångar och uppgångar som kännetecknade denna fick 

genomslag även i Sverige. Den ekonomiska kris som drabbade 

Sverige i samband med kraschen på Wall Street 1929 – och den 

följande världsdepressionen – var dock inte lika stark som i andra 

länder, även om stora bolag gick omkull, som 

Kreugerkoncernen.47  Inledningen på perioden var således 

ekonomiskt och socialt ansträngd och fortsatte att vara instabil 

med arbetslöshet och många arbetsmarknadskonflikter. 

Arbetsfreden räddades genom Saltsjöbadsavtalet 1938, vilket 

blev normbildande på arbetsmarknaden, med dess 

värdegemenskap om demokrati och erkännande av 

korporationerna, den så kallade svenska modellen.48   

 

                         
47 Magnusson 2010, sid. 313 och 332–340. 
48 Hirdman 1990, sid. 201f och 210ff, Hirdman et al. 2012, sid. 140f och Östberg 

&  Andersson 2013, sid. 29ff. 
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Sveriges befolkning ökade från 6,1 miljoner 1930 till 8,9 

miljoner 2000. Befolkningsutvecklingen var stark under 1940-

talets krigsår. Politiska åtgärder sattes in på 1930-talet då 

födelsetalen hade minskat för att råda bot på krisen i 

befolkningsfrågan. Bland annat infördes barnbidrag. 

Värderingarna omkring familj, samliv och sexualitet förändrades 

också. Människor kom allt mer att frigöra sig från 

föräldraauktoritet; den sexuella revolutionen med p-piller och sex 

för vänskaps skull från 1960-talets slut liksom ett ifrågasättande 

av äktenskapet utmanade traditionella värderingar.49 

Efter andra världskriget utvecklades Sveriges ekonomi 

positivt och en rad välfärdsreformer kom på plats. Semestern 

ökade, barnbidragen höjdes, skolpolitiken förändrades; det 

svenska folkhemmet byggdes upp. Blandekonomin, med 

regleringar inom olika områden, var Sveriges alternativ till helt 

fri marknad och planhushållning. Under 1970-talet bröts den 

ekonomiska uppgången för att följas av ny uppgång under 1980-

talet och en kraftig konjunkturnedgång på 1990-talet. Sverige var 

starkt beroende av den internationella utvecklingen. I och med 

medlemskapet i den Europeiska unionen 1995 sammanlänkades 

Sverige än mer med det övriga Europa.50 

Hela befolkningen fick en standarduppgång, även om det 

främst var de ekonomiskt mest utsatta grupperna som gynnades. 

Samtidigt fanns en tendens att reglera – att lägga till rätta – livet 

för dem som av olika skäl inte passade in i samhällsmönstret, till 

exempel genom steriliseringar och lobotomi på 1930- och 1940-

talen.51   

Från 1967 reglerades arbetskraftsinvandringen till Sverige. 

Asylinvandringen ökade från 1980-talet, både från 

                         
49 Statistikdatabasen SCB, Hirdman et al. 2012, sid. 212f och Östberg &  

Andersson 2013, sid. 78ff. Se även Myrdal & Myrdal 1934. 
50 Hirdman et al. 2012, sid. 527–601 och Magnusson 2010, sid. 427–437. 
51 Lagerqvist 2013, sid. 143, Hirdman 2010 och Skoglund 2018. 
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utomeuropeiska länder och efter inomeuropeiska konflikter när 

kommunismen förlorade sitt grepp, bland annat i det forna 

Jugoslavien. Frågor om integration blev därmed allt viktigare.52 

Det politiska skeendet 

 

Efter många regeringsskiften i början av 1930-talet innehade 

socialdemokraterna regeringsmakten 1936–1976, förutom under 

kriget 1939–1945, då en samlingsregering ledde landet. Efter en 

borgerlig regeringsperiod återkom socialdemokraterna 1982; en 

kort borgerlig regeringsperiod inleddes 1991, men 

socialdemokraterna återkom som regeringsbildare 1994.  Många 

regeringar var minoritetsregeringar och var därmed tvungna att 

lita på andra partiers stöd i riksdagen. Från 1974 ersattes 

tvåkammarriksdagen av en enkammarriksdag med strikt 

proportionella val.53  

Samhället präglades av en ökad demokratisering, inte bara 

på nationell nivå. På det kommunala området gällde 1862 års 

kommunallag i stort oförändrad fram till 1952. De grundläggande 

principerna var en lokal självstyrelse som byggde på valda 

förtroendemän. Lagstiftningen 1952 och 1977 tog hänsyn till att 

kommunernas verksamhet expanderade, och dessa fick ökad 

frihet att organisera sig samt ökat kompetensområde. 

Lagstiftningen skulle även möta de omfattande 

strukturförändringarna i och med den sammanläggning av 

kommuner som ägde rum 1952 med en minskning av antalet 

kommuner med nära 1500 till strax över ett tusen. 

                         
52 Å. Nilsson 2004 och Svanberg 2009, se även K. Hansson 2019a. 
53 Hadenius 2008 och Möller 2015. 
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Detaljregleringen minskade i 1977 års lagstiftning men de 

grundläggande principerna från 1800-talet stod hela tiden kvar.54  

Några stora konflikter präglade 1900-talets politik. Det 

gällde rösträttsfrågan, efterkrigsuppbyggnaden, pensionsfrågan 

och frågan om löntagarfonder. I stort präglades politiken av 

samförstånd och samverkan.55 En konflikt som inte passade in i 

vänster–höger-skalan gällde frågan om kärnkraften där 

motsättningarna gick rakt igenom de politiska partierna. Det 

finns inte skäl att här gå närmare in på dessa konflikter som 

beskrivits utförligt i annan litteratur.56 

Sverker Oredson har pekat på att det svenska samhället, 

trots framgångar och ökad levnadsstandard, präglades av rädsla 

och oro. Före andra världskriget gällde det yttre fiender, främst 

Ryssland. Efter andra världskriget tillkom andra hotbilder: 

kärnvapen och en förödd miljö.57 

Det moderna samhället hade växt fram i upplösningen av 

det tidigare ståndssamhället. Folkrörelserna hade samlat 

människor till att få inflytande över sina egna liv och till ett 

samhälle med myndiga individer; väckelserörelser, nykterhets-

rörelse och arbetarrörelse hade givit plattformar för inflytande, 

också i politiken.58 Från 1930-talet började folkhemmet att 

byggas upp med bland annat arbetslöshetsförsäkring, folk-

pension, semester och senare även barnbidrag. Läkarvetenskapen 

trädde fram som grund för den moderna barnuppfostran och 

kyrkans auktoritet undergrävdes. Samhället skulle lägga allt till 

                         
54  Ny kommunallag 1990, sid. 43–48. 
55 Hadenius 2008, sid. 99f, 126f och 184f. 
56 Se i första hand Hirdman et al. 2012 och Östberg & Andersson 2013. 
57 Oredsson 2001 och Oredsson 2003. 
58 Lundkvist 1977, sid. 47–59, 135–161 och 192–204, Ambjörnsson 1998, sid. 

247–269, Gunneriusson Karlström 2004, sid. 206–218 och Östberg 2021, sid. 

96ff.  
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rätta och avgörande beslut fattades för fattiga, asociala, 

kriminella, zigenare, psykiskt sjuka och judar.59  

Andra väsentliga förändringar var ett enhetligt, 

examensfritt och sekulariserat skolsystem som infördes i och med 

den 9-åriga grundskolan 1962. Genom ändrade behörighetsregler 

öppnades universiteten för nya kategorier studerande med 1977 

års högskolereform. Etermedierna etablerades: radion från 1920-

talet och tv från slutet av 1950-talet.  Körsång blev närmast en 

folkrörelse, turism och charterverksamhet etablerades, bilismen 

slog igenom, elitidrotten professionaliserades och en utpräglad 

ungdomskultur gjorde sin entré på 1950-talet.60   

Genom urbanisering och skiljandet mellan arbete och fritid 

kom naturen för många att bli en rekreationsplats. 

Semesterlagstiftning från 1938 gjorde det möjligt att vistas i 

naturen under längre tidsperioder. Den fick för många en religiös 

karaktär och folket blev alltmer gudlöst.61    

En väsentlig förändring efter andra världskriget var 

kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Tidigare hade en 

enförsörjarmodell varit rådande: mannen arbetade utanför 

hemmet medan kvinnan skötte hushållet. Det tidigare 

dominerande genusordningen som innebar ett 

husmors/hushållskontrakt ersattes på 1960-talet med ett 

jämställdhetskontrakt och båda parterna i ett äktenskap blev 

försörjare. En ny genusordning förändrade dock inte arbets-

marknadens uppdelning efter kön, vilket innebar lägre löner för 

                         
59 Hadenius et al. 1993, sid. 128ff, Esping-Andersen 1994, sid. 75–106, Åmark 

2005, sid. 266ff, Hirdman 2010, sid. 81ff och Björkman 2012, sid. 536–549. 

Rörande judarnas historia, se C. H. Carlsson 2021. 
60 Hadenius et al. 2008, Hagman 2009, Hedell 2009, Hellspong 2009, Östberg &  

Andersson 2013, sid. 343ff och Zander 2009. För skolans förändringar, se 

Richardson 2004. 
61 Se Thurfjell 2015 och Thurfjell 2020. 
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arbeten där kvinnor dominerade.62 Genom välfärdsreformerna 

som bland annat inkluderade daghem och äldrevård öppnades en 

ny arbetsmarknad för kvinnor. Från slutet av 1960-talet 

diskuterades frågor om sexuell frigörelse, könsroller, abort och 

sexuell läggning med stor inlevelse.63  

Forskaren Per Ewert har beskrivit utvecklingen så att 

Sverige under 1900-talet omformades till det mest sekulära, 

individualistiska landet i världen. Det fanns, menar Ewert, en 

politisk, främst socialdemokratisk, ambition att driva Sverige i 

sekulär och individualistisk riktning.64 

 

Ett kyrkoliv i kris 
 

När det gäller kyrkolivet vill jag lyfta fram ett par förhållanden 

som starkt påverkade kyrkan och dess ställning. Under andra 

världskriget fanns en samsyn mellan regering och kyrka, inte 

minst så som det manifesterades genom sloganen från 1941 ”Den 

svenska linjen är den kristna linjen”.65  

Det fanns föreställningar om att efterkrigstiden skulle bli en 

skördetid för Svenska kyrkan. Så blev det inte alls. Ett flertal 

kriser kom i stället att prägla kyrkolivet. Den stora debatt om tro 

och vetande som initierades av filosofiprofessorn Ingemar 

Hedenius (1908–1982) blev svår för biskoparna. Några av 

biskoparna försökte ge sig in i debatten, men den främst angripne 

ärkebiskopen Erling Eidem (1880–1972) gick inte i svaromål. 

                         
62 Hirdman 1994, sid. 180–192, Hirdman 1998, sid. 14, Hirdman et al. 2012, sid. 

98f och Åmark 2005, sid. 26f. 
63 Hedenborg & Wikander 2003, sid. 148–152, Hirdman et al. 2012, sid. 581–

586, Bergenheim 2009 och Östberg 2002, sid. 44–52. 
64 Ewert 2022. 
65 Montgomery 1982 och K. Hansson 2016b, sid. 77ff. Inom kyrkan användes 

under beredskapstiden i stor utsträckning ett militariserat språk också när 

kyrkliga och frikyrkliga företrädare talade om samfundens uppgifter.  
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Debatten fördes främst i Dagens Nyheter där Hedenius genom sin 

vänskap med chefredaktören Herbert Tingsten (1896–1973) i 

stort sett hade fri tillgång till utrymme i tidningen. Det var en 

debatt som biskoparna inte vann, trots att de förde fram 

relevanta argument mot Hedenius tre postulat. Det är uppenbart 

att en ny tid och en ny offentlighet hade kommit som inte bugade 

för biskopar eller kyrka.66 

Också i den så kallade Kejneaffären drogs kyrkliga 

företrädare fram. Pastorn Karl-Erik Kejne (1913–1960) 

anklagade höga samhällsföreträdare för att vara del i en kriminell 

homosexliga som organiserade manlig prostitution. Bland de 

samhällsföreträdare som angavs fanns bland andra statsrådet Nils 

Quensel (1894–1971) som skötte kyrkoärendena och 

stockholmsbiskopen Manfred Björkquist (1884–1985). 

Anklagelserna avfärdades men Quensel fick avgå som statsråd.67 

Även kyrkornas biståndsarbete efter kriget kom delvis i vanrykte 

genom olika affärer och anklagelser om företrädare med nazistiska 

sympatier.68 I debatten om moraliska frågor kom 

kyrkoföreträdare på den anklagades bänk. 

Biskopsvalet i Strängnäs i början av 1950-talet utvecklades 

till en katastrof. Den utnämnde biskopen Dick Helander (1896–

1978) dömdes 1953 för att under biskopsvalet ha sänt en stor 

mängd anonyma brev till prästerna i stiftet där hans 

motkandidater svärtades ner. Helander dömdes till avsättning; en 

                         
66 Hedenius 1949. Det religionspsykologiska postulatet betydde att en religiös tro 

innehöll försanthållande av metafysiska antaganden som vetenskap och empiri 

varken kunde verifiera eller falsifiera. Det språkteoretiska postulatet innebar att 

det måste vara möjligt att meddela även icke-troende innebörden i de religiösa 

uppfattningarna och upplevelserna. Det logiska postulatet innebar att två ̊ 

sanningar inte kunde motsäga varandra; bara den ena kunde då vara sann. 

Särskilt inriktade sig Hedenius på frågan om Guds existens och 

teodicéproblemet. K. Hansson 2014, sid. 145f och Lundborg 2002. 
67 Hirdman et al. 2012, sid. 595–598 och Rengmyr Lövgren 2010. 
68 Ryman 2010, sid. 147–167. 
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dom som vid resning ändrades till dagsböter. Rättsprocessen 

pågick under många år och var en dominerande nyhet om Svenska 

kyrkan under lång tid.69  

Under i stort sett hela 1900-talet hade frågan om att öppna 

prästämbetet för kvinnor varit aktuell i olika utredningar, i 

debattartiklar och förslag. 1958 fattade riksdagen beslut om att 

även kvinnor skulle vara behöriga att bli präster. Kyrkomötet 

hade året innan avvisat förslaget och begärt rådrum innan beslut 

fattades. Att regeringen återkom redan året därpå uppfattades av 

många som att förändringen påtvingades kyrkan.70 Kyrklig 

samling kring Bibeln och bekännelsen hade bildats och under 

göteborgsbiskopen Bo Giertz (1905–1998) ledning gav den 

rekommendationer för hur bekännelsetrogna skulle ta avstånd 

inför mötet med kvinnliga präster.71 Frågan kom att bli starkt 

polariserande, inte minst genom ett starkt lekfolksengagemang 

för reformen medan motståndet mot den främst kom från 

prästerligt håll. Konflikter på det lokala planet gav eko i pressen 

och gav sällan en positiv bild av Svenska kyrkan och dess 

företrädare, vilka kunde beskrivas som kärlekslösa. Kyrkans 

arbetsmiljö kom därmed också i fokus.72  

Frågan om Svenska kyrkans anknytning till staten hade 

diskuterats under hela 1900-talet.73 Efter andra världskriget 

intensifierades diskussionen med nya utredningar och förslag. 

Känslorna för eller emot ändrade relationer var starka och ett 

regeringsförslag röstades ner av kyrkomötet 1979. Detta ledde så 

småningom till gradvisa förändringar med viss ökad 

självständighet för Svenska kyrkan, dock på delegation. De 

                         
69 K. Hansson 2014, sid. 200ff och K. Hansson 2016a, sid. 50f. 
70 För en översikt, se Hössjer Sundman 2008. 
71 Lundstedt 2008 och Ollilainen 2018, sid. 309–359. 
72 P. Hansson 1993. 
73 Hessler ger en översikt av debatten om statskyrkan fram till början av 1960-

talet, Hessler 1964. 
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politiska motsättningarna var stundtals starka mellan de olika 

positionerna och det partipolitiska inflytandet över Svenska 

kyrkan började ifrågasättas, inte minst sedan ett nytt, fritt valt 

kyrkomöte med 251 ledamöter från partipoliska grupper trätt till 

från 1982.74 

Frågor rörande antropologin, om kön, sexualitet och synen 

på olika sexuell läggning blev även den en vattendelare inom 

kyrkan. Från en starkt avvisande hållning till homosexuella 

relationer som biskoparna gav uttryck för i början av 1950-talet 

förändrades synen till en mer inkluderande och bejakande. 

Ställningstagandena splittrade också biskoparna, särskilt när 

frågan om vigsel av samkönade par diskuterades några år in på 

2000-talet.75   

En feministisk teologisk tradition växte fram i Sverige med 

tankar om att sann teologi även inbegriper kvinnors erfarenheter. 

Den feministiska teologin sökte skapa en teologi som inte var 

beroende av maktstrukturen mellan könen.76   

Antalet medlemmar i Svenska kyrkan har varit synnerligen 

högt; år 1972 var mer än 95 % av invånarna medlemmar, men 

även om andelen hade sjunkit uppgick den 1999 fortfarande till 

83,5 %. Förändringarna berodde både på invandring och ett mer 

multireligiöst samhälle, och på aktiva val om utträde. Genom 

kyrkoskattesystemet har dock Svenska kyrkan haft goda 

ekonomiska förutsättningar för sitt arbete.77 Kyrkan har under 

den undersökta perioden inte tvingats till kännbara 

nedskärningar vilket varit gynnsamt för arbetet i kyrkoråden. 

                         
74 För en redogörelse för hela skeendet, se Ekström 2003. För det partipolitiska 

inflytandet på Svenska kyrkans kyrkomöte, se K. Hansson 2019b. 
75 K. Hansson 2017b, sid. 34f, K. Hansson 2014, sid.  333f och K. Hansson 

2019b, sid. 249–257. För den allmänna debatten, se Östberg &  Andersson 2013, 

sid.  81, 167, 202, 322 och 436f. 
76 För feministteologi, se Ruether 1993 och Schüssler Fiorenza 1992.  
77 Kyrkoskattesystem, där avgiften sätts av samfundet självt, är den ordning 

som ger mest intäkter för kyrkosamfund, se Bille &  Kjems 2022. 
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Däremot har kyrksamheten haft en väsentlig nedgång, framför 

allt i de delar av landet som i periodens inledning hade en stark 

kyrksamhet (Växjö, Göteborgs, Karlstads, Härnösands och Luleå 

stift).78 

1964 bildades Kristen demokratisk samling, sedermera 

Kristdemokraterna. Den kristdemokratiska rörelsen är stark i 

många europeiska länder men har inte varit dominerande i 

Svenska kyrkans församlingar. Jag berör därför inte frågor om 

kristdemokratin vidare.79 

Jag har här endast berört några av de frågor som dominerat 

diskussionen om Svenska kyrkan sedan andra världskriget. Trots 

annat som skett och som givit positiv respons – som en ny 

psalmbok, ett förnyat gudstjänstliv, insatser inom internationellt 

bistånd och mission samt diakoni – framträder bilden av en kyrka 

som var splittrad, avgränsande och rädd för förändring. Även om 

de förtroendevalda på det lokala planet sällan hade till uppgift att 

besluta eller ta ställning till frågorna som sådana, hamnade de på 

deras bord till exempel vid frågan om anställningar eller 

upplåtande av kyrka. Det är sådant som jag återkommer till 

senare.   

Med denna bakgrund om ekonomisk, politisk och kyrklig 

utveckling går jag nu vidare till att skildra utvecklingen av den 

kommunala demokratin.   

  

                         
78 G. Gustafsson 1988. Jämförelsen bygger på Dagens Nyheters 

kyrksamhetsberäkningar från 1927 i jämförelse med 1987 års kyrkostatistik. 

1927 uppgick kyrksamheten under fyra novembersöndagar till 5,4 % och 1987 

till 2,1 %. För frågor om jämförbarhet och felkällor, se Gustafssons 

presentation. Andra undersökningar redovisar något andra resultat beroende 

på vilka gudstjänster som räknas in i kyrksamhet. Oavsett detta har 

kyrksamheten minskat kraftigt. 
79 För en översikt av kristdemokratin, se Accetti 2019. 
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Kommunal självstyrelse 

 

Den lokala kommunala självstyrelsen handlar om den autonomi 

som kommunen har i förhållande till staten. Begreppet 

självstyrelse har sedan 1800-talet och genom 1900-talet ändrat 

betydelse och även normativ innebörd. En normativ beskrivning 

avser att kommunerna har självbestämningsmakt (bestämma 

över verksamhet och organisation) samt självbeskattningsrätt 

(bestämma över inkomster och utgifter). I kommunallagen 

fastställs vilka skyldigheter som kommunen har, det vill säga vad 

den måste utföra. Det innebär att det är staten som sätter 

gränserna för kommunernas självstyrelse.80 

I samband med 1862 års kommunreform delades landet in i 

ungefär 2 500 primärkommuner varvid kyrkoförsamlingen fick 

behålla ansvaret för skolan medan fattigvården fördes till den 

borgerliga kommunen. Den borgerliga kommunen fick således ett 

socialt ansvar, något som senare utvecklades till det kommunala 

ansvaret för olika välfärdsprojekt. Dessa kom över tid att 

förändras och utvecklas genom statliga beslut. Kommunerna blev 

i allt väsentligt statligt styrda lokala förvaltningsorgan för en 

enhetlig och statligt styrd välfärdspolitik.81  

Den kommunala direkta demokratin med stämmor hade 

under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet successivt 

ersatts av organ med valda representanter. Samtidigt förändrades 

den kommunala rösträtten så att den blev mer demokratisk. Vid 

den rösträttsreform som beslutades 1918–1919 upphörde det 

tidigare sambandet mellan inkomst, förmögenhet och erlagd skatt 

samt rösträtt. Bolagens rösträtt försvann och varje röstberättigad 

hade en röst. Rösträtten blev allmän och lika för alla, kvinnor och 

                         
80 Ekström von Essen 2003, sid. 41f. 
81 Ekström von Essen 2003, sid. 50. 
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män.82 Liberaler och socialdemokrater hade verkat för att 

demokratin helt skulle slå igenom medan högern motarbetat 

förändringarna, men anpassade sig så småningom till de nya 

förhållandena.83 

Det moderna partisystemet hade en viktig roll i demokratins 

genombrott. Dessa representerade skilda samhällsåskådningar 

med olika lösningar till de aktuella politiska frågorna. På så sätt 

blev olika intressen företrädda i det politiska systemet. Det 

proportionella valsystemet skulle så nära som möjligt avspegla 

styrkeförhållandena i opinionen och därmed kunna förverkliga 

folkviljan. Övergången från stämmor till fullmäktigeförsamlingar 

pågick fram till 1953 års kommunallagar då fullmäktige blev 

obligatoriskt.84  

Från 1960-talet hade de samlingslistor som ibland lanserats 

i kommunalvalen försvunnit och valen hade fått samma 

partipolitiska prägel som i riksdagsvalen. Lokala politiska 

program togs fram inom respektive parti.85  

Den statliga styrningen av kommunerna avsåg under 1900-

talet en lång rad välfärdsprojekt. Det gällde skola, sjukvård, 

bostadsfrågor, fattigvård och miljöfrågor, för att nämna några 

exempel. Någon verklig självstyrelse var det inte fråga om; en 

sådan skulle ha motverkat ett enhetligt genomförande av sociala 

reformer. Självstyrelsen avsåg snarast förmågan, ekonomiskt och 

kunskapsmässigt, att kunna utföra de många uppgifter som 

staten lade på kommunen, vilka skulle förvalta de statliga 

direktiven. Denna modell kan betecknas som integrationism.86   

                         
82 Kommunal demokrati 1975, sid. 20. 
83 Hirdman et al. 2012, sid. 123f. 
84 Hirdman et al. 2012, sid. 122ff,  Kommunal demokrati 1975, sid. 21. För 

frågor om valdemokratins förverkligande av folkviljan, se Esaiasson 2003. 
85 F. Johansson et al. 2001, sid. 15. 
86 Ekström von Essen 2003, sid. 55ff. 
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De politiska partierna har haft något olika syn på 

kommunerna. I en studie för perioden 1962–1994 framgick att 

socialdemokraterna såg kommunerna främst som lokala 

förvaltningsorgan för statlig reformpolitik medan de borgerliga 

partierna betraktade dem som självständiga politiska enheter. 

Senare förändrade moderaterna och folkpartiet sin syn till att bli 

mer lik socialdemokraternas, dock med motivet att med statlig 

styrning hålla tillbaka vidlyftiga politiska ambitioner inom 

kommunerna.87  

Den grund som lades i kommunreformen 1862 låg således 

kvar. De förändringar som gjorts vad gäller kommunernas storlek 

och bärkraft har sin grund i att de ska kunna utföra de statliga 

uppdragen: ekonomiska möjligheter och kunskapsförmåga måste 

samlas för att göra ett likvärdigt utförande möjligt. Det är en 

fortsatt aktuell diskussion, under 2022 bland annat rörande de 

olika regionernas förmåga att utföra sina uppgifter i samband 

med pandemin. 

 

Sammanfattning 
 

Den ekonomiska uppgång som präglade 1900-talet – inte minst 

efter andra världskriget – gjorde stora välfärdsreformer möjliga: 

semester, barnbidrag, äldrevård och utvecklad hälso- och 

sjukvård. Skolan förändrades till att bli öppnare mot elever från 

icke studievana miljöer. Sverige gick med i EU. De politiska 

partierna etablerades under seklets början för att vid dess slut ha 

utvecklade program inom alla politikområden, även kyrkans sfär. 

Kyrkolivet präglades av en stark sammanhållning omkring 

svenska värden under andra världskriget för att sedan freden 

inträtt uppleva flera kriser: tro- och vetandedebatten, kriser 

omkring homosexualitet, pengaaffärer och biskopsvalet i 

                         
87 F. Johansson et al. 2001, sid. 9. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

44 

Strängnäs på 1950-talet. Dessa kriser följdes av den stora 

konflikten omkring öppnandet av prästämbetet för kvinnor och 

därefter de utdragna kyrkliga och politiska striderna omkring 

relationen med staten. Kommunerna – och kyrkan – 

demokratiserades med införande av fullmäktigeförsamlingar. 

Kommunernas roll kom allt mer att handla om deras ekonomiska 

och kunskapsmässiga förmåga att utföra av staten bestämda 

uppgifter. Det är i denna kontext som lekfolket i Svenska kyrkan 

strävar efter att finna sin uppgift och diskussioner förs om dess 

mandat och makt.  
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3. Lekfolkets engagemang 

Den medeltida kyrkan i Sverige var i stor utsträckning en kyrka 

som dominerades av prästerskapet. Viktiga beslut, såsom 

biskopstillsättningar, avgjordes i Rom. Biskoparna hade en stark 

ställning både religiöst och politiskt och hade viktiga positioner i 

rikets styrelse. På det lokala planet ledde församlingsprästen 

gudstjänst- och fromhetsliv. Mässan firades på latin medan 

predikan var på svenska eller på latin. För lekfolket fanns ett rikt 

gudstjänstliv som inramade livets alla skeenden, där de var 

deltagare.88    

Reformationen innebar en stor förändring. Kungen tog 

makten över biskopsutnämningarna och i församlingarna 

förändrades kyrkolivet. Detta skedde endast långsamt och många 

äldre bruk blev kvar under lång tid. Det handlade om gamla 

traditioner som människor inte ville bryta med. De lokala 

förändringarna var inte revolutionerande.89 En stor förändring 

var dock att prästerna inte längre tvingades att leva i celibat utan 

kunde gifta sig, vilket reformatorn Olaus Petri (1493–1552) gjorde 

1525. Därmed började prästfamiljen etableras som ett centrum i 

det lokala fromhetslivet.90 

Gustav Vasa (1496–1560) kunde genom att han tog makten 

över kyrkan även genomföra kraftiga förändringar i kyrkolivet. 

Klostren upplöstes och byggnadsmaterialet togs till vara på annat 

                         
88 För medeltida fromhets- och gudstjänstliv se Tegnér et al. 1987 och Härdelin 

2005. 
89 Heiding et al. 2016. 
90 Meurling 1996, sid. 15–26. 
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håll, till exempel för Gripsholms slott.91 Utbildnings-

verksamheten vid domkyrkorna monterades ner och Uppsala 

universitet, som öppnat 1477, tynade bort vid mitten av 1500-

talet för att åter fungera först i början av 1600-talet.92  

På det lokala planet märktes förändringarna inte bara 

genom att gudstjänstlivet sakta förändrades utan också på att de 

olika klosterordnarnas omsorger om befolkningen upphörde när 

klostren drogs in.93  

Pietisterna utmanar 

 

Efter reformationen och Uppsala mötes beslut 1593 utvecklades 

Svenska kyrkan till en teologiskt ortodox kyrkobildning med 

stark biskops- och ämbetsmakt. Dock kom pietismen under 1720-

talet att framställa en omfattande kritik mot ortodoxin. 

Pietisterna formulerade alternativ till rådande ordningar inom 

kyrkan vilket uppfattades som hotfullt. Konflikten utvecklades 

till en maktkamp. Även om man drev frågan om det allmänna 

prästadömet och önskade jämlikhet och demokratiska 

styrelseformer var detta något som skulle stanna inom kyrkans 

gemenskap, medan samhället skulle behålla sin hierarkiska 

struktur. Pietismen var inte samhällsomstörtande. Samtidigt 

förflyttade den världsliga makten basen för sina anspråk från den 

religiösa sfären till en sekulariserad och inomvärldslig grund och 

undersåtarna blev så småningom medborgare.  

Pietisterna krävde mer makt åt lekfolket; det handlade om 

rätten att predika, tillsätta präster, avgöra lärofrågor, bestämma 

                         
91 Berntson 2003. 
92 Annerstedt 2013, sid. 1–81, Evertsson 2019 och Andrén 1999, sid. 92ff. 
93 För förändringarna i dess vidd i samband med reformationen, se Heiding et 

al. 2016 samt Zachrisson 2017. 
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om kyrkans ceremonier och hela den övriga verksamheten. 

Företrädare för ortodoxin menade att detta inte var frågor som 

tillkom lekfolket. I ett pietistiskt förslag om ett kyrkokollegium 

lades en ny organisationsform fram: riksdagen skulle vara 

kyrkans styrelse och ingen skillnad skulle göras mellan 

prästerskapet och lekfolket. Det handlade om en mer demokratisk 

kyrka i motsats till den ortodoxa patriarkalismen.94  

Även om 1700-talets pietism inte fick genomslag i 

styrelseformerna för kyrkan visar den att frågorna om makten 

mellan präster och lekfolk, mellan ämbetsmannamakt och 

demokrati, har rötter långt tillbaka. Lekfolkets engagemang för 

församlingslivet handlade inte bara om dess styresformer, utan 

desto mer om det vardagliga kyrkolivets utveckling utanför det 

som var fastlagt i kyrkolagen 1686 som prästens plikter. 

 

Lundahögkyrkligheten 
 

Den nyevangeliska väckelsen, med dess inriktning på individens 

och dennes frälsning, menade att kyrkan konstituerades av 

människors tro, inte att den var instiftad av Kristus. Mot detta 

vände sig den lundensiska högkyrkligheten med företrädare som 

lundabiskopen Vilhelm Flensburg (1819–1897), 

linköpingsbiskopen Ebbe Gustaf Bring (1814–1884) och i en yngre 

generation lundabiskopen Gottfrid Billing (1841–1925) och 

växjöbiskopen N.J.O.H. Lindström (1842–1916). De hävdade att 

kyrkan inte var en föreningssammanslutning av likasinnade, utan 

att kyrkan var primär i förhållande till individen med 

prästämbetet som förutsättning för en rätt sakraments-

förvaltning.95  

                         
94 Nordbäck 2004, sid. 397–413. 
95 Bexell 2003, sid. 75. 
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Dessa grundläggande teologiska överväganden omsattes i 

ett kyrkopolitiskt program, bland annat med utgivandet av 

Svensk Luthersk Kyrkotidning (från 1877) och bildandet av 

föreningen Kyrkans vänner 1877 med syftet att vara en 

inomkyrklig väckelserörelse på bekännelsens grund. De gav dock 

väckelsens folk rätt i att lekfolkets begränsade möjlighet att verka 

inom kyrkan borde förändras liksom den dåvarande kyrkotukten. 

Det fanns också en likhet med kommande folkrörelser i och med 

att budskapet för Svenska kyrkans återhämtning och förnyelse 

spreds genom massproducerade trycksaker, årsmöten och öppna 

debatter. Lundahögkyrkligheten framhöll att den förnyelse 

Svenska kyrkan behövde inte gick via den nyevangeliska 

väckelsen utan genom fasthållande vid en tyskpåverkad luthersk 

teologi. Kyrktrogna skulle engageras i kyrkolivet och verka som 

aktörer i civilsamhället.96 Lundahögkyrkligheten leddes av 

prästvigda teologer, de flesta biskopar, men deras avsikt var att 

engagera lekfolket. 

Församlingsrörelsen 

 

I det utgående 1800-talet fanns en stark kritik mot Svenska 

kyrkan för att den inte tog samhällets sociala utmaningar på 

allvar. För att möta ett förändrat samhälle utvecklades den så 

kallade församlingsrörelsen, en rörelse som i olika 

verksamhetsformer sökte analysera och ge verktyg för Svenska 

kyrkans arbete. I sin avhandling har Fredrik Santell pekat på att 

denna rörelse hade två linjer: en linje som anknöt till Svenska 

kyrkans ordinarie organisation, den kyrkosyftande 

                         
96 Aronson 2014, sid. 116–128, 222ff, 254ff och 285ff. 
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församlingsrörelsen. Den andra linjen var den associations-

syftande, den rörelse som ville verka i associationens form utan 

direkt anknytning till kyrkans egna organ.97  

Till den kyrkosyftande delen räknades Allmänna svensk-

lutherska prästkonferensen (ASLP) som från 1881 vart tredje år 

ordnade konferenser för diskussion om dagsaktuella pastorala 

frågor.98 ASLP var en rent prästerlig organisation medan 

Kyrkans Vänner var öppen för lekfolk och präster. Kyrkans 

Vänner verkade genom bok– och tidskriftspridning och hade en 

välutvecklad ombudsorganisation i församlingarna. Vid årsfester, 

som var välbesökta, diskuterades församlingslivets förnyelse. 

Kyrkans vänner förberedde vägen för bildandet av ett nationellt 

kyrkligt organ med samma inriktning, Diakonistyrelsen.99 

Den kyrkosyftande församlingsrörelsen utmynnade således 

1910 i bildande av Svenska kyrkans diakonistyrelse. Denna skulle 

svara mot församlingarnas behov inom det så kallade frivilliga 

församlingsarbetet, till exempel församlingsvård, söndagsskola, 

ungdomsarbete, studiearbete och församlingsaftnar.100  

Det fanns även en annan gren som inte syftade till att bli en 

del av det ordinarie kyrkliga arbetet, utan önskade verka som en 

egen organisation såsom Sällskapet för kyrklig själavård som 

tillkom 1893. Sällskapet byggde nya kyrkorum i Stockholm och 

samlade även det till konferenser i det begynnande 1900-talet för 

diskussion om aktuella kyrkliga frågor.101  

Ungkyrkorörelsen med de så kallade studentkorstågen 

1909–1911, där uppsalastudenter reste ut i församlingarna med 

syfte att föra arbetarrörelse och kyrka närmare varandra, var en 

del av församlingsrörelsen. Den hade inget eget pastoralt program 

                         
97 Santell 2016, sid. 25f. 
98 Santell 2016, sid. 59–84. 
99 Santell 2016, sid. 29f. 
100 Santell 2016, sid. 101–124. 
101 Santell 2016, sid. 33f. 
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utan anknöt till de tankar som redan fanns inom 

församlingsrörelsen. Den samlade dock engagerade studenter till 

insatser i församlingarna på ideell grund: kyrkan var inte en död 

organisation utan dess budskap var fortfarande aktuellt. 

Territorialförsamlingen var förmedlare av Guds förekommande 

nåd. Sveriges folk skulle bli ett Guds folk.102 

Det frivilliga kyrkliga arbetet 

 

Det starka engagemanget för ett förnyat och fördjupat kyrkoliv 

ledde till en omfattande och bred kyrklig verksamhet som riktade 

sig mot människor i alla åldrar. För att visa på bredden i detta 

arbete presenterar jag en kortfattad redogörelse för de olika 

verksamhetsgrenarna som samlade i första hand lekfolket till 

olika former av uppbyggelse. 

Söndagsskola och ungdomsarbete 

I den stora undersökning som genomfördes 1960 av Svenska 

kyrkans diakonistyrelse för utredningen Kyrkor och samfund i 

Sverige framgick att mer än 350 000 barn, unga och vuxna deltog 

i olika samlingar på församlingsplanet i separata verksamheter.103 
Den första söndagsskolan i Sverige startade 1826 i 

Snavlunda församling. I söndagsskolan engagerades många som 

lärare för de olika klasserna. Söndagsskolan skulle ha en klar 

anknytning till Svenska kyrkans bekännelse och biskop U.L. 

                         
102 Santell 2016, sid. 85–100. 
103 Kyrkor och samfund 1963, sid. 50f. Ytterligare 160 000 deltagare hade re-

gistrerats men utredningen påpekade att dessa kunde vara personer som deltog 

i flera olika verksamheter och därmed inte unika.   
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Ullman (1837–1930) drev att barnen borde samlas till 

barngudstjänst och så inlemmas i högmässan.104  

Söndagsskolan kom med tiden att bli en av de viktigaste 

uppgifterna för den 1910 bildade Diakonistyrelsen. Barnen 

samlades i olika åldersbaserade grupper (Lillklassen, 

Mellanklassen och Storklassen) och lärarna möttes regelbundet 

för förberedelser för kommande lektioner. En mycket stor mängd 

undervisningsmaterial för söndagsskolan togs fram, bland andra 

av stiftskonsulenten Elisabeth Hermelin-Bengtsson (1917–2012). 

Lektionsutkast, sångböcker, julspel och mycket annat skulle 

hjälpa lärarna att göra pedagogiskt goda insatser. Ett par år efter 

bildandet började Diakonistyrelsen ge ut söndagsskoltidningen 

Sveriges barn, en titel som vittnade om stora ambitioner.105 I 

stiftsboken för Luleå stift 1978 skrev Torbjörn Fälldin (1926–

2016, sist statsminister) uppskattande ord om söndagsskolan.106 

Söndagsskolorna samlade år 1959 136 000 barn. När 

kyrkans arbete bland barn på vardagar, kyrkans barntimmar, 

tagit över, minskade deltagandet till 4 300 barn år 1997 medan 

vardagsarbetet (öppen verksamhet, Kyrkans barntimmar och 

förskola) samlade 76 000 barn.107  

Ungdomsarbetet, eller ungdomsvården som det tidigare 

kallades, var också en angelägen uppgift i församlingarna, som en 

fortsättning på konfirmationsundervisningen. Ungdomsarbetet 

skulle ge möjlighet för ungdomarna att utvecklas och växa i sin 

kristna tro. Det kunde också hålla dem borta från olämpliga, 

moraliskt suspekta, sysselsättningar. År 1950 rapporterades att 

                         
104 Bexell 2003, sid. 226ff. 
105 Se till exempel Fridén &  Westin 1951, K.-E. Brattgård 1964, Hermelin-

Bengtsson, 1985, Hermelin-Bengtsson 1986, Sveriges barn.   
106 Fälldin 1978.  
107 Kyrkor och samfund 1963 sid. 44,  Kyrkostatistik för Svenska kyrkan 1997. 
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cirka 60 000 ungdomar deltog i detta arbete.108 Fyrtio år senare 

hade antalet ungdomar i arbetet minskat till cirka 19 000.109 

Syföreningar och kyrkobröder 

Syföreningsrörelsen fick 1844 sin start på Herrestads säteri i 

Jönköpings län med Emelie Petersen og Eckerdt (1780–1859) som 

initiativtagare. Kvinnorna samlades varje vecka till andakt, 

uppbyggelse och med handarbete till förmån för mission bland 

den samiska befolkningen. Syföreningen utvecklades till en 

arbetsform inom kyrkoförsamlingen. Under kyrkoherdens 

överinseende, ibland med beteckningen arbetskrets för att inte ge 

ett föreningskyrkligt intryck, samlades tiotusentals kvinnor och 

deras anslag till mission och sjömansvård var betydande. 

Verksamhetsformen innehöll både praktiskt arbete och 

uppbyggelse. Sammankomsterna blev även platsen för en ökad 

kunskap om missionsländerna. Syföreningsrörelsen hade sitt 

ursprung i församlingsrörelsen och bidrog till kyrkolivets 

vitalisering.  

År 1959 fanns nära 6 500 syföreningar med mer än 140 000 

medlemmar vilka inte bara stöttade missionsarbetet utan även 

diakonin och det lokala kyrkolivet genom stöd till uppförandet av 

småkyrkor, inköp av nya liturgiska kläder och mer därtill. I 

mitten av 1900-talet var syföreningsrörelsen den största 

kvinnorörelsen i det svenska samhället med omfattande insatser 

både inom konsthantverk och insatser för lokala samhällen. 1997 

hade antalet syföreningar minskat till 3 800 syföreningar med     

64 000 medlemmar.110 

                         
108 Sidenvall 2022, sid. 135–151 och Kyrkor och samfund 1963, sid. 46f. 
109 Kyrkostatistik för Svenska kyrkan 1997. 
110 C. Wejryd 2005, sid. 433–461, Dahlbäck 2005 och Kyrkostatistik för 

Svenska kyrkan 1997. 
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Kristendomen kom att feminiseras under 1800-talet. 

Religionen var en privatsak, som knöts till den feminina sfären, 

enligt dåtida borgerliga ideal. Mannen var verksam i 

offentligheten och mer påverkad av sekulariseringstendenser än 

kvinnorna. Det fanns en föreställning om att religion var oförenlig 

med sann manlighet. Efter franska revolutionen minskade 

kyrkogångsfrekvensen bland män och kyrkorna medverkade 

själva i feminiseringen när de betonade religionens kvinnliga 

sidor. I Tyskland startades så kallade katolska mansapostolat och 

medlemmarna förpliktade sig till att manligt inträda för Kristus 

och hans heliga kyrka, uppoffra sig, ge sitt arbete, sina böner och 

lidanden till Jesu heliga hjärta samt att hängivet delta i männens 

kommunion en gång i månaden på Jesu-hjärta-söndagen. 

Manligheten, ståndaktigheten och modet var de viktiga delarna i 

den kristne mannens liv medan kyrklig praxis kom först i tredje 

hand.  Egentligen skulle inte männen förändras men vad som var 

manligt omkodades och omförhandlades till sådant som 

kyrkobesök och bikt.111   

År 1918 bildades Kyrkobröderna efter ett tioårigt 

förberedelsearbete. Syftet var att skapa en arena för män, till 

”kristlig brödragemenskap”. Det var väsentligt då många män 

åsidosatte kyrkan och kristna intressen. Att Kyrkobröderna 

endast var för män var vid denna tidpunkt inget märkligt då 

kvinnor och män ansågs vara väsensskilda, det vill säga 

homosocialiteten byggde på en tvåkönsmodell där män och 

kvinnor var diametralt motsatta varandra. Kyrkobröderna skulle 

vara ett brödraskap och svara mot ett manligt gemenskapsbehov. 

Det fanns även en maktdimension; det var en patriarkal 

ordning som skulle fortleva. Männens ställning hotades av att 

kvinnor fick allt större inflytande i församlingslivet. Det kunde 

framstå så att det allmänna prästadömet närmast skulle vara ett 

                         
111 Werner 2008 och Blaschke 2008. 
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alla mäns prästadöme, en kristen manlighet, skriver Martin 

Nykvist. Kyrkobröderna var inte anhängare av vad som kunde 

uppfattas som en fruntimmersreligion, utan typiska manliga 

dygder utövades: en praktisk, aktiv kristendom. Deltagandet i 

församlingslivets olika verksamheter var som en värnplikt där ett 

militaristiskt språkbruk frodades.  

Skapandet av en manlig kristendom hade sin grund i att 

män och kvinnor sågs som komplementära. Kvinnor var 

underordnade män och män värdesattes högre.112 Efter en 

inledning med svag expansion ökade antalet kårer (lokala 

avdelningar) kraftigt under andra världskriget och antalet 

medlemmar uppgick till strax under 8 000, för att sedan falla 

tillbaka.113 1978 ändrades stadgarna så att kvinnor kunde bli 

medlemmar och 1984 bytte rörelsen namn till Svenska kyrkans 

lekmannaförbund.114 

Det fanns även andra associationer med anknytning till 

Svenska kyrkan: Kristliga Föreningen för Unga Män (KFUM) 

med en första förening från 1884. KFUM:s ungdomsarbete var en 

fortsättning på olika ynglingaföreningar med etablering runt 

sekelskiftet. Inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen bedrevs 

också ungdomsarbete. Dessa inriktade sig alltså också på en 

förnyelse av församlingslivet.115 

Körverksamhet 

I dag är körmedverkan i gudstjänsten något självklart.116 På 

1800-talet fanns knappt några körer. Åtta kyrkokörer räknar med 

att de bildades före 1850, bland annat i Ytterlännäs, Arbrå och 

                         
112 Nykvist 2019, sid. 69–134 och Södling 2010, sid. 303–368. 
113 Lekman i kyrkan 2022.   
114 Nykvist 2019, sid. 191ff. 
115 Santell 2016, sid. 34–39. 
116 För kyrkokörens historia, se Håkanson 2022. 
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Lits församlingar.117 Inledningsvis var de flesta kyrkokörerna 

manskörer men utvecklingen ledde till blandade körer. Först från 

1920-talet bildades kyrkokörer överallt inom Svenska kyrkan.118 

I Uppsala bildades 1920 på initiativ av ärkebiskop Nathan 

Söderblom (1866–1931) en gosskör som framträdde första gången 

1920.119 Barn- och ungdomskörer kom att bildas allmänt vid 

mitten av seklet och fick från mitten av 1950-talet en aktiv plats 

i församlingslivet.120  

Intresset för gudstjänstens liturgi och körmusiken kan 

spåras till slutet av 1800-talet; kyrkomötet hade 1888 uttalat att 

det borde finnas lämpliga körsånger i liturgin. I 

gudstjänstordningarna från 1894 och 1917, Musiken till den 

svenska mässan 1897 och ett Missale 1917 publicerades bland 

annat Kyrie i körsättningar och introitus för högtidsdagar. 

Strängnäsbiskopen U.L. Ullman  och kantorn John Morén (1863–

1942) publicerade tillsammans ett Hymnarium i två band med 

sammanlagt 392 körsatser för kyrkoårets firningsdagar. De 

sammanställde även ett Vesperale, en gudstjänstform i vilken 

körmusik kunde få en mer markerad plats än i högmässan.121  

Körsångarna samlades veckovis till övning och framträdde 

vid gudstjänster och i konsertsammanhang. Körverksamheten 

kom under 1900-talet att bli den del av församlingsarbetet som 

samlade flest engagerade bland lekfolket. År 1959 var antalet 

körer 2 900 med sammanlagt 41 000 korister.122 År 1976 var 

antalet körer 4 500 och antalet körsångare 83 800. Tjugo år senare 

hade antalet körer växt till strax över 6 300 och antalet korister 

                         
117 Håkanson 2022, sid. 190 ff. 
118 Sjöqvist Platzer 2020 och Larsson 2013. 
119 Håkanson 2022, sid. 204f. 
120 Fagius 2013. 
121 Håkanson 2022, sid. 281ff, Ullman &  Morén 1914a och Ullman &  Morén 

1914b. 
122  Kyrkor och samfund 1963, sid. 41. 
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till 106 000. Detta översteg kraftigt medlemstalen i syföreningar 

och kyrkobrödrakårer.123 Körverksamhet hade blivit något av en 

folkrörelse.124 

Allmänna kyrkliga mötena 

Från 1908 samlades lekfolk och präster till Allmänna kyrkliga 

mötet för kraftsamling för dem som verkade inom kyrkans 

frivilliga arbete. Mötena, som ambulerade mellan olika orter, 

samlades varje år med olika teman. Nathan Söderblom 

förändrade mötena till att bli opinionsorgan medan hans 

efterträdare Erling Eidem återförde dem till rena 

uppbyggelsemöten. De kom under konfliktperioden om kvinnliga 

präster att alltmer inriktas på sådant som var gemensamt för alla, 

nämligen kyrkans internationella arbete. Mötena dominerades av 

lekfolkets deltagande.125 

Samlingar till uppbyggelse   

Vid sidan av de centralt organiserade Allmänna kyrkliga mötena 

förekom också möten till uppbyggelse utan någon fast 

organisation. Porlamötena arrangerades av enskilda personer av 

vilka Anna Danielsson (1865–1948), lärare i Stockholm, var den 

mest drivande. Även om mötena, som ägde rum vid tio tillfällen 

1913–1937, inte hade någon organisatorisk knytning till Svenska 

kyrkan, markerades samhörigheten i valet av föredragshållare 

och bibelstudieledare, där blivande biskopar och biskopar var ett 

vanligt inslag.  Deltagarna var till övervägande delen kvinnor 

                         
123 Kyrkostatistik för Svenska kyrkan 1976 och 1997. 
124 Bromander 1997. 
125 Se Lenhammar 1977 för en historik fram till 1973 samt för mötena därefter 

K. Hansson 2014. 
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vilka skaffade sig en egen kvinnlig arena och en legitimering som 

inte stammade ur positionen i familjen.126 

De som ordnade mötena var en slags kommitterade; de 

ordnade mötena både för sin egen och för andras skull, de var både 

subjekt och objekt i sitt arbete. De hade inget mandat från någon 

annan än sig själva. Mötena samlade som mest 200 deltagare. 

Arrangörerna var som andra delar av lekfolket engagerade i det 

icke offentligrättsliga kyrkliga arbetet i Svenska kyrkan och ett 

exempel på hur människor sökte sig nya vägar för att engagera 

sig.127  

I Vadstena organiserades liknande möten till personlig och 

kyrklig förnyelse från år 1943.  Vid det första mötet deltog 600 

personer som under flera dagar fick höra föredrag, samtala och 

fira gudstjänst. Spännvidden var stor, allt från vittnesbörd till 

sjunget completorium. Vadstenamötena var löst anknutna till 

Svenska kyrkan men hade en något fastare organisation än 

Porlamötena även om det första mötet kom till på enskilda 

personers initiativ. Planeringsgrupper fortsatte arbetet med att 

forma kommande möten fram till 1985. Deltagarna var lekfolk 

som sökte efter att fördjupa sig i andligt avseende. Anknytningen 

till Svenska kyrkan markerades genom deltagande av många 

biskopar. På samma sätt som Porlamötena var Vadstenamötena 

ett sätt att engagera sig i det kyrkliga arbetet utanför den sfär som 

var lagreglerad.128 

Ordensliknande sammanslutningar 

Från prästerligt högkyrkligt håll uppkom i början av 1900-talet 

ett stort intresse för ordensliknande sammanslutningar. Också 

dessa syftade till personlig uppbyggelse, sammanhållning i bön 

                         
126 Wejderstam 2011. 
127 Wejderstam 2011. 
128 För en historik om Vadstenamötena, se Wejderstam 2019. 
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och omsorg om bröder och systrar. Den största av dem, Societas 

Sanctæ Birgittæ (SSB), bildades 1920 och medlemmarna samlades 

årligen till konvent, det största i samband med den heliga 

Birgittas himmelska födelsedag den 23 juli, oftast i Vadstena. Med 

tydlig högkyrklig profil och inriktning på tideböner, predikningar 

och mässfirande i liturgiskt rik dräkt, kom SSB under 

diskussionen om kvinnor som präster att kyrkopolitiskt ta starkt 

avstånd från en sådan förändring. Medlemmarna var präster, 

diakoner och lekfolk (lekbröder och systrar) med klara roller i en 

hierarkiskt uppbyggd organisation med visst lydnadsförhållande 

till ledningen.129 

Mission, sjömansvård och biståndsarbete 

Svenska kyrkans missionsstyrelse etablerades 1874 genom beslut 

av Kungl. Maj:t som Svenska kyrkans egen missionsorganisation. 

I andra länder hade missionsarbetet främst utövats genom olika 

missionssällskap. Det innebar att missionsarbetet också blev en 

direkt angelägenhet för kyrkoförsamlingarna. Fram till 1930-talet 

ingick även sjömansvården i styrelsens uppdrag, men detta 

förändrades när Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse 

grundades.130 Som redan angetts samlades syföreningar och 

arbetskretsar omkring missionsarbetet och sedermera även för att 

stödja Sjömansvårdsstyrelsen.  

Efter andra världskrigets slut fick Europas kyrkor möta den 

diakonala utmaningen att bygga upp sargade länder. 1947 

bildades Lutherhjälpen som kom att bli Svenska kyrkans 

biståndsorgan. Med Åke Kastlund (1916–1999, sist biskop i 

Strängnäs) som direktor från 1956 kom vad som kallats en u-

hjälpsväckelse. Den årliga fasteaktionen, med sparbössor på 

                         
129 Sjösvärd Birger 2020 och Bexell 2020. För den högkyrkliga rörelsens 

utveckling, se Sjösvärd Birger 2022.  
130 För bildandet av Svenska kyrkans missionsstyrelse, se Furberg 1962. 
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köksborden och med tusentals av kyrkoråden utsedda ombud som 

förespråkare, sköt insamlingsresultaten i höjden. På bara några år 

trettiofaldigades resultaten från 400 000 kronor 1956/1957 till 12 

miljoner kronor sex år senare. Många bland lekfolket fick ett 

tydligt uppdrag i Lutherhjälpsarbetet: att planera och genomföra 

stora insamlingskampanjer, fastemarscher, bössutdelning, 

föredrag och inspirationskvällar.  Prodirektorn Björn Ryman 

(1942–2014) har betecknat fasteaktionen som en folkrörelse i sin 

historik över Lutherhjälpen. Lutherhjälpen samlade både 

ungdomar och äldre, utan könsuppdelning, till gemensamt arbete 

för en bättre värld inom Svenska kyrkans ram.131 

Stödfunktioner 

Utvecklingen av det frivilliga arbetet inom Svenska kyrkan 

innebar också att arbetet behövde stödfunktioner som kunde 

utbilda och sammanlänka engagemanget. Förutom 

Diakonistyrelsen kom Svenska kyrkans lekmannaskola från 

början av 1920-talet och seklet ut att spela en viktig roll med en 

omfattande kursverksamhet för de ej vigda, ideella eller anställda 

medarbetarna.132 Sigtunastiftelsen, som tillkom 1917, skulle 

arbeta med dialog mellan kyrka och kultur.133 Inom stiften 

skapades egna mötesplatser, stiftsgårdar, för all den verksamhet 

som bedrevs främst inom det frivilliga arbetet.134 

                         
131 Ryman 1997, sid. 45–95. Lutherhjälpen kom senare att upphöra och gå upp 

i Svenska kyrkans nationella arbete och förlorade därmed sin karaktär av 

folkrörelse, se A. Wejryd 2021. 
132 Tergel 1972. 
133 Carlström et al. 2017. 
134 Santell 2018. 
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Kyrkoherdens uppgifter förändras 

 

Under 1800-talet förändrades även kyrkoherdens uppgifter. I 

1817 års sockenstämmoförordning fastställdes att det skulle 

finnas ett kyrkoråd som främst skulle ha hand om 

kyrkodisciplinen, det vill säga övervaka moralen, 

gudstjänstdeltagande och katekeskunskap. Från 1828 skulle även 

kyrkoråden på landsbygden vara hälsovårdsnämnder och 

kyrkoherden fick ämbetsuppgifter att främja god hälsovård och 

förhindra kvacksalveri. Det välfungerande nätet med 

kyrkoherdar över hela landet kunde ges nya ämbetsuppgifter. 

Ytterligare uppgifter tillkom vid folkskolans fulla införande enligt 

folkskolestadgan 1842. Kyrkoherden skulle vara ordförande i 

skolstyrelsen och även fungera som barnavårdsnämnd.135 

Under senare delen av 1800-talet sviktade lagstödet för 

kyrkotuktsåtgärder mot väckelsefolket. Världsliga myndigheter 

hjälpte inte längre kyrkan att se till så att barn blev döpta. 

Predikoförbud hade ingen effekt. I slutet av seklet hade 

lagstiftningen om sammankomster utanför Svenska kyrkan 

spelat ut sin roll.136 Kyrkoherdens – och kyrkorådets – myndighet 

miste sin legitimitet, även om dess legalitet kvarstod.  

Under de första årtiondena av 1900-talet fortsatte 

diskussionen om demokratiska styrelseformer och 

ämbetsmannens position. Det handlade om socialvården och 

folkskolan. 1930 års kommunallagsrevision innebar att skolan 

överfördes till den borgerliga kommunen på de flesta håll. Så hade 

redan skett med fattigvårdsfrågorna. Kyrkoherdens 

självskrivenhet upphörde och, som anfördes i propositionen, 

kyrkoherden fick större utrymme för det kyrkliga arbetet.137 

                         
135 Tegborg 1994, sid. 27ff och 46ff. 
136 Tegborg 1994, sid. 66ff. 
137 Tegborg 1994, sid. 106ff. 
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Utvecklingen hade således gått från att kyrkoherden främst var 

en myndighetsperson/ämbetsman till en koncentration på de rent 

kyrkliga uppgifterna.  

Det fanns en klar ansvarsfördelning mellan kyrkoherde och 

kyrkoråd. Kyrkoherden svarade självständigt och under 

ämbetsansvar för förkunnelse, undervisning, själavård och 

sakramentsförvaltning, områden som kyrkorådet inte hade 

mandat att besluta om. Till detta återkommer jag. 

Sammanfattning 

 

Lekfolket har alltsedan 1800-talet haft en stor delaktighet i 

församlingslivet. Det har handlat om former för uppbyggelse, 

delaktighet i till exempel lärande och utveckling, internationellt 

arbete, barn- och ungdomsarbete. Lekfolkets engagemang fanns 

inom en bred palett av verksamheter, en del lokala, en del andra 

mer på nationell nivå. Med tanke på den stora omfattningen och 

många engagerade i de olika verksamheterna går det att 

konstatera att församlingarnas arbete på inget sätt lät sig 

begränsas av det som låg inom den strikt legala sfären, det vill 

säga det som måste utföras.  

Lekfolkets engagemang har i stor utsträckning varit 

uppdelat efter kön, till exempel inom syföreningsrörelsen och 

kyrkobrödrarörelsen. Så var det även inom andra frivilligrörelser, 

såsom inom de politiska partierna, med särskilda kvinnoklubbar 

dit kvinnornas engagemang länkades. Den strikta uppdelningen 

efter kön blev dock alltmer en belastning i ett samhälle som starkt 

drev jämlikhet mellan könen. Så infördes exempelvis möjlighet 

för kvinnor att vara med i Kyrkobrödrarörelsen 1978. Nyare 

verksamheter som Lutherhjälpen har inte haft en sådan 

uppdelning.  
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Den delaktighet i församlingslivet som uppkom genom 

lekfolkets engagemang var dock inte kopplat till det demokratiska 

beslutsfattandet i församlingen. Här gick i stället frågan om att 

ta på sig ett ansvar inte främst till de i församlingen engagerade 

utan till dem som var engagerade i sina respektive politiska 

partier. Där betonades i första hand församlingens ställning som 

en offentligrättsligt reglerad kommun.  

Under samma tid hade kyrkoherdens uppgifter förändrats, 

kortfattat från att ha myndighetsuppgifter inom ett brett fält 

inom hälsovård, fattigvård och skola till en koncentration på det 

kyrkliga arbetet. De många myndighetsrollerna – vilka säkerligen 

inte var så lätta att förena med uppgiften som själasörjare – blev 

färre. Vid sidan av det rent kyrkliga uppdraget kvarstod dock 

ansvaret för kyrkobokföringen.  

Utvecklingen gick mot ett läge där flera beslutsfattare i 

kyrkofullmäktige och kyrkoråd inte själva var del av det 

församlingsliv som de var satta att främja.    
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4. Lekfolket i kyrkan 

 

Även om denna studie handlar om utvecklingen sedan 1930-talet 

måste den börja tidigare, nämligen i den bibelteologiska och 

lutherska förståelsen av lekfolkets roll. I sin 

prästmötesavhandling Kyrkans folk – uppdrag och ansvar (1994) 

har domprosten Hans-Olof Hansson pekat på att begreppet 

lekfolk (eller lekman) inte finns i bibeln. Däremot finns begreppet 

gudsfolk; att vara kristen är att vara en del av gudsfolket.  

Eftersom lekfolk avser personer som inte är vigda är det ett mer 

begränsat begrepp än Guds folk, som avser både vigda och icke 

vigda.138  

I Första Petrusbrevet (1 Pet 2:5 och 9) återfinns de 

bibelställen som behandlar Guds folk som ”ett heligt 

prästerskap”. Det handlar inte speciellt om en särskild grupp, 

utan om hela Guds folk. Brevets författare beskriver dem som 

utvalda för att frambära andliga offer och förkunna Guds 

storverk. Det är en beskrivning av det som kommit att kallas de 

döptas och troendes allmänna prästadöme, i vilket alla kristna har 

del. Det står i sin tur inte i motsättning till att det också finns ett 

särskilt ämbete, vigningstjänsten, i vilken endast kallade och 

vigda har del.139  

                         
138 H.-O. Hansson 1994, sid. 13. Gudsfolksparadigmet är också en av de 

modeller som Avery Dulles för fram när han beskriver olika kyrkosyner, Dulles 

2002.  
139 H. Brattgård 1964, sid. 166ff. Synen på de troendes allmänna prästadöme 

har senare förändrats i svensk kontext till att avse en legitimering av den 
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Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana, betonar att 

ämbetet är till för förkunnelse och sakramentsförvaltning så att 

människor ska få del av tron.140 Per-Olov Ahrén (1926–2004), sist 

biskop i Lund, påpekar att den lutherska synen på kyrkans 

författning – den hör inte till jure divino, gudomlig rätt – medför 

att församlingsstyrelsen kan formas på olika sätt i lutherska 

kyrkor. Demokratin kan dock inte vara högsta norm utan snarare 

församlingsstyrelsens tjänst åt evangeliet.141   

I sin bok Goda förvaltare (1964) ger Helge Brattgård, (1920–

2007) sist biskop i Skara, en översikt över förvaltarskapstanken.  

Människans förvaltarskap gäller både skapelsens och frälsningens 

gåvor. Det är hela Guds folk som har till uppgift att förvalta; det 

är inte i första hand fråga om en aktivitet utan om en 

livshållning.142 Förvaltarskapet är en grundsyn på människans 

förhållande till hela världen. Hon äger den inte, får inte föröda 

men ska förvalta den. Denna grundhållning gäller även 

människans förvaltarskap för kyrkan. Det är Guds kyrka, inte 

människans, men människan har fått ansvaret att ha hand om 

den.  Brattgård ger således en bibelteologisk grund för uppdraget 

att i förtroende ansvara för församlingens angelägenheter. 

I en artikel i Göteborgs stifts julbok redogjorde biskop Bo 

Giertz för skillnaden mellan det allmänna prästadömet och 

prästämbetet. Det allmänna prästadömet innebar att var och en 

som levde i gemenskap med Kristus även hade del i hans 

prästerliga ämbete, påpekade Giertz. Det betydde att alla hade 

rätt att träda fram inför Gud. Det fanns tre slags prästerliga 

förrättningar som alla hade ansvar för: gudstjänst och tillbedjan, 

förbön samt bekännelsen. Till det kom offret av sig själv i tjänst 

                         

demokratisk/partipolitiska styresformen lokalt, regionalt och nationellt. Se 

Girmalm 2018 och K. Hansson 2017a.  
140 Augsburgska bekännelsen 2018, artiklarna V och XIV. 
141 P.-O. Ahrén 1962, sid. 30. 
142 H. Brattgård 1964, sid. 233–250. 
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för nästan i församlingen. Prästämbetet däremot gick tillbaka på 

apostlarnas uppdrag som de fått av Kristus. Det avsåg att leda 

församlingen och att förkunna.143 Giertz markerade således de 

skilda uppdragen för den som var prästvigd och den som hörde till 

lekfolket, vilka inte skulle sammanblandas, trots att terminologin 

tycktes vara så lika. 

Ragnar Persenius, (f. 1952), tidigare biskop i Uppsala, 

förordade att lekfolkets roll skulle stärkas. I den samverkan i 

församlingen som var nödvändig skulle inte prästens identitet 

förminskas. De döptas gemensamma uppdrag behövde komma till 

uttryck i församlingslivet, särskilt i gudstjänsten som var 

församlingens centrum. Och detta var mer än en fråga om de 

förtroendevalda, det handlade om lärjungaskap.144 Hållningen 

kan närmast karaktäriseras som ett sida vid sida-förhållande 

mellan lekfolk och präst. 

Andra kyrkotraditioner 

Frågan om lekfolkets roll och plats inom kyrkan har även 

diskuterats i andra kyrkotraditioner, som den romersk-katolska 

kyrkan. Efter det andra vatikankonciliet, då lekfolket värderades 

på ett nytt sätt, publicerade Yves Congar en omfattande studie 

om lekfolkets plats. Han drev synen att kyrkan som Kristi kropp 

skulle solidarisera sig med människorna och bearbeta det moderna 

samhällets problem. Lekfolket var inte objekt för hierarkins 

agerande utan hade på olika sätt del i Kristi prästerliga, profetiska 

och konungsliga ämbete.145 Det var en syn tvärtemot Einar 

Billings (1871–1939, sist biskop i Västerås) kyrkosyn, där folket 

var objekt för prästens verksamhet. Även om en omvärdering 

gjordes inom den romersk-katolska kyrkan finns fortfarande stark 

                         
143 Giertz 1956. 
144 Persenius 1995. 
145 Congar 1985. 
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kritik mot att verkliga förändringar av lekfolkets position inte ägt 

rum. Angela Coco hävdar att det i hög utsträckning gäller synen 

på kvinnan i kyrkan.146  

Av gällande församlingsordning inom Stockholms katolska 

stift framgår att kyrkoherden, som utses av biskopen, är 

ordförande både i det råd som behandlar pastorala frågor och i det 

som behandlar ekonomiska ärenden. Beslut i dessa råd ska 

underställas biskopen, som under tre veckor skriftligen kan 

förklara att han inte godkänner ett beslut. Även kyrkoherden kan 

motsätta sig ett beslut i ett råd; det går inte att genomdriva mot 

kyrkoherdens vilja.147 

Ur ett maktperspektiv är det klart att kyrkoherden har 

vidsträckt makt i den romersk-katolska församlingen och att de 

demokratiska inslag som finns med olika råd kan sättas ur spel 

genom beslut av biskop eller kyrkoherde. Lekfolket verkar 

tillsammans med kyrkoherden men under denne. 

I frikyrkligheten har den lokala församlingen och dess 

demokratiska beslut stått i förgrunden.148 I frikyrkoförsamlingen 

hade alla medlemmar egen röst och deltog i församlingens 

demokratiska beslut såsom i en förening. För att uttrycka det 

kortfattat är pastorns uppdrag ett utflöde från den lokala 

församlingen och hen verkar där på församlingens kallelse och 

uppdrag.149 I stadgar och förslag till församlingsordning för 

Equmeniakyrkan (som är en sammanläggning av Svenska 

Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan 

i Sverige) framgår att den lokala församlingen i demokratiska 

former ansvarar för sitt arbete. Församlingsföreståndaren ska 

                         
146 Coco 2013. 
147https://www.katolskakyrkan.se/media/1903/forsamlingsordning.pdf läst 

7.2.2022. 
148 Östberg 2021, sid. 96ff. 
149 Se till exempel samtalsdokument mellan Svenska kyrkan och dåvarande 

Svenska Missionsförbundet, Guds kyrka och en levande församling 1995. 

https://www.katolskakyrkan.se/media/1903/forsamlingsordning.pdf
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vara församlingens andliga ledare och ska tillsammans med 

styrelsen planera och leda församlingens arbete.150 Det är tydligt 

att pastorn/församlingsföreståndaren (som efter beslut kan vara 

annan än pastor) inte har en formell roll i kraft av sin position 

eller vigning. Pastorn verkar tillsammans med församlingsrådet 

men under detta. 

Denna korta översikt visar att frågan om den kristnes 

ansvar i församlingen diskuterats över åren. I alla samfund 

framhålls att det finns ett uppdrag och en kallelse för lekfolket att 

inte bara delta i gudstjänstlivet utan också delta i församlingens 

ansvar i samhället och i församlingens egen styrelse. 

Grundhållningen är att lekfolket har en viktig roll i församlingen, 

både som medverkande i församlingslivet i dess olika skiftningar 

och som del i en beslutande styrelse i församlingen.  

I det reformatoriska sammanhanget har läran om de döptas 

och troendes allmänna prästadöme varit central. Den betonar att 

alla står lika inför Gud och kan möta Gud utan medlare samtidigt 

som det finns ett ämbete, instiftat av Kristus, för 

sakramentsförvaltning och förkunnelse. Det kan ses som en 

demokratisk ådra i kyrkosynen. Den demokratiska utvecklingen 

inom styrningen av församlingen har sin grund i tanken om alla 

kristnas ansvarstagande. 

Lekfolket och den prästerliga linjen 

 

Svenska kyrkan betecknar sig som en folkkyrka. Det innebär att 

de som tillhör kyrkan kan ha skiftande grad av engagemang för 

sitt samfund. En del tillhör en inre församlingskärna med 

regelbunden kyrkogång. I den andra motpolen finns de som är 

                         
150 Equmeniakyrkans stadgar 2022, liknande bestämmelser tidigare i de 

enskilda samfunden.  
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med mest som en stödfunktion till social eller kulturell 

verksamhet. Det finns inga troskrav för en medlem och det finns 

inga regler för hur en medlem ska kunna uteslutas. Prästerna har 

vid sin vigning bland annat lovat att hålla sig till Svenska kyrkans 

tro, bekännelse och lära och att följa kyrkans ordning. Det fanns 

under 1900-talet ett regelverk efter vilket en präst som ansågs ha 

lämnat kyrkans lära skulle förlora rätten att inneha prästerlig 

tjänst.151 

Vid kyrkomötet 1982 framfördes stark kritik mot att 

personer som inte tillhörde kyrkan i ecklesiologisk mening kunde 

vara med och fatta beslut inom kyrkan.152 Bakgrunden var frågan 

om dop och medlemskap. Dopet var inte medlemsgrundande utan 

ett barn följde föräldrarnas medlemskap och tillhörde kyrkan 

även om de inte döptes.153 Under den tid då nästan alla barn 

döptes var detta inte något praktiskt problem, men blev 

komplicerat när alltfler var odöpta. Det gick alltså att ha 

uppgifter som beslutsfattare för den kristna församlingen som 

odöpt medlem. Antalet odöpta medlemmar uppgick på 1980-talet 

till cirka en halv miljon. Det var själva medlemskapet som 

avgjorde valbarheten, inte dopet. 1996 beslöt kyrkomötet att 

dopet skulle vara medlemsgrundande.  

Synen på medlemskap i Svenska kyrkan förändrades 

därmed från ett rent formellt förhållningssätt (föräldrarnas 

medlemskap) till ett mer ecklesiologiskt grundat, där dopet var 

vägen in i kyrkan.154  

                         
151 Inom gällande kyrkoordning för Svenska kyrkan finns sedan 2000 

motsvarande bestämmelser rörande dem som vigts till ett kyrkligt ämbete. För 

anmälningar mot präster, se Ohlsson 2012.  
152 K. Hansson 2019b, sid. 120 och 228f, not 682. Den som redan var 

förtroendevald fick fortsätta sitt uppdrag utan krav på dop. 
153 Om föräldrarna var ogifta följde barnet moderns medlemskap. 
154 Det fanns dock möjlighet att träda in som medlem med den deklarerade 

avsikten att vilja ha undervisning som förberedelse till dop.  
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Det är oklart hur stor andel av de beslutsfattande inom 

Svenska kyrkan som inte var döpta under min 

undersökningsperiod men det var tydligt att det uppfattades som 

ett accelererande problem. Från politiskt håll var tveksamheten 

större; alla medlemmar i en organisation borde få vara med i 

beslutsfattandet och en religiös akt skulle inte vara ett villkor.155  

Det fanns således en stark diskrepans mellan villkoren för 

lekfolk och präster. Prästerna svarade inför biskop och 

domkapitel för sin tjänsteutövning och de förtroendevalda endast 

inför väljarna. Det fanns också en reglerad ansvarsfördelning 

mellan kyrkoherden och kyrkorådet, den så kallade dubbla 

ansvarslinjen, till vilken jag återkommer senare.  

Jag har redan sagt att Svenska kyrkan betecknade sig som 

en folkkyrka. Men vad är en folkkyrka? Det finns nämligen flera 

olika tolkningar; det är dags att se på dessa och vad de innebar.  

Folkkyrkligheterna 

 

Svenska kyrkan brukar beteckna sig som en folkkyrka. Kyrkan är 

episkopal och tillhör de reformatoriska, lutherska kyrkorna. Men 

ordet folkkyrka kan ha många betydelser och kan ibland få 

karaktären av ett positivt signalord utan preciserad innebörd. I 

anslutning till Thomas Ekstrands analys vill jag nämna några 

olika synsätt. 

Västeråsbiskopen Einar Billing kallade själv sin 

folkkyrkosyn den religiöst motiverade folkkyrkan. Ekstrand 

preciserar denna hållning till att folkkyrkan är en 

nådemedelsinstitution. Betoning ligger på att Ord och sakrament 

                         
155 Inför antagandet av Kyrkoordning 2000 uttryckte socialdemokraterna 

tveksamhet, men framförde inget krav på förändring av dopet som 

valbarhetsvillkor, K. Hansson 2019b, sid. 229, not 682. 
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räcks till människorna som Guds erbjudande om syndernas 

förlåtelse. Prästerna överlämnar erbjudandet och folket är 

mottagare, objekt, för kyrkoinstitutionens verksamhet. 

Kyrkoinstitutionen ska vara öppen för alla som vill komma i 

beröring med Guds Ord. Något gemenskapsmotiv i församlingen 

är inte framträdande, det handlar snarast om den osynliga 

gemenskap som finns mellan alla troende. Det behövs inte heller 

någon demokratisk styrelseform för att beteckna kyrkan som 

folkkyrka men det är lämpligt. Ekstrand nämner två skäl: fler blir 

delaktiga i ansvaret för kyrkan och det minskar risken för ett 

skadligt prästerligt inflytande. Det behövs inte heller någon 

folklig uppslutning för beteckningen folkkyrka. Begreppet 

koncentreras snarast på det som erbjuds, inte på hur det tas emot. 

Biskoparna Arvid Runestam (1887–1962), Arne Palmqvist (1921–

2003) och Bengt Wadensjö (f. 1937) ligger i sina uttryck nära 

denna folkkyrkotanke.156    

Karlstadbiskopen J.A. Eklund (1863–1945) var central-

gestalt i en annan folkkyrkotanke. För Eklund sammanfaller 

begreppen Sveriges folk och Sveriges kyrka. Ekstrand kallar hans 

folkkyrkosyn en kollektivt orienterad, skapelseteologisk 

folkkyrkotanke. Begreppet ”folk” handlar om den gemenskap 

som ges i skapelsen medan begreppet ”kyrka” representerar 

frälsningen som getts åt denna gemenskap. Folk och kyrka är 

intimt förknippade med varandra, en folkets kyrka. Tankarna 

präglas av en romantiskt färgad nationalism. Efterföljare till 

denna syn finns bland annat hos ärkebiskopen Gunnar Hultgren 

(1902–1991) och den social-etiske experten Karl-Manfred Olsson 

(1919–1996) som ville föra folket i form av fackföreningsrörelsen 

närmare kyrkan. När folk och kyrka hängde så tätt samman, olika 

sidor av samma mynt, var de demokratiska styrelseformerna 

                         
156 Ekstrand 2002, sid. 98ff och J. Eckerdal 2012, sid. 67–108 och 130–142. För 

en folkkyrkoteologisk översikt, se Claesson 2004.  
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självklara.157 Folket är subjekt, inte objekt för kyrkans 

verksamhet.  

Dessa både folkkyrkosyner har ett kollektivt drag, men det 

finns även en folkkyrkosyn som har en mer individuell inriktning, 

en tjänsteinriktad folkkyrkosyn. Där står den enskilda 

människans religiösa behov i centrum och hennes efterfrågan på 

religiösa tjänster.  Kyrkan ska möta människor med tjänster som 

de uppfattar som meningsfulla och vara en del av det svenska 

generella välfärdsystemet. Någon demokratisk styrelseform 

behövs inte men kan naturligtvis förekomma.158   

Ingen av dessa folkkyrkosyner har betonat den gudstjänst-

firande församlingen, noterar Ekstrand. Det gör däremot Bo 

Giertz och i hans efterföljd Ragnar Persenius. De framhåller 

kyrkan som en nådemedelsförvaltande gemenskap. Kyrkan är 

inte en sammanslutning av troende – kyrkan finns före varje 

gemenskapsbildning. Guds handlande i världen sker genom 

skapandet av en gemenskap av de troende:  den gudstjänstfirande 

församlingen. Kyrkan är den plats där människor ska föras in i 

den gudstjänstfirande församlingens gemenskap.159  

Under 1900-talet har det socialdemokratiska partiet under 

lång tid varit i regeringsställning och präglat kyrkopolitiken. 

Från att ha haft en starkt negativ inställning till kyrkan – 

statskyrkan borde avskaffas – kom kyrkan under 1930- och 1940-

talen att bli en del av det socialdemokratiska folkhemsbygget. 

Den socialdemokratiska folkkyrkosynen, utvecklad av prosten 

Harald Hallén (1884–1967), förenade kyrkan med folket i ett 

demokratiskt ansvarstagande för dess verksamhet. Hallén sökte 

                         
157 Ekstrand 2002, sid. 100f. För Eklund, se vidare H. B. Hammar 1971. 
158 Ekstrand 2002, sid. 101. Se även Pettersson 2000. 
159 Ekstrand 2002, sid. 101f. Ekstrand för även in en feministiskt bestämd 

folkkyrkosyn som liknar synen på kyrkan som nådemedelsförvaltande 

gemenskap men som problematiserar frågor om kön och makt. För Giertz 

tänkande, se Giertz 1939b och Giertz 1939a. 
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demokratisera Svenska kyrkan på alla nivåer och det 

socialdemokratiska partiet skulle inte bara vara statsbärande 

utan även kyrkobärande.160  

Sammanfattning 

 

Präster och lekfolk – gudsfolket – har ansvar i Kristi kyrka. 

Kyrkans ämbete – eller vigningstjänst som det kallas i 

kyrkoordningen sedan 2000 – och lekfolket samverkade sedan 

medeltiden med bestämda uppgifter inom Svenska kyrkan i 

enlighet med den bibliska synen på det allmänna prästadömet och 

de som vigts till prästtjänst. Ordet lekfolk finns inte i Bibeln, men 

väl begreppet gudsfolk, som inbegriper både präster och icke-

vigda.   

Svenska kyrkan betecknar sig som en episkopal folkkyrka 

med uppdrag till hela folket. Den leds av biskopar och styrs 

synodalt både på lokal och nationell nivå. Olika folkkyrkosyner 

har präglat 1900-talet, den Billingska med en betoning på folket 

som objekt för prästernas verksamhet, den Eklundska med 

tonvikt på socknens kyrka och den Giertzska med tyngdpunkt på 

den gudstjänstfirande församlingen. Den Hallénska förde fram 

den demokratiska synen där kyrka och folk fördes samman i ett 

demokratiskt ansvarstagande. De olika synerna betonade således 

Svenska kyrkans folkkyrkliga identitet på väsentligen skilda sätt. 

Det är framför allt den Hallénska synen på en demokratiserad 

kyrka där lekfolket snarare är subjekt än objekt i kyrkans liv som 

gått segrande ur kampen mellan olika folkkyrkosyner.     

  

                         
160 Beltzén &  Beltzén 1973, sid. 111–138 och 175–182 och Claesson 2004, sid. 

396–412. Se även Bengtsson 2020.  
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5. Den kyrkliga demokratin 

Jag har tidigare kortfattat beskrivit den demokratiska 

utvecklingen inom de borgerliga kommunerna. Innan jag går in 

på 1900-talets regler för församlingsstyrelsen är det på sin plats 

att ge en kortfattad historisk skiss. 

Den svenska kristenheten organiserades genom 

stiftsbildningar. Stiften leddes av biskopen som både hade 

juridiska och liturgiska funktioner. Under biskopen fanns 

kyrkoherdar med ansvar för sina kyrksocknar. Kyrkolivet 

byggdes uppifrån och ned. Kyrkans organisation i stift och 

socknar var också en viktig del för organisationen av samhället i 

stort.161  

På medeltiden hade socknens bönder ansvar för att bygga 

och underhålla sin kyrka, samt att välja och avlöna präst och 

klockare. Sockenmännen samlades vid behov vid kyrkan för att 

överlägga om kyrkliga och andra ärenden. De valde kyrkovärjare 

(eller drotter), som skulle försvara socknens egendom. Enligt 

skarabiskopen Brynolf Algotssons Statuta generalis från 1281 

skulle kyrkans pengar förvaras under tre lås och de två 

kyrkodrotterna och prästen skulle ha var sin nyckel. Liknande 

bestämmelser fanns i andra stift. Det var alltså inte tillåtet för 

präst eller sockenmän att oberoende av varandra öppna 

kassakistan.162 Redan från medeltiden fanns alltså bestämmelser 

                         
161 För uppbyggnaden av kyrkan under tidig medeltid, se B. Nilsson 1998, sid. 

70–111. 
162 Pernler 1999, sid. 48f. 
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som innebar att ansvaret för kyrkans egendom delades mellan 

prästen och sockenmännen.  

Från 1400-talets slut förekom sexmannanämnder, senare 

även tolvmannanämnder. De var utsedda av socken-

stämman/kyrkostämman att tillsammans med kyrkovärjarna 

övervaka underhåll av kyrka och prästgård samt svara för tukt 

och ordning i socknen.163 Bönderna hade således ett stort 

inflytande över kyrkolivet som en sorts lokal styrelse. Principerna 

för församlingsstyrelsen bevarades i stort utan förändring vid 

reformationen, även om den stärkta kungamakten reducerade 

kyrkans egendomar kraftigt. Församlingarna miste egendom som 

en gång hade getts till dem.164 

1571 års kyrkoordning innehöll inga bestämmelser om den 

lokala kyrkostyrelsen. Däremot förekom av biskoparna utfärdade 

stadgor om lokal styrelse i ett par stift.165 I prästerskapets 

privilegier 1650 nämns sockenmenighetens funktioner och där 

återfinns den skillnad mellan stämma och kyrkoråd som senare 

skulle etableras. I prästerskapets privilegier 1723 återfanns 

kortfattade bestämmelser om den lokala styrelsen med en 

sockenstämma två gånger per år.166  

Genom 1817 års förordning om sockenstämma var det 

obligatoriskt att inrätta ett kyrkoråd. Det bestod av 

kyrkoherden, kyrkvärdarna och fyra till åtta lekmän som valdes 

av stämman. Sexmännen, som enligt 1723 års privilegier varit 

socknens fullmäktige (fungerade ofta som kyrkoråd) fick till 

uppgift att bli ordningsmän. Kyrkorådet hade ingen ekonomisk 

makt – allt sådant hörde till stämman. Kyrkvärdarna skötte 

räkenskaperna. Kyrkorådet skulle behandla frågor om osedlighet, 

olydnad, vårdslöshet och annat oordentligt. De försumliga skulle 

                         
163 Pernler 1999, sid. 49. 
164 Strandberg 1974, sid. 17f. 
165 Strandberg 1974, sid. 19f. 
166  Förslag församlingsstyrelselag 1923, sid.124ff. 
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förmanas, men om inte det hjälpte kunde det bli böter. 1843 

tillkom en särskild sockennämnd med en vald ordförande som 

övertog ansvaret för hälsovård, ordning och sedlighet. 

Kyrkorådet hade hand om kyrkodisciplinen och kunde kalla 

felande till förhör och förmaning. Några straff kunde dock inte 

utdömas.167  

Den grundläggande principen var densamma under 

århundradena. Prästen hade hand om förkunnelse, 

sakramentsförvaltning, undervisning och själavård och var ställd 

under biskopens och domkapitlets tillsyn. Tillsammans med dem 

som valts i socknen fanns ett ansvar för främst församlingens 

egendom.168 Samtidigt hade kyrkorådet en funktion när det gällde 

människors levnadssätt och upprätthållande av den andliga 

ordningen.  

Kyrkan och skolan 

1842 kom folkskolestadgan som innebar att varje socken måste 

inrätta en skola. 1862 års kommunalreform, som gjorde 

boskillnad mellan kyrklig och borgerlig kommun, angav att 

skolfrågorna var en kyrklig angelägenhet och inte en kommunal 

fråga. Kyrkostämman skulle ägna sig åt både kyrka och skola. 

Kyrko- och skolråden var under kyrkoherdens ordförandeskap 

kyrkostämmans beredande och verkställande organ. Kyrkorådet 

skulle vidare upprätthålla den andliga enheten. Det innebar bland 

annat att ta upp frågor om oenighet i äktenskap, olydnad mot 

föräldrar och dessutom att ställa frågor om varför någon uteblivit 

från gudstjänsten eller husförhöret.169 

Det fanns kritik mot att kyrkan hade hand om 

skolväsendet. 1922 föreslog en utredning att skolfrågorna skulle 

                         
167 Jarlert 2001, sid. 48ff. 
168 Strandberg 1974, sid. 27. 
169 Bexell 2003, sid. 75ff. 
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överflyttas till den borgerliga kommunen.170 Redan några år 

tidigare hade innehållet i skolans undervisning förändrats genom 

1919 års skolordning då Luthers lilla katekes inte längre skulle 

vara lärobok med utantillinlärning. Den skulle läsas historiskt.171 

Riksdagen beslöt 1930 att folk- och fortsättningsskolorna skulle 

skötas av en av fullmäktige utsedd folkskolestyrelse i alla 

kommuner med stads- eller kommunfullmäktige. I övrigt bestod 

ordningen med skolråd valt av kyrkofullmäktige men det skildes 

från kyrkorådet.172 Kyrkans inflytande avtog allt eftersom genom 

ökad statlig styrning och upphörde helt då biskopens uppdrag 

som eforus (inspektor) vid läroverken avskaffades 1962.173   

Lag om församlingsstyrelse 1930 

 

Det fanns således sedan lång tid ett lokalt engagemang för den 

lokala församlingen, för präst, prästbostad och för klockare. 

Under de första årtiondena under 1900-talet fördes olika 

utredningar fram med förslag till ett harmoniserat lagsystem för 

de borgerliga kommunerna och församlingarna. Kyrko-

fullmäktigesakkunniga lämnade 1922 ett förslag till en lag om 

församlingsstyrelse.174   

Som bakgrund fanns 1918 års förslag till förändringar i 

kommunallagarna där det föreslogs att ett fullmäktigesystem 

skulle införas mer i landskommunerna. Det ledde till motioner om 

att fullmäktige även skulle inrättas i församlingarna.175 Vid 

                         
170  Förslag församlingsstyrelselag 1923. 
171 Forslund &  Lundberg 2020. 
172 U. P. Lundgren 2010. 
173 För frågor om det kristna innehållet i skolundervisningen se t. ex. Algotsson 

1975. 
174  Förslag församlingsstyrelselag 1923, Kalm 1967, sid. 36ff. 
175 Kungl. Maj:t proposition 1918:34. 
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efterföljande riksdagar väcktes vid flera tillfällen frågan om ett 

representativt system. Ärendet återkom från regeringens sida 

först 1930 sedan riksdagen 1928 begärt att frågan om införande 

av kyrkofullmäktige skulle tas upp på nytt.176 På den kommunala 

sidan ersattes 1862 års bestämmelser 1930 med nya lagar om 

kommunstyrelsen på landet och i stad.177  

Kyrkofullmäktigesakkunnigas förslag byggde på 

representationsprincipen: beslutanderätten skulle ges till dem 

som hade väljarnas förtroende. Huvudreglerna i den borgerliga 

kommunens organisation och verksamhetsformer kunde utan 

svårighet användas även för församlingarna.178 Oordningen på 

kyrkostämmor med okynnesvoteringar, partipolitisk agitation, 

och möjlighet för enskilda att få ett orimligt inflytande genom att 

samla likasinnade, sågs som problem, anförde domkapitlet i 

Linköping i ett yttrande över kyrkofullmäktigesakkunnigas 

förslag. Ecklesiastikministern Claes Lindskog (1870–1954) 

medgav att det fanns en risk att frågor i församlingarna skulle 

avgöras efter partipolitiska grunder, men framförde 

förhoppningen att detta inte skulle ske i nämnvärd grad. 179    

Kyrkomötet, som inte fick yttra sig över förslaget, 

behandlade dock frågan om en ny församlingsstyrelselag efter en 

motion av professorn Hjalmar Holmquist (1873–1945) med flera 

där den föreslagna förändringen att församlingsstyrelsen skulle 

anpassas efter den kommunala demokratin ifrågasattes.180 

Kyrkostämma borde behållas i de mindre församlingarna och 

kyrkofullmäktigevalen borde inte genomföras. Då behövde inte 

partiindelning förekomma, anförde Holmquist i debatten.181 

                         
176 Kalm 1967, sid. 38ff. 
177 Kommunallag 1930.  
178  Förslag församlingsstyrelselag 1930, sid. 62, 96. 
179  Förslag församlingsstyrelselag 1930, sid. 61f, 65. 
180  Holmquist et al. 1929. 
181 Allmänna kyrkomötet 1929, protokoll nr 7. 
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Kyrkomötet tillskrev 1929 Kungl. Maj:t med begäran att inga 

förändringar skulle genomföras som försvagade 

kyrkoförsamlingens självständighet.182  Det fanns utan tvekan en 

oro för de negativa konsekvenser som den föreslagna 

lagstiftningen kunde medföra. 

Nya uppgifter  

Propositionen 1930 innehöll nya uppgifter för de förtroendevalda. 

I olika yttranden under beredningen hade flera domkapitel 

föreslagit att de nya verksamhetsformer som fanns i 

församlingarna som diakoni, ungdomsverksamhet och det 

frivilliga kyrkliga församlingsarbetet skulle ingå i de kyrkliga 

organens ansvarsområde. Den synen delade kyrkomötet 1929.183 

Lindskog menade att det räckte med en antydan i den nya lagen 

om nya verksamhetsformer; bland de kyrkliga angelägenheterna 

föreslog han frågor om ”åtgärder för främjande av 

församlingsvården”.184    

I lagförslagets § 2 sammanfattades de nya verksamhetsf-

ormerna i uppdraget att främja församlingsvården.185 

Kyrkofullmäktige skulle införas i alla församlingar med mer än 3 

000 invånare, vilket var en minoritet av församlingarna, i faktiska 

tal endast 435 av 2 506 församlingar (17 %). Som särskilt villkor 

för att kunna väljas som ledamot i kyrkorådet föreslogs att endast 

den skulle kunna väljas som ville främja församlingslivet.186 

                         
182 Allmänna kyrkomötet 1929, skrivelse nr 22 till Kungl. Maj:t. 
183  Förslag församlingsstyrelselag 1930, sid. 55. 
184  Förslag församlingsstyrelselag 1930, sid. 100. 
185  Förslag församlingsstyrelselag 1930 sid. 2, 99f.  
186  Förslag församlingsstyrelselag 1930, sid. 105, 144 och 150.  

Kyrkofullmäktigesakkunniga hade föreslagit att kyrkofullmäktige skulle 

införas i församlingar med mer än 1500 invånare, vilket utgjorde 984 

församlingar, 40%. Som beräkningsgrund användes invånare, eftersom endast 

någon enstaka procent av alla skrivna i församlingarna hörde till annat 
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Kyrkoherden skulle även i fortsättningen i kraft av sitt ämbete 

vara ordförande i kyrkorådet.  

Församlingsstyrelselagen betraktades som kommunallag, 

inte kyrkolag.187 Vid stiftande av kyrkolag skulle kyrkomötet 

delta i lagstiftningen. Det betydde att kyrkomötet inte hade ett 

formellt inflytande över lagstiftningsprocessen. Däremot hade 

både kyrkomötet och domkapitlen yttrat sig över de olika 

förslagen under beredningen, men beslut fattades av riksdagen 

ensam.  

  

Justeringar i riksdagen 
När propositionen nådde riksdagen skedde flera förändringar. 

Kyrkoherden skulle inte längre ex officio vara ordförande i 

kyrkostämman. Bestämmelsen om att kyrkorådet skulle 

förhindra vilseledande läror utgick. Kyrkorådet skulle inte heller 

kunna utdöma viten eller böter till dem som vägrade inställa sig 

för att höras i ordnings- och sedlighetsmål. För valbarhet krävdes 

inte längre visat intresse att främja församlingslivet utan vilja att 

göra det. Det stod inte särskilt stadgat i kyrkorådets uppgifter att 

främja församlingsvården, men det var allmänt stadgat i den 

uppräkning om kyrkliga angelägenhet som återfanns i § 2. 

Kyrkofullmäktige inrättades först när församlingen hade mer än 

5 000 invånare, vilket var 222 församlingar, strax under 9%. I 

övrigt skulle kyrkorådet bereda och verkställa 

kyrkofullmäktiges/stämmans beslut. 

Den uppdelning som funnits mellan det frivilliga 

församlingsarbetet och det som var lagfäst bestod således.  Den 

                         

trossamfund. Utträde ur Svenska kyrkan utan inträde i annat samfund var inte 

tillåtet.  
187 En debatt om den konstitutionella frågan fördes i SKT då dåvarande 

domprosten Yngve Brilioth och Per Pehrsson intagit motsatta ståndpunkter, 

Brilioth att kyrkomötet borde hörts, Pehrsson att allt gått till i enlighet med 

rådande lagstiftningsläge, SKT 1931:40 och 42. 
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nya lagen gav inte församlingarna en enda styrelse, utan det 

frivilliga församlingsarbetet fick även i fortsättningen ordnas i 

andra former med engagerade församlingsmedlemmar som bas.188  

Ambitionen att den representativa demokratin skulle slå 

igenom på det lokala planet uppnåddes inte. Från förslag om att 

endast de minsta församlingarna skulle undantas från att ha 

kyrkofullmäktige, de under 1 500 invånare, blev det endast en 

tiondel av församlingarna, de största, som införde 

kyrkofullmäktige. Kyrkorådet, som fortfarande hade tillsyns-

uppgifter rörande seder och moral etc., hade inte längre 

maktmedel i sin hand för att få dem som misstänktes för 

oskötsamhet att låta sig förhöras och kunde inte begära 

handräckning från polisen. Det var således ekonomiskt riskfritt 

att utebli.  

Även om kyrkorådets uppgifter som myndighet därmed 

tonades ner något handlade de tre första lagbestämmelserna om 

kyrkorådets uppgift om att hålla ordning på församlingsborna. 

De ord som används visar vad det handlar om: vaka, efterlevnad, 

oordning, oskick, tvedräkt och söndring. Myndighetsprägeln 

fanns således kvar men utan sanktionsmöjligheter.  Och det 

frivilliga arbetet fortsatte att organiseras bland engagerade 

församlingsmedlemmar, ibland så att särskilda församlingsråd 

inrättades för att hålla ihop detta arbete.  

Reaktioner i kyrkliga tidningar och dagspress 

Ecklesiastikministern Claes Lindskog hade medgett att det fanns 

en risk för partipolitisk påverkan på besluten. Det var en farhåga 

som västeråsbiskopen Einar Billing inte delade. Kompetenskrav 

var verkningslösa, menade han, för att utestänga olämpliga 

personer från kyrkorådet. Rädslan för socialdemokrater i 

kyrkoråden – det var i praktiken det rädslan handlade om – var 

                         
188 Thidevall 2000, sid. 208f. 
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obefogad. Bland socialdemokraterna fanns det många som hade 

ett religiöst intresse.189 Detta var en diskussion som fortsatte flera 

årtionden framåt utan några förändringar i regelverket.190 

Den socialdemokratiske riksdagsmannen Johan Nilsson 

(1874–1965) motionerade i riksdagen om att de borgerliga 

kommunerna skulle överta de kyrkliga ärendena. Det var 

olämpligt med två organ som kunde besluta om kommunala 

skatter. Kyrkomötet kunde inte besluta om skatter utan det 

tillkom endast riksdagen; på samma sätt borde det endast vara 

den borgerliga kommunen som fattade beslut om skatter. Därmed 

skulle också de kyrkliga utgifterna få en noggrann prövning. 

Motionen presenterades stort uppslagen i Arbetet.191 Svenska 

Morgonbladet ansåg inte att det fanns någon fara med förslagen 

att valen skulle vara proportionella och därmed ge möjligheter för 

de politiska partierna att delta i beslutsfattandet.192  

Stockholms-Tidningen hoppades att de föreslagna 

kvalifikationsreglerna för val till kyrkorådet skulle få avsedd 

effekt. De tidigare bestämmelserna hade inte hindrat några 

kommunister, som öppet deklarerat sin kyrkofientlighet, att 

väljas till kyrkorådet. Det var en inställning som delades av 

Församlingsbladet.193 Dagens Nyheter menade att det inte var 

någon större revolution att ändra i reglerna för valbarhet till 

kyrkorådet till visat intresse.194 Formuleringen ändrades dock 

under behandlingen i riksdagen till att vilja främja kyrkolivet. 

Arvid Holmbäck, vice pastor i Matteus församling i Stockholm, 

menade att förtroendet framför allt handlade om personvalen. 

                         
189 Allmänna kyrkomötet 1929, protokoll nr 7. 
190 Kalm 1967, sid. 61f. 
191 Arbetet 14.3.1930. 
192 Svenska Morgonbladet 24.2.1930. 
193 Stockholms-Tidningen 24.2.1930 och Församlingsbladet 1930:9. 
194 DN 25.2.1930. 
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Det var de valda som skulle se till så att partilinjerna bröts av 

sakskälen.195  

Kyrka och Folk, utgiven i det teologiskt konservativa 

Göteborgs stift, menade att införandet av kyrkofullmäktige 

innebar en total partipolitisering av församlingens ärenden. Att 

kyrkofullmäktige skulle väljas genom kommunalval innebar en 

sekularisering. Därtill klagade tidningen på att kyrkomötet inte 

hade deltagit i lagstiftningsprocessen.196  Tidningen citerade också 

redaktören för Social-Demokraten Arthur Engberg, (1888–1944, 

ecklesiastikminister, landshövding), som ansåg att kyrkan var en 

statsinstitution och inget eget samfund. Bekännelsen var vad 

staten legaliserade och bestämde. Staten gav uppdrag till sin 

religionsvårdande verksamhet. Verksamhetens innehåll fick de 

statsanställda funktionärerna förkunna inom den av staten givna 

ramen.197 Verklighetsbeskrivningen såg helt olika ut hos 

kyrkoföreträdarna och det socialdemokratiska partiets ideologer. 

Engberg anslöt sig till filosofen Christopher Jacob Boström 

(1797–1866) och dennes teorier om att kyrkan var en del av 

staten.  

Prosten och riksdagsledamoten Adolf Wallerius (1874–

1937) markerade i Församlingsbladet att bara de som hade ett 

levande intresse för kyrkan borde väljas. För att inte åstadkomma 

split förordade han gemensamma listor efter överenskommelser 

mellan de politiska partierna. Dock fanns det en risk för att 

religionsfientliga grupper genom egna listor tog över genom 

överrumpling. Kyrkans sak, som stod över partierna, kunde då 

skadas.198 Församlingsbladet varnade för att överenskommelser 

om samlingslistor inte var någon garant för att det uppgjorda 

                         
195 DN 28.11.1931. 
196 Kyrka och Folk 1930:9. 
197 Kyrka och Folk 1929:11. För Engbergs kyrkopolitiska ståndpunkter se 

Beltzén &  Beltzén 1973. 
198 Wallerius 1931. 
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resultat skulle stå sig. Väljare kunde stryka namn på listan eller 

byta ut dem och därmed förändra den uppgjorda 

mandatfördelningen.199     

SKT betecknade antagandet av församlingsstyrelselagen 

som en framgång för sekulariseringssträvandena. Prästernas 

inflytande över skolan minskade. Tidningen kritiserade 

socialdemokratiska Ny Tid som hävdade den ”obeskurna 

demokratins” inställning till de kyrkliga problemen.200 SKT 

tyckte sig alltså se ett första steg hur prästernas inflytande skulle 

minska. Prosten Per Pehrsson (1867–1953), generalsekreterare i 

Allmänna Svenska Prästföreningen (A.S.P.) konstaterade också 

att enligt den uppmjukning som skett av behörighetsvillkoret för 

val till kyrkorådet kunde var och en, som inte deklarerat att denne 

ville bryta ner församlingsarbetet, vara valbar. Den kunde ändå 

fylla en funktion.201 Det var dock en bestämmelse som visade sig 

sakna betydelse genom en dom i regeringsrätten 1932, till vilken 

jag återkommer.202 

Andlig funktion 

Genom församlingsstyrelselagen fick kyrkorådet en slags andlig 

funktion, nämligen att under kyrkoherdens ordförandeskap 

försöka leda församlingsborna när det gällde moral och ordning. 

Detta hade föregåtts av diskussioner under lång tid.203 Under 

1900-talets inledande decennier hade på en del håll inrättats 

församlingsråd, som till skillnad från kyrkorådet bestod av 

                         
199 Församlingsbladet 1931:45. 
200 SKT 1930:23. 
201 Pehrsson 1931. I debatten i riksdagsutskottet hade redaktören Arthur 

Engberg hävdat att han ansåg sig valbar till kyrkorådet, trots att han var helt 

emot den kristna åskådningen. Engberg invaldes 1932 i kyrkomötet, K. 

Hansson 2019b, sid. 85f.  
202 Thidevall 2000, sid. 212ff, 216. 
203 Kalm 1967, sid. 45–57. 
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representanter från olika grenar av församlingsarbete. Den 

folkkyrklige västeråsbiskopen Einar Billing menade att 

kyrkorådet var den instans som skulle vara det ledande organet i 

församlingen, även om han även såg att det kunde finnas andra 

konstellationer såsom en aktiv församlingskärna. Kyrkorådet 

borda anknyta till det frivilliga arbetet.204 En del biskopar har i 

sina herdabrev problematiserat församlingsråden och deras status 

i församlingarna vilket framgår av min övergripande läsning av 

biskoparnas herdabrev. Inte heller kyrkomötet hade ansett att 

det fanns behov av särskilda församlingsråd utan hade vid sitt 

sammanträde 1946 hävdat att samverkan mellan präster och 

lekfolket borde ske inom kyrkorådets ram.205 

Oro för kommunister 

Inför valet till kyrkofullmäktige 1931 i Stockholm upprättades 

samlingslistor med samtliga partier i flera församlingar. 

Förhandlingar hade ägt rum mellan de politiska partierna för att 

undvika ett ”politiserande av dessa val och därmed upprivande 

valstrider”. I några församlingar ledde inte överläggningarna 

fram till en lista, men i flera fall gick de borgerliga partierna till 

val gemensamt.206 Eftersom kommunisterna ville skapa valstrid 

var det bäst att kraftmätningen mellan partierna avgjordes vid 

valurnorna, hävdade Social-Demokraten.207 I SKT framfördes 

förhoppningen att kyrkofullmäktigeinstitutionen ändå skulle få 

betydelse för det som kallades det frivilliga kyrkliga arbetet, det 

vill säga arbetet bland barn, unga och olika diakonala insatser.208  

                         
204 Billing 1930, sid. 67f. 
205 P.-O. Ahrén 1962, sid. 49f. 
206 DN 31.10.1931. 
207 Läst i Församlingsbladet 1931:37. 
208 SKT 1932:5. 
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Församlingsbladet följde valet med intresse och varnade för 

det kommunistiska partiet som ”principiellt bekämpar, förföljer 

och hatar allt vad religion heter”.209 Ett exempel på 

kommunisternas fientlighet fanns i Arvidsjaur. Kommunisterna 

hade föreslagit att anslag till konfirmationsbiblar skulle strykas 

ur församlingens budget. Pengarna skulle i stället användas för 

att prenumerera på Stormklockan, en kommunistisk ungdoms-

tidning, till konfirmanderna.210 Vid kyrkorådsvalet 1932 beslöts 

att de kommunister som föreslogs till kyrkorådet i Arvidsjaur inte 

var behöriga, ett beslut som upphävdes av regeringsrätten.211  

Kommunisterna i Stockholm gick till val med en 

klasskampsretorik mot ”prästväldet och utsugarsamhället”. 

Skatteintäkterna för kyrkan skulle omdisponeras och gå till de 

arbetslösa.212 

På många håll hade de borgerliga gått samman med 

gemensam lista eller som en kartell. Kommunisterna hade enligt 

de första rapporterna fått låga siffror, vilket var ett 

sundhetstecken enligt Församlingsbladet.213 De olika 

kommunistiska partierna i Stockholm fick mandat i 

kyrkofullmäktige 1931 i nästan alla församlingar, 19 mandat i de 

34 församlingarna. I några församlingar skulle de i samverkan 

med Socialdemokraterna kunna få majoritet och så påverka 

verksamheten, konstaterade Församlingsbladet, men den massiva 

propagandan hade inte lett till mer omfattande framgångar.214 

Tidningen såg dem som ett hot mot kyrkan.  

                         
209 Församlingsbladet 1931:36. 
210 Församlingsbladet 1931:46. 
211 DN 30.5.1934. Luleå domkapitel obehörigförklarade även en kommunist för 

val till kyrkorådet vilket vann laga kraft, Nya Dagligt Allehanda 27.5.1933.  
212 Församlingsbladet 1931:41. 
213 Församlingsbladet 1931:39 och 43. 
214 Församlingsbladet 1931:48. 
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Kommunisterna sade sig ett par år senare kämpa mot 

”prästväldets religiösa fördumningsverksamhet bland de 

arbetande massorna” och var motståndare till skatt till kyrkan, 

anslag till barn- och ungdomsarbete och till biblar och 

psalmböcker. Svenska Morgonbladet menade att det var en 

förväntad politisk utveckling att kommunisterna skulle få ökat 

inflytande.215 

Det fanns således en oro för att kommunistiska och andra 

kyrkofientliga krafter skulle ta makten över lokala församlingar, 

inte minst i Stockholm. Så blev inte fallet. Försöken att med 

hänvisning till personers politiska hemvist förklara dem 

obehöriga för kyrkorådsuppdrag lyckades inte heller. Det har 

dock inte varit möjligt att inom denna boks ramar gå vidare i 

frågan om vilket inflytande som de kommunistiska grupperna 

fick. 

I en artikel ett par årtionden efter lagens tillkomst betonade 

den kyrkolagsfarne prosten Gunnar Forkman (1893–1982) att 

kyrkorådet inte bara skulle ha hand om egendom och ekonomi 

utan att det också hade ett stort ansvar för församlingsvården. 

Han menade att församlingslivets framgång eller nedgång var ett 

tecken på hur väl kyrkorådet utförde sitt uppdrag.216 

Biskopsmötet tyst 

Biskopsmötet diskuterade den nya lagen om församlingsstyrelse 

vid ett enda tillfälle. Den fråga som låg i fokus var om den nya 

lagstiftningen påverkade biskopens visitationer. Hade till 

exempel lärare laglig rätt att ge barnen ledigt från skolan för 

komma till kyrkan vid visitationen?217 Andra frågor, som 

                         
215 Svenska Morgonbladet 14.11.1934. 
216 Forkman 1952. 
217 BM protokoll 23-24.5.1932 § 19, BMA A1:2, SvKAU. 
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behörighetskrav för att väljas till kyrkorådet, togs inte upp 

samfällt av biskoparna.  

Vid det Allmänna kyrkliga mötet 1933 diskuterades 

lekfolkets ansvar för församlingen. Kyrkoherden Gunnar 

Bergström (1878–1952) presenterade vilka krav som borde ställas: 

lekfolket skulle ha en yttre anständighet, vördnad för Guds ord 

och beredskap att tjäna. Harald Hallén, präst och 

riksdagsledamot för socialdemokraterna, sammanfattade mötets 

mening: man efterlyste en evangelisering av 

kyrkorådsledamöterna.218 Det fanns således en önskan att 

kyrkorådsledamöterna på ett tydligare sätt skulle vara del i 

kyrkans liv. 

Kyrkopolitiska program 

Den nya politiska plattformen för de sekulära partierna innebar 

även att dessa hade behov av att närmare beskriva hur de såg på 

uppdraget och vilken inriktning som gällde. De antog därför olika 

kyrkopolitiska program. Jag har redogjort för dem i en annan 

studie och går därför inte in på dem närmare här. Syftet med 

undersökningen är inte heller att försöka stämma av resultat mot 

program eller de skilda synsätten hos partierna.219 

Införandet av det proportionella valsystemet var 

inledningen till ett ökat inflytande över Svenska kyrkan – och 

senare även i kyrkomötet – från de politiska partiernas sida. Även 

om det redan tidigare hade funnits politiska incitament vid valen 

på kyrkostämmorna blev detta nu en fastslagen ordning. Det 

gällde inledningsvis endast en mindre del av församlingarna men 

utvecklingen kom att gå i riktning mot att allt färre undantag 

gjordes för församlingar att bibehålla stämman genom att 

gränsen från vilket invånarantal kyrkofullmäktige skulle finnas 

                         
218 DN 11.5.1933. 
219 K. Hansson 2019b, sid. 32–55. 
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sänktes. 1942 beslutades om att gränsen skulle sänkas till 1 500 i 

anslutning till motsvarande ändringar på den borgerligt 

kommunala sidan.220  

Ett inslag i de första valen var en antikyrklig propaganda 

från de kommunistiska partierna som såg valen som en klasskamp 

för arbetarna mot de besuttna, en retorik som klingade av så 

småningom. När partierna började publicera kyrkopolitiska 

program några årtionden senare handlade dessa om vad de kunde 

göra för kyrkan.    

Församlingsstyrelselagen 1961 

 

Församlingsstyrelselagen 1961 innebar en förnyad anpassning till 

kommunallagstiftningen. Den innebar dessutom förändringar 

rörande kyrkorådets ansvar för församlingslivet. Biskoparna 

Gunnar Hultgren och Bo Giertz hade redan 1953 föreslagit 

kyrkomötet att olika verksamhetsformer i det frivilliga kyrkliga 

arbetet skulle skrivas in i lagstiftningen. Det var angeläget att 

kyrkorådet tog ansvar för hela det kyrkliga arbetet i dess olika 

former. Kyrkomötet menade dock att en sådan förteckning 

snarare kunde begränsa ansvaret, då det kunde uppfattas som en 

total uppräkning, och föreslog i stället att kyrkorådets ansvar 

skulle vidgas till sådant som avsåg ”att befrämja 

församlingsvården”.221  

Både i utredningsarbetet och i propositionen om ny 

församlingslag diskuterades församlingens kompetensområde, 

                         
220 Konstitutionsutskottet 1942. Församlingslag : betänkande 1957, sid. 163–

168. 
221 Allmänna kyrkomötet 1953, motion 20, Första tillfälliga utskottets 

betänkande 8 samt Kyrkomötets skrivelse 19. Se även Församlingslag: 

betänkande 1957. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

89 

både i förhållande till den borgerliga kommunen och till olika 

kyrkliga verksamheter som inte var direkt lokala, till exempel 

Sjömansvårdsstyrelsens arbete bland sjöfolk utomlands.222 Det 

gällde vilken verksamhet som kunde stödjas med utdebiterade 

medel. Sådant arbete som bekostades till exempel med kollekter 

behövde inte ha dessa begränsningar.  

Men diskussionen avsåg även kyrkorådets uppgifter för den 

direkt församlingsvårdande verksamheten. I enlighet med 

kyrkomötets yttrande, med stöd från en stor mängd 

remissinstanser, stadgades att kyrkorådet skulle ”ha omsorg om 

församlingslivet och med uppmärksamhet följa dess utveckling”. 

Kyrkorådet skulle med en sådan formulering ha möjlighet att 

vidta åtgärder som vid olika tidpunkter gagnade församlingslivet, 

menade departementschefen Ragnar Edenman (1914–1998).223  

Det fanns inte längre några kvalifikationsregler för val till 

kyrkorådet. Och kyrkorådets uppgifter i kyrkotukten föll bort – 

de fick betraktas som överspelade.224 Kyrkorådets uppdrag att 

främja församlingsvården var i sig ett kompetenskrav, vilket 

gjorde att särskilda bestämmelser inte behövdes, menade Per-

Olov Ahrén.225  Gränsen gick dock vid tillhörighet till Svenska 

kyrkan. En person med muslimsk trostillhörighet som saknade 

medlemskap i Svenska kyrkan, nominerad av Social-

demokraterna i Kolbäck 1997, fick avgå.226 

Kyrkoherden skulle inte längre vara självskriven 

ordförande i kyrkorådet, men väl självskriven ledamot. 

Kyrkoherden kunde dock väljas till ordförande. Förändringen 

                         
222 Församlingslag: betänkande.  1957, sid. 104–161, Förslag församlings-

styrelselag 1961, sid. 98–111. 
223  Förslag församlingsstyrelselag 1961, sid. 126. 
224  Förslag församlingsstyrelselag 1961, sid. 57–64, 115.  
225 P.-O. Ahrén 1962, sid. 59. Ahrén avvisade tankar på yttre kriterier såsom 

deltagande i församlingens nattvardsfirande men framhåller ett kunskapskrav 

för den som ska delta i beslutsfattandet.  
226 DN 6.3.1999. 
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grundades i kyrkorådets uppdrag att ha hand om både 

kommunala som direkt kyrkliga uppgifter. För de kommunala 

organen var en självskrivenhet främmande, men inte för de 

kyrkliga. Kyrkoherden kunde dock inte jämföras med några 

kommunala befattningshavare och måste på grund av sin 

ställning ha medansvar för kyrkorådets verksamhet. Ett stort 

antal domkapitel och andra myndigheter hade motsatt sig de 

ändrade ordförandereglerna.227  

En fråga som diskuterats ingående var frågan om vem som 

fattade beslut om kyrkas upplåtande för icke kyrkliga ändamål.228 

Det kunde till exempel avse profana konserter. 

Departementschefen menade dock att det var en fråga som inte 

kunde behandlas i kommunallagstiftning utan var av kyrkolags 

natur. Han återkom senare med lagförslag i denna fråga.229 

 Det proportionella valsystemet till kyrkofullmäktige som 

hade införts 1930 utvidgades till att omfatta alla församlingar 

med mer än 1000 invånare.230  

Omsorg om församlingslivet 

Det var således två nyheter i den nya församlingsstyrelselagen 

som väckte mest intresse. Det var att kyrkoherden inte längre var 

självskriven ordförande i kyrkorådet – men kunde väljas till 

ordförande – och det var kyrkorådets uppgift att ha omsorg om 

församlingslivet. Frågan om vem som fick besluta om upplåtande 

av kyrka återkom senare. Betydde detta att det skett några 

                         
227  Förslag församlingsstyrelselag 1961 sid. 127. 
228 Katarina kyrkoråd, Stockholm, hade till exempel hävdat att upplåtande för 

sammankomst i anslutning till gudstjänst krävde kyrkorådets godkännande, 

men vann inte gehör för sin uppfattning i regeringsrätten, DN 31.12.1936 och 

13.2.1937. 
229  Förslag församlingsstyrelselag 1961, sid. 72. 
230  Förslag församlingsstyrelselag 1961, sid. 162. 
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avgörande förändringar för Svenska kyrkan att verka på lokalt 

plan? 

Professor Gustaf Wingren (1910–2000) menade att en helt 

ny situation hade uppkommit då kyrkorådet fick nya uppgifter 

och ansvar som det tidigare inte hade haft. De förtroendevalda 

blev ansvariga för församlingslivet på ett nytt sätt.231 Carl 

Strandberg ansåg att detta inte stämde. Kyrkorådet hade haft 

församlingsvårdande uppgifter tidigare när det hade hand om 

kyrkotukten. Det var i stället så att det som redan gällde sedan 

1862 års lag var tydligt uttryckt i 1930 års församlingsstyrelselag, 

men någon principiell förändring hade inte ägt rum.232 Även 

Ingvar Kalm var tveksam till om Wingrens vittgående slutsatser 

var korrekta.233  

En konfliktlinje 

Vid prästmötet i Strängnäs 1974 hävdade kyrkoherden Lennart 

Håkansson (1916–1999) i sin opposition på Carl Strandbergs 

avhandling om relationen mellan präst och kyrkoråd, att det var 

en reell förändring. Det framgick av lagstiftningens förarbeten. 

Omsorgen om församlingslivet var en central uppgift för 

kyrkorådet och det handlade inte enbart om kyrkokommunala 

funktioner. Håkansson ställde sig frågan om det inte här handlade 

om en konflikt mellan präst och kyrkoråd. Håkansson ifrågasatte 

även Strandbergs starka betoning på två olika ansvarsområden 

för präst och kyrkoråd. Att pedagoger, diakoner med flera som 

var anställda i församlingarna bara var prästens förlängda arm 

innebar att de saknade eget ansvar. Strandbergs framställning var 

                         
231 Wingren 1963, sid. 14. 
232 Strandberg 1974, sid. 65f. 
233 Kalm 1967, sid. 79. 
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inte bara en juridisk framställning, utan präglad av hans 

personliga värderingar.234  

Håkansson ville således diskutera ett vidgat ansvarstagande 

i församlingen. Det utgick inte bara från prästen och dennes 

särskilda uppgifter utan även från dem som hade ansvar som 

förtroendevalda eller från övriga anställda i församlingsarbetet. 

Deras uppgifter kunde inte endast relateras till en 

vidareutvidgning av prästämbetet. Han såg att Strandbergs 

tydliga uppdelning mellan präst och förtroendevalda också 

innebar en markerad konfliktlinje.  

I en recension i Kyrkohistorisk årsskrift hävdade Ingmar 

Brohed (1940–2019), senare professor i kyrkohistoria i Lund, att 

Strandberg visat att det sedan äldsta tid alltid funnits ett samspel 

mellan präst och lekmän i socknen och att detta var ett 

karaktäristiskt drag i den kyrkorättsliga utvecklingen. Därjämte 

hade prästen ett eget ansvar vad gällde förkunnelse, 

sakramentsförvaltning, undervisning och själavård. 

Problematiken rörde således ansvarsfördelningen. Det handlade 

om det som har kallats den dubbla ansvarslinjen.235  

Strandberg framförde även bestämda synpunkter på att den 

rådande gränsdragningen mellan prästens och kyrkorådets ansvar 

skulle förbli även inom en ny kyrkoorganisation vid en 

relationsförändring till staten.236 

Nya möjligheter 

Per-Olov Ahrén menade att den nya lagstiftningen gav mycket 

större möjligheter för kyrkorådet att främja församlingslivet än 

tidigare. Han konstaterade samtidigt att även om en 

maktförskjutning skett från kyrkoherden till förtroendevalda 

                         
234  Strängnäs stifts prästmöteshandlingar 1974, 1975, sid. 41ff. 
235 Brohed 1976. 
236  Strängnäs stifts prästmöteshandlingar 1974 1975, sid. 45ff. 
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hade prästens ansvar för förkunnelse och sakramentsförvaltning 

inte förändrats. Den nya bestämmelsen om att kyrkorådet skulle 

främja församlingslivet hade kommit till stånd bland annat 

genom förslag från kyrkomötet.237 Kyrkorådets administrativa 

uppgifter ställdes genom 1961 års lagstiftning sida vid sida med 

de andliga uppgifterna. Tidigare diskussioner om att införa så 

kallade församlingsråd var nu överspelad och frågan var inte om 

kyrkorådet skulle ha ansvar för församlingslivet utan hur detta 

skulle ske.238 

 Ingvar Kalm tog upp att kvalifikationskravet för 

ledamotskap försvunnit. Han menade dock att man med rätta 

kunde fordra att ledamöterna i kyrkorådet hade en positiv och 

aktiv inställning till uppgiften att vårda församlingslivet.239 Lika 

lite som tidigare fanns det något sätt att upprätthålla 

kvalifikationskrav, vare sig de var uttryckta i bestämmelserna 

eller ansågs lika implicita i uppdraget och dess karaktär. 

Pressens kommentarer 

I den kyrkliga pressen utdelades både beröm och kritik. Den 

teologiskt konservativa Kyrka och Folk menade att det fanns 

fördelar, då församlingens kompetens och kyrkorådets uppgift att 

verka för församlingslivets utveckling förtydligades. Det var 

däremot obegripligt att kyrkoherden inte längre skulle vara 

självskriven ordförande. Men lagen innebar också att 

församlingen infogades allt tydligare i den kommunala sfären, 

vilket var olyckligt.240 Att ordförandeskapet skulle tas ifrån 

                         
237 P.-O. Ahrén 1962, sid. 66–69. 
238 P. O. Ahrén 1967. 
239 Kalm 1967, sid. 156f. 
240 Svenungsson 1961. 
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kyrkoherden var en misstroendeförklaring mot hela präster-

skapet.241 Den teologiskt konservativa Svensk Pastoraltidskrift 

motsatte sig att kyrkoherden inte skulle vara ordförande. Av 

hävd hade det varit så och att ändra på ordningen var ett försök 

att införa en förändrad kyrkotyp. Kyrkoherden skulle reduceras 

till en teologisk fackman.242  

Tidskrift för pastoratsförvaltning hävdade inledningsvis att 

det inte innebar någon maktförskjutning att kyrkoherden inte 

längre var självskriven ordförande och det fick inte bli en 

prestigefråga; det var egentligen bara utslagsrösten kyrkoherden 

förlorade. Det var en uråldrig svensk ordning som fortsatte i och 

med att präst och valda ledamöter var församlingens styrelse. Det 

var i kontinuitet med hur det varit sedan kyrkan kom till 

Sverige.243 Inför riksdagens ställningstagande skrev tidningens 

utgivare Svenska pastoratens riksförbund till Kungl. Maj:t och 

förordade att kyrkoherden fortsättningsvis skulle vara 

självskriven ordförande. Det fanns paralleller, till exempel med 

taxeringsnämnder, där ordföranden inte valdes utan utsågs av 

statliga organ.244 

Den blivande ärkebiskopen Ruben Josefson (1907–1972) 

var mycket kritisk till att valbarhetskraven skulle tas bort. De 

var en stark markering vilka förväntningar som fanns på dem som 

nominerades och en slags säkerhetsföreskrift. I en ny situation, 

med en svagare ställning för kyrkan i samhället, fanns det inga 

skäl att göra någon förändring.245 Per-Olov Ahrén avvisade 

tanken på särskilda kvalifikationsregler för förtroendevalda. Det 

vore att dra gränser inom kyrkan, inte runt kyrkan.246  

                         
241 Törnvall 1957. 
242 Elving 1961. 
243 Tidskrift för pastoratsförvaltning 1957:5. 
244 Tidskrift för pastoratsförvaltning 1957:8. 
245 R. Josefson 1957. 
246 P.-O. Ahrén 1960. 
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Förändringar i reglerna för upplåtande av kyrka kunde ses som 

ett latent angrepp på kyrkans samfundskaraktär, ansåg Helge 

Forsmark.247 Tvärtom menade Erik Petrén att han inte hade 

några invändningar mot att kyrkorådets medansvar för 

kyrkorummet fastställdes. Däremot borde inte en majoritet i 

kyrkorådet kunna besluta mot kyrkoherdens vilja.248 

Dagens Nyheter rapporterade om debatten i riksdagen där 

åsikterna om kyrkoherdens ställning var i fokus. I riksdagen fanns 

olika uppfattningar om kyrkoherdens ställning; fortsatt 

självskriven ordförande eller icke ledamot i kyrkorådet fördes 

fram. Ecklesiastikminister Ragnar Edenman pekade på att 

församlingarna fick samma förutsättningar att arbeta som 

tidigare, men i demokratiska former.249 

Kursverksamhet för förtroendevalda 

Den nya församlingsstyrelselagen trädde i kraft 1963. Redan 

tidigare hade Diakonistyrelsen inlett en kursverksamhet för 

kyrkorådsledamöter för att förändra kyrkoråden till arbetslag och 

flera artiklar som belyste frågan om lekfolket i församlingen hade 

publicerats.250 1963 utkom studieboken Lekman tar ansvar. Den 

syftade till att bredda engagemanget för Svenska kyrkan i dess 

församlingar genom att ge tillfälle till fördjupad kunskap. 

Materialet belyste bland annat frågor om ecklesiologi, 

gudstjänsten, präst och lekman och församlingens styrelse. Inte 

minst skulle den belysa vilken ställning och uppgift lekfolket hade 

i gudstjänstliv, i hemmet och i arbetet.251  

                         
247 Forsmark 1959. 
248 Petrén 1959. 
249 DN 21.5.1961 och 25.5.1961. 
250 Ivarsson 1958, Albertson 1961 och Brattgård 1962. 
251 Frick 1963. Se även den handbok som kom ut 1964, Kortfattad handbok 

1964 samt Riktlinjer kyrkokommunal verksamhet 1979. 
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Den låg således väl i linje med den nya skrivningen om 

kyrkorådets ansvar i församlingen även om dess perspektiv var 

väsentligt bredare. Från 1970-talet började de politiska partierna 

att anta olika kyrkopolitiska riktlinjer och program och därmed 

dels bidra till en mer enhetlig linje från sina företrädare, dels 

ytterligare betona partiidentiteten. Därtill kopplades även olika 

utbildningsinsatser av det egna partiets företrädare, vilket jag 

återkommer till.252 

I den årligen utkommande Svenska kyrkans årsbok 

publicerades 1981 ett par artiklar som tog upp den förtroende-

valdes ansvar och de olika rollerna i församlingen. Psykologen 

Gunnel Ranger (f. 1939) påpekade att det var viktigt att förstå de 

olika församlingsbegreppen. Var församlingen det territoriella 

området, en församlingskärna eller de som då och då kom i 

kontakt med kyrkan? Skulle ansvaret börja i periferin eller i 

centrum? Den förtroendevalde behövde hinna med att leva i 

församlingen och inte hamna i gruppen ”de där som 

bestämmer”.253 I en tid när allt flera anställdes i församlingarna, 

till exempel som ungdomsledare, blev ibland ansvarsfördelningen 

mellan präst, förtroendevald och församlingsanställd oklar. 

Docenten Göran Åberg (1935–2019) förordade en förbättrad 

kommunikation för att kunna möta oklarheter; samverkan skulle 

präglas av självkänsla och respekt.254 

I Vår kyrkas frågespalt berördes 1961 frågan om en 

kyrkorådsledamot måste skriva under på allt som kyrkan 

förkunnade. Den som kunde medverka till att kyrkorådets 

uppgifter också i religiöst avseende förverkligades, var lämplig att 

vara med, även om inte allt i den kristna tron kunde bejakas, 

svarade frågelådsprästen.255 Det var således en bekräftelse på att 

                         
252 Ahlbäck 2003, sid. 23–28 och K. Hansson 2019b, sid. 32–53. 
253 Ranger 1981. 
254 Åberg 1981. 
255 Vår kyrka 1961:38.  
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intresse för livsåskådningsfrågor eller religion som 

kulturföreteelse var gott nog, men inte en kontrastering mot 

kyrkorådets uppgifter för församlingslivet. Det var, menar jag, en 

försiktig hållning. Ett par årtionden senare uttalade både 

ärkebiskop Bertil Werkström (1928–2010) och Svenska kyrkans 

centralstyrelses direktor Carl-Henrik Martling (1925–2017) att 

det var helt naturligt att en kyrkorådsledamot hade en kristen tro, 

men att det inte var något som kunde examineras.256 De betonade 

alltså starkt förväntningarna på en personlig kristen tro hos 

kyrkorådsledamöterna. 

Stärkt ställning för lekfolket 

Om 1930 års församlingsstyrelselag innebar ett ökat inflytande 

från de politiska partierna så innebar 1961 års lagstiftning en 

stärkt ställning för lekfolket. Det som tidigare varit självklart, att 

kyrkoherden i kraft av sitt ämbete ledde församlingens kyrkoråd, 

bröts och det blev möjligt för kyrkofullmäktige att välja en ur 

lekfolket till ordförande. Vid en lekmannakonferens i Västerås 

påtalades att det fortfarande 1965 endast fanns ett fåtal 

ordförande som inte var präster.257 Lekfolkets ställning stärktes 

även genom 1963 års biskopsvalslag, där förutom prästerna ett 

lika antal elektorer valda av församlingarna, fick rösta i 

biskopsvalen. Här fick således lekfolket inflytande över något som 

tidigare varit en rent prästerlig fråga.258 

Någon statistik som visar med vilken hastighet 

förändringen med val av någon ur lekfolket som ordförande 

skedde finns inte. Per Hansson har dock i en studie 1996 

undersökt hur förändringen slagit in trettio år efter att 

bestämmelserna införts. För hela landet var kyrkoherdarna 

                         
256 SvD 19.4.1982. 
257 DN 18.5.1965. 
258 Biskopsvalslag 1963. Se även Förslag lag om biskopsval 1963.  
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ordförande i 14,8 % av pastoratskyrkoråden, med ett högsta 

värde på 27 % för Göteborgs stift och ett lägsta på 6,2 % för 

Stockholms stift. 85,2 % av ordförandena i pastoratskyrkoråden 

var således valda bland lekfolket. Kyrkoherdarna var vidare 

ordförande i 22,7 % av församlingskyrkoråden för hela landet 

med ett högsta värde på 61,7 % för Göteborgs stift och ett lägsta 

värde på 11,1 % i Stockholms stift. 74,5 % av ordförandena hade 

valts bland lekfolket om man ser till hela landet.259 Reformen 

hade således slagit igenom på så sätt att en stor majoritet av 

kyrkoråden leddes av någon ur lekfolket, först i städerna, sedan 

mera allmänt.  

Demokratisering överordnat perspektiv 

Min tolkning är att det framför allt är den allmänna 

demokratiseringen i samhället och i kyrkan som varit avgörande 

för att någon ur lekfolket kunde väljas till ordförande och inte 

någon allmän misstro mot kyrkoherdarna som sådana. Dessa var 

ju självskrivna som ledamöter i kyrkorådet. En kyrkoherde som 

valdes till ordförande hade dock en starkare position än den som 

inte blivit vald i och med att hen som ordförande hade makt över 

dagordningen och ärendenas beredning. När kyrkoordningen 

2000 trädde i kraft var det inte längre möjligt att välja 

kyrkoherden till ordförande vilket innebar att övergångsperioden 

var lång.  

Att kyrkoherden inte på egen hand styrde över 

dagordningen på kyrkorådets sammanträden måste betecknas 

                         
259 P. Hansson 1996, sid. 86ff. Andelen kyrkoherdar som valts till ordförande 

tycks samvariera med de områden i landet som i kyrkogeografiska 

undersökningar betecknats som mest kyrkliga. Per Hansson gjorde ingen 

undersökning om motiven för att välja präst eller någon ur lekfolket som 

ordförande och det är inte heller möjligt att göra en sådan med tanke på 

tidsavståndet.   
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som en väsentlig förändring i maktstrukturen i den lokala 

församlingen, trots synpunkten att det bara var utslagsrösten som 

försvann. Kyrkoherden skulle nu arbeta tillsammans med 

förtroendevalda på ett annat sätt än tidigare med kyrkorådet och 

dess uppgifter, även om hen var självskriven ledamot. 

Förändringen var påtaglig. 

Strandberg menade att någon väsentlig förändring inte ägde 

rum rättsligt sett med 1961 års församlingsstyrelselag. Det 

rättsliga förhållandet och gränsdragningarna mellan prästens och 

kyrkorådets ansvarsområden kvarstod oförändrade. Det må så 

vara att kyrkorådet i rättslig mening inte tillerkändes ytterligare 

makt över församlingens angelägenheter. Men den införda 

bestämmelsen om att kyrkorådet skulle ha omsorg om 

församlingslivet gav dock kyrkorådets ledamöter en starkare 

ställning i fråga om församlingslivet och dess utveckling. Med stöd 

i bestämmelsen kunde de ta initiativ och ha synpunkter på 

församlingslivet och vilka prioriteringar som borde göras. Det 

innebar en stor psykologisk förändring som inte ska underskattas.  

Även om förändringarna var små i relationen mellan 

kyrkoherden och kyrkorådet medförde de sammanfattningsvis en 

starkare ställning för de förtroendevalda. Genom den nya lagen 

tilldelades de ett större ansvar men även större makt.  

Församlingsstyrelselagen 1982 

 

Lagen om församlingsstyrelse har under tidens lopp ständigt 

anpassats till lagbestämmelserna för den borgerliga kommunen. 

Bestämmelserna för kommunerna hade förändrats i en rad 

avseenden och den kommunala verksamheten hade utvidgats. En 

strukturomvandling hade skett och antalet små kommuner 

kraftigt minskats. Den kommunala planeringen hade förstärkts; 
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sådant förekom även inom församlingarna med ett omfattande 

målskrivningsarbete. Då det vid denna tidpunkt inte fanns inom 

sikte att förändringar skulle ske i förhållandet mellan kyrkan och 

staten fanns det skäl att anpassa församlingsstyrelselagen efter 

den nya kommunallag som antagits 1977.260  

Den utredning som tillsattes påpekade att det var fråga om 

en lagteknisk anpassning och endast där det fanns särskilda skäl 

gjordes skillnader mellan de båda kommunernas regelverk. Det 

gällde till exempel kyrkoherdens självskrivenhet som ledamot av 

kyrkorådet som saknade motsvarighet i den borgerliga 

kommunen, men grundades i prästens ämbete och särskilda 

ansvar.261 En nyhet var att gränsen för när det var obligatoriskt 

med kyrkofullmäktige nu sattes till 500 församlingsbor och att 

kyrkorådet skulle få ansvar för församlingens informations-

verksamhet.262 Under riksdagsbehandlingen ändrades bestäm-

melserna om val av kyrkvärdar så att endast en av kyrkvärdarna 

behövde vara ledamot av kyrkorådet och att övriga kunde väljas 

bland församlingens medlemmar.263 

Även nu utkom skrifter med syfte att stödja de förtroende-

valda i deras uppdrag. De politiska partierna gav dessutom ut 

                         
260 Kommunallag 1977, Översyn församlingsstyrelselag  1981, sid. 63–66. Det 

fanns också en försöksverksamhet med att företrädare för de anställda fick 

närvara och yttra sig vid kyrkorådssammanträden, Arnström &  Rutgersson 

1976. 
261  Översyn församlingsstyrelselag  1981, sid. 75ff och 129. I Kyrkoordningen 

1999 fastställdes att kyrkoherden inte kunde väljas till ordförande i 

kyrkorådet, Edqvist 2003, sid. 120f. 
262 Förslag föramslingsstyrelselag 1982.   
263 Konstitutionsutskottet 1982, Församlingslag 1982. I KO 1999 infördes 

regeln att en kyrkvärd måste vara döpt. För att öka personsambandet med 

kyrkorådet skulle två kyrkvärdar vara ledamot eller ersättare i kyrkorådet, 

Edqvist 2003. 
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egna skrifter och eget material för utbildning inom sina 

organisationer, till vilket jag återkommer.264 

Kyrkopolitikern Lars Lundgren menade, efter 25 års 

erfarenhet i kyrkan, att det grundläggande felet var att politiker 

förde in dagsaktuellt politiskt tänkande och lät det styra kyrkan. 

Detta gällde hans eget parti och andras. Det saknades en 

samfundskänsla i kyrkan och det fanns alldeles för få uppgifter för 

lekfolket.265  

Anpassning till kommunallagstiftning 

1982 års församlingsstyrelselag innebar således framför allt en 

anpassning till lagstiftningen på det borgerliga området. 

Kyrkoherdens ledamotskap i kyrkorådet bevarades och 

kyrkorådet fick nya uppgifter då uppdraget att svara för 

informationsverksamheten lades till. För de förtroendevalda 

förändrades bestämmelserna så att endast en kyrkvärd behövde 

tillhöra kyrkorådet. Det var inga väsentliga förändringar, men 

anpassningen till kommunallagstiftningen på det borgerliga 

området betonade den lokala församlingen som en offentlig-

rättsligt styrd organisation i stort efter de demokratiska principer 

som gällde för samhället i övrigt. För kyrkomötets del, där 

normgivningen sker för hela Svenska kyrkan, har jag tidigare 

uppmärksammat frågeställningarna om relationen mellan 

demokrati och en av uppenbarelsen beroende kyrka.266 

Inför den nya mandatperioden 1983 problematiserade 

biskop Olle Nivenius (1914–2002) uppdraget som kyrkoråds-

ledamot. Han väckte frågor om relationen mellan kyrkoråd och 

präst, om de gränser som fanns för ansvaret liksom om den 

                         
264 Garlöv &  Simonsson 1995 och Ekström et al. 1984. 
265 L. Lundgren 1982. 
266 K. Hansson 2017a. 
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förtroendevaldes relation till församlingens liv.267 Det fanns 

således över tid många olika insatser för att lyfta fram 

kyrkorådsuppdragets karaktär, ansvar och relation till 

församlingsliv och kyrkoherde. Till detta kom olika utbildnings-

insatser som gjordes inom Svenska kyrkans lekmannaskola samt 

inom de olika stiften för nyvalda kyrkorådsledamöter. 

Kyrkofullmäktige i Malmö avvisade 1982 en motion av 

kyrkoherden Mårten Werner (1918–1992) om att sammanträdena 

skulle inledas med bön med motiveringen att det kunde finnas 

ledamöter som var tveksamma till en inledande bön. Däremot 

kunde inbjudan till gudstjänst ske till exempel vid en 

julavslutning. Werner hade hävdat att då kyrkofullmäktige skulle 

främja kyrkans arbete var det angeläget att också be för 

arbetet.268 Fullmäktiges ställningstagande visar, menar jag, att 

fullmäktige betraktade sig självt främst som en kommunal 

institution.  

Anställning av präst 

Genom nya bestämmelser 1988 om anställning av präst fick 

kyrkorådet ytterligare uppgifter. Prästvalen avskaffades och 

kyrkorådet beslöt om tillsättning av alla komministertjänster och 

två gånger av tre av kyrkoherdetjänster. Var tredje gång tillsattes 

kyrkoherdetjänster av domkapitlet. Kyrkorådet hade dock inte 

fritt val utan de sökandes behörighet prövades av domkapitlet 

som också yttrade sig till kyrkorådet. 269 

De ändrade reglerna innebar att kyrkorådet fick besluta i 

tillsättning av kyrkoherde och att de ovissa prästvalen upphörde. 

Kyrkorådet var därmed i två fall av tre den som utsåg kyrkoherde 

                         
267 Nivenius 1983. 
268 Dagen 27.3.1982. 
269 Prästanställningslag 1988. Lagen innebar att regeringen inte längre 

utnämnde kyrkoherdar med fullmakt. 
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och relationen förändrades något när kyrkoherden inte hade 

vunnit ett val där församlingsborna sagt sitt.  

Partierna bildar sitt folk 

 

Även om uppdragen som ledamot i kyrkofullmäktige och 

kyrkoråd av många sågs som en del av de många uppdrag en 

politiker hade att ta på sig, blev behovet av profilerade principer 

och utbildning allt starkare, sedan kyrkorådets uppdrag utvidgats 

i 1961 års församlingsstyrelselag. Socialdemokraternas parti-

styrelse hade ett uppdrag från partikongressen att utarbeta 

kyrkopolitiska riktlinjer för partiet. Det hade gått från att ha en 

kyrkofientlig inställning till att se kyrkan som en del av 

folkhemmet.270  

I 1979 års kyrkopolitiska riktlinjer ville socialdemokraterna 

förändra kyrkan från en statskyrka till en ”öppen folkkyrka”. 

Demokratiska reformer av organisation och kyrkostruktur skulle 

genomföras med det allmänna prästadömet som grund. Kyrkan 

fick inte bli en prästkyrka eller elitkyrka; det skulle de politiska 

partiernas deltagande i den representativa demokratiska formen 

avstyra.271 Socialdemokraterna presenterade vid flera tillfällen 

reviderade riktlinjer och studiematerial. K.G. Hammar (f. 1943, 

sist ärkebiskop), framhöll att socialdemokraterna borde betrakta 

kyrkan som en folkrörelse som skulle få verka på sina egna villkor. 

Det fanns också en spänning inom partiet hur starkt kyrkans 

religiösa sida skulle lyftas fram, där ledande socialdemokrater som 

                         
270 Se Claesson 2004, se även Alvunger 2006 och Ahlbäck 2003.  
271 K. Hansson 2019b, sid. 33ff för en redogörelse för de olika programmen. 

Även övriga partier hade i partiprogram eller kyrkopolitiska program. 

skrivningar om sin syn på Svenska kyrkan och dess utveckling, K. Hansson 

2019b, sid. 43–53. 
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Olof Palme (1927–1986, sist statsminister) var tveksam till en för 

stark betoning av det religiösa budskapet.272   

Men det räckte inte med att skriva program. Det behövdes 

också utbildningsinsatser för att programmens intentioner och 

inriktning skulle förverkligas lokalt. Inom socialdemokraterna 

presenterades över tid flera olika studieböcker. Syftet var att 

förändra en grundläggande hållning om att uppdraget bara 

handlade om att bevaka skattemedel till ett positivt kyrkligt 

intresse. Studieböckerna uppdaterades med jämna mellanrum för 

att svara mot ändrade bestämmelser och förnyade politiska 

mål.273 Även inom andra partier förekom utbildningsinsatser men 

inte på samma strukturerade sätt som inom socialdemokratin. 

De socialdemokratiska utbildningsinsatserna riktades mot 

de egna grupperna och genomfördes lokalt. Dessa insatser innebar 

en utbildning i vad kyrkan var, inte i första hand som 

primärkommun, utan som kristen kyrka med ett budskap samt 

skolning om de demokratiska formerna för beslut inom Svenska 

kyrkans lokala församlingar. Budskapet kunde kopplas samman 

med socialdemokratiska värden som jämlikhet, mänskliga 

rättigheter och social rättvisa.274 Med lokala program och med 

utbildningsinsatser skulle det socialdemokratiska partiet således 

kunna ta ett större ansvar och verka för att socialdemokratiska 

värden förverkligades inom församlingsarbetet. På samma sätt 

ville andra partier lyfta fram de egna partiets värden i styrningen 

av församlingarna.  

Partiernas egna satsningar på att utbilda de egna grupperna 

kan ses som en komplettering till de insatser som Diakonistyrelsen 

gjorde med sitt studiearbete Lekman tar ansvar, som redan har 

berörts. Men det var till skillnad från Diakonistyrelsens material 

                         
272 K. Hansson 2019b, sid. 34f. 
273 Se Ekström et al. 1984, C.-E. Lundgren &  Bergström 1991, C.-E. Lundgren 

&  Lindgren 1996 och L. Lundgren 1982. 
274 K. Hansson 2019b, sid. 200f.  
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också politiskt profilerat och ett sätt för partierna att få 

genomslag för sina kyrkopolitiska program.275 

Det stegrade intresset från de politiska partierna att göra 

verklighet av sina program tolkar jag dels som ett led i det 

starkare engagemang för en demokratisering av Svenska kyrkan, 

dels som ett ökat ansvarstagande i samband med det ökade 

inflytande och ansvar kyrkorådet fick i och med 1961 års 

församlingsstyrelselag. Församlingen blev en lokal politisk arena 

där företrädare för olika partier kunde fostras i demokratins 

former.  

Sammanfattning 

 

I och med församlingsstyrelselagen 1930 inrättades kyrko-

fullmäktige i de största församlingarna (mer än 5 000 invånare). 

Nytt var att valen skulle vara proportionella, vilket förutsatte 

olika partier. Det blev i första hand de politiska partierna som 

ställde upp med kandidater. Allt eftersom blev gränsen allt lägre 

för när fullmäktige skulle ersätta kyrkostämma. Lagstiftningen 

innebar också ett ökat ansvar för kyrkoråden för kyrkolivet och 

kvalifikationskrav uppställdes 1930 för valbarhet. Dessa krav 

visade sig inte ha något reellt värde. Den viktigaste förändringen 

var de politiska partiernas entré i kyrkoförsamlingarna.  

1961 års församlingsstyrelselag stärkte lekfolkets inflytande 

ytterligare i och med att kyrkorådets ansvar för församlingslivet 

betonades än starkare. Informationsverksamhet utpekades också 

som ett område för kyrkorådets ansvar. En annan förändring var 

att kyrkoherden inte längre var självskriven ordförande i 

kyrkorådet, utan enbart ledamot. Kyrkoherden kunde dock 

                         
275 För en redovisning av de politiska programmen se K. Hansson 2019b, sid. 

32–55. 
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väljas till ordförande. Reformerna 1961 stärkte framför allt de 

förtroendevaldas ställning medan kyrkoherdens ställning 

försvagades. Inga krav ställdes för valbarhet till fullmäktige eller 

kyrkoråd. 

Lagarna om församlingsstyrelse 1930 och 1961 hade 

utarbetats i nära sammanhang med kommunallagstiftningen men 

anpassats något efter de kyrkliga förhållandena. De ansågs inte 

ha kyrkolags natur varför kyrkomötet inte hade formellt 

inflytande över beslutsprocessen. Den sista församlings-

styrelselagstiftningen före sekelskiftet kom 1982 och var även den 

en anpassning till lagstiftningen för de borgerliga kommunerna.  

Prästerna hade som ämbetsmän självständigt ansvar för 

förkunnelse, undervisning, sakramentsförvaltning och själavård, 

områden över vilka kyrkorådet inte kunde råda. Biskop och 

domkapitel svarade för tillsynen av dem. Det var församlingarnas 

natur som kommunala organ som stod i centrum för 

lagstiftningen, som mycket handlade om förvaltningsfrågor, 

medan församlingens uppdrag som kristen gemenskap i samhället 

inte spelade någon roll i utformningen av bestämmelserna. Dessa 

saknade med andra ord en genomtänkt ecklesiologi.  
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6. Biskoparna och den demokratiska 
utvecklingen i kyrkan   

Sverige hade under 1900-talets första årtionden demokratiserats 

och det första verkligt demokratiska valet med lika rösträtt för 

män och kvinnor hölls 1921. De politiska partierna fick fastare 

former; socialdemokraterna och liberalerna hade drivit den 

demokratiska förändringen medan de konservativa aktivt 

bekämpat den. De hade tvingats att acceptera den demokratiska 

modellen.276    

De demokratiska idealen gällde inte bara i rikspolitiken utan 

även på den lokala nivån. De lagförändringar som jag redan 

redogjort för innebar ett strikt reglerat inflytande/beslutsfattande 

från de förtroendevalda. Men hur såg då kyrkoledningen – 

biskoparna – på den demokratiska utvecklingen? För att få en 

bild av detta har jag studerat biskoparnas herdabrev, deras 

ämbetsberättelser vid prästmöten samt vad som publicerats i 

stiftens årsböcker.  

Herdabrev 1930–2000 

En nyvald biskop brukade sända ut en hälsning, ett herdabrev, 

till sitt stift inför tillträdet till biskopstjänsten.277 Det 

                         
276 Hirdman et al. 2012, sid. 122–131. 
277 En biskop kan även presentera herdabrev vid andra tidpunkter. Se Yngve 

Brilioths bok Vården om kyrkan som jag betecknat som ett herdabrev, K. 

Hansson 2014, sid. 186f. Se även M. Eckerdal 2018, sid. 139ff. 
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överlämnades ofta vid det första domkapitelsammanträdet som 

biskopen ledde. Vid biskopsvalet var stiftets präster och 

domkapitlets ledamöter röstberättigade.278 När 1963 års 

biskopsvalslag trätt i kraft förändrades valmanskåren så att lika 

många av församlingarna valda elektorer som antalet präster 

deltog i valet. Därmed fick lekfolket stort inflytande över valet. 

Det var regeringen som utnämnde en av de tre som kom främst i 

valet.  

Biskoparnas herdabrev hade olika karaktär. Jag har gått 

igenom samtliga herdabrev som utgivits under under-

sökningsperioden för att spåra vilka olika ståndpunkter som fanns 

rörande beslutsfattarna i församlingarna, de förtroendevalda. Det 

rör sig totalt om 61 herdabrev. I den inledande delen av 

undersökningsperioden var det regel att biskopen utgav ett 

herdabrev som en presentation. De flesta av dem kom inte från 

stiftet ifråga, då biskopar främst kom från akademierna, och de 

var därmed inte välbekanta bland präster och församlingar.279 

Under senare tid har flera biskopar låtit bli att skriva ett 

herdabrev.280 Några biskopar har författat flera herdabrev då de 

bytt stift eller har publicerat flera kortare brev.281  

Vad skrev då biskoparna om i sina herdabrev? Förutom en 

kortare presentation av sig själv och en hommage till företrädaren 

har jag noterat främst två olika inriktningar. Den ena 

huvudriktningen var herdabrev som främst berörde teologiska 

frågor. Några exempel är de herdabrev som Sven Ingebrand 

                         
278 För Uppsala ärkestift gällde en annan ordning och även övriga domkapitel 

deltog. Särskilda regler gällde där för röstvärdet för de olika rösterna så att 

stiftets prästerskaps röster inte tillmättes lika stor betydelse. 
279 För forskning om vägen till biskopsstolen, se Lagerlöf Nilsson 2010. 
280 Exempel på detta är biskoparna Gunnar Weman (f. 1932) Luleå och 

Uppsala, Martin Lind (f. 1944) Linköping och Christina Odenberg (f. 1940) 

Lund. 
281 Brilioth 1938, Brilioth 1950, Palmqvist 1968, Palmqvist 1975, Lönnermark 

2009. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

109 

(1920–2004) Karlstad, K.G. Hammar (f. 1943) Lund, Jan Arvid 

Hellström (1941–1994), Växjö och Anders Nygren (1890–1978), 

Lund, gav ut.282  

Den andra inriktningen var herdabrev som i stor 

utsträckning tog upp frågor om det praktiska kyrkolivet. Om 

sådant skrev till exempel Olle Nivenius, Lund, Sven Lindegård 

(1924–1994), Växjö, Olof Sundby (1917–1996), Växjö och Helge 

Ljungberg (1904–1983), Stockholm.283  Bengt Jonzon (1888–

1967) och Ivar Hylander (1900–1982), båda Luleå, ägnade stort 

utrymme åt gemenskapen mellan prästerna i stiftet.284  

Den tredje inriktningen var herdabrev som tog upp 

samhällsfrågor och riktade sig till en bred allmänhet. Här 

återfinnes till exempel herdabrev av K.G. Hammar, P-O Ahrén 

och Jan Arvid Hellström.285 Jonas Jonson, (f. 1939), Strängnäs, 

resonerade i sitt herdabrev om trons fördjupning och om kyrkan 

som ett sakrament för världen.286 Jag kommer inte här att gå in 

på herdabrevens innehåll i stort utan endast se vad de har att säga 

om lekfolk och förtroendevalda i församlingarna. 

Adressater 

Biskoparna adresserade sina herdabrev på olika sätt. Under 

undersökningsperioden förändrades valsystemet till biskops-

ämbetet 1963 så att både präster och lekfolk deltog i valet.287 1953 

års biskopsvalkommitté menade att lekfolks medverkan vid 

biskopsval stod i samklang med principen om de kristnas 

                         
282 K.G. Hammar 1997; Hellström 1992; Ingebrand 1977 och Nygren 1949.  
283 Lindegård 1973; Ljungberg 1954; Nivenius 1970 och Sundby 1970. 
284 Jonzon 1938 och Hylander 1956. 
285 Hellström 1992, K.G. Hammar 1997 och P.-O. Ahrén 1980. 
286 Jonson 1993. 
287 Biskopsvalslag 1963. 
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allmänna prästadöme. Biskopen skulle framstå även som 

lekfolkets andliga ledare och öka dessas ansvar för kyrkan.288  

Det finns en tydlig förändring hur breven adresseras under 

undersökningsperioden. Under åren 1930–1960, alltså före 

förändringen av biskopsvalslagen, publicerades 30 herdabrev 

varav tolv adresserades till prästerna, sex till stiftet och sex till 

stiftet och församlingarna.289  Följande period, 1961–2000, utgavs 

31 herdabrev. Inget av dem är adresserat direkt till prästerna utan 

adressaten präster kompletterades med lekfolk och ibland med 

andra medarbetare, ibland endast till medarbetare i vid mening 

utan specifikation eller till alla i församlingarna (sju herdabrev).  

En ny kategori, som inte förkommit tidigare är medkristna (sex) 

medan stiftet som adressat fortsätter att förekomma (fyra). Att 

inte ange någon direkt adressat blir vanligt. Av de tolv brev som 

utkommit sedan 1989, det vill säga de sista tio åren av 

undersökningen, hade nio ingen angiven adressat.290 Jag tolkar 

det som att skribenten inte ville inskränka läsekretsen till vissa 

grupper, utan önskade vända sig till en vid krets. Även adressaten 

”medkristna” har en liknande karaktär. Förändringarna menar 

jag beror på att biskopen alltmer såg sig som biskop för lekfolket 

och församlingarna och inte bara som prästernas biskop. 

Innehåll 

Innehållet förändrades när målgruppen vidgades. De flesta 

herdabreven i början av perioden ägnade sig åt den prästerliga 

                         
288 Biskopsvalkommittén 1957, sid. 7, 25, 29 och 38f. 
289 Resterande brev adresserades till stiftet och prästerna (2), stiftet och alla 

medarbetare av olika slag (3) och prästerna, medarbetare i Sverige och de som 

sänts till ”hednaland” (1). 
290 Adressering med uppräkning av stora grupper kan karaktäriseras som ”alla” 

(4), ett brev hade adressaten församlingarna. De brev som saknar direkt 

adressat är Ytterberg 1989, K.G. Hammar 1997, 2000 och Lars-Göran 

Lönnermarks sex herdabrev, Lönnermark 2009. 
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tjänsten; utbildning, fortbildning, egen fromhetsutövning, 

predikan med mera. Några biskopar tog också upp frågan om 

samverkan mellan kvinnor och män i prästämbetet vid tiden för 

de första prästvigningarna av kvinnor på 1960-talet.291  

Bo Giertz, Göteborg, hade i sitt herdabrev 1949 en annan 

riktning. Han förde där vidare frågor som han tagit upp i sina 

böcker Kristi kyrka (1939) och Kyrkofromhet (1939). I herdabrevet 

arbetade han med avsnitt om arvet från fornkyrkan, reformation 

och kyrkoväckelsen och tecknade bilden av kyrkans kontinuitet 

och arvtagare från den äldsta kyrkan.292 Allt fler biskopar valde 

att inte direkt diskutera den prästerliga tjänsten och dess villkor. 

Lundabiskopen Per-Olov Ahrén lyfte i stället fram bibelns 

människosyn och tillämpade den på aktuella samhällsfrågor.293 

Jan-Arvid Hellström arbetade i sitt herdabrev till Växjö stift med 

begrepp som bild och verklighet.294 Sist bland exemplen får K.G. 

Hammars båda herdabrev stå till Lunds stift respektive 

ärkestiftet som berörde den religiösa mystika erfarenheten samt 

hur Gud kunde förstås.295  

Från att ha varit brev riktade direkt till prästerna med 

synpunkter på dessa ämbetsförvaltning öppnas perspektiven när 

målgruppen förändrades. Flera av herdabreven är reflektioner om 

etiska, teologiska, existentiella och personligt religiösa frågor. 

Biskopen menar sig ha något att säga till sin samtid. 

Demokratifrågorna hade diskuterats under en längre tid 

inom kyrkan. På nationellt plan skedde förändringar så att valen 

till kyrkomötet blev proportionella, att antalet ledamöter valda 

av församlingarna ökades och att kyrkomötet från 1982 fick 251 

                         
291 Lindström 1960, Herrlin 1962 och Lindegård 1973. 
292 Giertz 1939a, 1939b och 1949. 
293 P.-O. Ahrén 1980. 
294 Hellström 1992. 
295 K. G. Hammar 1993, 1997. 
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valda ledamöter utan kategoriindelning.296 Detta förändrade 

också bilden av kyrkan, från att vara präststyrd till att bli en 

organisation där de förtroendevalda var betydelsefulla. Denna 

utveckling bör också ha påverkat adresseringen av herdabreven 

och dessas innehåll.   

Utvecklingen inom kyrkan förändrar således biskoparnas 

syn på vem som är deras adressat, från att ha varit enbart präster 

till att vara öppen för en läsekrets utan begränsningar. 

Biskopsvalskommitténs tankar om att den nya vallagen också 

skulle göra det tydligt att biskopen även var biskop för lekfolket 

får ett uttryck i hur biskoparna skriver när de tillträder. Det är 

möjligt att biskoparna även får en förändrad syn på sitt uppdrag. 

Lekfolk och demokrati i herdabreven 

När det gäller lekfolket (hos författarna benämnt lekmän – det 

rörde sig främst om personer av manligt kön) tog flera av 

biskoparna upp dessas plats och ansvar i församlingen. De flesta 

biskopar tog dock upp detta främst ur ett medarbetarperspektiv: 

lekfolket var prästens medarbetare i församlingslivet. Där hade 

de en viktig roll i församlingens olika verksamheter. De hade även 

uppgiften att nå ut till dem som prästen i stora församlingar inte 

hade möjlighet att räcka till för. Frågan om det frivilliga 

församlingsarbetet (syföreningar, kyrkobrödraverksamhet, 

internationellt arbete, barn- och ungdomsarbete, körverksamhet, 

diakoni osv) och dess förhållande till det arbete som var 

lagstadgat (gudstjänster, dop, vigslar, begravningar, 

konfirmandverksamhet) berördes påfallande ofta. Det var inte en 

självklar del av vad församlingen skulle arbeta med, eftersom det 

inte fanns tvingande bestämmelser om sådant.297 

                         
296 För utvecklingen över tid, se min bok K. Hansson 2019b. 
297 Se till exempel Rudberg 1951, Bolander 1959 och Brännström 1980. 
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Flera biskopar uttryckte en frustration över att det var så 

svårt att finna meningsfulla uppgifter för lekfolket. Dick 

Helander föreslog att lekfolket skulle aktiveras i förbön, Arvid 

Runestam att de skulle dras in i själavården; det fanns en 

handfallenhet inför lekfolkets deltagande som inte kunde lösas 

genom kollektupptagning med håv. Stig Hellsten (1913–1999), 

Luleå, pekade på att det fanns en rörelse i många kyrkor att 

upptäcka och förverkliga lekfolkets plats och funktion i kyrkan 

och påvisade att den romersk-katolska kyrkan gått i spetsen.298 

Församlingsstyrelselagen från 1930 medförde att 

kyrkofullmäktige valdes proportionellt i förhållande till 

partiernas röstetal. Detta återspeglades senare i valet av 

kyrkoråd. Flera biskopar var mycket tveksamma till 

utvecklingen. I sitt herdabrev till Växjö stift hävdade Yngve 

Brilioth (1891–1959) att det från folkkyrkoperspektivet var fel att 

personer som inte hade ett inre förhållande till kyrkan deltog i 

församlingens styrelse. Bestämmelsen att de som kandiderade 

skulle vilja främja församlingslivet fick inte bli en död 

bestämmelse, menade Brilioth. Han hade dock noterat ett ökat 

intresse för kyrkan i vidare kretsar än förut.299   

Gunnar Hultgren var kritisk till många förtroendevaldas 

relation till sin kyrka. ”Det måste ur folkkyrklig synpunkt 

betecknas som en anomali, om kyrkorådet, församlingens centrala 

legala organ, visserligen ombesörjer ärenden rörande 

kyrkobyggnaden och gudstjänstliv men saknar varje kontakt med 

församlingslivet i övrigt,” skrev Hultgren.  Han hävdade vidare 

att de förtroendevalda inte ensamma skulle bestämma i 

församlingen.300  

                         
298 Helander 1953, sid. 127, Runestam 1938, sid. 150 och 177, och 115,  1967, 

sid. 40. 
299 Brilioth 1938, sid. 180f. 
300 Hultgren 1948, sid. 49 och 51. 
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Visbybiskopen Torsten Ysander (1893–1960) menade att 

samtidigt som kyrkan blivit avpolitiserad försökte de politiska 

partierna var för sig utmåla sig som kyrkans beskyddare. 

Socialdemokraterna visade – trots sin historia – ha lika stark om 

omsorg om kyrkan som andra partier. Men förändringar i 

sammansättningen av kyrkorådet kunde snabbt medföra 

förändrade villkor för församlingslivet genom besparingar.301 

Ysander menade också att det var problematiskt att valet av 

kyrkvärdar måste ske inom den begränsade kyrkorådskretsen.302 

Stockholmsbiskopen Helge Ljungberg uttryckte en 

förhoppning om att information från kyrkoherden om 

församlingens planer och behov skulle göra de förtroendevalda 

intresserade och villiga att delta i planeringen. Det fanns ingen 

risk med detta då gränserna för ansvaret mellan präst och 

kyrkoråd var bestämda, hävdade Ljungberg.303 

Andra former för inflytande 

Det är tydligt att det fanns en tveksamhet hos flera biskopar till 

sekulära förtroendevaldas inflytande över och beslutsfattande för 

församlingslivet. Det fanns olika former för att ge mer inflytande 

för de i församlingslivet engagerade. Torsten Ysander beskrev en 

modell för Visby stift där rådslag om ekonomin skedde inom den 

förtroendevalda kretsen medan överläggningar om 

församlingslivet skedde i församlingskärnan. Han menade dock 

att de förtroendevalda, när de visade sig kvalificerade för detta, 

skulle få inflytande också över sådana frågor.304   

I sitt herdabrev till Linköpings stift beskrev Ysander en 

organisation med så kallade församlingsråd vilka bestod av 

                         
301 Ysander 1937, sid. 63f. 
302 Ysander 1937, sid. 183. 
303 Ljungberg 1954, sid. 110f. 
304 Ysander 1937, sid. 186. 
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företrädare för församlingens olika verksamheter, präster, 

diakonissor och musiker och några ledamöter utsedda i de 

förtroendevalda organen. De förtroendevalda var således med i 

församlingsrådet och Ysander menade att det var positivt att de 

förtroendevalda på detta sätt engagerade sig för försam-

lingslivet.305  

Ett sådant sätt att verka vid sidan av församlingens legala 

organ var dock tveksamt, menade både Strängnäsbiskopen Gösta 

Lundström (1905–1991) och Helge Ljungberg. Kyrkorådet självt 

borde verka som ett sådant församlingsråd.306 Martin Lindström 

(1904–2000), Lund, menade att det var en olycklig uppdelning 

mellan en officiell del och det frivilliga församlingsarbetet. Det 

hade lett till, påpekade Lindström, att det var möjligt att till 

kyrkorådet välja personer som bara intresserade sig för de 

officiella ärendena (till exempel ekonomi, fastigheter, 

utdebitering) men inte var intresserade av församlingens liv. 

Engagemanget för församlingslivet behövde knyta an till 

kyrkorådet.307 Det fanns en risk med att begränsa kyrkorådets 

ansvar. 

Demokratin – ett hot? 

I 1961 års församlingsstyrelselag fanns nya skrivningar om 

kyrkorådets ansvar för församlingslivet. Jag har redan redogjort 

för vad dessa innebar. Detta föranledde flera biskopar att i sina 

herdabrev kommentera det nya läget. Luleåbiskopen Stig 

Hellsten påpekade att det inte var fråga om folkstyre i största 

allmänhet, en formell demokrati, ”utan om ett från Guds nåd 

orienterat samfund”. Demokratin var visserligen religiöst 

förankrad, men Hellsten framhöll ändå i samma andetag att 

                         
305 Ysander 1948, sid. 125. 
306 Lundström 1956, sid. 78 och Ljungberg 1954, sid. 108f. 
307 Lindström 1960, sid. 34f. 
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denna inte var något hot; de politiska partierna hade försökt 

nominera personer med kyrkligt intresse. Det skulle inte bli bättre 

om de förtroendevalda kom från syföreningarna och 

kyrkobröderna.308  

I sitt herdabrev till Härnösands stift framhöll Arne 

Palmqvist demokratiseringen av kyrkans organisation som en 

strävan att aktivera lekfolket.309  Helge Brattgård i Skara var mer 

reserverad. Visserligen var demokratin den styrelseform som bäst 

överensstämde med evangeliet, men kyrkan hämtade inte sin 

auktoritet från demokratiska principer utan bara från sin enda 

auktoritet. ”En tidigare felaktigt präststyrd kyrka kan inte bli i 

biblisk mening riktigare genom att göras till en folkstyrd 

kyrka”.310   

Olle Nivenius, Lund, talade om olika ansvarslinjer. Två var 

tydliga: ämbetslinjen och församlingarnas självstyrelse. En 

ytterligare kunde skönjas: det frivilliga kyrkliga arbetet.311 Olof 

Sundby och Sven Lindegård, båda Växjö, tog upp vikten av 

planering och målformulering i församlingsarbetet och att 

medarbetare och förtroendevalda skulle arbeta tillsammans om 

sådana frågor.312 I sitt herdabrev till Västerås stift 1975 frågade 

Arne Palmqvist om Svenska kyrkan verkligen tagit kristendomen 

på allvar när styrelser nominerades av politiska partier i ett 

sekulariserat samhälle och att en del av dem som styrde inte ens 

var döpta. Dessutom deltog många av kyrkans medlemmar inte i 

gudstjänsten. Förutom en hänvisning till rådande bestämmelser 

om medlemskap och dop lyfte Palmqvist fram 

kallelseperspektivet för varje medlem till tjänst.313    

                         
308 Hellsten 1967, sid. 53 och 58.  
309 Palmqvist 1968, sid. 30. 
310 Brattgård 1969, sid. 117. 
311 Nivenius 1970, sid. 23. 
312 Sundby 1970, sid. 55–72 och Lindegård 1973, sid. 58. 
313 Palmqvist 1975. 
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Claes-Bertil Ytterberg, (f. 1943) Västerås, var den biskop 

som uttryckte sig mest positivt om det vidgade ansvarstagandet 

som 1982 års församlingsstyrelselag innebar. Utvecklingen i 

kyrkan var en spegling av den allmänna demokratiska 

utvecklingen – och det var ingen ny politisk babylonisk 

fångenskap. Kanske var det så, diskuterade Ytterberg, att den 

nya demokratiska formen bättre speglade gudsrikets verklighet 

med sin tilltro till den myndiggjorda människan.314 I sitt 

herdabrev till Skara stift lyfte Karl-Gunnar Grape (1922–2005) 

fram traditionen från medeltiden med en lokal självstyrelse. Han 

betonade hur värdefullt Församlings- och pastoratsförbundet 

varit som företrädare för församlingar och pastorat. Även om det 

funnits en betoning på frågor om ekonomi, kyrkogårdar och 

byggnader hade en förskjutning skett så att frågor om 

gudstjänstliv, själavård och diakoni inte längre var tabubelagda. 

Samtidigt betonade Grape den dubbla ansvarslinjen som 

grundläggande i Svenska kyrkan med ett särskilt prästerligt 

ansvar.315   

Tre stadier 

Jag ser utvecklingen i herdabreven över tid i tre stadier. Först 

finns en stor tveksamhet till demokratiseringen så som den kom 

till uttryck i 1930 års lagstiftning. Det finns en oro för att sekulära 

krafter skulle ta över i församlingen, krafter som inte hade någon 

relation till församlingens gudstjänstliv. Förändringar i 

sammansättningen kan snabbt ändra villkoren för 

församlingsarbetet. Någon djupgående diskussion om 

församlingsstyrelsen eller om demokratiska principer görs inte av 

de biskopar som yttrar sig under denna tid. Intrycket är snarare 

att de oroas av yttre fiender. 

                         
314 Ytterberg 1989, sid. 51f. 
315 Grape 1987, sid. 25ff, 32f och 47. 
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Det andra stadiet är den strävan några biskopar bejakar, 

nämligen att vid sidan om kyrkorådet skapa församlingsråd. Nu 

är vi inne på 1930-, 1940- och 1950-tal. Dessa blir ett sätt att 

förskjuta beslutsfattandet till personer med ett större kyrkligt 

engagemang. Genom sådana församlingsråd – ibland utsedda i 

samverkan med kyrkorådet – blir det fler röster från de 

kyrkoaktiva som får komma till tals och därmed påverka 

beslutsfattandet. Andra biskopar pekar på att detta knappast är 

en framkomlig väg. Det är kyrkoråden som borde ta hela 

ansvaret.  

Det tredje stadiet är ett bejakande av de demokratiska 

principerna, men med reservationer, efter 1961 års och 1982 års 

församlingsstyrelselagar. Demokratin stämmer visserligen med 

kyrkans principer, men högsta norm finns i evangeliet. Detta är 

ett tema i början av perioden. Claes Bertil Ytterberg är den som 

är mest positiv till demokratiseringsprocessen – han ger den en 

teologisk förståelse i anknytning till människan som gått från 

underdånighet till att vara myndiggjord. 

Arne Palmqvist ser den demokratiska utvecklingen som ett 

sätt att engagera lekfolket. Det innebar att de allmänna politiska 

partierna aktiverades på olika sätt för kyrkans arbete. Det fanns 

andra försök i liknande riktning, nämligen det arbete som utfördes 

inom den socialetiska delegation, vilket syftade till att möta 

lekmännen genom de fackliga organisationerna. Jag har redan 

nämnt att den teologiske experten Karl-Manfred Olsson 

anställdes av Svenska kyrkans diakonistyrelse och att han sökte 

föra in fackföreningsrörelsens värderingar och språk i Svenska 

kyrkans beslutande församlingar, och medverkade därmed till de 

sekulära partiernas kyrkopolitiska engagemang.316  

Den tveksamhet biskoparna uttrycker till den demokratiska 

utvecklingen på lokalt plan speglas också i deras ambivalens till 

                         
316 För en översikt av den socialetiska delegations arbete, se Sandahl 1986. 
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utvecklingen på nationellt plan, i förändringarna av kyrkomötet 

och dess demokratisering, men jag kommer inte närmare att 

beröra detta här.317  

I 25 av herdabreven (45 %) berörs frågor om de förtroende-

valdas uppgifter, om demokrati och församlingens styrelse. I en 

majoritet saknas alltså sådana reflektioner, trots att många 

förändringar ägde rum i lagstiftningen under under-

sökningsperioden. Frågan om församlingens styrelse – vid sidan 

av kyrkoherdens ledning – tycks inte alls vara en fråga som var 

aktuell. Att de kyrkliga styrelseformerna följde lagstiftningen för 

den borgerliga kommunen tycks självklart för biskoparna. Det är 

möjligen orsaken till avsaknaden av kommentarer. Min 

övergripande bedömning är alltså att detta var en fråga som inte 

engagerade biskoparna särskilt mycket. 

Ämbetsberättelser 

 

Vid stiftens prästmöten, som biskopen kallade till vart sjätte år, 

avgav biskopen en ämbetsberättelse. Biskopen redovisade sin syn 

på utvecklingen inom stiftet och tankar omkring förändringar och 

nya sätt att möta människor. Ämbetsberättelserna berörde både 

den lagfästa verksamheten och den som hade ideell karaktär: 

statistiska uppgifter om dop, gudstjänstdeltagande, 

konfirmander. Biskoparna behandlade även det frivilliga 

församlingsarbetet: syföreningar, kyrkobrödrakårer och 

ungdomsarbete. Biskoparna speglade således i sina berättelser 

hela den kyrkliga verksamheten i dess olika fält och begränsade 

sig inte till den del som handlade om vad som var lagfäst. Det 

rörde det kyrkliga arbetet i sin helhet i stift och församling. 

Ämbetsberättelserna var en officiell redogörelse för kyrkolivet i 

                         
317 Se K. Hansson 2019b. 
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alla dess aspekter och byggde på material som sändes in av 

respektive kyrkoherde och kan betecknas som ett slags 

kvalitetssäkringsarbete.  

Ibland förekom kommentarer omkring de förtroendevalda, 

dessas uppgifter och om valsystemet. De är dock inte särskilt 

frekventa. Jag har samlat biskoparnas synpunkter stiftsvis i två 

avsnitt. Det första avsnittet berör kommenterar till den lag om 

församlingsstyrelse som antogs 1930, medan det andra avsnittet 

är uttalanden som avser den församlingsstyrelselag som antogs 

1961.  

Biskopskommentarer till lagstiftningen 1930 

 

Uppsala 

Ärkebiskopen Erling Eidem påtalade vid prästmötet 1934 att han 

såg brister hos kyrkoråden när det gällde kvalifikationskraven. 

Det räckte inte med den formulering som införts i 1930 års lag om 

församlingsstyrelse, nämligen att den som valdes skulle vilja 

främja församlingslivet. Eidem menade att det fanns en svaghet 

som låg i det folkkyrkliga systemet. Det fanns personer, som var 

fientliga både mot kyrkan som institution och mot kristen tro, 

som låtit sig väljas som kyrkorådsmedlemmar. Politik och 

partiväsen dominerade, enligt kyrkoherdarna, och det fanns en 

brist på verkligt kyrkligt intresse. Politiseringen var dock en 

genomgående företeelse i samhället.318 

Eidem menade för det första att den partipolitiska påverkan 

som det proportionella valsystemet i kyrkofullmäktige förde med 

sig var en spegling av samhället i stort. Han konstaterade för det 

andra att detta hörde till det folkkyrkliga systemet och för det 

tredje att det kyrkliga intresset var svagt. Eidem framförde 

således stark kritik mot den genomförda reformen; han gick dock 

                         
318 Eidem 1935, sid. 173ff. 
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inte så långt att han avvisade den eller sade att den var direkt 

skadlig.   

 
Skara 

Även Skarabiskopen Hjalmar Danell (1860–1938) tog upp frågan 

om politiskt inflytande i sin ämbetsberättelse vid prästmötet 

1934. Han konstaterade att kyrkoråden allt oftare utsågs i 

proportionella val efter partilinjer, men att några partistrider inte 

märkts av. Danell menade att om de proportionella valen skulle 

medföra ett genuint intresse för församlingslivet eller att ”verkligt 

allvarliga kristna” kom fram ur de olika partierna, vore det en 

välsignelse.319 Danell valde således en annan infallsvinkel än 

Eidem och försökte se valsystemets möjligheter, att verkligt 

kristna också nominerades av partierna. Hans ton var dock inte 

hoppfull och han ställde onyanserat partiernas valda mot de 

”verkligt” kristna. 

 

Strängnäs 

Biskop Gustaf Aulén (1879–1977) kunde 1948 konstatera att 

kyrkoråden ofta valdes partipolitiskt, men att partierna tog 

hänsyn till uppdragets karaktär. Kyrkoråden hade varit 

välvilliga mot kyrkliga önskemål och många av dem hade bidragit 

till Stiftsgården Stjärnholm.320 Det var en uppfattning som 

efterträdaren Gösta Lundström delade sex år senare.321  

 
Västerås 

Den ungkyrklige Einar Billing höll vid prästmötet i Västerås 1937 

ett föredrag om kyrka och stat. Föredraget var framför allt ett 

försvar för folkkyrkotanken om den religiöst motiverade 

folkkyrkan. Om det uppstod en spänning mellan de två leden 

                         
319 Danell 1934, sid. 59. 
320 Aulén 1949, sid. 69f. 
321 Lundström 1957, sid. 76. 
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”folk” och ”kyrka” var det inte möjligt med kompromisser. Det 

gick inte att pruta på den religiösa karaktären för att få plats för 

alla. Kyrkan måste vara kyrka och om staten krävde att få 

bestämma måste kyrkan säga nej och inte tveka att handla som 

bekännelsekyrkan i Hitlers Tyskland. Folkkyrkans 

styrelseformer – förutom anknytningen till staten som var 

självklar för en folkkyrka – diskuterade inte Billing, varken de 

lokala styrelsefrågorna eller de förtroendevaldas position.322 I sin 

ämbetsberättelse vid samma prästmöte, som endast återfinnes 

med stödord, skrev han dock som en kritisk anmärkning: 

”Älvdalen: partipolitiska synpunkter” när han berörde 

kyrkofullmäktige i stiftets församlingar.323 I en intervju i DN 

1937 menade Billing att någon kyrkofientlighet inte förekom i 

stiftet utom från arbetarrörelsens ytterlighetsinriktningar, 

kommunisterna.324 

 
Växjö 

Biskop Sam. Stadener (1872–1937), uttalade sig vid prästmötet i 

Växjö 1934 kortfattat om den nya församlingsstyrelselagen. Vid 

några tillfällen hade olämpliga synpunkter förts fram vid 

kyrkorådsvalen, ”exempelvis i gestalt av partisynpunkter”.325 

Lika kortfattad var biskop J.A. Eklund vid prästmötet i Karlstad 

1935. Den nya ordningen hade ”väl i det hela motsvarat vad man 

hade att vänta”.326 Vad detta skulle vara berör han dock inte. 

 

                         
322 Billing 1937b, sid. 48–90. För den tyska kyrkokampen ur svenskt perspektiv 

se Brodd 2017, sid. 247–342. Se även T. Johansson 2007. 
323 Billing 1937a, sid. 106. 
324 DN 3.1.1936. 
325 Stadener 1934, sid. 91. 
326 Eklund 1937.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

123 

Göteborg 

I sin ämbetsberättelse till prästmötet i Göteborg 1933 uttalade 

biskop Carl Block (1874–1948) en tveksamhet till den nya 

församlingsstyrelselagen. Block menade att  

 
[…] frågor som med skäl kunna anses politiskt neutrala, likväl 

göras till partifrågor, och att beslut, som fattats av utomstående 

organisationer, anses bindande för ledamöter, som valts å listor, 

uppsatta av dessa organisationer, varigenom ledamöternas egen 

fria prövningsrätt av föreliggande frågor ur saklig synpunkt blivit 

mycket beskuren och kanske helt avskuren.327 

 

Block varnade alltså redan efter ett par år för en partipolitisk 

påverkan i de större församlingarna som hade kyrkofullmäktige 

genom det nya regelverket och att partierna internt skulle ta över 

hur ledamöterna skulle ställa sig. Liksom sina kollegor var Block 

kritisk även om varken han eller de övriga biskoparna diskuterade 

teologiska frågor om lekfolkets inflytande på församlingen och 

dess liv.  

Vid prästmötet 1945 återkom Block till frågan om 

församlingens styrelse. Han noterade följande: 

 
Här är intet av vikt att förmäla, blott att allt i stort sett gått i 

gamla spår, oberoende av förskjutningen mellan de politiska 

partierna. Dock hava på vissa ställen mot kyrkan avoga element 

fått ökad representation. Också på denna punkt torde det vara 

alldeles för tidigt att ställa någon prognos för framtiden. Som 

helhetsomdöme kan fortfarande sägas, att nästan överallt stor 

välvilja visats, då det gällt anslag till kyrkliga ändamål, också 

detta i församlingar, som i politiskt hänseende varit mycket 

splittrade.328 

 

                         
327 Block 1933, sid. 26. 
328 Block 1947, sid. 27. 
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Biskop Block såg alltså faror med den ordning med val där 

politiska partier deltar samtidigt som han konstaterade att 

församlingarna fått medel för sitt arbete. Det var således 

tveeggat: medel har flutit in men kritiken mot valsystemet fanns 

uppenbarligen kvar.  

Trots betoningen på delaktighet i församlingens liv framhöll 

biskop Bo Giertz 1957 att också de som hade en oregelbunden 

samhörighet med kyrkan i gudstjänster och kyrkliga 

förrättningar måste räknas. Det var ingen fullgod 

kyrkotillhörighet, men ur sociologisk och demokratisk synpunkt 

skulle den respekteras.329 Giertz öppnade, som jag kan se det, för 

de demokratiska strävandena att varje medlem, oavsett 

engagemangets styrka, kunde ta plats i församlingens organ. Det 

var ett i första hand sociologiskt medlemskapsbegrepp som Giertz 

accepterade. 

 
Härnösand 

Biskop Ernst Lönegren (1862–1937) i Härnösand uttalade sig 

starkt kritiskt mot 1930 års lagstiftning vid prästmötet 1932. Den 

kunde få allvarliga följder för församlingslivet om de politiska 

partierna utövade inflytande. Domkapitlet hade också, 

meddelade han, med stöd av kompetensreglerna i 

församlingsstyrelselagen upphävt ett val till ett kyrkoråd.330 

Bakgrunden var att ett fyllnadsval ägt rum till kyrko- och 

skolrådet i Skorpeds församling 28 februari 1932 och stämman 

hade utsett hemmansägaren Per Eliasson. Mot beslutet 

reserverade sig stämmans ordförande kyrkoherden Matts 

Mattsson med hänvisning till att Eliasson var ”en notorisk 

baptist”, som därför inte kunde anses vilja främja 

församlingslivet. Eliasson hade inte låtit döpa sina barn och de 

var heller inte konfirmerade. Efter överklagan upphävde 

                         
329 Giertz 1957. 
330 Lönegren 1932, sid. 96f. 
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domkapitlet valet men Kungl. Maj:t fastställde att medlemskap i 

baptistförsamling inte var ett hinder för att utses till ledamot i 

kyrkorådet.331 Den som nedlåtande betecknats som ”notorisk 

baptist” kunde därmed ta plats i kyrkorådet. Härnösands 

domkapitels beslut att upphäva ett kyrkorådsval avvisades. Att 

ha en teologisk åskådning som avvek från Svenska kyrkans 

hindrade inte valbarhet. 

Redan samma år som lagen trätt i kraft 1932 visade det sig 

således att kompetensregeln att vilja främja kyrkolivet saknade 

innehåll. Det går därav att dra slutsatsen att denna regel endast 

kunde ses som en uppmaning till de nominerade partierna när de 

ställde samman sina förslag, men inte utgjorde rättslig grund för 

att upphäva ett val. Den oro som rått för att personer som av 

olika skäl inte ville främja församlingslivet kunde väljas in i 

kyrkorådet visade sig därmed välgrundad.  

Efterträdaren till Lönegren Torsten Bohlin (1889–1950) 

anlade en mer positiv ton vid 1939 års prästmöte; det fanns i 

stiftet positiva omdömen både om kyrkoråden och 

kyrkofullmäktige.332 1945 uttalade Bohlin att kyrkoråden inte 

bara var intresserade av administration, utan också ”fattat i sikte 

också andliga, positivt kyrkliga uppgifter” och att kyrko-

fullmäktige ofta var positiva stödjare till församlingsarbetet.333 

Bohlin sällade sig till ungefär samma ståndpunkt som Block hade. 

 
Stockholm 

När pastor primarius Nils Widner (1870–1940) avgav sin 

ämbetsberättelse till prästmötet i Stockholm 1937 berördes inte 

kyrkoråden mer än kortfattat. I ett arbete med att strukturera 

församlingarnas omfattande arbete bland gamla önskade 

                         
331 Härnösands domkapitels handlingar i volymerna BI:81, EIV:62b, HDA, 

HLA. 
332 Torsten Bohlin 1940, sid. 127. 
333 Torsten Bohlin 1945, sid. 137ff. 
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konsistoriet skapa en gemensam plattform för de olika politiska 

partierna i församlingarna. Genom samarbete skulle de kanske 

lära sig att uppskatta varandra och kunna samverka även på 

andra områden.334 Widners synpunkt tyder på att samverkan 

mellan de olika politiska grupperna i församlingarna inte 

fungerade alls. 

 De proportionella valen till kyrkofullmäktige med de 

politiska partiernas företrädare på valsedlarna hade som nu visats 

inte något stöd bland biskoparna under 1930- och 1940-talen. 

Även om de kan yttra sig positivt om anslag till olika ändamål 

som beslutats inom kyrkofullmäktige är den dominerande 

kritiken att ledamöterna utses i de partipolitiska organen. Detta 

hade inneburit att kyrkokritiska personer ibland valts in som 

beslutare i församlingarna. Med tanke på att uttalandena är 

relativt få är det svårt att se om någon förändring i den 

grundläggande hållningen skett över tid. Dock uttalade sig Bo 

Giertz på ett inte fullt så onyanserat sätt när han på 1950-talet 

konstaterade att även de som hade oregelbunden kyrkokontakt 

måste räknas. Han anlade en mer sociologisk eller demokratisk 

synpunkt på delaktigheten i församlingen utöver de 

ecklesiologiska.  

  

Biskopskommentarer till 1961 års lagstiftning 

 

Strängnäs 

Syrligt konstaterade biskop Gösta Lundström 1962 att det fanns 

församlingar som inte skickat kyrkorådsledamöter till de 

kyrkorådskonferenser som ordnats på stiftsgården; man tyckte sig 

vara fullärd. Han förutskickade nya utbildningsinsatser inför 

                         
334 Widner 1938, sid. 19. 
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ikraftträdandet av den nya församlingsstyrelselagen.335 Gösta 

Lundström kommenterade 1961 års församlingsstyrelselag vid 

prästmötet 1968. Han menade att de nya bestämmelserna hade 

bidragit till att ledamöterna kände ett större ansvar.336    

Vid 1998 års prästmöte presenterade Lundström i en bilaga 

några citat från kyrkoherdarnas ingivna ämbetsberättelser. Tre 

av dem pekade på missnöje med kyrkoråden; de behövde 

förändras, det skulle enbart vara aktivt kyrkfolk i de 

förtroendevalda organen. Samlingslistor, där det redan var 

uppgjort vem som skulle få de olika posterna, borde förbjudas.337  

Frågan om relationen mellan prästen och kyrkorådet och 

kyrkorådets ansvarsbefogenheter ägnades, som jag redan 

redovisat, avsevärd tid vid prästmötet 1974 och frågeställningen 

aktualiserades därmed för alla präster. Carl Strandbergs 

prästmötesavhandling kom även att bli vida spridd som en 

korrekt och inflytelserik uttolkning av det rådande rättsläget. 
 

Västerås 

Vid prästmötet i Västerås 1962 höll biskop John Cullberg (2895–

1983) föredrag om präst och lekman i samverkan. De 

förtroendevalda nämndes bara kortfattat. När kyrkoherden ville 

engagera lekfolket i församlingen borde denne orientera 

kyrkorådet om detta. Det fanns, menade Cullberg, en stigande 

ansvarskänsla för församlingslivet inom kyrkoråden. 

Kyrkorådsledamöterna tycktes dock inte ingå bland lekfolket som 

skulle ges ytterligare ansvar.338 

 

                         
335 Lundström 1962, sid. 74. 
336 Lundström 1968, sid. 71. 
337  Strängnäs stifts prästmöteshandlingar 1998 1999, sid. 142. 
338 Cullberg 1962, sid. 194f. 
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Lund 

Vid prästmötet 1963 uttryckte sig lundabiskopen Martin 

Lindström mycket positivt till att den nya 

församlingsstyrelselagen eftertryckligt betonade kyrkorådets 

församlingsvårdande uppgifter.339 Sex år senare kunde han 

konstatera att bestämmelserna om kyrkorådets ansvar för kyrko-

livet utplånade skillnaden mellan det legala och frivilliga 

församlingsarbetet och att kyrkoråden nu beviljade medel bland 

annat till söndagsskola och ungdomsarbete.340 

 
Göteborg 

Biskop Bo Giertz tog 1959 åter upp frågan om de förtroendevalda 

och deras partianknytning. De som motarbetade kyrkans uppgift 

var i minoritet. I stället var partierna angelägna om att få med 

folk som visade ett positivt intresse. Demokratiseringen hade 

medfört att fullmäktige och kyrkoråd hade fått en allsidigare 

sammansättning som bättre representerade församlingarna och 

som tillfört organen mycket duktigt folk. Sammanfattningsvis 

menade Giertz att politiseringen övervägande hade varit till nytta 

för kyrkan.341 

I sin ämbetsberättelse 1981 pekade biskopen Bertil Gärtner 

(1924–2009) på en förskjutning inom tre områden. 

Förändringarna var positiva, menade Gärtner. Fler lekmän hade 

blivit ordförande i kyrkoråden, fler kvinnor hade blivit ledamöter 

så att balansen män/kvinnor blivit bättre; vidare hade 

åldersfördelningen förändrats mot en något lägre medelålder.342 

 

                         
339 Lindström 1963, sid. 9. 
340 Lindström 1969, sid. 12f. 
341 Giertz 1969, sid. 126ff. 
342 Gärtner 1984, sid. 46. 
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Karlstad 

Biskop Gert Borgenstierna (1911–1989) kunde vid prästmötet i 

Karlstad 1971 redovisa att andliga frågor diskuterades i 

kyrkoråden, både på initiativ av kyrkoherden och av de valda 

ledamöterna. Sedan 1959 års prästmöte hade en positiv 

utveckling skett; samtalen handlade om att ta ansvar för alla 

sidor av kyrkolivet. Den som inte ville ta ett sådant ansvar skulle 

inte vara ledamot av kyrkorådet, hävdade Borgenstierna.343 

 
Härnösand 

Anvisningarna om kyrkorådets ansvar för församlingslivet i 1961 

års församlingsstyrelselag hade fört mycket gott med sig menade 

biskop Olaus Brännström (1919–2008) i sin analys vid 1983 års 

prästmöte. En helhetssyn hade växt sig starkare, förtroendevalda 

och präster hade kommit närmare varandra. På de tjugo år som 

gått hade andelen lekmän som ordförande i de förtroendevalda 

organen ökat; på samtliga ordförandeposter var andelen lekmän 

75 % (de flesta män, endast 10 % kvinnor). Liknande tendens 

fanns bland vice ordförande där dock andelen kvinnor var högre 

(27 %). Brännström såg utvecklingen positivt.344   

 
Stockholm 

Vid prästmötet i Stockholm 1963 påpekade biskop Helge 

Ljungberg (1904–1983) att den nya församlingsstyrelselagen lade 

större vikt vid kyrkorådets ansvar att främja församlingslivet. Så 

var inte fallet i alla församlingar; på en del håll fanns ett intresse 

för församlingens religiösa uppgifter, på andra håll fanns endast 

ett minimalt intresse och förvåning när den kyrkliga verksam-

heten rapporterades.345  

 

                         
343 Borgenstierna 1973, sid. 145f. 
344 N=166. Brännström 1983, sid. 26f. 
345 Ljungberg 1964, sid. 146ff. 
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Sammantaget noterar jag att biskoparna i sina kommentarer 

omkring de förtroendevalda i församlingarna inledningsvis var 

kritiska till valordningen men att de under senare prästmöten 

intagit en väsentligen positiv inställning, de partipolitiska valen 

till trots. Det finns dock inte någon starkt positiv hållning till den 

partipolitiska ordningen utan snarast ett accepterande av de 

rådande förhållandena. Det gällde att ta vara på de möjligheter 

som trots allt fanns. 

Stiftsböckerna 

 

Varje stift gav under större delen av 1900-talet ut en bok inför 

julhelgen. Dessa skulle vara gemenskapsskapande för respektive 

stift 346. Jag har gått igenom 70 % av de stiftsböcker som gavs ut 

under perioden 1930–2000. Jag menar att det är en tillräckligt stor 

andel för att kunna dra generella slutsatser om böckernas 

behandling av frågor om kyrkoråden. 

Böckerna är märkbart lika till innehåll. Förutom 

betraktelser inför de stundande helgerna innehöll de historiska 

artiklar, artiklar om mission, diakoni och sjömansvård, liksom 

minnen av präster. Nytillkomna präster i stiftet presenterades och 

de avlidna nämndes. Kyrkor, prästgårdar och annan kyrklig 

egendom beskrevs också.    

Det är påfallande att artiklar koncentrerades på det 

frivilliga församlingsarbetet: mission, sjömansvård, diakoni 

(hemma och ute). Däremot var de förtroendevalda i kyrkoråden 

och deras uppdrag i stort sett osynliga. Det finns dock några 

artiklar som är av intresse. Min redovisning sker efter vilken av 

                         
346 Det var olika organisationer på stiftsplanet som låg bakom böckerna: 

ungdomsrådet, stiftsrådet etc. Oavsett utgivare, som kunde skifta över åren, 

hade böckerna samma målgrupp, innehåll och syfte. Lagerlöf Nilsson 2013. 
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församlingsstyrelselagarna som kommenteras; de flesta artiklarna 

publiceras i anslutning till antagandet av 1961 års lagstiftning.   

Församlingsstyrelselagen 1930 

I Strängnäs stifts julboksserie Till Hembygden återfinns några 

artiklar som tar upp frågor om förtroendevalda i församlingen. I 

en brett upplagd artikel i 1945 års upplaga pläderar kyrkoherden 

Berndt Bäcklund (1903–1982)  för att ett socialdemokratiskt 

politiskt engagemang gick väl samman med kristen tro och 

verksamhet i församlingen.347 Årsboken innehöll vidare en 

historisk tillbakablick om förtroendemän i församlingarna 

(1951).348 I Från bygd och vildmark, Luleås stiftsbok, poängterades 

också lekmannatjänsten i kyrkan i en artikel 1945.349 I Växjö 

stifts hembygdskalender publicerades 1952 en artikel om 

kristendomen och demokratin, dock utan att beröra frågan om en 

inomkyrklig demokrati.350  

Församlingsstyrelselagen 1961 

Inför den kommande församlingsstyrelselagen 1961 publicerades 

i Julboken till församlingarna i Göteborgs stift några artiklar som 

tog upp frågor om lekfolkets och de förtroendevaldas roll. Tanken 

att det inte spelar så stor roll om kyrkorådets medlemmar inte går 

i kyrkan, bara de låter prästen sköta sitt utan att lägga sig i, 

avvisades bestämt 1960. Det behövdes ett förvaltarskapsansvar 

av varje kristen i en tid när prästbristen var stor.351 Följande år 

följdes artikeln upp med en historisk översikt av olika uppdrag för 

                         
347 Bäcklund 1945. 
348 Harbe 1951. 
349 Nordberg 1945. 
350 Ahlberg 1952. 
351 Helgeson 1960. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

132 

lekfolket i församlingen; den som ville ha kyrka skulle också 

medverka till att bygga kyrka, inte minst i bildlig mening.352  

I en artikel i Stockholms stiftsbok 1961/1962 presenterade 

pastor primarius Åke Zetterberg (1908–1985) den nya 

lagstiftningen och berörde särskilt kompetensreglerna för 

kyrkoförsamlingen i förhållande till den borgerliga kommunen. I 

Stockholm hade ett vidsträckt socialt kyrkligt arbete växt fram 

och gränsdragningen mot kommunens ansvar var inte 

självklart.353 

 Zetterberg återkom ett par år senare och kunde då 

konstatera att möjligheten att utse en ur lekfolket till 

kyrkorådsordförande utnyttjats sparsamt. Kyrkoråden hade 

även börjat intressera sig för finansieringen av det frivilliga 

kyrkliga arbetet genom församlingsanslag. Faran för politisk 

påverkan, politisering, tonades ned av Zetterberg. Han menade i 

stället att grupper som framstod som partipolitiskt obundna eller 

stående över partierna, framträdde som omedvetna företrädare 

för etablerade partier. Zetterberg såg inget bättre system än med 

politiska val vilket även medförde en ökad kontaktyta med 

samhället. Han tycktes dock medveten om att de partipolitiskt 

valda ledamöterna inte var särskilt kyrkliga då han framhöll att 

det fanns en del bland dem som så småningom framstod som 

”mönster av engagerade lekmän”.354 Zetterberg var själv 

socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot och ordförande i 

Broderskapsrörelsen. Hans partipolitiska engagemang förklarar 

hans positiva inställning till det rådande valsystemet.   

I Växjö stifts hembygdskalender betonade kyrkoherden Helge 

Westmar (1910–1987) det viktiga i att 1961 års 

församlingsstyrelselag framhöll att kyrkoråden skulle värna om 

församlings- och gudstjänstliv. Han underströk även att 

                         
352 Hagard 1961. 
353 Zetterberg 1962. 
354 Zetterberg 1965. 
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kyrkoråden allt mer borde bli instrument för rent kyrkliga 

arbetsuppgifter.355 I Göteborgs stiftsbok lämnades 1962 en 

redogörelse vad den nya församlingsstyrelselagen innebar.356   

I en artikel i Till Hembygden (1967) informerade biskop 

Gösta Lundström om den kommande frivilliga stifts-

organisationen med stiftsting och stiftsråd, en föregångare till de 

därefter inrättade stiftssamfälligheterna. Det fanns de som 

fruktade en politisering när församlingarna skulle välja 

representanter i de nya stiftsorganen. Lundström fann att detta 

inte var sannolikt då de som lämnade bidrag också var 

intresserade av att vara med och besluta om verksamheten och 

dess inriktning.357 

I Lunds stiftsbok resonerade riksdagsledamoten Stig 

Josefson (1921–1997) om valet av kyrkorådsledamöter.   

 
I dagens föreningsliv fordrar man av en styrelseledamot att han 

väl känner sin sammanslutning, att han vet vad grundtemat är 

och att han vet målsättningen. Lika självklart är att han måste 

vara intresserad, om möjligt alltid vara med när man samlas och 

också alltid vara aktiv medhjälpare i arbetet. 

Lika självklart som detta är då en styrelse i någon förening väljes 

lika naturligt bör detta vara vid ett kyrkorådsval.358 

 

Att frågan kom upp i julboken tyder på att kyrkorådsledamöter 

inte alltid mötte sådana krav. I en intervju i samma stiftsbok 

några år senare framhöll advokat Nils Gårder (f. 1951) att 

kyrkorådsledamöter behövde hämtas både ur den inre 

församlingskärnan och ur bredare kretsar för att säkra både 

delaktighet och finansiering.359 

                         
355 Westmar 1962. 
356 Forkman 1962. Se även artikel i Strängnäs stiftsbok: Danielson 1962. 
357 Lundström 1967. 
358 S. Josefson 1963. 
359 Bråliden 1999. 
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Kyrkoherden Arne Lindgren (f. 1936) redogjorde 1966 i en 

artikel i Linköpings stiftsbok för relationen mellan präst och 

lekman. Lindgren menade att det fanns en falsk motsättning, då 

det inte handlade om samma ansvar utan om olika uppgifter i 

församlingen.360 Några år senare ställdes frågan om det var 

verklig demokrati när det var de politiska partierna som 

nominerade till de kyrkliga valen och det därför fanns stor risk att 

det var kyrkligt okunnigt folk som valdes till fullmäktige och 

kyrkoråd.361 

I sin artikel i Göteborgs stiftsbok framhöll Ragnar Persenius 

att lekfolk och präster hade en gemensam kallelse i kyrkan. 

Frågan om konkurrens eller slitningar mellan präster och lekfolk 

kunde inte lösas genom att prästens identitet försvagas, utan 

genom att lekfolket stärktes.  Beteckningen lekman hade kommit 

att beteckna någon som är okunnig eller amatör när det egentligen 

handlade om de som tillhör Gudsfolket.362   

Frågorna om församlingsstyrelse, demokrati eller 

kyrkorådsledamöternas personliga engagemang förekommer 

således inte särskilt ofta. I de artiklar som inte bara är direkta 

redogörelser för förändringar i lagstiftningen finns dock på flera 

håll en tillbakahållen kritik av att de politiska partierna 

nominerar i de kyrkliga valen och att kyrkorådsledamöter har 

svag kyrklig identitet. Samtidigt finns några artiklar som kan ses 

som svar på föreställningar om att Svenska kyrkan var en 

”prästkyrka”, där prästerna bestämde allt, nämligen när 

författarna teologiskt försöker reda ut förhållandet mellan 

lekfolket och de vigda. Berndt Bäcklunds artikel 1945 om 

föreningen mellan en socialdemokratisk politisk inställning med 

ett engagemang inom kyrkan var ett aktivt ställningstagande 

redan när ordningen med partipolitiska val endast funnits under 

                         
360 Lindgren 1966. 
361 Sveréus 1977. 
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lite mer än tio år. Det är den enda artikel i stiftsböckerna som jag 

funnit som försvarar kombinationen av politisk övertygelse och 

kristen tro. 

Sammanfattning 

 

Min genomgång av biskoparnas herdabrev, deras ämbets-

berättelser och stiftens julböcker visar att biskoparna 

inledningsvis visade stor tveksamhet inför den demokratiska 

ordning som infördes 1931 med proportionella val. De fruktade en 

partipolitisk påverkan. När lekfolket i 1961 års 

församlingsstyrelselag gavs ytterligare uppgifter och ett vidgat 

ansvar, för biskoparna mer principiella resonemang med en mer 

positiv ton. Även om oron för den partipolitiska påverkan 

kvarstår möts de förtroendevalda av förväntningar om att det 

ökade ansvarstagandet också ska innebära en vitalisering av 

lekfolket. Men, kyrkan är främst kyrka och inte en politiskt styrd 

kommun. Några fördjupade resonemang omkring förhållandet 

mellan lekfolk och präst ges inte, inte heller någon ecklesiologisk 

analys av vad den ökade demokratiseringen innebar för Svenska 

kyrkan, lokalt eller nationellt. 
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7. Vem var förtroendevald? 

Vilka var det då som lät sig nomineras och väljas in i 

kyrkofullmäktige och kyrkoråd på det lokala planet? Det ska jag 

försöka belysa i det här avsnittet. Först presenterar jag de olika 

undersökningar som har gjorts. Därefter följer ett avsnitt om 

valbarhet. I ett tredje avsnitt redovisas de förtroendevaldas 

deltagande i det frivilliga församlingsarbetet. Innan jag 

sammanfattar och analyserar resultaten återfinns ett avsnitt om 

de förtroendevaldas trosföreställningar.   

Tre undersökningar 

 

Det har gjorts tre undersökningar som har bäring på denna fråga. 

De har olika karaktär och är alla från 1960 och 1970-talet. 

Tidigare undersökningar finns inte. Den äldsta undersökningen 

genomfördes av Diakonistyrelsen och behandlade frågan om de 

förtroendevaldas praktik: Kyrkor och samfund i Sverige. 

Omfattning och verksamhet (1963). Undersökningen var en första 

etapp i arbetet med kyrka–stat-frågan. Den behandlade också 

frågan om hur de förtroendevalda deltar i församlingens liv. 

Denna del av undersökningen har dock inte bearbetats tidigare 

men jag har gått igenom hela det omfattande materialet. 

Undersökningen genomfördes genom att kyrkoherdarna fick 

svara på frågor om kyrkorådsledamöternas deltagande i 
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församlingslivet, det vill säga hur de valda praktiserade sitt 

medlemskap i Svenska kyrkan.363  

De två följande undersökningarna har utförts i en 

gemensam tradition. De anknöt i sina frågeställningar till 

religionssociologen Berndt Gustafssons tidigare forskning i boken 

Svenska folkets religion (1969).364 De har dock inte genomförts så 

att de är helt jämförbara, även om många av frågeställningarna 

är desamma. Även om antalet respondenter skiljer sig markant 

finns det ändå skäl att redovisa dem och jämföra deras resultat. 

Den första genomfördes av religionssociologen Göran 

Gustafsson och är en omfattande studie i anslutning till 1973 års 

kyrkofullmäktigeval. Den berörde kyrkofullmäktigeinstitutionen 

och redovisades i en monografi, Mellan religion och politik: Studier 

av kyrkofullmäktigeinstitutionen (1977).365  Den har ett betydligt 

vidare fokus än Diakonistyrelsens enkät. Göran Gustafsson 

behandlade kyrkofullmäktigeledamöternas hållning till religionen 

och undersökte deras ställningstagande till olika trossatser: om 

synen på Gud, på Jesus och på livet efter detta. Även 

ledamöternas religiösa aktivitet undersöktes genom ett antal 

påståenden som de skulle ta ställning till.366   

Per Hansson, sist professor i pedagogik, behandlade i sin 

undersökning Kyrkoherdars arbetsvillkor (1996) även de 

förtroendevaldas trosföreställningar liksom deras religiösa 

                         
363 SKDA, RA, Församlingsutskottet, 1960 års utredning om den frivilliga 

kyrkliga verksamheten, F6bb 1–17. 
364 B. Gustafsson 1969. Andra undersökning i anknytning till Gustafsson har 

genomförts av Eva M. Hamberg och Kjell Kallenberg et. al. Hamberg 1988, 

Kallenberg et al. 1996. Andelen ateister ökade inom kyrkan (Hamberg) och 

religiös tro upphörde allt mer att vara bestämmande för värderingar och 

handlingar (Kallenberg). 
365 G. Gustafsson 1977. 
366 G. Gustafsson 1977, sid. 143–150. Frågorna hade tidigare använts av 

religionssociologen Berndt Gustafsson, B. Gustafsson 1963 och B. Gustafsson 

1969. 
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aktivitet. Undersökningen var en fallstudie med fyra olika 

församlingar.367  I undersökningen   användes samma påståenden 

när det gällde Gud och Jesus som hos Göran Gustafsson men 

Hansson ställde inga frågor om livet efter detta. Ett av 

påståendena om Jesus i Gustafssons undersökning – om Jesus som 

en ädel gestalt – fanns inte heller med hos Hansson.368 Jag menar 

att resultaten därmed endast delvis kan jämföras med varandra, 

till vilket jag återkommer.   

Valbarhet 

 

Göran Gustafsson framhöll två grundläggande villkor för 

valbarhet till kyrkofullmäktige och andra kyrkokommunala 

organ. Det ena handlade om politisk valbarhet, det andra om 

religiös valbarhet. För att vara politiskt valbar behövde en person 

vara medlem i ett parti och socialt accepteras för 

förtroendeuppdrag. Den politiska valbarheten var överordnad 

den religiösa; bland dem som var politiskt valbara 

utkristalliserades en grupp som även ur ett religiöst perspektiv 

var valbara. Det innebar att de visat intresse för att delta i beslut 

rörande kyrkan, värdesatte kyrkans arbete ur olika perspektiv, 

delade kyrkans grundläggande troshållning eller själva tillhörde 

en krets som aktivt deltog i församlingsarbetet.369  

I en artikel i DN bekräftas Gustafssons resonemang om 

valbarhet. En av ledamöterna i kyrkofullmäktige i Engelbrekts 

församling gick med i Moderaterna enbart för att kunna bli vald 

till fullmäktige. Det krävdes ett politiskt mandat, inte bara ett 

religiöst. En annan av ledamöterna framhöll att hon, som var 

                         
367 P. Hansson 1996. 
368 P. Hansson 1996, sid. 104, 147, 197 och 232. 
369 G. Gustafsson 1977, sid. 36–52. 
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medlem i Vänsterpartiet kommunisterna, egentligen hade tänkt 

lämna Svenska kyrkan då hon inte gick i kyrkan alls. Ytterligare 

en annan ledamot från Socialdemokraterna sade sig inte vara 

religiös alls. Det politiska mandatet räckte för att kunna 

kandidera.370 

I över hälften av församlingarna genomfördes 1973 års 

kyrkofullmäktigeval så att enhetslistor presenterades. På dessa 

listor delades de olika posterna upp mellan partierna efter hur det 

hade gått i kommunalvalet en månad tidigare. Förutom att 

bruket av enhetslista sänkte valdeltagandet – vem vill rösta när 

det bara fanns en lista att lägga sin röst på? – skymdes den 

grundläggande politiska karaktären. Val med enhetslista var dock 

lika påverkad av de politiska partierna som listor där varje parti 

eller grupper av partier tävlade mot andra partier.371 

Mannen som norm 

Fördelningen mellan män och kvinnor i beslutande positioner var 

ojämlik, särskilt i inledningen av min undersökningsperiod.  Inom 

den kommunala sektorn var maskulinitetsexklusiviteten 

förhärskande både inom socialdemokraterna och den kommunala 

förtroendemannatraditionen.372 Det bekräftades även i 1975 års 

utredning om den kommunala demokratin där andelen män i 

kommunfullmäktige 1974–1976 uppgick till 83 %. Andelen 

kvinnor hade ökat från endast 10 % 1959–1962 till 17 % och 

ojämlikheten i representationen var slående.373 Den rådande 

                         
370 DN 17.10.1970. 
371 G. Gustafsson 1977, sid. 57 och 69–72. Även i kommunal- och riksdagsval 

finns en religiös dimension med tidigare tydliga skillnader vilka partier 

gudstjänstbesökare (minst en gång i månaden), mer tillfälliga 

gudstjänstbesökare och de som inte besöker gudstjänst alls väljer att stödja. 

Denna fråga förs inte vidare här, se Hagevi 2021. 
372 Ekström von Essen 2003, sid. 238ff. 
373  Kommunal demokrati 1975, sid. 40f. 
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könsmaktsordningen uppmärksammades i Maktutredningen som 

hinder för jämställdhet. Den innebar att män var norm och där 

olikheter mellan könen förklarades som bagateller, tillfälligheter, 

oproblematiska olikheter, traditioner och inte som strukturella 

problem.374  

Det gjordes försök att förändra och öka kvinnors inflytande 

över församlingslivet, bland annat genom att skapa 

stiftskvinnoråd och kvinnoråd i församlingarna. När frågorna 

diskuterades i Lunds stift 1946 betonade Ellen Österlin (1891–

1976) att det inte handlade om att få jämställdhet utan om en 

önskan att över huvud taget få vara med i arbetet. Det var nästan 

ogörligt att finna kyrkans kvinnliga representanter, som det såg 

ut, menade hon.375 Österlins försiktighet kan ses som ett uttryck 

för att inte vilja utmana rådande maktstrukturer inom kyrkan.  

Det fanns således en stark tendens, kopplad till männens 

maktinnehav, att välja män till beslutandefunktioner. I min 

studie av politisk påverkan av kyrkomötet har jag visat att 

kvinnor nästan inte alls valdes in i kyrkomötet förrän vid 

kyrkomötet 1958, då frågan om att öppna prästämbetet för 

kvinnor skulle avgöras.376 Det var en fråga som engagerade många 

kvinnor och som hade att göra med kvinnans ställning i kyrkan, 

både som präst och som del av lekfolket. 

Göran Gustafssons undersökning av 1973 års 

kyrkofullmäktigeval visade att ungefär en tredjedel av 

ledamöterna i kyrkofullmäktige var kvinnor. I kyrkoråden var de 

något färre, men hade i jämförelse med förhållandena i den 

borgerliga kommunen en starkare ställning, där männen 

dominerade.377 Av min undersökning av kyrkoherdarnas svar på 

                         
374 Demokrati och makt 1990, sid. 73–116. Se även Hirdman 2003. 
375 SDS 24.9.1946 och 26.9.1946. 
376 K. Hansson 2019b, sid. 89ff. 
377 G. Gustafsson 1977, sid. 138ff och 180. 
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frågan om kyrkorådsledamöters deltagande i det frivilliga 

församlingsarbetet framgår att männen dominerar.378  

Att kvinnorna hade en starkare ställning i de kyrkliga 

organen än i de kommunala kunde, enligt Göran Gustafsson, bero 

på att deras valbarhet var större i det religiösa rekvisitet. De var 

politiskt valbara och hade ett större religiöst intresse eller en 

större religiös aktivitet. Listorna behövde både visa på en politisk 

legitimitet och på en religiös.379 Men fördelningen av ansvars-

posterna visar också, menar jag, att detta att vara man var en 

norm som gällde inför valen. Det var helt enkelt lättare för en man 

att bli nominerad och vald därför att sådana positioner främst 

tillhörde den manliga sfären, offentligheten. Det är ett tydligt 

exempel på att mannen som norm togs för given och medverkade 

till att bygga upp maktförhållanden.380 Som Maktutredningen 

hävdade, handlade det inte om tillfälligheter utan om en struktur, 

också inom kyrkan.  

Ett offentligrättsligt organ 

Fram till år 2000 var de kyrkokommunala organen en del av den 

offentliga demokratiska styrningen i landet. Men de var även ett 

religiöst organ som fattade beslut om hur den kyrkliga 

verksamheten skulle prioriteras lokalt efter givna resurser. Det 

handlade dock främst om uppdrag i det offentliga, en 

representation av folket. Och med folket avsågs därmed de som 

var medlemmar i Svenska kyrkan och därmed röstberättigade. 

Någon direkt relation till teologiska koncept som gudsfolket fanns 

inte. Medlemmarna i Svenska kyrkan hade skilda 

trosföreställningar. Även om de politiska grupperingarna sökte 

                         
378 Uppgifter hämtade från SKDA, RA, Församlingsutskottet, 1960 års 

utredning om den frivilliga kyrkliga verksamheten, F6bb 1–17. 
379 G. Gustafsson 1977, sid. 138ff. 
380 Se Scott 1986. 
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efter att ett religiöst rekvisit skulle uppnås – oklart hur – var den 

politiska dimensionen avgörande. Jag har tidigare konstaterat att 

detta gällde inom kyrkomötet, som hade den normgivande 

funktionen i vissa avseende inom Svenska kyrkan.  

Kyrkofullmäktige som offentligrättsligt organ upphörde 

när Svenska kyrkans relation till staten förändrades 2000.381 En 

reflektion kunde vara att den religiösa karaktären därmed borde 

fått en starkare position och vara utgångspunkt vid val av 

kandidater. Det kan dock konstateras att detta inte alls blev 

fallet, utan att de politiska partierna fortsatte att ha en stark 

ställning och Socialdemokraterna, Centern och Sverige-

demokraterna kandiderade som partier medan andra politiska 

grupper genom namnbyten något skymde sin politiska 

hemhörighet. De partipolitiskt oberoende grupperna har dock 

ökat sin andel markant.382 Det är därmed tydligt att de två 

urvalsprinciper som Göran Gustafsson presenterat, politisk och 

religiös valbarhet, fortfarande har aktualitet.  

En internationell utblick 

 

I en internationell utblick var de svenska reglerna speciella. För 

att vara valbar krävdes endast att kandidaten tillhörde Svenska 

kyrkan. När dopseden försvagades kom ett mycket stort antal 

odöpta personer att vara medlemmar på grund av dåvarande 

tillhörighetsregler, som jag tidigare redovisat. De var ändå 

                         
381 Församlingarna har dock ett offentligt uppdrag som utförare av 

begravningsverksamheten (utom i Tranås och Stockholm). 
382  Se  https://kyrkoval.svenskakyrkan.se 

https://kyrkoval.svenskakyrkan.se/
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valbara till förtroendeuppdrag inom kyrkan, till exempel som 

ledamöter av kyrkorådet.383   

I den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland var 

konfirmation ett krav för att kunna väljas in i kyrkorådet samt 

att den som kandiderar var känd för sin kristna övertygelse. Valen 

är inte partipolitiska men olika grupper ställer upp listor i 

valen.384 I den Norska kyrkan gäller medlemskap i kyrkan som 

valbarhetskrav och inte heller där är valen partipolitiska men 

olika listor arbetas fram, bland annat av en 

nomineringskommitté.385  I Church of England gäller förutom dop 

att kandidaten ska vara kommunikant, communicant member,  för 

att kunna väljas till förtroendeuppdrag.386 Inte heller i Tyskland 

bygger valen till de lokala organen på partibildningar. 

Medlemmar i kyrkan förväntas delta i gudstjänstlivet, uppfostra 

sina barn kristligt och ta på sig uppdrag i församlingen, till 

exempel som i Andreasförsamlingen i Bremen.387  

Dessa exempel visar att Svenska kyrkan var unik i sitt sätt 

att utse förtroendevalda och att politiska partier nominerade till 

kyrkovalen. Folkkyrkor, som på många sätt liknar Svenska 

kyrkan i sin ambition att vara kyrkor för hela landets befolkning, 

hade och har andra modeller för medlemmarnas deltagande i 

församlingens styre. 

                         
383 Dopet blev medlemsgrundande 1996 men den som redan innehade ett 

uppdrag kunde fortsätta med detta trots de nya reglerna. 
384 Kyrkolag Finland 1993, 23 Kap 2§. 
385 Kyrkoval Norge 2022. 
386  Representation Rules 2021.   
387 Se till exempel Bremen Gemeindeordnung 2016. 
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Deltagande i församlingsarbetet 

De tre undersökningarna av Diakonistyrelsen, Göran Gustafsson 

och Per Hansson som jag refererar till har inte genomförts med 

samma metodik, urvalsprinciperna skiljer sig åt och fråge-

ställningarna är olika. Jag menar dock att de tillsammans belyser 

frågor omkring de förtroendevaldas inställning till och deltagande 

i den verksamhet till vilken de var valda. 

Diakonistyrelsens enkät 1960 

I Diakonistyrelsens enkät 1960 som riktades till samtliga 

kyrkoherdar återfanns frågan: ”Är någon eller några av 

kyrkorådets ledamöter engagerade direkt i församlingsarbetet i 

egenskap av kyrkorådsledamot(möter)?” Om frågan besvarades 

med ja skulle form av aktivitet och uppgift anges. Jag har inte 

kunnat se att denna fråga har behandlats i tidigare forskning och 

den finns inte redovisad i den publicerade rapporten. Jag har 

därför gått igenom det omfattande materialet och funnit 

följande.388   

 
Oklar frågeställning 

Frågan som kyrkoherdarna ombads besvara var problematisk på 

flera sätt. Kyrkoherdarna ombads att svara på hur andra agerar. 

Det kan finnas flera felkällor här, till exempel kan en kyrkoherde 

antingen vilja markera hur litet kyrkorådsledamöterna deltog 

eller tvärtom. Vidare var frågan dunkelt formulerad. Frågan är 

om inte ett negativt svar är förväntat och ligger implicit i frågans 

utformning. Det är väl belagt att sättet att ställa en fråga 

påverkar svarsmönstret. En bättre formulering hade troligen 

varit att fråga i vilken mån kyrkorådets ledamöter var engagerade 

                         
388 Samtliga uppgifter i detta avsnitt är hämtade från SKDA, RA, 

Församlingsutskottet, 1960 års utredning om den frivilliga kyrkliga 

verksamheten, F6bb 1–17. 
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i församlingslivet med en följdfråga om vad de i så fall engagerade 

sig i.389  

Hela undersökningen avhandlade det frivilliga kyrkliga 

församlingsarbetet såsom söndagsskola, syföreningar, 

kyrkobrödrakår, körverksamhet med mera. Den rörde inte alls de 

formella uppgifter som hörde till uppgifterna för en 

kyrkorådsledamot, såsom att vara kyrkvärd. Eftersom svaren – 

till skillnad från uppgifter rörande söndagsskolan – inte innehåller 

uppgifter om antal, frekvens eller liknande kan få slutsatser dras, 

nämligen att någon eller flera ur kyrkorådet till exempel deltog i 

kyrkobrödernas verksamhet. Det finns dock icke förenliga 

uppgifter där det går att förstå att svaret avser flera individer, 

nämligen när deltagande i syföreningen nämns tillsammans med 

deltagande i kyrkobröderna. Eftersom dessa verksamheter 

grundades på kön innebär detta att minst två personer 

engagerade sig i församlingens frivilliga arbete, en kvinna och en 

man.  

Endast i några fall har kyrkoherdarna angett några 

uppgifter som var av mer formell art: kyrkvärd, boställsnämnd 

etc. I den mån frågan har besvarats jakande har svarsalternativen 

huvudsakligen rört uppgifter just inom det frivilliga 

församlingsarbetet, det vill säga det som undersökningen i sin 

helhet handlade om. Endast några kyrkoherdar har ställt sig 

frågande till formuleringen i frågan, till exempel genom att endast 

skriva ett frågetecken.  

Det kan ifrågasättas vad frågeställarna avsåg med 

formuleringen ”i egenskap av kyrkorådsledamot (möter)”. Fanns 

det särskilda uppgifter inom församlingsarbetet för 

kyrkorådsledamöter? Nej, det fanns inga. Vilken begränsning 

skulle då frågan innebära? Jag kan inte se annat än att frågan, 

trots att den är märkligt formulerad, ville komma åt 

                         
389 Se Wärneryd 1990. 
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kyrkorådsledamöternas personliga engagemang i kyrkolivet. Om 

det var så att ett personligt engagemang i det frivilliga 

församlingsarbetet var en rekryteringsgrund för att bli 

kyrkorådsledamot kan inte utläsas. Jag har ju tidigare diskuterat 

olika grunder för att bli vald: politisk valbarhet, religiös valbarhet 

och manlighet som norm. Det är möjligt att ett personligt 

engagemang till exempel inom kyrkobröderna gjorde att en 

person som var politiskt valbar också blev religiöst valbar. En 

bättre genomförd undersökning, med väl formulerade frågor och 

med statistikuppgifter hade varit av stort intresse, men står 

tyvärr inte att finna. 

Jag kommer att tolka resultatet med försiktighet. Jag bedömer 

dock att det kan ge indikationer på hur stort kyrkoråds-

ledamöternas engagemang var i församlingsverksamheten och att 

det är intressant att jämföra uppgifterna med senare 

undersökningars resultat. 

 

Undersökningens resultat 

Precis som i andra delar av undersökningen förekommer ett 

internt bortfall, här 7 %.390 Det huvudsakliga resultatet är att en 

stor andel av kyrkoherdarna besvarade den ställda frågan 

nekande, för hela kyrkan 75 % medan 25 % uppgav att 

kyrkorådsledamöter deltog med olika uppgifter i det frivilliga 

församlingsarbetet.391 Det nekande svaret tolkar jag som att 

kyrkorådsledamöterna inte deltog i det frivilliga för-

samlingsarbetet. Många av dem hade uppgifter som kyrkvärdar, 

vilket dock inte undersökningen berörde då det tillhörde uppgifter 

som kyrkorådsledamöter skulle ta på sig enligt gällande rätt.  

Kyrkorådsledamöternas deltagande i det frivilliga arbetet 

hade olika karaktär. Det kunde handla om verksamhet till egen 

                         
390 Bortfallet var 166 svar av avgivna 2299. 
391 2124 kyrkoherdar besvarade frågan, varav de negativa svaren var 1588 och 

de positiva 536. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

148 

uppbyggelse, såsom i kyrkobröderna och i bibelstudiegrupper. 

Det kunde också handla om verksamhet där deltagande inte 

gällde den egna uppbyggelsen utan syftade att förmedla kristen 

tro till andra, till exempel i uppgiften som ledare i söndagsskolan 

eller i ungdomsarbetet, deltagande i körverksamhet eller 

verksamhet för äldre. I syföreningarna fanns båda karaktärerna; 

samlingarna präglades både av andakt och av ett intensivt arbete 

för att stödja andra, till exempel församlingens diakoni, Svenska 

kyrkans mission eller Sjömansvårdsstyrelsen. Det är intressant 

att notera att den exklusivt manliga verksamheten 

kyrkobröderna främst hade uppbygglig karaktär. Ett sådant 

engagemang för den kristna tron har annars främst tillskrivits 

kvinnor, vilka ju i syföreningarna snarast kan betraktas som 

aktivistiska. Svaren anger antalet positiva svar från 

kyrkoherdarna; i varje församling kan anges flera olika 

verksamhetstyper. Av det totala antalet svar har jag klassificerat 

en del som övrigt, vilket till exempel innebar styrelseuppdrag 

inom Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS, numera Sensus), 

småkyrkostiftelser, församlingsråd, bilskjutsar och ett angivet 

allmänt engagemang för församlingsarbetet. 

   

Tabell 1. Kyrkorådsledamöters delaktighet i  församlingslivet  
Verksamhet % deltagande 

Kyrkobröder 22 

Söndagsskola 16 

Ungdomsarbete 16 

Syföreningar 9 

Körverksamhet 5 

Insamlingar 5 

Församlingsaftnar 5 

Övrigt 22 

Summa 100 

n=631  
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Tabellen visar fördelningen av engagemang mellan olika 

verksamheter i de församlingar där kyrkoherden angett att de 

förtroendevalda deltog i det frivilliga församlingsarbetet. 

Kyrkobröderna var framträdande vilket hör samman med 

att de kyrkliga organen var manligt dominerade. Det är särskilt 

tydligt med tanke på att syföreningsrörelsen till antal föreningar 

och medlemmar vida översteg kyrkobröderna, som jag redan 

redovisat. Resultatet antyder att syföreningsmedlemmar, 

kvinnor, inte har valts in i kyrkoråden i samma utsträckning som 

kyrkobröder, män. Resultatet stämmer väl med Ekström von 

Essens undersökning om kommunalt förtroendevalda där 

maskulinitetsexklusiviteten är självklar.   

 Det är således tydligt att kyrkorådsledamöter i 

församlingarna både deltar i verksamhet för sin egen skull och i 

verksamhet som riktar sig mot andra. Samtidigt visar min 

genomgång att tre fjärdedelar av församlingarna svarar att 

kyrkorådsledamöterna inte deltar i något av det frivilliga 

församlingsarbetet. Det är också viktigt att notera att 

undersökningen är genomförd före 1960-talets pastoratsreglering 

och att det fanns en mycket stor mängd småförsamlingar, många 

av dem utan flera av verksamhetsgrenarna på grund av sin 

litenhet. 

Det är svårt att utläsa några avsevärda kyrkogeografiska 

skillnader mellan stiften. Högst deltagande i det frivilliga arbetet 

redovisas från Stockholms och Härnösands stift (båda 43%), där 

uppgifterna i Stockholm ofta handlade om uppdrag i olika 

stiftelser inom församlingslivet medan det i Härnösand 

dominerades av ungdomsarbete och söndagsskola. Det visar, 

menar jag, ett engagemang i den växande storstaden för 

expanderande församlingar. Lägst deltagande redovisas av 

Göteborgs stift (10%), vilket kan ha att göra med stiftets, vid 

denna tid, gammalkyrkliga karaktär, där till exempel 

ungdomsarbete möttes med stor skepsis. 
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Diakonistyrelsens undersökning visar alltså att i var fjärde 

församling deltar de förtroendevalda på olika sätt i det frivilliga 

församlingsarbetet. Eftersom undersökningen inte frågade om 

antal ledamöter som deltog i de olika verksamheterna ger den 

bara en översiktlig bild av de förtroendevaldas engagemang i 

dessa verksamheter, med stora skillnader mellan stiften. Jag 

tolkar undersökningen som en bekräftelse på att det fanns ett 

engagemang hos förtroendevalda i många församlingar vilket låg 

utanför de uppgifter som kyrkorådet hade enligt med 1930 års 

församlingsstyrelselag. I 1961 års lag breddades ansvaret, som jag 

redan visat. 

Göran Gustafssons undersökning 1973 

Göran Gustafsson har undersökt kyrkofullmäktigeledamöternas 

deltagande i frivillig kyrklig verksamhet. Det gäller således en 

vidare krets än den som omfattades i undersökningen 1960. Det 

har antagits att de som valts till ledamöter i kyrkorådet skulle 

vara något mer kyrkligt engagerade än de som var med i den 

vidare kretsen förtroendevalda i kyrkofullmäktige. Göran 

Gustafsson noterar att omkring 14 % deltog i kyrkligt 

studiearbete, 10 % i kyrkobrödrakårer och 14 % i syföreningar. 

Detta innebar att omkring 14 % av männen i kyrkofullmäktige 

deltog i en kyrkobrödrakår och mellan en tredjedel och hälften av 

de kvinnliga ledamöterna i någon syförening (Stockholm 

borträknat). När de gäller andra verksamhetsformer som 

ledaruppgifter i barn- och ungdomsarbete var andelen engagerade 

5 % i vardera verksamheten medan 10 % sjöng i en kör. 

Sammanfattningsvis redovisar Göran Gustafsson att omkring 50 

% av ledamöterna deltog i det frivilliga församlingsarbetet mot 

25% i 1960 års undersökning.392 

                         
392 G. Gustafsson 1977, sid. 157ff. 
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De två undersökningarna, som genomförts på olika sätt, 

klargör att det finns ett deltagande i det frivilliga församlingslivet 

bland dem som valts till förtroendefunktioner i församlingarna. 

Mellan en fjärdedel och hälften deltar i verksamhet som riktar sig 

mot andra eller ren uppbyggelseverksamhet. Om man vänder på 

perspektivet och konstaterar att mellan hälften och tre 

fjärdedelar inte alls deltog i det frivilliga församlingsarbetet ter 

sig resultatet annorlunda. I en verksamhet, som de själva var 

satta att främja, deltog en stor del inte alls och miste därmed ett 

inifrånperspektiv i arbetet och därutöver en personlig 

uppbyggelse. Jag menar att då frågorna i 1960 års enkät är oklara, 

ger resultatet inte grund för att dra slutsatsen att engagemanget 

i det frivilliga församlingsarbetet hade ökat starkt. Samtidigt gav 

det en signal till omvärlden att många av de som hade 

förtroendeuppgifter i församlingen inte deltog i någon av de icke 

lagstadgade verksamheterna. 

Per Hanssons undersökning 1996 

Går de förtroendevalda i kyrkan? Av Göran Gustafssons 

undersökning framgår att omkring sex av tio deltog i gudstjänster 

en gång i månaden. För Stockholm var resultatet lägre, omkring 

fyra av tio. Detta är en väsentligt högre siffra än vad som gällde 

befolkningen i stort, där undersökningar visar resultat på omkring 

15% eller lägre för månatliga gudstjänstbesök. Det fanns också 

ledamöter som deltog mer sällan än en gång per år; i Stockholm 

var dessa 12%, i övriga landet cirka 5 %.393 Innebörden är att 

                         
393 G. Gustafsson 1977, sid. 160f och Särlvik 1974, sid. 419. Kyrkostatistik för 

1976 anger en gudstjänstfrekvens på 4,8 % per sön- och helgdag för hela landet, 

en frekvens som sjunkit till 3,6 % 1996. Kyrkofullmäktigeledamöternas 

gudstjänstfrekvens kan beräknas till 15 % per sön– och helgdag. I en 

undersökning visar Göran Gustafsson att kyrksamheten sjönk mest i de 

kyrksammaste kommunerna, väsentligt mer än i de okyrksammaste mellan 
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kyrkofullmäktigeledamöterna var flitiga gudstjänstbesökare i 

jämförelse med befolkningen i övrigt.     

Även om frågorna inte ställts på samma sätt har Per 

Hansson i sin undersökning 1996 också sett på graden av religiöst 

engagemang mätt i deltagande i gudstjänstlivet. Hanssons 

undersökning består av fyra fallstudier. Fallen är valda för att 

vara ytterligheter, inte för att ge en genomsnittlig bild av 

förhållandena i Svenska kyrkan. ”Markus pastorat”, ligger i det 

kyrksamma Norrland, medan ”Lukas” återfinns i en av de 

regioner som har lägst kyrklighet. Jag har alltså valt att redovisa 

de två pastorat som är extremer, det mest kyrkliga och det minst 

kyrkliga. 394  

Vad gäller kyrkogång uppgav 60 % av de förtroendevalda i 

Markus pastorat att de deltog i gudstjänst nästan varje söndag 

medan 11 % gjorde det varje månad. 20 % deltog i gudstjänst 

några gånger per år medan 9 % nästan aldrig gick i kyrkan.395 Per 

Hansson undersökte även kyrksamheten hos ”kyrkfolket”, det 

vill säga personer som kyrkoherden angav regelbundet besökte 

gudstjänster.396 I Markus pastorat deltog dessa flitigt i 

gudstjänsterna. 78 % deltog nästan varje vecka och 15 % varje 

månad.397  Markus pastorat karaktäriseras av ett högt söndagligt 

gudstjänstdeltagande av både förtroendevalda och kyrkfolk.  

I Lukas pastorat deltog 21 % av de förtroendevalda nästan 

varje vecka i gudstjänst medan 17 % gjorde det varje månad. 28 

% deltog nästan aldrig i gudstjänster medan en mellangrupp 

                         

1984 och 1985. Hypotesen är att det är bland de mer tillfälliga kyrkobesökarna 

minskningen skett, inte bland kärntrupperna. G. Gustafsson 1986. 
394 P. Hansson 1996, sid. 135, 147, 179 och 187. Hur pastoraten valts i studien 

framgår på sid. 69–75. 
395 P. Hansson 1996, sid. 145f. 41 % uppger att de firar gudstjänst både inom 

Svenska kyrkan och inom EFS, 18 % enbart inom EFS och 36 % enbart inom 

Svenska kyrkan. 5 % uppger att de deltar i gudstjänster i en frikyrka. 
396 P. Hansson 1996, sid. 79f. 
397 P. Hansson 1996, sid. 146. 
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besökte gudstjänst några gånger per år.398 Samtidigt visar 

undersökningen att även de som av kyrkoherden identifierats som 

”kyrkfolket” deltog relativt sällan i gudstjänsterna: 10 % varje 

vecka, 15 % varje månad.  67 % angav att de deltog i gudstjänst 

fem till sex gånger per år.399 De förtroendevalda deltog således i 

större utsträckning än de som i församlingen identifierats som 

kyrkfolket. Här tycks det således inte ha funnits en stark 

församlingskärna som bar gudstjänsterna söndag efter söndag; 

kyrkfolket har ett lägre deltagande än de förtroendevalda. Det är 

ett resultat som står emot den förförståelse som kan finnas att 

förtroendevalda i mindre grad än andra deltar i församlingens 

gudstjänstliv. 

Skillnaderna mellan de två pastoraten är avsevärd och kan 

tänkas spegla de kyrkogeografiska skillnaderna. Undersökningens 

fallstudie Lukas visar att en tredjedel av de som sitter i beslutande 

och styrande organ i pastoratet inte deltog i det som är en av 

församlingens huvuduppgifter, nämligen att fira gudstjänst, 

medan motsvarande i det kyrkligare Markus pastorat endast var 

15 %.  

Per Hanssons undersökning speglar de stora lokala 

variationer som finns i Svenska kyrkan. Ett pastorat, Lukas, hade 

väsentligt lägre siffror för de förtroendevaldas gudstjänst-

deltagande än vad Göran Gustafsson redovisar. Markus hade 

väsentligen högre deltagande. 

Det finns säkert många faktorer som kan ligga bakom 

variationerna i kyrksamhet hos de förtroendevalda. Både Göran 

Gustafssons och Per Hanssons undersökningar (förutom pastorat 

Lukas och situationen i Stockholm) visar att de förtroendevalda 

deltog i gudstjänstlivet, om än inte varje söndag, så någon gång i 

månaden. Det är en fråga Diakonistyrelsens undersökning inte 

har med. De förtroendevalda deltog alltså i större utsträckning än 

                         
398 P. Hansson 1996, sid. 185f. Deltagandet avser endast Svenska kyrkan. 
399 P. Hansson 1996, sid. 186. 
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vad allmänheten gjorde. I mitten av 1970-talet och 1990-talet var 

således de förtroendevalda mer engagerade i gudstjänstlivet än 

allmänheten. Det var å andra sidan något som med rätta kunde 

förväntas, eftersom de var valda till församlingens styrelse. 

Gudstjänstlivet har genom tiderna varit den mest centrala delen i 

den kristna församlingens liv. Men samtidigt var det en relativt 

stor andel som inte deltog i nämnvärd omfattning i 

gudstjänstlivet.  

Det är dock inte bara de förtroendevaldas deltagande i guds-

tjänstlivet som är intressant utan även deras trosföreställningar. 

Detta undersöktes inte alls i 1960 års undersökning, men väl i de 

två andra studier jag diskuterar. 

Ledamöternas trosföreställningar 

  
Berndt Gustafsson hade i sin studie Svenska folkets religion (1969) 

belyst förekomsten av kristen tro i en Stockholmsförort och i en 

Väststad.400 De påståenden som intervjupersonerna fick ta 

ställning till avsåg de kristna trossatserna om Gud som skapare, 

Jesus som frälsare och om de dödas uppståndelse. I en skala 

sträckte sig påståendena från ateistisk eller agnostisk inställning 

till en klar anslutning till centrala kristna trossatser. Berndt 

Gustafsson delade med ledning av svaren in svarspersonernas 

trosföreställning som ateistisk, agnostisk, deistisk och kristen.   

Skillnaderna var stora; i Väststad kunde 54 % klassificeras som 

kristna medan i Stockholmsförort endast 14 %. I Väststad hade 

25 % deltagit i en gudstjänst den senaste månaden medan endast 

9 % hade gjort det i Stockholmsförort. Undersökningen var 

                         
400 Stockholmsförort: ett stråk med nybyggda hyreshus i en förort till 

Stockholm. Väststad: en västsvensk stad. B. Gustafsson 1969, sid. 55f. 
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inriktad mot allmänheten, inte specifikt mot de förtroende-

valda.401  

Göran Gustafsson använde samma påståenden som Berndt 

Gustafsson om Gud, Jesus och om livet efter detta i sin 

undersökning av de förtroendevalda.  Det gick endast att välja ett 

alternativ. Hansson anslöt sin undersökning till Göran 

Gustafssons. 

I följande översikter återfinns resultaten från Göran 

Gustafssons och Hanssons undersökning. För metodiken för dessa 

undersökningar hänvisas till respektive publikation.402 För 

Hanssons undersökning presenterar jag resultaten från de två 

fallstudier, pastoraten Markus och Lukas, vilka är de som visar 

högst respektive lägst instämmanden i vad som kan 

karaktäriserats som centrala trossatser i Svenska kyrkan.   

Antalet respondenter i studierna skiljer sig avsevärt. 

Hanssons fallstudier omfattar en relativt begränsad grupp på två 

bestämda orter medan Gustafssons omfattar flera tusen personer. 

Jag menar trots detta att de kan belysa varandra eftersom de står 

i samma tradition med samma frågor i stort. I den första tabellen 

återfinns Gustafssons och Hanssons resultat när det gäller de 

förtroendevaldas gudstro.  

 

 

Tabell 2. Trosfråga om Gud – jämförelse mellan undersökningarna  

1977 och 1996 
Fråga om Gud Procent in-

stämmanden 

1977 

 Procent in-

stämmanden 

1996 

Fallstudie 

Markus 

Procent in-

stämmanden 

1996 

Fallstudie 

Lukas 

a. Det finns ingen 

annan Gud än den 

5,5 0 3 

                         
401 B. Gustafsson 1969, sid. 57ff. 
402 G. Gustafsson 1977, sid. 149 och P. Hansson 1996, sid. 147 och 187. 
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människan har 

upp-funnit 

b. Kanske finns det en 

Gud, kanske inte 

8,6 8 21 

c. Det måste finnas en 

Gud, annars är all-

ting meningslöst 

12,3 3 21 

d. Det finns en Gud 

som skapat och styr 

världen 

 7,4 8 7 

e. Det finns en god 

och alls-mäktig 

Gud, som 

människor kan 

vända sig till med 

bön om hjälp 

56,3 81 38 

f. Vet ej, kan ej 

besvara denna fråga 

8,9  0 10 

Summa 99,9 100 100 

 N=2835 N=36 N=29 

 

I tabell 3 presenterar jag resultaten på undersökningarnas frågor 

om Jesus. 

 

Tabell 3. Trosfråga om Jesus – jämförelse mellan undersök-

ningarna 1977 och 1996  
Fråga om Jesus 

 

Procent 

instämmanden 

1977 

Procent 

instämmanden 

1996 

Fallstudie 

Markus 

Procent 

instämmanden 

1996 

Fallstudie 

Lukas 

a. Jesus har aldrig 

funnits 

1,3 0 4 

b. Jesus är en av de 

främsta 

religionsstiftarna 

som har funnits. 

6,8 0 14 
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c. Jesus är en av de 

ädlaste 

gestalterna i 

mänsklighetens 

historia 

5,7 - - 

d. Jesus är den som 

har lärt oss vad vi 

behöver veta för 

att leva rätt. 

18,5 8 25 

e. Jesus är Guds son 

och människornas 

frälsare. 

53,5 86  36 

f. Vet ej, kan ej 

besvara denna 

fråga. 

14,1 6 21 

Summa 99,9 100 100 

 N=2835 N=36 N=28 

 

 

I den sista tabellen återfinns svaren när det gäller synen på livet 

efter detta. Denna fråga återfinns endast i Göran Gustafssons 

undersökning. 

 

Tabell 4. Trosfråga om livet efter detta – 1977 års undersökning. 
Fråga om ett liv efter döden Procent instämmanden 1977 

a. Döden är slutet. Människan 

lever inte vidare på något sätt 

6,5 

b. Vad som händer efter döden kan 

vi inte veta något om 

32,6 

c. Efter döden lever själen vidare 10,3 

d. En gång skall alla döda uppstå 

och de som tror på Kristus skall 

få evigt liv 

41,1 

e. Vill inte besvara denna fråga 9,5 

N=2835 100,0 
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Undersökningarnas påståenden skulle möjligen formulerats på 

annat sätt i dag. Det är dock tydligt att de rör sig om en stigande 

skala där de sena alternativen mer faller inom ramen för luthersk 

kristendomstolkning. Bort mot hälften av de svarande ansluter 

sig till klassiskt kristna svar i studien från valet 1973.  

Göran Gustafsson för liksom Berndt Gustafsson 

resonemanget vidare och klassificerar de svarande som ateistiska, 

agnostiska, deistiska och kristna.403 På varje område innebär de 

olika svaren enligt denna klassifikation följande: 

 

Svar a) uttrycker en ateistisk hållning  

Svar b) en agnostisk trosföreställning 

Svar c) en deistisk syn och  

Svar d) en kristen tro.404  

 

Ungefär hälften av kyrkofullmäktigeledamöterna gav uttryck för 

en kristen uppfattning i sina svar på frågorna utom i Stockholm 

där andelen låg på en tredjedel. En femtedel gav svar som innebar 

att de betecknas som deister, en tiondel var agnostiker. Mycket få 

betecknades som ateister utom i Stockholm där andelen uppgick 

till en tiondel.405 I jämförelse med Berndt Gustafssons under-

sökning har de förtroendevalda en kristen trosuppfattning i 

samma omfattning som i Väststad. För Stockholm har de 

förtroendevalda en markant högre anslutning till kristna 

trossatser än intervjupersonerna i Stockholmsförort. Eftersom 

Väststad ligger i en kyrkogeografiskt sett kyrkligare region än det 

                         
403 För metoden se G. Gustafsson 1977, sid. 150. 
404 För resonemang om tolkningen se B. Gustafsson 1969, sid. 58f och G. 

Gustafsson 1977, sid. 148f.  
405 G. Gustafsson 1977, sid. 162ff. Deism är en uppfattning som kortfattat 

innebär att en transcendent gud har skapat världen men inte längre ingriper i 

dess gång. Agnosticism innebär att det inte går att veta om det finns en gud 

eller att få kunskap om hen. Ateism är ett avståndstagande från tro på högre 

makter eller gudar. 
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urval Göran Gustafsson gjort från många församlingstyper visar 

detta att de förtroendevalda både i Stockholm och i landet i övrigt 

hade en större anslutning till den kristna tro än den allmänhet 

som Berndt Gustafsson undersökte. 

Det var också en hög andel som omfattade de klassiskt 

kristna svaren på båda frågorna i undersökningen från 1996. 

Resultaten från de olika fallstudierna skiljde sig dock avsevärt, 

troligen beroende på att ett par av dem med avsikt valts för sin 

höga kyrksamhet. Hansson framhåller att instämmanden i båda 

påståendena om de centrala trossatserna (om Jesus som Guds son 

och Gud som allsmäktig och god) bör anses som en kristen 

hållning. I den fallstudie med lägst kyrksamhet, Lukas, 

omfattade 24 % av de förtroendevalda de klassiska svaren på 

kristen tro; i studien Markus var det 81 %.406 De låga talen i Lukas 

tyder på att endast en mindre del av de som hade till uppgift att 

fatta beslut om verksamhet och innehåll i själva verket omfattade 

den kristna tron. Jag tolkar det så att resultaten visar att de 

kyrkogeografiska skillnaderna mellan olika delar av landet på 

1990-talet var stora.  

Resultatet av de olika analyserna visar att de 

förtroendevalda har en högre instämmandegrad i kristna 

trossatser än den allmänhet som Berndt Gustafsson undersökt. 

Samtidigt visar de att det inte var självklart att alla de som valdes 

till förtroendeuppdrag i församlingarna själva omfattade Svenska 

kyrkans trosföreställningar. Göran Gustafsson visar att det gällde 

ungefär hälften av ledamöterna. I Hanssons fallstudier varierade 

resultaten efter de olika fallstudierna mellan en fjärdedel och fyra 

femtedelar.  

 

 

                         
406 P. Hansson 1996, sid. 147 och 187. 
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Sammanfattning 
 

Tre undersökningar har gjorts rörande de förtroendevaldas 

engagemang i kristen tro: deras trosföreställningar, deras 

deltagande i gudstjänstliv och deras deltagande i det frivilliga 

församlingsarbetet. Undersökningarna anknyter till en tidigare 

undersökning av Berndt Gustafsson. Resultaten varierar: 

undersökningarna är inte kompatibla vad gäller fokus, urval och 

metod. Dock menar jag att det går att dra slutsatsen att bortemot 

hälften av alla kyrkofullmäktigeledamöter hade en anknytning 

till den kristna tron och praktiserade en tro i gudstjänst eller 

annan församlingsverksamhet. En obesvarad fråga är om detta 

har att göra med deras valbarhet; kan det vara så att de som hade 

en religiös valbarhet positivt påverkade resultaten för gruppen 

förtroendevalda? Samtidigt ska noteras att de religiöst valbara 

som utgångspunkt hade en politisk valbarhet. Det partipolitiska 

uppdraget var lika starkt markerat oavsett om valen skedde med 

konkurrerande listor efter överenskommelser mellan partierna 

med fördelning av posterna efter kommunalvalet. Den 

partipolitiska valbarheten var också tydligt överordnad den 

religiösa.  

Göran Gustafsson resonemang om resultaten innebär att 

kyrkofullmäktige är sekulariserat. Han framhåller att ett organ 

som fattar beslut i kyrkliga frågor i sig inte kan betecknas som 

sekulariserat. Men om det till sin organisation har antagit former 

som används i sekulära sammanhang är det en sekulariserad 

organisation. Religionsfilosofen, biskopen Karin Johannesson (f. 

1970) har i sin artikel Vad menas med kyrkans sekularisering? En 

filosofisk inventering av tankefigurer och skilda begreppsdefinitioner 

(2018) fördjupat diskussionen om frågan om kyrkans 

sekularisering till att omfatta betydligt mer än frågor om politisk 

styrning och organisationsformer. Hon tar bland annat upp en 

diskussion om aktivitetsutbudets sekularisering (någon annan än 
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kyrkan kunde lika gärna ha svarat för verksamheten) och den 

förvanskade förkunnelsen (bristande trohet mot den egna 

traditionen). 407  

Jag är tveksam till Gustafssons slutsats; i så fall har 

beslutsfattandet inom kyrkan varit sekulariserat sedan 

medeltiden. Socknen var ju förr en enda och beslutade i alla slags 

frågor. Det fanns ingen särskild borgerlig kommun. Just formerna 

för beslutsfattandet skulle jag vilja karaktärisera som 

demokratiska, något anpassade för den kyrkliga verksamheten. 

Att det förhåller sig på liknande sätt i andra sammanhang betyder 

inte att det är sekulariserat; det går också att betrakta det från 

utgångspunkten att formen snarast blivit förkyrkligad. 

Kyrkofullmäktigeledamöterna kan inte heller betecknas 

som sekulariserade. Deltagande i gudstjänstlivet brukar 

betecknas som en markör. Ledamöterna är flitigare 

gudstjänstbesökare än allmänheten och huvuddelen delade både i 

Göran Gustafssons och Per Hanssons undersökning kyrkans tro. 

Sammantaget tyder detta på att en stor del av dem som valts till 

kyrkofullmäktige hade en förankring i kyrkans gudstjänstliv och 

i de kristna trosföreställningarna.  

Både Bo Giertz och Nils Gårder påpekar, som jag visat 

ovan, att det var väsentligt för Svenska kyrkan att alla tillhöriga 

kan vara med i beslutsfattandet och att det inte bara var den 

innersta församlingskärnan som medverkade i beslutsfattandet. 

Även de som hade en svag anknytning måste räknas. När beslut 

fattades på 1948 års kyrkomöte om att proportionella val skulle 

gälla för kyrkomötesvalen ifrågasattes detta eftersom det fanns 

en oro för partipolitisk påverkan. Giertz såg dock inga andra 

alternativ än att det var de politiska partierna som nominerade 

kyrkomötesledamöter och ställde upp som partier i valen. Vem 

skulle rösta på kyrkliga partigrupper, frågade han retoriskt.408 

                         
407 Johannesson 2018. 
408 K. Hansson 2019b, sid. 77ff. 
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Av Diakonistyrelsens undersökning framgick att i cirka 25 

% av församlingarna deltog en eller flera kyrkorådsledamöter i 

frivillig kyrklig verksamhet. I Göran Gustafssons undersökning 

var det ungefär 50 % som deltog i sådan verksamhet. 

Kyrkofullmäktigeledamöterna i hans undersökning hade ett 

högre deltagande i gudstjänstlivet än allmänheten och en 

övervägande del delade kristna trossatser. Det tyder på att den 

religiösa valbarheten spelat en väsentlig roll. Per Hansson har 

liknande resultat. 

Om man vänder på perspektivet och i stället ser att i 75 % 

av församlingarna deltog inte kyrkorådsledamöterna i det 

frivilliga arbetet i 1960 års undersökning och att hälften inte 

gjorde det i 1977 års undersökning samt att en väsentlig andel av 

kyrkofullmäktigeledamöterna, mellan 40 och 60 %, inte deltog 

med regelbundenhet i gudstjänstlivet träder en annan bild fram. 

I en kyrka av annan karaktär, en så kallad bekännelsekyrka eller 

en kyrka där den aktive medlemmen står i fokus som i 

frikyrkligheten, skulle talen vara uppseendeväckande. Men om 

man betraktar Svenska kyrkan ur det folkkyrkliga perspektivet, 

där kyrkan ses som en gåva eller ett erbjudande och inte ett krav, 

går det att se på annat sätt.  

Kyrkosyner utgångspunkt vid värdering 

Olika folkkyrkosyner ger skilda perspektiv på förhållandet. Einar 

Billings syn innefattade inte en demokratisk dimension; folket var 

objekt för prästens verksamhet. För J.A. Eklund sammanföll folk 

och kyrka. För Harald Hallén var den demokratiska folkkyrkan 

central. Bo Giertz förflyttade perspektivet till den kyrkofromma 

församlingen. Värderingen av resultaten  i undersökningarna 

behöver ske mot bakgrund av vilken kyrkosyn som omfattas.   Ur 

Halléns perspektiv är den demokratiska organisationen ett tecken 

på att den verkligen var en folkkyrka. Giertz var, även om han 
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bejakade ett vidare deltagande än församlingskärnan, definitivt 

orolig för en partipolitisk påverkan, något som Hallén knappast 

var.  

Den Billingska synen med människorna som objekt för 

prästens verksamhet och inte som subjekt i sin egen verklighet 

står starkt emot samhällets demokratiska utveckling i övrigt. Den 

Eklundska synen om kyrka och folk som ett stämmer inte när 

folket så starkt förändrats till sin sammansättning och religion 

som det gjort sedan invandringen ökade markant. Jag menar att 

det egentligen är den Hallénska folkkyrkosynen med den 

demokratiskt styrda folkkyrkan och med människorna som 

subjekt som står mot den Giertzska med en syn som är centrerad 

inte på det demokratiska utan på den kristna tron och dess 

praktik. Med en sådan utgångspunkt fanns det skäl att rikta kritik 

mot att så många av de förtroendevalda inte praktiserade kristen 

tro. Ur den Hallénska synen kan framhållas att de 

förtroendevalda tog sitt ansvar som kyrkomedlemmar och 

förvaltade kyrka och församling på ett demokratiskt sätt. 

Det finns många frågor som man kan ställa till uppgifterna 

om vilka de förtroendevalda i församlingarna var och över 

skillnaderna mellan resultaten i undersökningarna. Det kan 

finnas flera olika bakgrundsfakta som kan bidra härtill: 

 

• Den kyrkliga och den politiska kulturen skiljer sig åt mellan 

olika delar av landet. 

• Partierna har främst nominerat kyrkligt aktiva. 

• Partierna har eller har inte prioriterat församlingsarbetet i sina 

program.  

• Uppdraget bygger på ett politiskt mandat med uppgiften att 

förverkliga det egna partiets kyrkopolitik. 

• Uppdraget innebär främst att besluta om förvaltning och 

ekonomi. 

• Uppdraget har ingen religiös karaktär utan är att jämställa med 

andra politiska uppdrag. 
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• Det är politiska eller andra meriter som ligger till grund var 

invalet, inte religiös aktivitet. 

 

I den partipolitiska kontext i vilken de förtroendevalda 

nominerats och valts in kan helt andra frågor varit avgörande än 

den mer personliga om anslutningen till den kristna trons innehåll 

eller en praktik med gudstjänstbesök. Jag vill påminna om att 

endast medlemskap i kyrkan var villkor för att bli vald, den 

religiösa anslutningen till Kristi kyrka genom dopet var inget 

villkor före 1996.  

En förförståelse att de förtroendevalda var starkt 

okyrkliga och bara intresserade sig för ekonomisk styrning och 

makt visar sig dock inte stämma på ett översiktligt plan. 

Samtidigt finns en problematik att så stor andel av dem inte 

tillhörde en gudstjänstfirande församling eller bejakade kristna 

trossatser när de var satta att svara för församlingens 

verksamhet. I jämförelse med andra kyrkor har det kyrkliga 

engagemanget för  dem som valts att styra i församlingen en 

svagare ställning.  
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8. Konflikter 

I konflikter tydliggörs ofta problematik och oklarheter inom en 

organisation. I detta kapitel presenterar jag några konflikter som 

rör lekfolket och kyrkoråden. Det är fem olika teman som jag 

lyfter fram: makten över ledarskapet, makten över kyrkans närvaro, 

makten över kyrkorummet, makten över prästämbetet och makten över 

kyrkans styrning. Jag har redan motiverat varför frågan om 

kyrkan och staten lämnas utanför denna undersökning.  

Dessutom har det funnits en stor mängd personliga 

konflikter mellan präster och förtroendevalda. En kyrkoherde 

anmäldes till domkapitlet för att han kallat de förtroendevalda 

hästskojare, en annan åtalades för att han ärekränkt kyrkorådet. 

Sådana konflikter behandlar jag inte vidare.409   

Makten över ledarskapet 

 

Förhållandet mellan kyrkoherde och kyrkoråd var under den 

undersökta perioden oklart. Den till synes enkla ordningen att 

kyrkoherden hade hand om gudstjänst, förkunnelse, själavård och 

undervisning och kyrkorådet om administrativa och ekonomiska 

frågor innehöll mycket sprängstoff. Vem skulle till exempel vara 

chef för församlingens administrativa personal eller för 

                         
409 DN 13.1.1943 och 12.8.1956. 
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vaktmästarna? Kyrkoherden som ansvarig chef i församlingen 

eller kyrkorådets ordförande?  

Per Hansson använder begreppet transcendent (översinnligt, 

övergripande) för att karaktärisera det som var ideologiskt i det 

kyrkliga ledarskapet och syftade till att överföra kristen tro och 

kristna värderingar. Den del av ledarskapet som avsåg den 

kyrkliga organisationen betecknar han som immanent 

(inneboende). I Svenska kyrkan hölls det immanenta och 

transcendenta ledarskapet samman av en vigd person, på lokal 

nivå kyrkoherden. Samtidigt kunde sådana frågor som hur 

kyrklig egendom skulle ge så god avkastning som möjligt komma 

i konflikt med det transcendenta, nämligen vården av Guds 

skapelse.410 

Den så kallade dubbla ansvarslinjen har karaktäriserat 

Svenska kyrkan, med ett bestämt ansvar för de vigda prästerna 

och ett annat ansvar för de förtroendevalda. Ansvar utkrävdes på 

olika sätt för präst och kyrkoråd. Kyrkorådet stod till svars inför 

väljarna (och inom sina partier) och kunde avsättas vid ett 

kommande val om förtroendet bröts. Kyrkoherden stod till svars 

inför biskop och domkapitel för sin ämbetsförvaltning. Det fanns 

dock stora oklarheteter omkring arbetsgivarskapet för prästerna. 

Det fanns i slutet av perioden många som hade olika uppgifter: 

regeringen, statens arbetsgivarverk, biskop, domkapitel, 

stiftsstyrelse, kyrkoråd och kontraktsprost.411 

I församlingsstyrelselagen 1961 gavs kyrkorådet ett tydligt 

ansvar för församlingslivet, ett område som tidigare betraktats 

som förbehållet prästen. Parallella styrstrukturer fanns även 

inom andra organisationer, till exempel inom sjukvården med 

medicinska, politiska och ekonomiskt-administrativa 

strukturer.412 De parallella strukturerna innehöll i sig en latent 

                         
410 P. Hansson 1996, sid. 29. 
411 Kyrkans Tidning 1996:7. 
412 P. Hansson 1996, sid. 54. 
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konflikt. De rådande juridiska förhållandena gav inte heller något 

klart svar på frågan vem som skulle vara chef i församlingen.413  

Kyrkoherdens ledarskap och chefskap var inte självklart.414 

Även om det i mottagningsgudstjänster för kyrkoherdar lät som 

att kyrkoherden var den ende med ledar- och beslutsfunktioner så 

fanns det stora oklarheter.415 Det var uppenbart att kyrkoherden 

hade ansvar för gudstjänst, förkunnelse, undervisning, 

sakramentsförvaltning och själavård – men ledarskapet för övrig 

personal, till exempel kyrkvaktmästaren eller kanslipersonal, 

löstes på olika sätt i församlingarna. En ansvarskommitté, som 

tillsatts av Svenska kyrkans centralstyrelse, pekade i ett 

betänkande 1988 på att en mängd problem i församlingarna hade 

att göra med ett oklart rättsläge.416  

Kommittén listade ett antal områden där konflikt kunde 

uppkomma: samarbetssvårigheter mellan kyrkoherde och 

kyrkoråd (som berodde på olika ambitionsnivåer eller former för 

församlingsarbetet), relationsproblem och oklarheter vad gällde 

arbetsledning. Det fanns olika ståndpunkter: en del menade att 

kyrkoherden endast hade ansvar för gudstjänstlivet och 

församlingsvården, och kyrkokamreraren hade ansvar för det 

övriga arbetet, direkt underställd kyrkorådet. En annan var att 

kyrkoherden hade ansvar för allt arbete i församlingen. Per 

Hansson har visat att det fanns en inbyggd strukturell konflikt 

vad gällde kompetensen.417   

Problematiken med dubbelkommandet i församlingarna 

orsakade flera konflikter. Jag vill illustrera detta med tre fall. 

                         
413 Tibbling 1991, sid. 210f. 
414 I Kyrkans Tidning fördes en debatt om chefskapet i församlingen med stor 

intensitet under 1983, Kyrkans Tidning 1983: 40, 44 och 50–51. 
415  Kyrkohandbok 1988  sid. 76.  
416 Ansvarskommittén 1988.    
417 P. Hansson 1996, sid. 56. 
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Sakramentsförvaltning 

Det första exemplet gäller ett kyrkoråd som hade beslutat att 

nattvarden skulle utdelas med intinktion (brödet doppas i vinet) 

och att vinet skulle spädas till hälften med vatten. Kammarrätten 

konstaterade att beslut i sådana frågor fattades av präst, inte av 

kyrkorådet. Sakramentsförvaltningen låg inte under kyrko-

rådet.418   

Chefskap 

I en annan dom fastställde regeringsrätten att kyrkomusikerna i 

ett pastorat delvis var underställda kyrkokamreren och inte 

kyrkoherden. Det stred inte mot lag eller annan författning att 

utse kyrkokamreren till chef för det som gällde den del av 

musikerns arbete som inte gällde gudstjänst. Centralstyrelsen 

kunde konstatera att beslutet avsåg vad som var lagligt, inte vad 

som var en lämplig form för arbetsledning.419 Musikerna skulle på 

detta sätt ha flera arbetsledare vilket måste vara komplicerat. 

Församlingens kyrkokamrer var ofta direkt underställd 

kyrkorådet och hade inte kyrkoherden som chef. Hen hade hand 

om det som specifikt låg i kyrkorådets ansvar. 

Det fanns således många konflikter som avsåg relationen 

mellan kyrkoråd och kyrkoherde, ofta med anledning av att 

kyrkorådet inte ansåg att kyrkoherden fungerade som 

arbetsledare. Som exempel kan nämnas konflikter i Knislinge, 

Farsta, Katarina, Arjeplog och Laholm.420 I Linköping pågick en 

konflikt mellan kyrkoherde och kyrkoråd i mer än tio år.421 

                         
418  Kammarrätten om kyrkorådets kompetens 1992.  
419 Centralstyrelsens skrivelse till kyrkomötet CsSkr 1995:2. Regeringsrättens 

dom i mål 175-1992.  
420 DN 17.9.1982, 30.9.1982, 3.3.1998 och 5.6.1999. Kyrkans Tidning 1996:38, 

och 41. 
421 Kyrkans Tidning 1996:46. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

169 

Allt oftare kom även konflikter i församlingarna att lösas så 

att en överenskommelse slöts om att prästen skulle sluta med ett 

avgångsvederlag.422  

När Margit Sahlin (1914–2003) utsetts till kyrkoherde i 

Engelbrekts församling 1970 framhölls att hon inte hade 

kvalifikationer för att bli vald till ordförande i kyrkorådet. ”Är 

hon inte doktor i franska romanssånger eller något sådant…” 

uttalade bankdirektör Gustaf Sjöberg (m) och nedvärderade 

därmed Sahlins mångåriga kyrkliga arbete och teologiska 

examen.423 Osynliggörandet var en av de tekniker som används 

för att utöva makt, inte minst mot kvinnor.  

Även om förhållandena skiftade mellan församlingarna, 

ofta så att kyrkoherden var arbetsledare för all personal i de små 

församlingarna och att andra utsågs till arbetsledare i de större, 

var villkoren oklara.424 I en partssammansatt grupp 

(biskopsmötet, centralstyrelsen och Pastoratsförbundet) 

rekommenderades att de som arbetade med församlingsvårdande 

uppgifter (gudstjänst, undervisning, diakoni och evangelisation) 

skulle ha kyrkoherden som chef medan kyrkoherden därutöver 

skulle ha ett övergripande samordnings- och tillsynsansvar. 

Syftet var att rekommendationerna skulle skapa bättre 

förutsättningar för en klar uppdelning av ansvaret mellan 

kyrkoherde och kyrkoråd.425  

Inom Svenska kyrkokamerala föreningen vållade 

rekommendationen strid och misstro uttalades mot styrelse-

ledamöter med anknytning till Pastoratsförbundet.426 Även efter 

                         
422 Kyrkans Tidning 1996: 25–26  
423 DN 17.10.1970. 
424 Kyrkans Tidning belyste problematiken i stort upplagda artiklar rörande 

spänningen mellan kyrkokamreren som chef och kyrkoherden, Kyrkans 

Tidning 1993: 7.  
425  Kyrkoherdens övergripande samordnings- och tillsynsansvar 1995. 
426 Kyrkans Tidning 1996: 25–26. 
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relationsförändringen mellan kyrkan och staten fortsatte 

oklarheterna och flera fall där kyrkorådet beslutat att 

arbetsledaransvaret skulle utövas av andra än kyrkoherden 

undanröjdes.427 2009 förändrades kyrkoordningen så att 

kyrkoherden skulle arbetsleda all personal i församlingarna.428  

 

Teologisk inriktning 
På Malmön anmäldes komministern Herder Rhedin (1906–1993) 

1934 för att han besökt blåbandshuset och hört andliga föredrag. 

Församlingen ville ha en präst som inte höll med de frikyrkliga.429 

I Hedemora blev det konflikt 1988 när kyrkorådet och dess 

ordförande menade att kyrkoherden felaktigt hade låtit Livets 

Ord få inflytande över församlingen. Bland annat hade Carola 

Häggkvist sjungit i kyrkan. Hon deltog i Livets Ords bibelskola.  

Det handlade alltså om en konflikt mellan kyrkoherdens ansvar 

för förkunnelsen och sakramentsförvaltningen och kyrkorådets 

uppfattning att kyrkoherden hade fel teologisk syn.430  

De refererade konflikterna visar att det funnits två spår i 

bilden av Svenska kyrkans församlingars styrelse och ledning. Det 

handlade kanske i första hand om vilken bild som fanns av 

Svenska kyrkan som lokal organisation. Var församlingen i första 

hand en kommun, med de spelregler och de ordningar som gällde 

för en kommun i svensk rätt? Då var det kyrkliga anpassningar 

som måste göras i bestämmelserna, för att dessa skulle passa in i 

den kommunala organisationen. Eller var den lokala församlingen 

                         
427 Styra och leda  2008, sid. 69–77. 
428 Kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2009:5. Diskussionen har därefter fort-

satt om gränserna mellan kyrkorådets uppgift att styra och kyrkoherdens 

uppgift att leda verksamheten, se  

https://www.svenskakyrkan.se/filer/587548/Kyrkoherdens%20ställning-hafte-

print-2021-12-01.pdf läst 4.6.2022. 
429 DN 20.2.1934. 
430 Dellström 1988, Kyrkans Tidning 1988:40. 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/587548/Kyrkoherdens%20ställning-hafte-print-2021-12-01.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/filer/587548/Kyrkoherdens%20ställning-hafte-print-2021-12-01.pdf
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i första hand ett utflöde av kyrkans mission i världen, där 

biskopar sänder präster för att förverkliga uppdraget? Jag 

hårdrar naturligtvis bilden här, men enbart för att peka på den 

inbyggda konflikten. 

Kanske är det också så att ämbetsteologin sätter spår i detta 

sammanhang. Två synsätt på ämbetet kan tjäna som förklaring. 

Kyrkans ämbete kan förenklat förstås som vocatio eller 

consecratio. Vocatio lyfter fram prästens funktion, var prästen gör, 

som det centrala, det vill säga förkunna, förvalta sakramenten 

med mera. Consecratio betonar vad prästen är, det vill säga 

uppdraget som förmedlats genom bön och handpåläggning i en 

obruten succession sedan kyrkans början.431 Det senare tänkandet 

har vuxit sig starkare inom Svenska kyrkan under 1900-talet.432 

Min reflektion är att den präst som ser sitt uppdrag som vocatio 

kan ha lättare för samverkan med de lokala beslutsfattarna än om 

betoningen i den egna synen ligger på consecratio. Detta är dock 

inget som jag funnit explicita belägg för i min studie.   

När gränser är otydliga är det lätt att passera dem. Det kan 

ses som olycksfall i arbetet, utan underliggande intentioner. Men 

överskridande av gränser kan också ses som ett sätt att förändra 

makten i församlingen. Genom att fatta beslut i arbets-

ledningsfrågor kunde kyrkorådet förutom att styra även ta över 

den direkta ledningen av delar av församlingsverksamheten. Det 

handlade således om att ta ett starkare kommando om den 

immanenta delen av verksamheten. I fallet med frågan om hur 

nattvarden skulle firas och det teologiska innehållet i 

förkunnelsen ville kyrkorådet även besluta om det som tillhörde 

den transcendenta delen av församlingslivet.  

Oklara regler när det gällde ansvarsfördelningen mellan kyrko-

herde och/ kyrkoråd ledde till flera konflikter. Kyrkorådet hade 

fått ökat ansvar för församlingslivet men det fanns kyrkoråd 

                         
431 Mannerfelt &  Maurits 2021, sid. 211ff. 
432 Se till exempel Lindroth 1951. 
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som inte respekterade kyrkoherdens ansvar och ville ha större 

makt över ledarskapet. Det fanns en strukturell kompetenskon-

flikt mellan kyrkorådet, de förtroendevalda, och kyrkoherden. 

Verksamhetens två dimensioner, den immanenta och den tran-

scendenta, kolliderade om verksamheten främst förstods i ett 

kommunalt perspektiv. 

I kyrkoordningen efter år 2000 har bestämmelser införts 

som innebär att kyrkoherden är chef för verksamheten i försam-

lingen och därmed ska kompetenskonflikter om ledarskapet und-

vikas.  

Makten över kyrkans närvaro 

 

Trots att Stockholm hade växt kraftigt sedan 1930-talet, hade 

varken nya kyrkobyggnader uppförts eller stora församlingar 

delats.433 Religionssociologen Berndt Gustafsson hade i en 

understreckare i Svenska Dagbladet varnat för att göra frågan om 

församlingsdelningar till den viktigaste kyrkliga frågan. Han såg 

småkyrkor som ett intressant alternativ.434 Frågan om 

församlingsdelningar hade varit aktuell under lång tid. I sitt 

herdabrev 1954 vädjade den nye stockholmsbiskopen Helge 

Ljungberg om nya kyrkor. I Enskede, till exempel, hade 

folkmängden ökat från 19 000 till 113 000 personer, men ingen ny 

kyrka hade byggts. Nu, menade Ljungberg, hade kyrkan gjort sin 

plikt i att vara återhållsam med byggprojekt, och det var dags för 

att släppa den restriktiva hållningen.435  

                         
433 Se Svallhammar 2008. 
434 B. Gustafsson 1953. Byggandet av småkyrkor var en linje som sekreteraren 

i Sällskapet för kyrklig själavård (senare Kyrkfrämjandet) Lars Ridderstedt 

(1924–2009) argumenterade för, Ridderstedt 1954. 
435 Ljungberg 1954, sid. 90. 
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Dagens Nyheter raljerade över Ljungbergs förslag: det 

behövdes inga nya kyrkor, då det fanns gott om lediga platser i 

dem som redan fanns.  DN hade räknat antalet kyrkobesökare den 

2 söndagen i advent 1954 i 26 av stadens kyrkor och kommit fram 

till att två tredjedelar av platserna var lediga. Kyrkorna var inte 

alls överfulla.436 Helge Ljungberg återkom i en replik där hans 

främsta invändning var att ytterstadens behov av kyrkor 

knappast hängde samman med kyrkorna i centrum.437 DN:s 

chefredaktör Herbert Tingsten lyfte fram flera argument för att 

nya kyrkor inte behövdes: det tog bara 20 minuter att resa till en 

kyrka i centrum (som människor gärna gjorde för att gå på bio) 

eller att högmässorna dubblerades.438  

Svårigheterna att få till delning av församlingarna och nya 

kyrkobyggnader bottnade i att församlingarna såg sin 

självständighethet hotad. Ett förslag hade lagts fram 1940 om att 

stadsfullmäktige skulle ta över beslutsrätten i Stockholm; kunde 

riksdagen fatta kyrkliga beslut borde det även vara möjligt att 

stadens fullmäktige gjorde det och på så sätt såg till så att 

kyrkoskatten inte varierade mellan stadens olika delar.439  

Förslaget bromsade både delningar av församlingar och 

kyrkobyggen, då kyrkoråden inte var beredda att ge upp sin 

självstyrelse.440 I stället  bildades 1943 Stockholms 

församlingsdelegerade, en kyrklig samfällighet som utjämnade 

församlingarnas kostnader. Detta skulle underlätta delningar och 

byggandet av nya kyrkor.441 

                         
436 Huvudledare i DN 12.12.1954. Tidningen publicerade även en tabell över 

sina beräkningar invid ledaren. Dagen därpå publicerade DN uppgifter om 

kyrksamheten i andra stift som bevis för att stockholmsmätningen inte var 

felaktig, DN 13.12.1954. 
437 DN 19.12.1954. 
438 DN 19.12.1954. 
439 Förslag församlingsindelning 1940, sid. 48–70. 
440 Zetterquist 1974, sid. 62. 
441 Zetterquist 1974, sid. 65. 
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Redan vid kyrkofullmäktigevalet 1946 var frågan om 

kyrkbyggen och församlingsdelningar huvudämnet i Stockholms 

kyrkoval. Socialdemokrater och kommunister gick till val på att 

stoppa nya församlingar och kyrkor. Socialdemokraterna var 

drivande genom sin kyrkopolitiska kommitté och båda partierna 

gick framåt i valet och erövrade majoriteten i tio församlingar, 

från att tidigare haft den i fyra. Det fanns inte heller någon lokal 

välorganiserad kyrklig opinion att ta hänsyn till.442  

Dagens Nyheter hade ordnat en Gallupundersökning om 

församlingsbornas intresse av nya kyrkor. Undersökningen visade 

att stockholmarna var mer intresserade av församlingshem än 

kyrkor. I Atlasområdet, en del av Vasastaden, var dessutom 

hälften emot nya kyrkliga lokaler.443 Ett positivt intresse fanns i 

Johanneshov för en kombinerad teater- och gudstjänstlokal, men 

i övrigt var intresset svagt för nya ”katedraler”.444  

Det fanns en motsättning mellan dem som önskade utveckla 

församlingslivet och öka kyrkans närvaro och kyrkopolitikerna, 

som inte såg behoven i de mycket stora församlingarna. Det var 

framför allt inom socialdemokratiska församlingsföreningar som 

motståndet mot en ökning av den kyrkliga verksamheten 

frodades. I det kyrkopolitiska programmet från 1951 ville 

socialdemokraterna bland annat stoppa församlingsdelningar och 

nya prästtjänster samtidigt som man skulle hålla en neutral linje 

i religiösa frågor. Vidare skulle de kyrkliga lokalerna kunna 

användas för annan verksamhet. Socialdemokraterna skulle hålla 

en gemensam linje i hela Stockholm.445    

I Skärholmen ville kyrkorådet 1969 använda en del medel 

som anslagits till söndagsskoleverksamhet till ny verksamhet på 

vardagar för barn, Kyrkans barntimmar. Socialdemokraterna och 

                         
442 Zetterquist 1974, sid. 71f och 76. 
443 DN 23.09.1946. 
444 DN 24.09.1946. 
445 Zetterquist 1974, sid. 128. 
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kommunisterna betraktade detta som ett intrång på det 

kommunala området – kyrkan skulle inte bedriva ett arbete som 

ankom på kommunen, och avslog förslaget. Även Broderskaparna 

röstade emot utvidgningen av det kyrkliga barnarbetet.446 

Svenska Dagbladet ansåg att Skärholmen var avskräckande för 

”alla krafter inom Svenska kyrkan som har lidelsen att i det 

moderna samhället söka få kontakt med människorna.”447 

I Brännkyrka församling föreslog kyrkoherden Gustaf 

Collini (1890–1955) år 1974 fler lokaler för konfirmations-

undervisning, ökade anslag till församlingsverksamheten och fler 

prästtjänster liksom önskan om församlingsdelningar. 

Kyrkorådet avvisade förslagen, trots att befolkningen under flera 

år ökade med 10 000 personer per år. Det förelåg inga bärande skäl 

att öka antalet präster för den kyrkliga ”agitationen”.448 Det blev 

i stället initiativ på frivillig grund som kunde upprätthålla ett 

decentraliserat församlingsliv med lokaler och prästtjänster på 

olika håll och med finansiering genom Sällskapet för främjande av 

kyrklig själavård.449    

Tidsandan i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet 

var tidvis hätsk mot kyrkan. Reformer på det kyrkliga planet i 

Stockholm togs upp i utredning efter utredning. Från 

socialdemokratiskt och politiskt håll framhölls att nya kyrkor inte 

behövdes och det fanns inte heller någon samlad opinion i 

församlingarnas beslutande organ att driva frågorna.450  

Inom det socialdemokratiska partiets arbetarekommun 

hölls räfst och rättarting 1966 med de socialdemokratiska 

kyrkofullmäktigeledamöter som gått emot partilinjen att inte 

bygga kyrkor eller anställa medarbetare, till exempel i Enskede 

                         
446 SvD 31.6.1969 och 2.7.1969.  
447 SvD 4.7.1969. 
448 Zetterquist 1974, sid. 143. 
449 Zetterquist 1974, sid. 142ff. 
450 Krook 2020, sid. 71. 
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(kyrka i Årsta) och Vantör (diakon). När de socialdemokratiska 

ledamöterna visat allt för stor välvilja grep arbetarkommunen in 

och leden slöts omkring den socialdemokratiska kyrkopolitiken, 

rapporterade Svenska Dagbladet.451 

Kyrkorådets uppgift att ha ansvar för församlingslivet 

kunde således tolkas så att några nya kyrkor inte skulle byggas 

trots att Stockholm expanderade kraftigt. Inte heller 

församlingsdelningar skulle genomföras utan verksamheten skulle 

drivas i stora enheter. Verksamheten skulle inte heller utvidgas. 

Kyrkans närvaro begränsades därmed. Det var inte underligt att 

det fanns olika tankar om hur den kyrkliga verksamheten skulle 

ordnas i Stockholm under en stark expansionsperiod. 

Socialdemokraternas kyrkopolitiska program att avvisa 

församlingsdelningar och kyrkobyggen kunde dock knappast 

uppfattas på annat sätt än att partiet var direkt kyrkofientligt. 

Kyrkans närvaro i nya områden var inte viktig.  Det var inte bara 

inom kyrkan på nationellt plan och i kyrkomötet som partierna 

drev sina program; det var tydligt i Stockholm att partiet inte 

ville att den kyrkliga verksamheten skulle få utvecklas. Den 

skulle bedrivas inom befintliga ramar. Jag kan inte se annat än 

att socialdemokraternas program var direkt negativt för det 

kyrkliga arbetet i församlingarna.452  

Jag menar alltså att det handlar om en utifrån kommande 

fientlighet, beslutad inom de politiska partierna. Partiernas 

representanter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige följde helt enkelt 

den påbjudna partilinjen. Det var, menar jag, en inifrån kyrkans 

egna organ härrörande hostilitet mot kyrkans ambition att möta 

                         
451 SvD 14.10.1966. 
452 Här finns paralleller till utvecklingen inom Svenska kyrkan under 2010-talet 

där en stor mängd sammanläggningar ägde rum. Så organiserades till exempel 

både Svenska kyrkan i Malmö och i Örebro som en enda enhet med en 

kyrkoherde. Syftet skulle vara att gynna den kyrkliga verksamheten.  
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människor där de var. Makten över kyrkans närvaro i den 

expanderande staden tillhörde inte prästerskapet. 

Det var dock inte bara i Stockholm förslag om nya 

kyrkobyggnader väckte motstånd. I Nynäshamn, som tillhörde 

Ösmo församling, gavs inga anslag till att bygga kyrka i den 

växande staden, utan kyrkan kunde invigas först 1930. Den 

bekostades helt på frivilliga medel som samlats in under tjugo 

år.453   

Makten över kyrkorummet 

 

Under arbetet med 1961 års församlingsstyrelselag hade frågan 

om vilka regler som skulle gälla vid upplåtande av kyrka lyfts 

fram. Vem skulle egentligen fatta beslut i en fråga om det skulle 

få hållas en konsert i kyrkan? Av tradition hade kyrkoherden 

svarat för sådana beslut, men eftersom en lagstiftning i denna 

fråga ansågs vara av kyrkolags natur hade den inte kunnat tas 

upp 1961. Av lagen om jordfästning framgick redan att 

jordfästningar i annan ordning än Svenska kyrkans kunde få ske 

i kyrkorummet om det fanns särskilda skäl till detta.454  

Svenska Pastoratens riksförbund hade i ett remissyttrande 

1959 anfört att det inte fanns någon önskan om att en 

överflyttning skulle ske av beslutsrätten från kyrkoherden till 

kyrkorådet. Det fanns ingen sådan opinion inom kyrkan.455   

I sin granskning av biskop Bo Giertzs ämbetsutövning, med 

anledning av Kyrklig samling kring Bibeln och bekännelsen och 

dess 17 råd till motståndare till kvinnor i prästämbetet, hade JO 

också kommit in på frågan om upplåtande av kyrka. 

                         
453 Alm 1931 och SvD 22.12.1930. 
454 Jordfästningslag 1957 § 10. 
455 Protokoll Svenska pastoratens riksförbund 3.9.1959 § 90, SKAOA, CfN. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

178 

Ärkebiskopen hade i en skrivelse till JO påpekat att upplåtande 

inte kunde göras beroende av viss prästerlig officiant. JO framhöll 

att vägra upplåta kyrka för en förrättning med en kvinna som 

präst inte kunde anses vara sådant som låg inom samvetsfrihetens 

ram då en sådan vägran kränkte annans rätt.456   

Regeringen återkom således 1963 med förslag om en särskild 

lagstiftning. Lagen skulle reglera endast upplåtande som inte 

avsåg gudstjänst eller förrättning. En upplåtelse fick inte heller 

medföra att den hindrade den egna församlingens bruk av 

kyrkorummet. Inget fick förekomma som stred mot 

kyrkorummets helgd. Beslutsrätten ankom på kyrkorådet, som 

kunde delegera denna till kyrkoherden eller en mindre grupp i 

kyrkorådet i vilken kyrkoherden ingick. Det fanns inga bärande 

skäl att inte denna hittills oreglerade fråga kunde lösas så att 

kyrkorådet fick ansvar att besluta om kyrkans upplåtande i dessa 

fall. Att kyrkoherden var garanterad att delta i besluten och att 

kunna överklaga dem till domkapitlet var en garanti för att 

religiösa synpunkter kunde tas till vara. Kyrkorådet hade, genom 

den nya församlingsstyrelselagen fått en stärkt ställning som 

församlingens styrelse. Någon reglering av kyrkoherdens 

befogenheter att upplåta kyrkorummet för gudstjänster och 

förrättningar behövdes däremot inte.457  

När Stockholms kyrkopera ville framträda i Oscarskyrkan 

1965 avslogs framställningen. Men för vems skull fanns egentligen 

kyrkorummet, frågade författaren Bengt V. Wall (1916–1998). 

Kyrkorummet var ju till för människans skull och borde öppnas 

för alla andligt vitala verksamheter.458 Det fanns alltså ett 

intresse att få tillgång till kyrkorummet utanför gudstjänstens 

ram.  

                         
456 Justitieombudsmannen 1962, sid. 214 och 224. 
457 Förslag upplåtande kyrka 1963. 
458 Wall 1969. 
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Kvinnliga präster hindras 

Vid flera tillfällen nekade präster att upplåta kyrka när en 

kvinnlig präst skulle viga bröllopspar. I Gryts pastorat vägrade 

1976 både kyrkoherden Eigil Forsner (1924–1984) och 

komministern Bengt Nilsson (1931–2005) att öppna Gryts 

respektive Björnlunda kyrka för en kvinnlig vigselförrättare. 

Kyrkan var Guds hus, sade Nilsson, och Gud hade inte kallat 

kvinnor att vara präster.459  I Stockholm stoppade prosten David 

Svenungsson (1911–1976) en vigsel som kyrkoherden i Engelbrekt 

Margit Sahlin skulle förrätta i S:ta Klara kyrka.460 Svenungsson, 

som enligt gällande bestämmelser var beslutsfattare i frågan om 

att upplåta kyrkan, menade att det kunde betraktas som 

trakasseri att begära att kyrkan skulle upplåtas för Sahlin.461   

Kyrkoherden Sven-Erik Pernler (f. 1938) beslöt att inte 

upplåta Lokrume kyrka för en gudstjänst med kvinnlig präst; ett 

beslut som domkapitlet upphävde. Pernler menade att 

domkapitlet överträtt sina befogenheter då upplåtelse av kyrka 

för gudstjänst låg på pastor. JK uttalade att upplåtelse av kyrka 

var ett statligt beslut och att alla sådana beslut kunde överklagas, 

i detta fall till domkapitlet.462 Det stod därmed klart att alla 

beslut om upplåtelse av kyrka kunde överklagas till högre instans. 

Pastorsadjunkten Karin Oljelund (f. 1944) hindrades, som 

hon själv uppfattade det, av kyrkoherden i Forshälla att hålla en 

begravning av en släkting i en av pastoratets kyrkor 1978. 

                         
459 Expressen 9.4.1976. 
460 DN 12.2.1976, 19.2.1976 och SvD 14.2.1976. Vår kyrka kommenterade inte 

på annat sätt än att publicera ett klipp från Arbetet 21.2.1976 som menade att 

frågan av upplåtelse inte fick avgöras godtyckligt av en enskild präst, Vår 

kyrka 1976:12. 
461 DN 13.2.1976. 
462 JK beslut i ärende 2005-76-21, läst i BM protokoll 4-6.10.1976, BMA A1:72, 

SvKAU. 
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Kyrkoherden uppgav att om frågan ställts på sin spets hade han 

inte upplåtit kyrkan, men att de anhöriga inte drivit frågan dit.463 

Det finns ytterligare exempel på att kvinnor hindrats att 

tjänstgöra vid olika kyrkliga handlingar med anledning av att 

kyrkoherden inte velat upplåta kyrkan.464 De lokala kyrkoråden 

delade inte sina prästers ställningstaganden men då upplåtandet 

av kyrka låg inom kyrkoherdens myndighetsutövning hade de 

ingen möjlighet att överpröva dennes beslut. 

Svensk Pastoraltidskrift bekräftade att det fanns en 

sedvanerätt att församlingsbor fick välja präst för olika 

förrättningar. De hade dock endast tillgång till sin 

församlingskyrka. Tidskriften menade att en lösning kunde 

åstadkommas om en präst inte åtog sig att tjänstgöra i en annan 

kyrka utan att ha blivit välkomnad av kyrkoherden till detta, 

oavsett skäl.465 Innebörden var att den som skulle ha en 

förrättning skulle fråga kyrkoherden i fråga och acceptera dennes 

inställning, det vill säga ett informellt sätt att neka upplåtelse av 

kyrka.  

David Svenungsson blev JO-anmäld för sitt beslut att inte 

tillåta Margit Sahlin att förrätta en vigsel i S:ta Klara kyrka, ett 

beslut som Stockholms domkapitel upphävt.466 Ärkebiskopen 

hade yttrat sig till JO i ärendet och hävdade att den så kallade 

samvetsklausulen, som hindrade att en präst tvingades tjänstgöra 

med en kvinnlig kollega, inte kunde åberopas i dessa fall.467 JO 

uttalade senare, utan att pröva Svenungssons handlande då denne 

avlidit, att upplåtande av kyrka inte kunde göras beroende av 

prästens kön. Det fanns inte heller något stöd i de uttalanden som 

                         
463 SvD 5.5.1978 och 19.5.1978. 
464 Så hindrades till exempel komminister Lisa Tegby (f. 1949)  att förrätta en 

vigsel i Burträsks kyrka, Västerbottens-Kuriren 31.5.1978. 
465 SPT 1976:48. 
466 DN 14.2.1976 och 19.2.1976. 
467 Biskopsmötets protokoll 3–5.10.1977 § 193, BMA A 1:78, SvKAU. 
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gjorts vid besluten om att kvinna var behörig att bli präst, den så 

kallade samvetsklausulen. De gällde bara ett direkt samarbete, 

inte förvaltningsbeslut, vilket också biskopsmötet hade 

påpekat.468 

Efter incidenterna där prästens kön varit grund för att neka 

upplåtande av kyrkorummet väcktes motioner i riksdagen om en 

förändring av tillfällig upplåtelse av kyrka med förslag att 

beslutsrätten skulle överlämnas till kyrkorådet.469 I en motion i 

kyrkomötet 1979 föreslogs förändrade regler för upplåtande av 

kyrka och kyrkomötet begärde hos regeringen en utredning och 

förslag till lagstiftning som innebar att beslutsrätten skulle 

tillkomma kyrkorådet. Reservanter menade att de föreslagna 

förändringarna innebar ett avsteg från den uppdelning av 

ansvaret mellan präst och lekfolk som fanns i kyrkan. 

Uppdelningen var noga genomtänkt, hävdade de.470 Frågan 

behandlades i 1981 års kvinnoprästutredning, som föreslog en 

lagstiftning som skulle utesluta möjligheterna för kyrkoherden 

att hindra en annan präst i Svenska kyrkan att hålla gudstjänst 

eller förrättning i församlingens kyrka.471  

Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund gjorde 

inför sitt yttrande en remiss till stiftsförbunden och Malmö 

kyrkliga samfällighet. De stödde alla förslaget om ändrade 

                         
468  Justitieombudsmannen  1978/1979, sid. 462ff. 
469 Riksdagsmotion 1976/77:1002 av Martin Olsson och Margit  Odelsparr, båda 

(C). 
470 Allmänna kyrkomötet 1979.  Motion 1979:59, Kyrkolagsutskottets 

betänkande KLU 1979:18. 
471 Omprövning av samvetsklausulen 1981, sid. 105–117. Frågan om 

prästvigning av kvinnor i Göteborgs stift diskuterades vid denna tid då varken 

biskopen Bertil Gärtner eller domprosten P-O Sjögren (1919–2005) bejakade 

reformen. De gällande bestämmelserna medförde att en prästvigning i 

Göteborg knappast kunde genomföras i Gustavi domkyrka, Green 1982. 

Situationen bidrog till att det var angeläget att inte låta kyrkoherden fatta 

beslut om disponeringen av kyrkorummet på samma sätt som tidigare. 
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bestämmelser för tillfällig upplåtelse av kyrka.472 Kyrklig samling 

motsatte sig en förändring. En sådan skulle kunna innebära att 

kyrkorådet tillät ett alternativt gudstjänstliv i församlingen. 

Förändringen var inte heller påkallad då de konflikter som var 

ursprunget till förändringen låg långt tillbaka i tiden och att JO:s 

uttalanden följdes.473 

Vid kyrkomötesbehandlingen 1982 avvisade kyrko-

lagsutskottet det förslag om förändringar som framlagts av 

regeringen, trots att det var kyrkomötet självt som hade begärt 

ändringar. Frågan var inte tillräckligt utredd teologiskt och 

kyrkorättsligt, hävdade utskottet. Det gällde förhållandet mellan 

kyrkoherden och kyrkorådet, framhöll lundabiskopen Per-Olov 

Ahrén, som i princip var för att kyrkorådet fick ökade 

beslutsfunktioner rörande kyrkorummet. Under debatten 

ändrade han sin inställning och yrkade att lagförslaget skulle 

antas. Diakonen Gunnar Edqvist (f. 1948) drog slutsatsen att det 

inte var lämpligt att återvända till regeringen med begäran om 

ytterligare utredningar. Lagförslaget borde antas. Kyrkomötet 

beslöt mot utskottets förslag att anta lagförslaget. Utredningar 

om de teologiska frågorna och kyrkorättsliga frågeställningar 

överlämnades till kyrkomötets utredningsnämnd.474 

Genom lagstiftning 1982 fastställdes därmed att tillfällig 

upplåtelse av kyrka prövades av kyrkorådet och inte av 

kyrkoherden; den inskränkte dock inte församlingsbors rätt att 

välja präst för en kyrklig förrättning.475   

Den bärande tanken var, menade Kyrka och Folk, att kyrkoråden 

mot prästernas vilja skulle kunna upplåta kyrka för kvinnliga 

präster. Det öppnade även för att tillåta för ”ganska okyrkliga 

                         
472 Församlings- och pastoratsförvaltning 1981:7.  
473 SPT 1981:38. En samling präster och lekmän motsatte sig även förslaget då 

de menade att det kunde leda till fler konflikter, SPT 1981:28–29. 
474 Kyrkomötet 1982, protokoll nr 13. 
475 Förslag prästämbetet sid. 23–28, Upplåtelse av kyrka 1982.   
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sammankomster”. Voteringen visade att kyrkomötet i hög grad 

var politiserat, hävdade tidningen.476    

Händelserna i Stockholm och på andra platser där beslut 

fattades på grund av prästens kön ledde till att kyrkoherden 

fråntogs att på egen hand besluta om tillfällig upplåtelse av 

kyrka. Det var utan tvekan en maktförskjutning till de 

förtroendevaldas förmån. Jag menar att förändringen var ett 

direkt resultat av att präster ansåg att deras egen teologiska 

ståndpunkt kunde övertrumfa den beslutade ordningen om att 

prästämbetet stod öppet för kvinnor. Inte heller Svensk 

Pastoraltidskrift uttalade klart att det var fel att vägra att upplåta 

kyrka för kvinnlig präst, utan föreslog att frågorna skulle lösas 

med samtal under hand. Det skulle innebära samma resultat, men 

inte formaliserat. En sådan hållning kan ha gjort det än tydligare 

att ändrade bestämmelser var nödvändiga. Den balansgång som 

Svensk Pastoraltidskrift gick mellan kyrkorätt och motståndet 

mot kvinnliga präster ledde till förslag om uppgörelser i det 

fördolda. På så sätt skulle präster behandlas olika beroende på 

kön genom en hedersuppgörelse.  

Politiskt underströks på detta sätt att motståndarna till 

reformen med att kvinnor var behöriga att bli präster inte kunde 

ha tolkningsföreträde. Det fanns en angelägenhet om att kyrkan 

själv skulle lösa konflikten, men när den tog sig uttrycksformer 

som vägran att upplåta kyrka, behövdes förändringar som 

garanterade att den kvinnliga prästen inte skulle diskrimineras. 

Makten över kyrkorummet flyttades till kyrkorådet. För 

kyrkorådet blev det en ny uppgift. Så som opinionsläget var, 

garanterade överförandet av beslutsrätten till kyrkorådet att 

diskriminering på grund av prästens kön inte längre förekom. 

Syftet hade därmed uppnåtts och de som i sin nit vägrade att 

upplåta kyrkorummet hade själva initierat en minskning av 

                         
476 Kyrka och Folk 1982:20. 
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kyrkoherdens beslutsområde genom sitt handlande. De hade låtit 

sin övertygelse i ämbetsfrågan gå före den skyldighet som de hade 

att fatta förvaltningsmässigt korrekta beslut. 

Konflikten bar på två motiv. Det ena handlade om att 

människor skulle behandlas lika, en inställning som inte kunde 

vika tillbaka för att någon genom myndighetsutövning sökte 

hindra en likställighet. Det andra motivet var den splittring som 

uppstod vid reformen att kvinnor kunde vigas till präster; de som 

var emot skulle inte få bestämma villkoren för församlingslivet 

när kyrkomötet fattat sitt beslut. Det kan betraktas som ett 

kyrkosynsmotiv. Att den enskilde prästen kunde slippa 

tjänstgöra med en kvinnlig präst skulle inte styra 

församlingslivet. Alltså: ett likställighetsmotiv och ett 

kyrkosynsmotiv. Genom att flytta makten över den tillfälliga 

upplåtelsen av kyrka till kyrkorådet kom kyrkoherdens 

personliga inställning att få mindre betydelse. Det kunde också 

innebära att kyrkorådet fattade beslut som stod i direkt strid mot 

kyrkoherdens personliga uppfattning, men som var i linje med 

gällande rätt och med en folklig opinion.  

Makten över prästämbetet 

 

Frågan om kvinnors behörighet att inneha prästerlig tjänst hade 

avgjorts vid kyrkomötet 1958 och genom riksdagsbeslut. Frågan 

hade varit aktuell och debatterats under hela 1900-talet. De första 

kvinnorna vigdes till präster 1960. En så kallad samvetsklausul 

skulle göra att präster som var motståndare till reformen inte 

tvingades att tjänstgöra med kvinnliga kollegor in sacris, vid 

gudstjänster. Denna klausul togs bort 1982 då riksdagen 

upphävde lagen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst och 

den rådande jämställdhetslagstiftningen kom att gälla. Detta 
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betydde dock inte att motståndet mot kvinnor som präster 

upphörde. I början av 1990-talet kom regler som innebar att de 

som ville prästvigas inte fick underkänna andra prästers 

sakramentsförvaltning. Syftet var att ingen skulle behöva tvivla 

på validiteten i prästens handlingar.477  

Många kvinnor som blev präster under de första turbulenta 

åren har vittnat både om svårigheter men också om ett starkt stöd 

från lekfolket i församlingarna, kyrkoråd och förtroendevalda.478 

Sveriges radios publikundersökningar konstaterade 1978 att mer 

än 90 % av församlingsborna bejakade kvinnor som präster och 

mer än 80 % som biskopar.479 

Den övergripande teologiska och juridiska frågan om 

kvinnor som präster låg inte alls under kyrkoråden eller de lokala 

beslutsfattarna. Ändå kom många av dem att engagera sig i 

frågorna, ibland i motstånd mot prästerna i den egna 

församlingen. Engagemanget yttrade sig på flera sätt. 

Aktioner för att få en kvinnlig präst till församlingen 

Flera församlingar uttalade att de vid nästa tillfälle en tjänst 

skulle tillsättas ville ha en kvinnlig präst. Kyrkofullmäktige i 

Kristianstad begärde 1968 att få en kvinnlig kyrkoadjunkt och 

Hablingbo församling annonserade 1978 särskilt efter en kvinna 

som komminister.480 Kyrkoråden i Spånga och Hägersten önskade 

också en kvinnlig präst liksom kyrkofullmäktige i Uppsala medan 

fullmäktige i Åsele inte såg något behov av en kvinnlig präst.481 

                         
477 Se Hössjer Sundman 2008.  
478 Se Mannerfelt &  Maurits 2021. 
479 Expressen 6.3.1978 och SvD 7.3.1978. I enkät som Religionssociologiska 

institutet gjorde 1976 var en tredjedel av prästerna motståndare till kvinnor 

som präster, DN 7.3.1978. 
480 Arbetet 10.5.1968 och DN 22.11.1978. 
481 DN 17..2.1960, 24.3.1965 och 1.11.1952. 
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I Algutstorp krävde 300 församlingsbor 1978 hos 

domkapitlet att en kvinna skulle utses till komminister, men 

domkapitlet följde kyrkorådets förslag och en man med likvärdiga 

meriter utsågs, och i Uppsala Helga Trefaldighet gick kyrkorådet 

emot kyrkoherdens uppfattning och hävdade i ett förord till 

domkapitlet att det var angeläget att en av församlingens präster 

var kvinna.482 I Gärdslösa utbröt en folkstorm sedan 

komministern Lena Olsson Fogelberg (f. 1950) inte fått 

kyrkoherdetjänsten i församlingen.483 

Vid Centerns kvinnoförbunds stämma i Jämtland framförde 

riksdagsledamoten Stina Eliasson (f. 1927) krav på att en kvinna 

skulle utses vid biskopsvalet 1975 och föreslog Margit Sahlin.484 

Bankmannen Birger Hassel (f. 1927), socialdemokratisk vice 

ordförande i kyrkofullmäktige i Göteborg, skrev 1977 tillsammans 

med flera göteborgspräster ett upprop om att öppna Göteborgs 

stift för kvinnliga präster. Det fanns inget kompakt motstånd mot 

dem och författarna efterlyste att flera trädde fram och 

deklarerade sin positiva hållning.485 Kyrkorådet i Sundsvall 

krävde i ett brev till kyrkoministern Hans Gustafsson (1923–

1998) att det skulle vara enhetliga regler i hela landet vid 

förordnandet av kvinnliga präster. Ett tusen medlemmar i 

Fredrika Bremerförbundet i Småland protesterade mot biskop 

Sven Lindegård sedan denne nekat en kvinnlig prästkandidat att 

vigas.486 

I Halmstad återkallade kyrkorådet i S.t Nicolai församling 

1963 sitt förord vid kyrkoherdetillsättningen för prosten Ragnar 

Ekström (1910–1973) då de upptäckt att denne sympatiserade 

med Kyrklig samling. Kyrkorådet uppgav att de tänkte uppvakta 

                         
482 GP 19.10.1978 och UNT 29.8.1979. 
483 Kyrkans Tidning 1996:34. 
484 SvD 20.4.1975. 
485 Hassel et al. 1977. 
486 SvD 24.9.1974. 
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ecklesiastikministern Ragnar Edenman för att få en annan 

sökande utsedd.487  

Samvetsklausulen, att präster inte skulle tvingas att 

tjänstgöra tillsammans med en kvinnlig präst, tolkades så att en 

enskild prästs inställning kunde bli avgörande vid 

tjänstetillsättningar. Så var fallet i Katarina församling i 

Stockholm där kyrkoråd och kyrkofullmäktige enhälligt ville ha 

en kvinnlig präst, men då en av församlingens präster var 

motståndare kunde Vivian Krauklis (1923–2006) inte få den 

tjänst som hon hade sökt 1968.488 Från församlingarnas sida 

upplevde många kvinnliga präster att de fick ett varmt 

välkomnande, även om andra präster kunde vara avvisande, 

någon gång från predikstolen, och till och med vara 

oförskämda.489 

I Annedals församling uppstod 1978 en motsättning mellan 

kyrkorådets förslag till tjänstgöring för den nya komministern 

Anne Strid (f. 1948). Biskopen menade att hon inte borde 

tjänstgöra i Guldhedskyrkan, en småkyrka med högkyrklig profil, 

medan kyrkorådet inte ville ha några sådana begränsningar i 

hennes tjänstgöring utan välkomnade henne att tjänstgöra i alla 

församlingens kyrkorum.490 

1983 sökte prästen Sylva Edvall (1923–1999) en tjänst som 

komminister i St. Pauli församling i Göteborg. Tjänsten gick dock 

till en mindre meriterad manlig sökande. Edvall överklagade 

beslutet hos regeringen och fick tjänsten. Samtidigt anmälde hon 

domkapitlet i Göteborg till Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 

för brott mot lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i 

                         
487 DN 9.4.1963. Vid andra tillsättningar klagade kyrkoråd över att kvinnliga 

sökande hade tillsatts i stället för, som de hävdade, mer meriterade manliga 

sökande, Kyrkans Tidning 1996:41. 
488 Mannerfelt &  Maurits 2021, sid. 318. 
489 Mannerfelt &  Maurits 2021, sid. 308ff och 314ff. 
490 GP 12.1.1978 och SvD 12.1.1978. 
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arbetslivet. I en förlikning mellan JämO och domkapitlet fick 

Edvall 8 000 kronor i skadestånd.491 

Från församlingar och andra organisationer fanns således en 

stor öppenhet och ett välkomnande av de kvinnliga prästerna. De 

särskilda aktionerna för att få en kvinnlig präst innebär, menar 

jag, att man öppet ville visa sitt ställningstagande och stödja de 

kvinnliga prästerna; det rymde både ett teologiskt 

ställningstagande och en handling för jämställdheten. Försöket 

att förhindra en kvinna att få en prästtjänst genom att utse en 

manlig sökande som var mindre meriterad visade sig vara en 

oframkomlig väg. Tjänster skulle tillsättas efter förtjänst och 

skicklighet och lagen om jämställdhet i arbetslivet gällde även 

Svenska kyrkan. Det var alltså inte bara församlingar och 

organisationer som verkade för de kvinnliga prästerna; 

lagstiftningen satte också hinder mot att de diskriminerades på 

grund av kön. 

Kollektvägran 

Kyrkvärden och nämndemannen Eric Virdung (1909–1967) 

anmälde 1963 komministern Folke Johnson (1923–1989), 

Ramkvilla,  för att denne ej hade pålyst kollekt till Svenska 

kyrkans diakonistyrelse. Diakonistyrelsen var ett centrum för 

våld och förtryck, menade kyrkoherden Josef Imberg (1916–

1998). Prästers samvetsfrihet innebar att denne inte skulle 

tvingas pålysa sådana kollekter. Men att pålysa beslutade 

kollekter var ett tjänsteåliggande för den tjänstgörande 

                         
491 Pressmeddelande JämO 5/83 Dnr 51-463/83, läst i Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbunds protokoll 14.12.1983 § 265 med bilaga 1, 

SKAOA, CfN. 
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prästen.492 I en insändare framfördes synpunkten att alla präster 

i ett demokratiskt samhälle måste böja sig för lag och överhet.493 

Biskop Bo Giertz, ordförande i Kyrklig samling, var även 

han kritisk till dem som inte tog upp kollekt, och vädjade om att 

kollekter som var uppenbart kontroversiella inte skulle påbjudas 

som rikskollekter.494 Vid en kyrkokonferens för förtroendevalda 

som ordnats på inbjudan av redaktör Arndt Johansson (1900–

1992) togs kollektvägran upp till överläggningar.495 

Diakonistyrelsen menade att vägran att pålysa kollekt var ett 

ingrepp i andra människors frihet. Dessa hade rätt att själva 

bestämma om de ville ge någon kollekt.496 

Sedan lektorn Margit Sahlin, som var föreståndare för S:ta 

Katharinastiftelsen, hade prästvigts vägrade några präster att 

pålysa den beslutade rikskollekten till förmån för stiftelsen. 

Aktionerna mot S:ta Katharinastiftelsen ägde främst rum i Växjö 

stift och föranledde polisutredningar för tjänstefel. Bland andra 

anmäldes domprosten G.A. Danell (1908–2000) för att han inte 

pålyst och tagit upp en kollekt i Växjö domkyrka. Det var 

omöjligt att inom gudstjänstens ram stödja S:ta 

Katharinastiftelsen som var så förknippad med Margit Sahlin, 

menade de som inte pålyste kollekt till stiftelsen.497  En del präster 

begärde tjänstledighet den söndag kollekt skulle tas upp till S:ta 

Katharinastiftelsen och lät andra präster sköta pålysningen av 

den fastställda kollekten.498 Några präster som vägrat ta upp 

                         
492 SvD 25.2.1963.     
493 Sjöstedt 1963. 
494 SvD 23.3.1963. 
495 SvD 21.4.1963. 
496 SvD 24.10.1963. 
497 DN 26.7.1967, 28.9.1967 och 26.10.1967. En insamling startades för att 

betala böter för de kollektvägrande prästerna DN 10.9.1967 och Kyrklig 

samling uttalade sitt stöd DN 29.10.1967. Se även DN 7.12.1963 om 

kollektvägran. 
498 DN 12.12.1962, 6.12.1963 och 7.12.1964. 
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kollekt fick en dom om tio dagars suspension fastställd av 

Regeringsrätten.499 

Biskopsmötet behandlade 1963 frågorna om kollekt till S:ta 

Katharinastiftelsen sedan Josef Imberg skrivit till biskopsmötet 

och begärt att stiftelsen inte längre skulle förekomma som 

ändamål för rikskollekt. Imberg klagade även på hur pressen 

skrev om de präster som var motståndare till att kvinnor fick bli 

präster.500 Biskopsmötet avvisade framställningen med 

hänvisning till att det inte hade någon roll i fördelningen av 

rikskollekter.501 Påföljande år togs frågan upp än en gång och 

biskopsmötet uttalade att beslutad kollekt skulle pålysas. Det var 

en skyldighet att se till så att församlingens rätt att veta 

kollektändamålet uppfylldes. Däremot behövde prästen inte 

rekommendera kollekten.502 

Skara och Växjö domkapitel tog 1967 åter upp frågan om de 

kollekter som uppfattades som kontroversiella. Biskopsmötet 

menade att domkapitlen borde medverka till att präster slapp 

göra tjänst söndagar då sådan kollekt skulle pålysas genom att 

bevilja semester eller tjänstledighet. Biskoparna Helge Ljungberg 

och Sven Silén (1908–1983) fick vidare i uppdrag att komma med 

förslag på lösningar på problemet.503 

Protesterna ledde till att S:ta Katharinastiftelsen avsade sig 

sin rikskollekt som en generös gest till motståndarna och 

hoppades på motsvarande generositet tillbaka. För att finansiera 

stiftelsen förlitade sig stiftelsen på församlingskollekter, vilka 

beslutades lokalt, och på enskildas gåvor, enligt Margit Sahlin.504  

                         
499 SvD 29.9.1970. 
500 Bilaga till Biskopsmötets protokoll § 23, 21–24.1.1963, BMA, SvKAU. 
501 Biskopsmötets protokoll § 23, 21–24.1.1963, BMA, SvKAU. 
502 Biskopsmötets protokoll §§ 35–37, 20–23.1.1964, BMA, SvKAU. 
503 Biskopsmötets protokoll § 33 och 45 4–6.9.1967, BMA, SvKAU. Sedan S:ta 

Katharinastiftelsen avsagt sig rikskollekt avskrevs ärendet, Biskopsmötets 

protokoll § 28 22–25.1.1968, BMA, SvKAU. 
504 DN 15.11,1967. 
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Författaren Gunnar E. Sandgren (1929–2016) skrev för TV 

pjäsen Bära narrkåpa i vilken en prästs dilemma att följa sin 

övertygelse eller lyda överheten belystes. Prästen, spelad av 

skådespelaren Keve Hjelm (1922–2004), framställdes i positiv 

dager och G.A Danell uttalade sig positivt om pjäsen, medan 

Margit Sahlin var upprörd.505  Det etiska dilemmat om att följa 

samvetet och överheten var således något som hade ett intresse 

även utanför kyrkan. 

Kollektvägran var en lokal företeelse främst i Småland. I 

andra delar av landet drog inte de som var motståndare till att 

kvinnor vigts till präster samma slutsatser utan pålyste beslutade 

kollekter. Anmälningen mot en kollektvägrande präst från en 

kyrkvärd visar att beteendet uppfattades som prästerligt 

självsvåld mot församlingen och att prästen inte skulle ha någon 

sådan makt. Det var i stället en rätt för församlingsborna att 

själva besluta om kollekt och inte ställas under prästens 

förmyndarskap. På så sätt var det en kamp om vilken roll kyrkans 

ämbete skulle ha i en demokratisk folkkyrka. 

Predikan och föredrag 

Sedan de första kvinnliga prästerna börjat tjänstgöra fanns ett 

stort intresse att höra dem predika eller hålla föredrag. På flera 

håll visade sig detta vara en omöjlighet eftersom kyrkoherden inte 

var beredd att upplåta kyrkan för detta eller att besked lämnades 

i sent skede. Det kunde till exempel handla om FN-högtidligheter, 

Röda Kors-samlingar eller sammankomster inom 

Broderskapsrörelsen. Det var alltså varken fråga om att predika i 

församlingens ordinarie gudstjänst eller att göra det i samband 

med en kyrklig förrättning, som jag diskuterat tidigare. Det avsåg 

i stället sammanhang där en organisation eller grupp, enligt sin 

                         
505 DN 19.1.1969 och 4.2.1969. 
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tradition, hållit en sammankomst i kyrkolokalen med predikan av 

en präst.506  

I samband med att pastorsadjunkt Barbro Nordholm-Ståhl 

(f. 1932) inbjudits att tala i Linköping vid en sammankomst inom 

Broderskapsrörelsen, beslöt kyrkorådet att sammankomsten inte 

fick utlysas som gudstjänst, men väl som ett möte. Den fick hållas 

i församlingshemmet och samlade mer än 400 deltagare.507 

Linköpingsbiskopen Ragnar Askmark (1914–1983) uttalade att 

hans inställning var att den som var prästvigd i Svenska kyrkan 

hade tillträde till kyrkorna, men att han inte hade beslutsrätt i 

frågorna. Östgöta-Correspondenten påpekade att det kunde finnas 

en stark folklig uppslutning att höra en kvinnlig präst och att det 

var orimligt att kyrkoherden skulle kunna neka detta.508 Skara 

domkyrka fylldes när Centerpartiet hade distriktsstämma med 

inledande kyrkobesök och predikan av kyrkoadjunkten Marianne 

Westrin (1920–2015).509 

Exemplen visar att det ofta var icke-kyrkliga organisationer 

som vid sina sammankomster önskade ha medverkan av en 

kvinnlig präst, det vill säga inte församlingsgudstjänster. 

Kyrkoherdarnas ambition att värna ”sitt” kyrkorum spetsade till 

den kyrkopolitiska situationen då det var ett handlande som inte 

hade några sympatier i pressen eller hos allmänheten. Det blev 

även en motsättning med den icke-kyrkliga organisationen som 

kallat den kvinnliga prästen; lekfolket stod i motsättning till 

präster.  

Vid olika tillfällen engagerade sig politiska organisationer i 

ämbetsfrågan. I Borås samlades tio tusen kvinnor i olika 

                         
506 FN-högtid i Mörrum, Expressen 26.10.1964, Röda Kors-högtid i Tuve, GP 

7.12.1970. Kyrkoherden betecknades som modig som till sist lät lektorn Siv 

Bejerfors (1924–2017) predika. 
507 ST 11.3.1963, 13.3.1963, SvD 9.3.1963 och 13.3.1963. 
508 ST 13.3.1963 och SvD 13.3.1963. 
509 DN 3.4.1967. 
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kvinnoorganisationer i ett gemensamt uttalande. Bland 

organisationerna fanns politiska kvinnoförbund, Fredrika 

Bremerförbundet, kvinnogillen och Borås centrala fackliga 

kvinnokommitté. De hade med besvikelse sett hur vissa kretsar 

saboterade beslutet om kvinnans rätt att prästvigas som fattats 

av riksdag och kyrkomöte.510  

I en nyårspredikan 1978 tog biskop Ingmar Ström (1912–

2003) upp ämbetsfrågan och summerade i en artikel hur hans 

predikan väckt anklang hos många när deras rättsmedvetandet 

stördes. Läget var, framhöll Ström, att kvinnors samveten 

kränktes, kvinnor som visste att de var kallade av Gud.511  Efter 

Ströms predikan tog flera olika politiska organisationer initiativ 

till att med ett folkligt inflytande åstadkomma förändring. De 

socialdemokratiska kvinnoklubbarna i Norrköping talade om 

personförföljelser och de politiska kvinnoförbunden uppvaktade 

ärkebiskopen med krav att de som inte följde gällande lag inte 

skulle få diktera arbetsvillkoren i kyrkan. Folkpartiets 

ungdomsförbund (FPU) delade ut flygblad vid högmässan i 

Stockholm i januari 1978: förföljelsen av kvinnor i kyrkan måste 

stoppas.512 I Göteborg uppmanade Fredrika Bremerförbundet vid 

kyrkovalet 1979 väljarna att stryka de kandidater som var emot 

kvinnliga präster.513 

Men även enskilda politiker engagerade sig. Den 

folkpartistiske politikern och tidningsmannen David Ollén (1891–

1978) pekade i en artikel i DN på att det var orimligt att den 

minoritet som var emot ämbetsreformen uppfattade sig som en 

majoritet. Missnöje med beslutet var en sak, men 

nålstickspolitiken mot de kvinnliga prästerna var ovärdigt dem 

                         
510 GT 30.4.1963. 
511 Ström 1978. 
512 SvD 12.1.1978, 16.1.1978 och 21.1.1978. 
513 Expressen 17.10.1979. 
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som sade sig företräda viktiga religiösa värden.514 Rektorn 

Bernhard J:son Ernestam (1887–1976), också han folkpartistisk 

riksdagsledamot, menade att kvinnoprästmotståndarnas 

agerande även borde ses ur ett demokratiskt perspektiv. Var det 

rimligt att en person, prästen, hade sådan makt?515  

Från socialdemokratiskt håll hävdade redaktören Arndt 

Johansson att det var dags att stoppa kvinnoprästmotståndarna. 

Den stora sprickan fanns mellan prästerna och folket och det var 

folkets vilja som var avgörande.516 Broderskapsrörelsens 

ordförande riksdagsledamoten Evert Svensson (f. 1925) pekade 

även han på att motståndarna inte förde ”Svenska kyrkans talan, 

inte kyrkomötets, inte riksdagens, inte kyrkfolkets, inte de valda 

ombuden i fullmäktigeförsamlingarna. Inte den överväldigande 

majoriteten.”517 

Initiativen från organisationer och enskilda för att komma 

till rätta med den problematik som fanns att en del präster inte 

såg sig kunna följa kyrkomötets/riksdagens beslut i ämbetsfrågan 

vittnar om ett omfattande stöd. Makten över prästämbetet 

tillkom folket. Det var en fråga som engagerade många som 

kanske inte annars stod så nära kyrkan. Ingmar Ström uppfattade 

det som att rättsmedvetandet stördes, andra talade om 

demokratiska beslut. Åter andra tog upp frågan ur ett 

jämställdhetsperspektiv, det var en genusfråga, och den briserade 

i en tid då kvinnans frigörelse var viktig i samhället i stort.  

Utan tvekan fanns det ett starkt stöd för de kvinnliga 

prästerna och konflikten med dem som motsatte sig förändringen 

var skarp. Den folkliga omfattningen av stödet ska inte 

underskattas. Även om det var politiska eller andra 

organisationer som trädde fram var med ett rimligt antagande de 

                         
514 Ollén 1963. 
515 Ernestam 1968. 
516 A. Johansson 1973. 
517 Svensson 1974. 
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flesta av dem även medlemmar i Svenska kyrkan. Det kan därför 

ses som en revolt från lekfolket mot motståndarna. Konflikterna 

lokalt mellan präster som till exempel inte ville upplåta ”sin” 

kyrka och kyrkoråd och församlingsbor kan därför ses som en 

konflikt mellan lekfolk och präster.  

Makten över kyrkans styrning 

 

Sedan 1945 hade församlingarna slutit sig samman i en egen 

organisation, Svenska Pastoratens Riksförbund (SPR) för att 

tillvara de kyrkliga kommunernas intressen.518 Det handlade om 

ekonomi, personalfrågor och begravningsfrågor med mera. Det 

handlade dock inte om övergripande frågor som kyrkans budskap, 

utbildning eller teologi. Sådana frågor hanterades av Allmänna 

kyrkomötet, som sammanträdde minst vart femte år på kallelse 

av Kungl. Maj:t. Det fanns dock ett missnöje och 

socialdemokrater med Arndt Johansson som första namn ville 

1966 bryta prästväldet och demokratisera kyrkan med ett starkt 

inflytande från lekfolket.519 En demokratisk organisation skulle 

skapas byggd på församlingarna, men om detta stoppades menade 

agr. lic. Gösta Berglund att ett lekmannaförbund i så fall behövde 

skapas.520 En församlingsförbundskommitté hade vid flera 

tillfällen överläggningar med styrelsen för Pastoratens 

riksförbund, som för sin del motsatte sig idén och ändrade sina 

stadgar för att bredda sin verksamhet så att församlingarna 

                         
518 Westberg 2022. 
519 Expressen 7.5.1966. 
520 DN 8.5.1966 och SvD 28.5.1967. 
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kunde bli medlemmar.521 Vestmanlands Läns Tidning menade att 

det hela var en luftig idé utan verklighetsförankring.522  

Det är uppenbart att denna konflikt rörde folkets inflytande 

över den kyrkliga beslutsapparaten. Svenska pastoratens 

riksförbund uppfattades inte som tillräckligt representativt. 

Kyrkomötet valdes visserligen i proportionella val men biskopar 

var självskrivna och präster valdes i en egen kategori. Folket hade 

inte makt över besluten utan det kyrkliga ämbetets inflytande var 

för stort, menade bland andra Arndt Johansson. I folkkyrkan 

skulle folket bestämma. 

Konflikten kom att lösas genom att engagemanget ebbade 

ut och genom att kyrkomötet reformerades 1982 och fick 251 fritt 

valda ledamöter. Valen skedde proportionellt. Genom detta 

system kom lekfolkets inflytande att stärkas markant. Någon 

analys av vad förändringarna betydde ur ecklesiologisk synvinkel 

gjordes aldrig, vilket jag visat i min bok om partipolitisk 

påverkan på kyrkomötet.523 Även i stiften ökades lekfolkets 

inflytande genom införande av stiftssamfälligheter 1988, där 

lekfolket dominerade de beslutande organen.  

Det fanns även en spänning mellan Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbund och den centralstyrelse som 

tillsattes av kyrkomötet. Med olika perspektiv på kyrkan – 

uppifrån och nerifrån – kunde konflikter uppstå både om 

ansvarsområden och agerande. Pastoratsförbundet genomförde 

1988 en enkät i kyrka–stat-frågan vilken avvisades av 

centralstyrelsen. Kyrkans Tidning anade att konflikten rörde 

                         
521 Svenska pastoratens riksförbund protokoll 19.3.1968, 22.4.1968, 4.6.1968 

och 10.6.1970, SKAOA, CfN. SvD 18.3.1968 och 24.3.1968. Protokoll 

Fullmäktigesammanträde för Svenska Pastoratens riksförbund 5.6.1968, 

SKAOA, CfN. Vid det sista sammanträdet förklarades idén om ett 

församlingsförbund för vilande. 
522 Vestmanlands Läns Tidning 4.4.1968. 
523 K. Hansson 2019b. 
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frågan om den dubbla ansvarslinjen.524 Det är en analys jag inte 

delar. Det rörde sig snarare om vilken makt de två centrala 

organen, med var sina stora beslutandeförsamlingar, skulle ha 

inom kyrkan.  

Sammanfattning 

 

I detta avsnitt har jag lyft fram fem olika konfliktområden som 

varit tydliga under den undersökta perioden. De har berört 

makten över ledarskapet, det vill säga gränserna mellan 

kyrkorådets beslutsbefogenhet och kyrkoherdens. Vidare makten 

över kyrkans närvaro, där präster önskade dela församlingar och 

bygga kyrkor, medan de valda beslutsfattarna höll emot. Makten 

över kyrkorummet var det tredje konfliktområdet. Prästers 

nekande att upplåta kyrkorum för kyrkliga handlingar som skulle 

förrättas av en kvinnlig präst ledde till att makten att upplåta 

kyrkorummet överfördes till kyrkorådet. Närliggande var frågan 

om makten över prästämbetet. En stark folklig och kyrklig opinion 

stödde på olika sätt kvinnliga präster och flera församlingar 

önskade få kvinnliga präster. Makten över ämbetet skulle ligga 

hos lekfolket. Mitt sista exempel var makten över kyrkans styrning. 

Starka strävanden efter demokratisering ledde till att kyrkomötet 

reformerades och lekfolket fick ett avgörande inflytande på 

kyrkans beslutsstruktur. 

 
 

 

  

                         
524 Kyrkans Tidning 1988:29–30. 
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8. Principer och praktik: sammanfattning och 
analys 

Lekfolkets engagemang i Svenska kyrkans församlingar är 

omfattande. Jag har kortfattat inledningsvis redogjort för det 

frivilliga kyrkliga arbetet med söndagsskola, ungdomsgrupper, 

syföreningar, kyrkobröder, körer och mycket mer. Om detta finns 

mycket forskning. Den här studien avser lekfolkets engagemang, 

ansvar och makt som förtroendevalda i församlingarna. 

De forskningsfrågor som ställdes i början av den här boken 

handlade om regelverkets förändring och vilka makt-

förskjutningar som skedde. Vidare om biskoparnas syn på de 

förändringar som ägde rum samt de förtroendevaldas relation till 

kyrkans tro och församlingslivet.  Den sista avsåg frågan om 

spänningar och konflikter mellan lekfolk och präster.  

Förändringar i regelverket 

 

Lagstiftningen för församlingsstyrelsen har varit starkt anknuten 

till motsvarande lagstiftning för den borgerliga kommunen. 

Församlingsstyrelselagarna har varit kopior av 

kommunallagstiftningen, med vissa anpassningar för det kyrkliga 

området.  Församlingsstyrelselagen har inte ansetts vara av 

kyrkolags natur varför kyrkomötet inte deltagit i lagstiftningen. 

Även om kyrkliga organ har fått yttra sig har lagstiftningen, som 

annan kommunlagstiftning, avgjorts av riksdagen ensam.     
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Det är framför allt tre förändringar som varit avgörande för 

den förskjutning av makten från kyrkoherden till det folkvalda 

kyrkorådet som ägt rum och kyrkorådets därmed ökade ansvar. 

Dessa tre är anpassning till kommunallagarna, kyrkorådets 

ansvarsområde och upplåtande av kyrka. 

Anpassningar till kommunallagarna 

Församlingarna hade länge styrts så att en kyrkostämma valde 

kyrkorådet. Vid kyrkostämman hade samtliga röstberättigade 

tillträde och dessa tillställningar kunde dels bli stormiga, dels 

fatta beslut efter tillfälliga opinioner. Kyrkofullmäktige infördes 

därför 1930 i de allra största församlingarna, de med mer än 5000 

invånare. Valen skulle vara proportionella och spegla 

väljarkårens preferenser. De politiska partierna ställde upp i 

valen och mandaten fördelades efter de politiska partiernas 

styrka. På så sätt infördes den ordning som förblev under hela 

undersökningsperioden, dock med den skillnaden att de 

församlingar som inte behövde ha kyrkofullmäktige blev allt 

färre, på slutet endast de som hade mindre än 500 församlingsbor. 

Församlingarna fick således en representation från de 

politiska partierna. Detta skedde utan att någon ecklesiologisk 

diskussion ägde rum. Det var i stället demokratiaspekten som 

vägde tyngst och att den borgerliga kommunen och den kyrkliga 

kommunen skulle ha i stort identiska styrelseformer. 

Det som skilde de båda primärkommunerna åt var de 

anpassningar som gjordes för den kyrkliga verksamheten. 

Kyrkoherden fick genom sin ställning och sitt ansvar för den 

andliga verksamheten – gudstjänst, förkunnelse, sakraments-

förvaltning, själavård – vara kyrkorådets ordförande. Detta var 

ett område som kyrkorådet inte hade något inflytande över; det 

var biskop och domkapitel som granskade kyrkoherdens 

verksamhet.  
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I lagstiftningen 1930 infördes bestämmelsen att den som 

skulle väljas till kyrkorådet skulle vilja främja kyrkolivet. Det 

visade sig vara en bestämmelse som saknade innebörd. I rättsliga 

prövningar visade det sig att både frikyrkofolk och kommunister 

ansågs behöriga. Deras engagemang för frikyrklig eller 

antikyrklig verksamhet bedömdes inte vara något hinder. 

Därmed blev det möjligt för alla som tillhörde kyrkan att väljas 

till kyrkorådet, oavsett kvalifikationsregeln. 

Kyrka och Folk menade att de nya bestämmelserna innebar 

en total politisering av kyrkolivet. Det innebar också en 

sekularisering enligt den teologiskt konservativa tidningen. 

Kyrkorådets ansvarsområde 

1961 års församlingsstyrelselag innehöll bestämmelser som 

vidgade kyrkorådets ansvar. En del av församlingsarbetet hörde 

till en lagstadgad del, det vill säga sådant som måste utföras. Dit 

hörde gudstjänster, kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning), 

konfirmandundervisning, anordnande av begravningsplatser och 

vård av den kyrkliga egendomen. Det ekonomiska ansvaret låg på 

kyrkorådet. Men det fanns utöver detta en omfattande 

verksamhet i församlingarna som hörde till det frivilliga kyrkliga 

arbetet, såsom söndagsskola, syföreningsarbete, ungdomsarbete 

med mera. Detta hade skötts på frivillig väg.  

1961 vidgades kyrkorådets ansvar så att kyrkorådet skulle 

”ha omsorg om församlingslivet och med uppmärksamhet följa 

dess utveckling”. Utan att göra någon uppräkning av vad detta 

handlade om avsåg ansvaret nu hela församlingslivet. Från 

teologiskt konservativt håll framfördes att detta egentligen inte 

avsåg någon förändring medan andra pekade på att de nya 

formuleringarna avsåg en faktisk ändring i kyrkorådets 

ansvarsområde. Jag delar den senare uppfattningen. 1982 tillkom 

även ett ansvar för informationsverksamheten i församlingen. 
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En nyhet 1961 var att kyrkoherden inte längre skulle vara 

kyrkorådsordförande ex officio, men att hen väl kunde väljas till 

ordförande. Kyrkoherden kunde därmed förlora makten över 

dagordningen och beredningen av ärenden till kyrkorådet. Även 

detta väckte kritik. Svensk Pastoraltidskrift menade att 

kyrkoherden reducerades till en teologisk fackman. Lag-

stiftningen innebar således att kyrkan fick en ännu tydligare 

kommunal karaktär. 

Upplåtande av kyrka 

Upplåtande av kyrka för andra ändamål än församlingens egna 

gudstjänster var oreglerad och det uppstod ibland spänningar om 

vem som skulle få tillträde till kyrkorummet och för vilket 

ändamål. Det löstes 1963 genom en särskild lagstiftning, som dock 

inte avsåg gudstjänster eller förrättningar, men väl konserter, 

föredrag och dylikt. Kyrkorådet fick uppdraget att fatta beslut 

om sådan upplåtelse, men kunde delegera det till en mindre grupp 

inom kyrkorådet i vilken kyrkoherden ingick eller enbart till 

kyrkoherden. Inget skulle få förekomma som stred mot 

kyrkorummets helgd. En del av kyrkoherdens ansvar vad gällde 

kyrkorummet övergick därmed till kyrkorådet. 

Sedan kvinnor hade prästvigts vägrade en del präster att 

upplåta kyrkan för vigslar, som skulle förrättas av kvinnlig präst. 

Särskilt uppmärksammades när Margit Sahlin 1976 inte fick 

tillträde till S:ta Klara kyrka för en vigsel. JO konstaterade att 

detta låg utanför den ram som den så kallade samvetsklausulen 

garanterade, nämligen att en motståndare inte skulle behöva 

tjänstgöra tillsammans med en kvinnlig präst. Här handlade det 

om myndighetsutövning och denna fick inte ta sin utgångspunkt 

i prästens kön. En lagstiftning kom på plats samtidigt som 

samvetsklausulen avskaffades.    
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Genom lagstiftningen 1982 fastställdes att tillfällig 

upplåtelse av kyrka skulle prövas av kyrkorådet och inte av 

kyrkoherden. Det betydde dock inte att församlingsbor hindrades 

att välja präst för en kyrklig förrättning. Kyrka och Folk 

uppfattade det så att kyrkoråden nu mot prästernas vilja skulle 

kunna upplåta kyrka för kvinnliga präster. Det var precis den nya 

ordningens mål, den enskilde prästens inställning skulle inte råda 

över den gällande ordningen eller församlingsbors önskemål.    

Över tid fråntogs således kyrkoherden några av sina 

beslutsfunktioner och sin position som självskriven ordförande i 

kyrkorådet. Den demokratisering som inte minst social-

demokraterna verkat för, fick därmed starkare genomslag i 

församlingslivet. Kyrkorådet fick ansvar för hela församlingslivet 

och makt över kyrkorummet. Kyrkorådet sattes samman i 

enlighet med de politiska preferenserna i väljarkåren. Ibland 

skedde detta så att inför kyrkovalet fördelade partierna platserna 

efter det nyligen genomförda kommunalvalet och därmed fanns 

endast en gemensam lista vid valförrättningen. Det innebar en 

ytterligare anslutning till den kommunala sfären.  

Det kan med rätta ifrågasättas om några val alls behövdes 

om fördelningen utgick från ett annat val. Det fanns säkert en 

tanke att dessa val, som samlade fler väljare och ansågs vara mer 

demokratiska, kunde vara grund för den kyrkliga repre-

sentationen. Men då behövdes ju inga kyrkliga val alls utan 

platserna kunde fördelas utan en komplicerad valprocess. Jag 

menar att detta var att underminera den kyrkliga demokratin 

med de proportionella kyrkovalen som grund. 

Principerna för församlingens styrelse förändrades över tid. 

Det låg i tiden med en ökad demokratisering. En överföring 

skedde av beslutsfunktioner och makt från kyrkoherden till 

kyrkorådet. Praktiken innebar att lekfolket fick ökar ansvar och 

ökade befogenheter som sträckte sig utöver ett ekonomiskt ansvar 

till att innefatta församlingslivet i hela dess vidd. Det låg i linje 
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med den teologiska synen på gudsfolket och dess uppdrag. Men 

det tolkades knappast i teologiska termer utan i demokratiska.  

Biskoparna och förändringarna 

 

Jag har sett igenom olika typer av dokument för att få en 

uppfattning om biskoparnas inställning till de förändringar som 

skett under perioden 1930–2000: biskoparnas herdabrev, deras 

ämbetsberättelser och vad som publicerats i stiftens julböcker.  

Sammantaget kan jag konstatera att biskoparna 

inledningsvis var tveksamma till 1930 års lag om för-

samlingsstyrelse. Det fanns en oro för vad det proportionella 

valsättet skulle innebära med politiska partier representerade i 

församlingarnas styrelse. Kvalifikationskraven – att vilja främja 

kyrkolivet – räckte inte. Biskoparnas farhågor visade sig helt 

korrekta på denna punkt, bestämmelsen saknade verklig 

innebörd. Kraven kunde snarast ses som en anvisning till dem som 

nominerade ledamöter i de kyrkliga organen, men inte något med 

rättslig verkan.  

Biskoparna betonade att det fanns en risk att frågor 

avgjordes som partifrågor och att beslut som fattades inom 

partierna blev bindande också för dem som representerade 

partierna i kyrkliga sammanhang.  

Hos några av biskoparna fanns en strävan att vid sidan av 

kyrkorådet skapa församlingsråd, i vilka kyrkoaktiva och 

företrädare för olika kyrkliga verksamheter skulle ta plats. Råden 

skulle utgöra en slags styrelse över det frivilliga församlingslivet.  

Tonläget förändrades i början av 1960-talet. Den 

demokratiska utvecklingen bejakades, om än med reservationer. 

Det var inom evangeliet som den högsta normen fanns. 

Västeråsbiskopen Claes-Bertil Ytterberg såg den ökade 
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demokratiseringen som ett tecken på att människan gått från 

underdånighet till att bli myndiggjord.  

Biskoparnas herdabrev adresserades på olika sätt. I 

periodens inledning till prästerna, senare till en allt vidare krets 

av medarbetare, till medkristna, till stiftet för att under de sista 

åren ibland sakna en specifik adressat. Herdabreven förändrades 

också till innehåll, från diskussioner om den prästerliga tjänsten 

till ett mer teologiskt innehåll, ibland i aktuella samhällsfrågor. 

Däremot diskuterade biskoparna inte demokratiseringen av 

kyrkan i nämnvärd utsträckning vilket jag menar är utslag av ett 

bristande engagemang.  

Flera biskopar konstaterade att vid nomineringarna till de 

kyrkliga organen sökte partierna efter folk som visade ett positivt 

intresse. Det motstånd mot kyrkan som yttrade sig inledningsvis 

från socialdemokrater övergick senare till ett positivt 

engagemang.  

Stiftens julböcker hade inte mycket material som 

diskuterade lekfolkets ansvar och uppgift. Artiklar om 

prästämbetet och de döpta och troendes allmänna prästadöme 

förekom, men inte diskussioner om politisk tillhörighet och 

kyrkoengagemang med undantag för Till Hembygden där 

kyrkoherden Berndt Bäcklund 1945 pläderade för att ett politiskt 

engagemang hos socialdemokraterna gick väl samman med 

kristen tro och deltagande i församlingslivet. 

Även om biskoparna över tid uttryckt sig mer positivt till 

förändringarna betonade de att kyrkan i första hand var kyrka 

och inte en politiskt styrd kommun. 
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Lekfolket och kyrkans tro 

 

För att bli nominerad och förtroendevald krävdes valbarhet. Det 

gällde inte valbarhet i formell mening, utan två rekvisit gällde: 

först politisk valbarhet, därefter religiös valbarhet. Om en person 

var politiskt valbar, det vill säga att ett parti ville lansera hen, 

kunde också den religiösa valbarheten bli avgörande. Det gällde 

att på listorna vid kyrkovalen ha personer som både kändes som 

goda representanter för partiet men också hade ett engagemang 

eller intresse för församlingen.   

Under lång tid var det så att mannen var norm, 

ojämlikheten var slående. Olikheter mellan könen förklarades som 

bagateller, tillfälligheter, något som var oproblematiskt. 

Maktutredningen hade uppmärksammat könsmaktsordningen och 

samma problematik fanns på många håll i samhället, så även 

inom kyrkan. 

I några undersökningar har lekfolkets engagemang inom det 

frivilliga församlingslivet och deras trosföreställningar studerats. 

Jag har gått igenom samtliga enkätsvar i en enkät som gjordes av 

Diakonistyrelsen 1960. I cirka en fjärdedel av kyrkoråden 

uppgavs att någon eller några av ledamöterna engagerade sig i det 

frivilliga församlingsarbetet (kyrkobröder, söndagsskola, 

ungdomsarbete, syföreningar, körer med mera). 

I en senare undersökning 1973 som riktades till 

kyrkofullmäktigeledamöter redovisades att cirka hälften av 

ledamöterna deltog i någon del av det frivilliga arbetet. Eftersom 

undersökningarna avsevärt skiljer sig i sin metod går det inte att 

dra någon slutsats att det skulle innebära en väsentlig ökning. 

Båda undersökningarna ger dock vid handen att många 

ledamöter engagerade sig i församlingslivet. Samtidigt är det 

tydligt, att i en verksamhet som de förtroendevalda var satta att 

främja, deltog en stor del av dem inte alls i församlingslivet. De 

miste inifrånperspektiv och dessutom personlig uppbyggelse. 
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Ett par undersökningar (Göran Gustafsson och Per 

Hansson) har behandlat om de förtroendevalda deltog i 

gudstjänstlivet. Resultat var att ungefär hälften deltog en gång i 

månaden. Det fanns dock kyrkogeografiska variationer mellan ett 

mer kyrkligt Västsverige, Norrland och storstaden Stockholm. 

När det gäller ledamöternas trosföreställningar hade hälften av 

kyrkofullmäktigeledamöterna en anknytning till den kristna tron 

och praktiserade en tro i gudstjänst och församlingsverksamhet.  

Kyrkofullmäktigeledamöterna i gemen kan därför inte 

betraktas som sekulariserade i de undersökningar jag redovisat. 

De var flitigare gudstjänstdeltagare än allmänheten. En stor del 

av dem som hade valts, hade en förankring i kyrkans 

gudstjänstliv och i de kristna trosföreställningarna. I kristna 

kyrkor i andra länder förväntades dock betydligt större 

engagemang med aktivt gudstjänstdeltagande och aktivt 

engagemang i församlingsarbetet.  

På ett övergripande plan går det att se att det inte stämmer 

att de förtroendevalda var okyrkliga eller bara var intresserade av 

den ekonomiska förvaltningen. Samtidigt menar jag att det var 

problematiskt att så många inte tillhörde den gudstjänstfirande 

församlingen eller bejakade kristna trossatser när de var satta att 

svara för församlingens verksamhet. 

Konflikter 

 

I min undersökning har jag kunnat konstatera att de stora 

konflikterna har rört sig om sådant som först utspelat sig på 

kyrkans nationella nivå. Det har handlat om makten över 

ledarskapet, makten över kyrkans närvaro, makten över 

kyrkorummet (som jag redan redogjort för ovan), makten över 

prästämbetet och makten om kyrkans styrning.    
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Ledarskapet 

Vem bestämde egentligen i församlingen? Vilket uppdrag hade 

kyrkoherden och vilken makt hade kyrkorådet? Det fanns en 

oklarhet om detta. Kyrkoherden hade ansvar för vad som kallats 

det transcendenta (förkunnelse, sakramentsförvaltning, 

undervisning, själavård) medan kyrkorådet om det immanenta 

(ekonomi, fastigheter med mera). Den så kallade dubbla 

ansvarslinjen rådde och ansvar utkrävdes på olika sätt. Prästerna 

granskades av biskop och domkapitel och det valda lekfolket av 

väljarna.  

Konflikter uppstod ibland när det gällde ledarskapet i 

församlingen. Var det kyrkorådet eller kyrkokamreraren som 

skulle vara chef för kyrkomusikerna, eller kanske båda? Det var 

oklart. Kunde kyrkorådet, som skulle främja församlingslivet, 

fatta beslut om hur nattvarden skulle firas, hur 

nattvardselementen skulle utdelas eller att vinet skulle blandas 

med vatten? Nej, det låg under kyrkoherden. Eller kunde 

kyrkorådet fatta beslut om den teologiska inriktningen – en 

konflikt om kyrkoherdens ansvar för förkunnelsen. 

Det fanns försök att lösa de oklara gränserna mellan 

kyrkoherdens ansvar och kyrkorådets/lekfolkets inflytande 

genom förtydliganden av hur regelverket borde tolkas. 

Kompetenskonflikter visade att det fanns ett engagemang inom 

kyrkoråden att styra mer i församlingen än de hade mandat till. 

Det bottnade möjligen i hur kyrkoråden såg på sin egen uppgift: 

som styrelse i ett kommunalt organ med beslutsordningar som 

anpassats för kyrklig verksamhet eller styrelse i en församling, 

som var ett utflöde av kyrkans mission i världen, där biskopar 

sände präster för att förverkliga uppdraget. Det fanns en 

strukturell kompetenskonflikt mellan de förtroendevalda och 

kyrkoherden. 
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Kyrkans närvaro 

Stockholm växte kraftigt efter andra världskriget. I början av 

1930-talet var både de kommunistiska och socialdemokratiska 

partierna emot att skapa nya församlingar och bygga nya kyrkor. 

Det hade de gått till val för att stoppa både nya församlingar och 

kyrkbyggen. Trots att församlingar växte med stor snabbhet, att 

antalet konfirmander ökade, var det ibland omöjligt att få medel 

till undervisningen. Det fanns en motsättning mellan 

kyrkopolitikerna i församlingarna – som följde den av partiet 

fastlagda linjen – och de som önskade utveckla församlingslivet.  

DN räknade antalet lediga sittplatser i kyrkorna i 

innerstaden en söndag 1954 och kunde konstatera att två 

tredjedelar var lediga. Det behövdes med andra ord inga nya 

kyrkor. 

I slutet av 1940-talet var tidsandan hätsk mot kyrkan. 

Förhoppning uteblev om att den samförståndsanda som 

utvecklats under kriget skulle bära frukt. Socialdemokraterna i 

Stockholm ville inte att den kyrkliga verksamheten skulle bli mer 

omfattande. Den skulle bedrivas inom befintliga ramar.  

Jag kan se att en fientlighet mot kyrkan, beslutad av 

politiska partier, trädde fram. Då partiernas representanter 

valdes in i kyrkofullmäktige och kyrkoråd övergick också de till 

att bromsa kyrkans utveckling, en hostilitet inifrån kyrkan. 

Makten över hur kyrkan var närvarande i den växande storstaden 

tillhörde inte prästerna.  

När kyrkoråden inte utvecklade kyrkolivet blev det i stället 

frivilliga organ som tog ansvar. I Nynäshamn lyckades frivilliga 

samla in så mycket pengar att en kyrka kunde invigas 1930. 
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Prästämbetet 

Sedan de första kvinnorna hade vigts till präster fanns det många 

initiativ till att någon av dessa skulle medverka vid olika 

gudstjänster, hålla föredrag eller få tjänster i församlingarna. Det 

finns många exempel på de konflikter som uppstod mellan 

kyrkoherdar och olika organisationer som önskade medverkan av 

en kvinnlig präst. Situationen spetsades ofta till, då det även var 

icke-kyrkliga organisationer som ville höra en kvinnlig präst. Hos 

allmänheten eller pressen fanns ingen sympati för inställningen 

att neka detta. Lekfolket stod i motsättning till prästerna. 

Politiska partier, riksdagsledamöter och olika organisationer 

hävdade demokrati och jämställdhetsperspektiv. Jag ser detta 

som en lekfolkets revolt mot motståndarna till kvinnliga präster. 

I flera församlingar tog kyrkorådet eller kyrkofullmäktige 

också initiativ till att begära att församlingen skulle få en kvinnlig 

präst när en tjänst blev ledig. Tjänsterna tillsattes oftast av 

domkapitlet. I Göteborg drev Fredrika-Bremer-förbundet vid ett 

kyrkoval att väljarna, som en markering, skulle stryka alla 

kvinnoprästmotståndare på valsedeln. 

Inom framför allt Växjö stift vägrade en del präster under 

1970-talet att ta upp kollekt till Diakonistyrelsen och sedermera 

även S:ta Katharinastiftelsen, där Margit Sahlin var 

föreståndare. De kunde inte medverka till att sådana 

organisationer stöddes. Eftersom kollekterna var påbjudna, 

begick prästerna tjänstefel när de inte pålyste kollekten. Flera 

straffades, några fick tio dagars suspension. 

Det fanns ingen folklig förankring för motståndet mot 

kvinnliga präster. Tvärtom fanns det en stor förväntan på dessa 

och de kallades att tala på många platser. Det råder ingen tvekan 

att aktioner mot deras framträdanden eller kollekt till S:ta 

Katharinastiftelsen tvärtom fördjupade motsättningarna mellan 

lekfolk och präster. 
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Kyrkans styrning   

Svenska kyrkan styrdes fram till 1982 av ett kyrkomöte som var 

sammansatt i olika kategorier och val: biskopar och präster i en, 

lekfolk i en annan. Lekfolket valdes av lekfolk och prästerna av 

präster. Biskoparna var självskrivna.  Det fanns en rörelse att 

lekfolket i församlingarna skulle ha ett större inflytande.  

Inte heller Svenska Pastoratens Riksförbund svarade mot 

behovet och initiativ togs 1966 av inflytelserika kyrkopolitiker, 

bland dem Arndt Johansson, redaktör på Dala-Demokraten, för 

att demokratisera kyrkan med ett starkt inflytande från lekfolket. 

Det kyrkliga ämbetets inflytande var för stort och folket skulle ha 

makt över besluten. Några konferenser genomfördes men 

initiativet rann ut i sanden då kyrkomötet demokratiserades 1982 

och fick 251 fritt valda ledamöter. Initiativet måste ses som ett 

missnöje med det dåvarande kyrkomötets sammansättning. 

Ledamöterna valdes kategorivis (präster och lekfolk) och 

biskoparna, som var självskrivna, hade tillsammans med 

prästerna ett stort inflytande.  

 

                                          *** 

 

De förändringar som har ägt rum i Svenska kyrkan under 

perioden 1930–2000 karaktäriseras framför allt av ett ökat ansvar 

för kyrkoråden, och därmed ökad makt. Kyrkoherdarnas 

inflytande har beskurits. Vidare har det partipolitiska systemet – 

okänt i alla andra kyrkor – blivit starkare genom att 

proportionella val till kyrkofullmäktige införts. De 

förtroendevalda ledamöterna har präglats av en relativt svag 

anknytning till kyrkans tro och till församlingslivet. 

Den kyrkosyn som har segrat är den som kan kallas den 

demokratiska folkkyrkan, byggd på tanken att folket är kyrkans 

subjekt. Den har växt fram och in i kyrkan utan att det har skett 

någon teologisk bearbetning om vad den innebär när det gäller 
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kyrkans självförståelse och på vilket sätt den förhåller sig till 

kyrkans uppenbarelse som norm. Den har framför allt drivits från 

socialdemokratiskt håll.  

Principerna har varit svagt teologiskt underbyggda och har 

som bärande inslag haft demokratisering. De ecklesiologiska 

frågorna har inte fördjupats utan det kommunala perspektivet på 

de lokala församlingarna har varit dominerande. 

Praktiken har präglats av flera konflikter, de största med 

ursprung i nationella frågor och inte i lokala. Konflikterna har 

stundtals haft sin grund i politiska ställningstaganden av närmast 

kyrkofientlig karaktär, som när kyrkoutbyggnad och 

församlingsdelningar stoppades i Stockholm. De har också 

präglats av jämställdhetsideal och rättssäkerhetspatos när 

kvinnliga präster på olika sätt hindrats att vara präster på samma 

villkor som män. Kompetenskonflikter mellan kyrkoråd och 

präster har haft sin grund i strukturella oklarheter. 

Lekfolksinitiativ att skapa en kyrklig nationell styrelse 

genomfördes inte, men det reformerade kyrkomötet 1982 svarade 

mot många av de önskemål som framfördes om ökat inflytande 

från lekfolket. 

Sammantaget har lekfolket fått sin ställning stärkt och ett 

ökat ansvar för styrningen av församlingarna. Samtidigt 

bibehölls prästernas självständiga ansvar för förkunnelsen, 

sakramentsförvaltningen, undervisningen och själavården. Den 

episkopala strukturen bevarades i kyrkan trots de många 

förändringarna fram till 2000. 

När Svenska kyrkan fick ändrade relationer 2000 fortsatte 

den demokratiseringsprocess som inletts och lekfolkets inflytande 

var fortsatt starkt. Vad detta innebar på det lokala planet i fråga 

om principer och praktik är ett viktigt område för fortsatt 

forskning.   
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