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1. Inledning 

 

Ju äldre vi blir, desto oftare konfronteras vi med döden. Någon eller några gånger under vår levnad får de 

flesta av oss också vara med om att beställa en begravning. Alla som har den erfarenheten vet att det finns 

många olika begravningsbyråer att välja på. Vilken byrå vi slutligen väljer kan bero på en mängd olika saker. 

Det kan vara ideologiska skäl som styr, liksom det kan vara tradition, tillgänglighet eller rekommendation 

från någon som tidigare haft god erfarenhet av en viss byrå.  

 

Lite förenklat uttryckt kan sägas att begravningsbranschen i Sverige är uppdelad mellan SBF (Sveriges 

Begravningsbyråers Förbund) och Fonus. Många av de privatägda byråerna är anslutna till SBF. Fonus har 

sina rötter i arbetarrörelsen. Man skulle kunna säga att begravningsbranschen är uppdelad i de politiska 

färgerna blått och rött. Fonus är den största aktören på marknaden. Svenska kyrkan är huvudman för 

begravningsverksamheten i landet. Samtidigt är hon det största trossamfundet i Sverige vilket i sin tur gör att 

hon är begravningsbyråernas största samarbetspartner.   

 

År 2000 skildes kyrkan och staten åt och ganska snart aktualiserades frågan om Svenska kyrkan även skulle 

kunna driva egna begravningsbyråer. 2005 startades Kyrkans begravningsbyrå i Västanfors – Västervåla 

församling i Fagersta. Strax därpå startade man en filial i Kungsör och i och med det var debatten om 

församlingsägda begravningsbyråer igång på allvar. Svenska kyrkans Överklagandenämnd har” fastställt att 

det inte kan anses vara en uppgift för Svenska kyrkans församlingar” att bedriva sådan verksamhet.1  

 

I den här uppsatsen studeras vad som gjorde att man valde att starta Kyrkans Begravningsbyrå i Västanfors – 

Västervåla församling samt vad det är som gör att de inte tar konsekvenserna av Överklagandenämndens 

slutsats och upphör med sin begravningsbyråverksamhet. 

 

 

 

                                                           
1 Eckerdal, Per (2009), Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 
utredningar 2009:2, s. 16 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Huvudsyftet med denna uppsats är att ta reda på vad som gjorde att församlingen i Västanfors -Västervåla 

valde att starta Kyrkans Begravningsbyrå 2005. Målet är även att utröna vad det är som gör att församlingen 

inte tar konsekvenserna av Överklagandenämndens beslut och upphör med sin begravningsbyråverksamhet. 

Överklagandenämnden har nämligen konstaterat att begravningsbyråverksamhet inte kan anses vara förenlig 

med församlingarnas kärnverksamhet. 

 

Ett alternativ till att öppna en egen byrå skulle kunna vara att istället satsa både kraft, energi och ekonomi på 

att vidareutveckla samarbetet med marknadens redan befintliga aktörer. Varför valde Västervåla-Västanfors 

inte den vägen? Vad är Kyrkans begravningsbyrås främsta konkurrensmedel? Vilka reaktioner har 

församlingen mött efter det att man öppnade sin begravningsbyrå?  

 

Ett annat mål för denna studie är att ta reda på hur stort upptagningsområde Kyrkans Begravningsbyrå i 

Västanfors-Västervåla har och hur stor del av begravningsuppdragen som just den byrån har hand om? En ny 

konkurrent på en redan befintlig marknad får ta emot olika reaktioner på sin satsning. Inte sällan applåderas 

en prispressande aktör av kunderna samtidigt som konkurrerande företag kanske har en både skeptisk och 

misstänksam hållning gentemot den nya aktören? Möter Kyrkans Begravningsbyrå misstankar om att ha 

fördelar av att vara så nära knuten till Svenska kyrkan då det exempelvis gäller att boka begravningstider och 

präster? Upplever sig församlingen sämre behandlad av kollegor inom stiftet sedan dess att 

Överklagandenämnden offentliggjort sitt ställningstagande i begravningsbyråfrågan?  

 

Arbetar personalen på Kyrkans begravningsbyrå endast där eller har de andra uppgifter inom församlingen då 

inte något begravningsuppdrag kräver deras engagemang? Om så är fallet; ser församlingens kyrkoherde 

något problem att församlingens och byråns medarbetare har flera roller? Kyrkans begravningsbyrå ordnar 

även borgerliga begravningar. Hur motiverar man det? Slutligen är det en förhoppning att få en bild av 

kyrkoherdens bild av Eckerdals utredning. 2 

 

                                                           
2
 Eckerdal, Per (2009), Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 

utredningar 2009:2 
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1.2 Avgränsningar 

 

Kyrkans begravningsbyrå startade sin verksamhet 2005 och var då en helt ny företeelse på 

begravningsmarknaden. Av naturliga skäl så finns inte mycket skrivet i ämnet innan detta årtal. Ämnet för 

denna studie är så att säga nutidshistoria och det är egentligen först då verksamheten är igång som det finns 

något att skriva om.  Per Eckerdals utredning Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och 

förutsättningar utgör ryggraden bland det tryckta material som jag har använt mig av.3 Förutom att den 

beskriver problematiken kring församlingsdrivna begravningsbyråer så berör den även den utveckling som 

både Svenska kyrkan och begravningsbranschen genomgått från 1850-talet och framåt.  Längre tillbaka i 

tiden går inte heller den här studien. Vid sidan om Eckerdals utredning så finns det arbeten som ändå tangerar 

den företeelse som jag studerar. Det kan exempelvis handla om begravningsentreprenörsyrket4  eller om ett 

arbete som syftar till att förbättra begravningsgudstjänsten. 5 Det äldsta tryckta materialet härrör från 1987 då 

den dåvarande svenske ärkebiskopen Bertil Werkström skriver i boken Handbok i Liturgik. 6 Det senaste 

materialet är hämtat ur ett av detta års augustinummer av Kyrkans Tidning.7  

 

Trots att det finns ”församlingsdrivna” begravningsbyråer på flera platser runt om i landet (Kungsör, 

Hällefors, Toarp, Norrbärke och Söderbärke) så har jag valt att endast studera församlingen i Västanfors – 

Västervåla. Jag har även valt att studera församlingen i huvudsak med ett inifrånperspektiv. Det vill säga att 

tyngdpunkten ligger på hur man i församlingen menar sig uppleva Kyrkans Begravningsbyrå. Använd 

litteratur, tidningsartiklar och intervjuer med de två konkurrerande begravningsbyråerna, kompletterar och 

nyanserar bilden av hur Kyrkans Begravningsbyrå upplevs – både på orten och i landet. Att inte studera det 

faktum att Kyrkans begravningsbyrå i Västanfors-Västervåla erbjuder andra intresserade församlingar ett 

                                                           
3  Eckerdal, Per (2009), Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 
utredningar 2009:2 
 
4 Davidsson Bremborg, Anna (2002), Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering. 
Lund: Lunds universitet 
 
5 Persenius, Ingrid (2006), Omsorg och mänsklig värdighet. Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbetet i Svenska 
kyrkan med inriktning på begravningar. Uppsala: Uppsala universitet 
 
6 Lindqvist, Kerstin, Sverkström, Lars, red. (1987), Handbok för begravning. Stockholm: Verbum 
 
7 Kyrkans Tidning, 34: 2010, s. 4 
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franchisekoncept är ett medvetet val. 8 Liksom att inte intervjua personer som valt att anlita Kyrkans 

Begravningsbyrås tjänster. Allt detta för att finna en lagom omfattning på denna uppsats. Det är inte 

verksamheten i Västanfors-Västervåla som har anmälts till Domkapitlet i Västerås och sedan även behandlats 

av Överklagandenämnden utan det är verksamheten i Kungsör. Anledningen till att det i denna uppsats inte 

fokuseras på Kungsör beror på att verksamheten har sitt ursprung i Västanfors-Västervåla och att det är 

denna församlings kyrkoherde som synts mest i den offentliga debatten. 

 

1.3 Forskningsläget 

I och med att Kyrkans Begravningsbyrå är en relativt ny företeelse så är det inte mycket som finns skrivet i 

ämnet. Stundtals har det därför varit problematiskt att finna material som skulle kunna utgöra byggstenar i 

färdigställandet av denna uppsats. Det material som onekligen ligger närmast ämnet för denna uppsats är Per 

Eckerdals utredning Arbetsformer i förändring - församlingens uppgift och förutsättningar.9 

 

1.4 Källmaterialet 

Det har slumpat sig så att all den tryckta litteratur som använts inför färdigställandet av denna uppsats är 

författad av personer som är präster. Kanske är det inte så underligt att det är just kyrkans folk som 

intresserat sig för dessa ämnen men det finns alltid ett problem där verksamheter och organisationer utreder 

sig själva. Det är lätt att bli hemmablind och en utomstående förmodas alltid att ha en mindre grumlig blick 

än den som själv är en del av det som skall studeras. Därför hade naturligtvis varit intressant att ta del av 

tankar formulerade av någon som står utanför den ”kyrkliga kontexten”. Någon sådan har jag dock inte funnit 

och därför är intervjuerna med de två konkurrerande begravningsbyråerna i Fagersta värdefulla. Liksom de 

tidningsartiklar som även studerats.  

 

                                                           
8 Kyrkans Tidning 5: 2010, s. 5 
 
9 Eckerdal, Per (2009), Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 
utredningar 2009:2 
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1. 5 Metoddiskussion 

Metoden som används i denna uppsats är att deskriptivt skildra vad som ledde fram till att församlingen i 

Västanfors-Västervåla valde att starta Kyrkans Begravningsbyrå och vad det är som gör att man trots 

Överklagandenämndens slutsats, fortsätter med denna verksamhet. I arbetet med denna uppsats så har 

intervjuer gjorts med församlingens kyrkoherde och med de två konkurrerande begravningsbyråerna. Den 

förra gjordes i församlingshemmet Lindgården i Fagersta, de två senare sköttes via e-post. Inför mötet med 

kyrkoherden så hade ett antal frågor färdigställts och det var dessa som sedan även ställdes. Under 

intervjutillfället så blev det vid något tillfälle nödvändigt att ställa en följdfråga eller att be om ett 

förtydligande. Detta gjorde att frågornas antal växte vilket i sin tur genererade tydligare och mer heltäckande 

svar. Intervjun med kyrkoherde Rydberg spelades in av mig och har sedan skrivits ut.10  De frågor som 

skickades via e-post till de två begravningsbyråerna var inte desamma som ställdes till Rydberg. Byråerna 

fick istället tre andra frågor.11 Tanken med detta upplägg har varit att få en bredd på frågorna och att detta i 

sin tur skall generera i svar som ger en så ”hel” beskrivning som möjligt av Kyrkans Begravningsbyrå i 

Fagersta. Relevant litteratur och tidningsartiklar har också studerats och återfinns i denna uppsats 

källförteckning. 

 

1.6 Definitioner 

I uppsatsen förekommer begrepp såsom domkapitel, kyrkomöte, kyrkoordning och överklagandenämnd. 

Nedan gör en kortfattad förklaring av dessa ords innebörd med en förhoppning om att det skall bidra till att 

läsningen blir lättare för den som kanske inte är så insatt i hur Svenska kyrkans organisation ser ut. 

 

Domkapitel 

Domkapitel finns i varje stift och har tillsammans med biskopen ”tillsyn över verksamheten i stiftets 

församlingar och samfälligheter”.  I tillsynen ingår bland annat befogenhetsprövning, utfärdande av 

församlingsinstruktion samt granskning av hur stiftets präster och diakoner utövar sina uppdrag samt hur 

dessa efterlever sina vigningslöften12.   

                                                           
10 Bilaga 2 
 
11 Bilaga 3 
 
12 http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift 
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Kyrkomöte 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter. Dessa är direktvalda 

av medlemmarna. Även de tretton biskoparna samt ärkebiskopen deltar i kyrkomötets arbete.  Kyrkomötet 

sammanträder en gång per år. Dessa sammanträden är uppdelade på två sessioner. Den första infaller under 

september månad och den avslutande äger rum i oktober. Vid den första sammankomsten bereds de ärenden 

som kommit in till kyrkomötet. Vid mötet i oktober fattas besluten. Kyrkomötet fattar beslut i frågor som 

gäller kyrkoordningen samt sådant som exempelvis rör kyrkohandboken och psalmboken.13 

 

 

Kyrkostyrelsen 

Kyrkostyrelsen är namnet på Svenska kyrkans styrelse på riksnivå. ”Den är kyrkans högsta ansvariga organ 

när kyrkomötet inte är samlat. Kyrkostyrelsen beslutar i alla övergripande och löpande frågor på nationell 

nivå. Den företräder Svenska kyrkan och har därmed rollen att vara kyrkans samlade röst i samhället”.14 

 

Kyrkoordning 

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet inom Svenska kyrkans regelsystem och beslutas av 

kyrkomötet. Kyrkoordningen utfärdades för första gången av 1999 års kyrkomöte (och ersatte då den gamla 

kyrkolagen). Sedan dess har den justerats upp årligen.15  

 

Överklagandenämnd 

Nämnden är ett särskilt organ vars uppgift är att ytterst ompröva beslut inom Svenska kyrkan. Nämnden 

”skall i sitt arbete ta tillvara kunskapen och erfarenheten från samhällets rättsväsende. En utgångspunkt är 

därför att de principer som är vedertagna för samhällets rättsordning i övrigt bör gälla också vid tolkningen 

och tillämpningen av kyrkoordningens bestämmelser”.16  

                                                           
13 http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift 
 
14

 http://www.svenskakyrkan.se  
 
15 http://www.svenskakyrkan.se 
 
16 https://www.svenskakyrkan.se/overklagandenamnden 
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2. Bakgrund 

 

Per Eckerdal är den som år 2007 fick i uppdrag av Svenska kyrkan att utreda frågan om församlingars 

begravningsbyråverksamhet är förenlig med Svenska kyrkans kärnverksamhet. I Lagen om Svenska kyrkan 

framgår det att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att 

utöva diakoni och mission.17 I Eckerdals utredning konstateras dock att det inte går att “vare sig praktiskt 

eller teoretiskt går /…/ att dra några skarpa gränser mellan uppgifterna att fira gudstjänst, bedriva 

undervisning och utöva diakoni och mission. Det är frågan om olika överlappande aspekter på kyrkans liv 

och uppdrag”. 18 

 

Eckerdals utredning publicerades 2009 och kommer att utgöra vägledning för Kyrkomötet 2010 vid vilket 

man skall ta ställning till församlingsdrivna begravningsbyråers existens. Eckerdal inleder sin utredning med 

att konstatera att Svenska kyrkans ställning, verksamhet och arbetsformer har förändrats radikalt under de 

senaste 150 åren.  Fram till mitten av 1800-talet härskade ännu enhetssamhället. I detta hade församlingen ett 

“övergripande ansvar i lokalsamhället med uppgifter som omfattade/…/ utbildning, sjuk- och socialvård, 

gudstjänster, själavård och kyrkliga handlingar. Samhället, de borgerliga kommunerna och staten, tog sedan 

stegvis över ansvaret för vården, skolan och den sociala omsorgen“.19   

 

Det är ungefär vid den här tiden som begravningsentreprenörsyrket uppstår. Till en början var det ett rent 

försäljaryrke vilket med tiden har utvecklats till ett ”yrke allt mer inriktat på tjänster och service”. 20 “Mycket 

av begravningsentreprenörernas arbete kretsar kring de anhöriga. Det är för dem man arbetar och utför 

begravningsuppdraget. För att ett möte ska bli bra arbetar begravningsentreprenörerna på att bygga upp 

förtroendet mellan sig och de anhöriga. Det ska helst finnas en tillit byggd på tidigare relationer mellan 

                                                           
17 Eckerdal, Per (2009),Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 
utredningar 2009:2, s. 35 
 
18 Eckerdal, 2009, s. 36 
 
19 Eckerdal, 2009, s. 20 
 
20 Davidsson Bremborg, Anna (2002),Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering. 
Lund: Lunds universitet, s. 39 
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parterna”.21 I sin avhandling skildrar Davidsson Bremborg entreprenörer som de som i stort sett gör allt som 

hör till en begravningsgudstjänst. Det är inte sällan entreprenören som träffar de anhöriga först. Det är nästan 

undantagslöst så att det är på begravningsbyrån som tid och plats för begravningen diskuteras och bokas. 

Önskar de anhöriga se den avlidne så bokar man en så kallad visning/bisättning hos begravningsbyrån och 

det är inte ovanligt att det är entreprenören som även håller i den. Davidsson Bremborg konstaterar att 

visningarna oftast sker “utan närvaro av en präst”.22 I mycket av den litteratur som använts inför detta 

uppsatsskrivande uttrycks en önskan om att förbättra kommunikationen mellan framför allt begravningsbyrån 

och församlingen. Inte sällan så försöker författarna förklara olika moments betydelse och innebörd. Syftet 

med dessa förklaringar är säkerligen en förhoppning hos författaren att detta tydliggörande skall bidra till att 

förståelsens broar slås mellan de olika personer och instanser som jobbar för och kring exempelvis 

begravningsgudstjänsten. Karl-Gunnar Ellverson skriver till exempel i sin bok Handbok i Liturgik att 

“begravningen ses i dag i nästan alla kyrkotraditioner som en gudstjänst för de efterlevande utan att för den 

skull vårt behov att tänka på  och be för den avlidna förnekas./…/ Om många begravningsliturgier sedan 

medeltiden främst präglats av döden och av doms- och botmotiven, har uppståndelseperspektivet i många 

nyare handböcker fått en mer framträdande roll. Samma tendens uttrycks också när påskljuset placeras på 

synlig plats i närheten av kistan. Allt oftare bär prästen påskens vita färg på stolan istället för som tidigare 

svart”.23 Davidsson Bremborg menar att entreprenörens engagemang och omsorg sträcker sig bortom 

begravningsgudstjänsten. Är det inte jordbegravning utan istället kremation är det ofta just 

begravningsentreprenören som håller i den därpå följande eventuella gravsättning av urnan. Hon skriver: 

“Generellt sätt har prästernas närvaro minskat vid urnsättningar”.24 

 

 Riten är viktig för människan och i många fall är det just kyrkans tjänster hon söker då hon vill markera 

något viktigt i livet. Det är i kyrkan hon döps, konfirmeras, vigs och slutligen begravs. Unni Wiig-Sandberg 

hänvisar i sitt arbete till en nordisk undersökning som visar att ” rätten att utnyttja de kyrkliga handlingarna i 

samband med dop, konfirmation, vigsel och begravningar är ett mycket viktigt skäl för medlemskap”.25  

                                                           
21

 Davidsson Bremborg, 2002 s. 153 
 
22 Davidsson Bremborg, 2002, s. 173-174 
 
23 Ellverson, Karl-Gunnar (2008), Handbok i Liturgik. Stockholm: Verbum, s. 137 
 
24 Davidsson Bremborg, Anna (2002),Yrke: begravningsentreprenör. Om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering. 
Lund: Lunds universitet s. 175 
 
25 Wiig-Sandberg, Unni (2006), Den nödvändiga riten? Om upplevelser av kvalitet i begravningsgudstjänsten. Uppsala: 
Diakonivetenskapliga institutet, s. 18 
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Begravningsgudstjänstens själavårdande perspektiv poängterade dåvarande ärkebiskopen Bertil Werkström 

på följande sätt: “Mot bakgrund av vår kunskap om sorgens psykologi bör vi stimulera till mer fantasi vid 

utformningen av begravningsgudstjänsten. Sång, musik och ritual kan bli en befriande och förlösande 

upplevelse. Samarbetet mellan präst, musiker, sorgehus och begravningsbyrå bör intensifieras. Begravningen 

är ett led i sorgearbetet och måste utföras så att den blir meningsfull för de sörjande”.26  

 

I januari 2005 startade församlingen i Västanfors-Västervåla sin begravningsbyrå. Man driver byrån genom 

bolaget Kyrkans vård och omsorg i Sverige AB. Året därpå startades en filial i Kungsörs församling. Denna 

filial tog församlingen i Kungsör senare över. Kungsörs församlings beslut om samarbete med Kyrkans 

begravningsbyrå överklagades av en församlingsmedlem till domkapitlet i Västerås stift. I den insända 

överklagan ställdes frågan om “samarbetet med begravningsbyrån som drivs i aktiebolagsform hänför sig till 

något som inte är angeläget för församlingen samt om det strider mot kyrkoordningen eller annan bindande 

rättsregel“.27 Domkapitlet fann den 29 augusti 2006 att så inte var fallet – men gjorde följande tillägg: “En 

församlings samarbete med en viss begravningsbyrå måste ske med omdöme så att misshälligheter inte 

uppkommer och förtroende inte äventyras. Det är viktigt att församlingens grundläggande uppgift enligt 

KO28 inte sammanblandas med samarbete med begravningsbyråbolaget. Det framstår därför som mindre 

lämpligt att församlingens kyrkoherde och ordföranden i kyrkorådet kopplas som styrelseledamöter i 

bolaget”.29 Författaren till utredningen ser detta som ett tydligt uttryck för att domkapitlet “inte såg 

begravningsbyråverksamheten som en del av församlingens grundläggande uppgift”. 30 

 

Domkapitlets beslut överklagades därefter till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Denna kom fram till: 

“att det inte kan anses vara en uppgift för Svenska kyrkans församlingar att bedriva 

begravningsbyråverksamhet, vare sig självständigt eller tillsammans med en annan, och att det klandrade 

beslutet således är oförenligt med regleringen i kyrkoordningen“.31 Som stöd till sitt beslut åberopade man 

                                                           
26 Lindqvist, Kerstin, Sverkström, Lars, red. (1987), Handbok för begravning. Stockholm: Verbum, s. 7 
 
27 Eckerdal, Per (2009), Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 
utredningar 2009:2, s. 56 
 
28 Kyrkoordningen 
 
29 Eckerdal, 2009, s. 56 
 
30 Eckerdal, 2009, s. 56 
 
31 Eckerdal, 2009, s. 56 
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behandlingen av en motion ställd till 2004 års kyrkomöte. I denna motion föreslogs att kyrkostyrelsen skulle 

få i uppdrag att utreda möjligheten till att skapa en rikstäckande Svenska kyrkans begravningsbyrå. Denna 

motion avslogs av Ekonomi- och egendomsutskottet då begravningsbyråverksamhet inte kunde anses vara en 

av kyrkans kärnverksamheter.32 Beslutet ledde till en intensiv debatt men Kungsörs församling har fortsatt att 

driva sin begravningsbyrå, liksom de flesta andra församlingarna som ägnat sig åt sådan verksamhet. Tre 

byråer har även startats efter det att nämnden fattat sitt beslut (Hällefors, Smedjebacken, Söderbärke). Dock 

valde Härnösands domkyrkoförsamling att lägga ner sin begravningsbyrå efter det att Överklagandenämnden 

offentliggjort sitt beslut.33 

 

Kyrkostyrelsen tillsatte en utredning under hösten 2006 i vilken bland annat undersöktes hur allmänheten 

ställde sig till att det bedrivs begravningsbyråverksamhet i vissa av Svenska kyrkans församlingar. Resultatet 

visar att ungefär hälften var ”mer eller mindre positiva till att kyrkan driver begravningsbyråer”.34 

 

Eckerdal kan “inte finna att Svenska kyrkans uppdrag som huvudman för begravningsverksamheten och den 

myndighetsfunktion det medför i sig skulle utgöra ett hinder för församlingar att bedriva 

begravningsbyråverksamhet”.35 Ur konkurrenssynpunkt är det dock viktigt att kyrkoavgiftsmedel inte 

används som subventionering av begravningsbyråverksamheten.36  

 

Enligt Eckerdal så har begravningsbyråverksamhet “en uppenbar anknytning till den grundläggande 

uppgiften med dess diakonala och men även liturgiska dimension”.37  Men han har svårt att se logiken i att 

Svenska kyrkans församlingar känner sig motiverade till att öppna egen byrå på de orter där samarbetet med 

redan befintliga aktörer fungerar väl.38 Eckerdal anser att det är viktigt att hålla isär församlingarnas olika 

funktioner om man även etablerar begravningsbyrå inom församlingens ram.  Därför bör byrån drivas av 

                                                                                                                                                                                                                   
 
32 Eckerdal, 2009, s. 56-57 
 
33 Eckerdal, Per (2009), Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 
utredningar 2009:2, s. 57, samt http://www.kyrkansbegravningsbyra.se  
 
34Eckerdal, 2009, s. 65 
 
35 Eckerdal, 2009, s. 157 
 
36 Eckerdal, 2009, s. 157  
 
37 Eckerdal, 2009, s. 159 
 
38 Eckerdal, 2009, s. 160 
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annan juridisk person än trossamfundet. Särskild lokal och telefonnummer gör gränserna tydligare ut mot 

kund. Även att personalen på byrån just arbetar där och ingen annanstans inom församlingen ser utredaren 

som något positivt.39 

 

Trots att Svenska kyrkans överklagandenämnd har fattat ett beslut om att begravningsbyråverksamhet inte 

kan räknas som en del av församlingens kärnverksamhet så händer det inget med de församlingar som trotsar 

beslutet. Det är så att säga riskfritt att både fortsätta att driva redan befintliga byråer och att starta nya. Några 

sanktioner finns nämligen inte inskrivna i Kyrkoordningen och ” Överklagandenämnden kan inte utmäta 

straff”.40 

 

 

3. Undersökningsdel 

Strax efter det att jag beslutat mig för att studera det faktum att vissa församlingar inom Svenska kyrkan 

bedriver begravningsbyråverksamhet gick det att läsa en annons i Kyrkans Tidning41 som handlade om just 

detta. I annonsen berättar Västanfors-Västervåla församling om att man i fem år bedrivit 

begravningsbyråverksamhet på orten och man menar att resultatet varit överväldigande positivt. Under åren 

har man även lyckats upparbeta en del know how som skulle kunna komma andra 

begravningsbyråintresserade församlingar till del. I annonsen erbjuds de församlingar som vill starta en 

begravningsbyrå ett franschisekoncept. En av kontaktpersonerna i annonsen är kyrkoherde Henrik Rydberg.  

Jag beslutade att ta kontakt med honom via e-post och resultatet av denna kontakt blev senare ett besök på 

hans kontor i församlingshemmet Fagersta. 42 Ursprungligen var min tanke att studera flera församlingar som 

driver begravningsbyråer. Efter mötet med Rydberg kunde jag dock konstatera att en sådan studie skulle bli 

alltför omfångsrik. Nedan presenteras därför den begravningsbyråverksamhet som bedrivs i Västanfors-

Västervåla. Att i den här studien även titta närmare på det franchisekoncept de erbjuder andra församlingar 

                                                           
39 Eckerdal, 2009, s. 161 
 
40 Eckerdal, Per (2009), Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. Uppsala: Svenska kyrkans 
utredningar 2009:2,s. 55 
 
41 Kyrkans Tidning 5: 2010, s. 5 
 
42 Bilaga 1 
 



14 

 

skulle göra slutprodukten alltför spretig. För att få en lite mer nyanserad bild av ur Kyrkans Begravningsbyrå 

har påverkat Fagersta så har det känts angeläget att även lyssna in de sedan redan tidigare etablerade byråerna 

på marknaden, Västervåla Begravningsbyrå och Fonus. Ingen av dessa byråer hade möjlighet att ta emot mig 

då jag besökte Fagersta så min kontakt med dessa har skötts, som tidigare nämnts, via e-post. Båda byråer har 

fått likalydande frågeställningar översända till sig.43 Deras respektive svar återfinns i sammanfattande form 

under respektive begravningsbyrås namn. Deras exakta svar återfinns under rubriken bilagor.44 Fonus 

ståndpunkt kommer även fram på ett tydligt sätt i vissa av de tidningsartiklar som jag studerat och som det 

refereras till i detta avsnitt (se löpande text samt under rubriken källhänvisning). Vid sin distriktsstämma 

2008 presenterade Fonus Dalarna ett ganska omfattande material som sammanfattade situationen ”Kyrkans 

Begravningsbyrå”. Dels så ges en kort historik till den uppkomna situationen, därefter presenteras de åtgärder 

Fonus vidtagit för att förhindra att församlingarna fortsätter med sin begravningsbyråverksamhet. 

Kompendiet, som återfinns som bilaga till denna uppsats, avslutas med att Fonus uppmanar sina egna att 

oförtrutet fortsätta kampen mot Kyrkans Begravningsbyrå.45 

3.1 Västanfors - Västervåla 

 

Västanfors - Västervåla församling ligger i Fagersta kommun och hör till Västerås stift. Kommunen har cirka 

12 000 invånare och är en utpräglad industriort med arbetsgivare som Seco Tools AB, Fagersta Stainless AB, 

Atlas Copco Secoroc AB och Outokumpu Stainless Tubular Products AB. Församlingens gränser 

sammanfaller med kommunens och både kommunen och församlingen är måna om att bevara det goda 

samarbetsklimat som råder.   

 

Församlingen har cirka 80 anställda och bedriver en mycket aktiv verksamhet.46 På sin hemsida beskriver 

man sig som en församling där verksamheten ”präglas av en kristen människosyn och utgår hela tiden från 

människors olika behov”. Man menar också att det är ”viktigt att vi som kyrka i denna församling kan finnas 

till hands för människor under hela livscykeln”.47 Den egna uppfattningen är även att församlingens arbete 

                                                           
43 Bilaga 3 
 
44 Bilaga 4-5 
 
45 Bilaga 6 
 
46 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
 
47 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
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sedan lång tid präglats av både optimism och framtidstro och att detta klimat har genererat modet att pröva 

nya vägar – även på oplöjd mark ”och i verksamheter som inte har haft traditionell kyrklig prägel”.48 Det 

man syftar på är att man sedan ett antal år bedriver begravningsbyråverksamhet, friskola, friförskola och 

behandlingshem. Församlingen har valt att driva dessa verksamheter i bolagsform. Församlingens bolag är 

fyra till antalet. Moderbolaget Svenska Kyrkan i Fagersta AB (kyrkoherden är ledamot), dotterbolagen 

Malingsbo Rehabcenter (kyrkoherden är ordförande), Kyrkans Vård och Omsorg i Sverige AB (kyrkoherden 

är vd), Kyrkans Begravningsbyrå AB (kyrkoherden är både ordförande och vd). I församlingen motiverar 

man bolagslösningen med att tanken är att på så sätt skapa “brandväggar” mellan olika verksamheters 

ekonomiska risktaganden. Man menar även att konceptet gör det möjligt för församlingen/ägaren “att flytta 

verksamhetsöverskott till de verksamheter som bäst behöver medel”.49  

 

I församlingsinstruktionen skriver man att församlingens målsättning är “att ständigt söka nya vägar att vara 

kyrka idag. I och med den samhällsomvandling vi ser, där välfärdsbygget eroderar och folkhemmet knakar i 

fogarna, kan mycket komma att förändras. Hur ser kyrkans roll ut i framtiden när det gäller samhällets 

traditionella omsorgsfrågor som t.ex. sjukvård och äldreomsorg? Vi vill vara väl förberedda att möta de nya 

krav och förväntningar som kan ställas på vår kyrka. Det är samtidigt viktigt för kyrkan, i en tid med 

sviktande medlemsunderlag, att söka nya vägar till intäkter; intäkter som behövs när nya krav och 

förväntningar uppstår”.50 

 

 

I Västanfors-Västervåla arbetar de anställda utifrån ett diakonalt förhållningssätt. I församlingsinstruktionen 

presenteras även församlingens pastorala program. I detta framgår bland annat att församlingen vill att deras 

kyrka skall vara välkomnande, vilsam och accepterande och en plats där människor möts med kärlek och 

respekt.  Man önskar även att kyrkan skall vara en positiv och livsbejakande kraft i bygden. Man vill stå på 

de utsattas sida och ”visa på ödmjukhet och respekt för allt liv och vara en plats för kreativitet och växt”.51 

 

                                                                                                                                                                                                                   
 
48 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
 
49 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
 
50 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
 
51 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
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Henrik Rydberg beskrivs av de anställda som de många idéernas initiativtagare. 52 Han menar att anledningen 

till att församlingen valde att starta sin begravningsbyråverksamhet 2005 inte går att finna i ett slags missnöje 

gentemot hur de redan etablerade byråerna på orten (Fonus samt Västervåla Begravningsbyrå) skötte sina 

uppdrag. Tvärtom påpekar han att samarbetet med dem alltid fungerat väl och framhåller att så är fortfarande 

fallet. Skälet är istället, enligt Rydberg, det att man i församlingen konstaterat att man redan hjälpte 

lokalbefolkningen “med allt annat” så varför skulle man inte även kunna hjälpa till med “de enkla 

uppgifterna som en begravningsbyrå gör?”.53 Enligt Rydberg så är det även så att anhöriga till en avliden 

uppfattar församlingen som den som ansvarar för helhetens kvalitet i samband med begravningen. För att 

kunna leva upp till den föreställningen blir det då viktigt för församlingen att få än bättre kontroll i den 

händelsekedja som tar sin början i och med ett dödsfall och som, lite förenklat uttryckt, slutar efter det av 

gravsättning av den avlidne har ägt rum, genom att mer och mer engagera sig i de olika delarna av det som 

utgör helheten. Samtidigt som Rydberg intygar att det råder ett gott samarbetsklimat mellan församlingen och 

de övriga två begravningsbyråerna på orten så menar han dock även att den traditionella 

begravningsbyråbranschen faktiskt inte fungerar så väl som många tror.  

3.2 Kyrkans Begravningsbyrå 

 

Rydberg talar hela tiden väldigt engagerat om Kyrkans begravningsbyrå vilken har kommit till under hans tid 

som församlingens kyrkoherde. Man får förmoda att han varit väldigt aktiv i utformningsprocessen av 

konceptet. Allt verkar väldigt genomarbetat. Besöker man församlingens hemsida får man en väldigt god 

överblick över de olika verksamheter som församlingen bedriver. 54  

Under rubriken begravning så går det att läsa:  

 

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i 

samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. 

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked. Ett dödsfall är 

nästan alltid upprörande och chockerande. Det kan i en sådan situation vara svårt att tänka logiskt 

                                                           
52 Avesta Tidning, 070108, s. 6 
 
53 Bilaga 2 
 
54 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
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och klart. Därför är det ofta bra att ta det lite lugnt i samband med dödsfallet; det är väldigt få 

saker som det egentligen är bråttom med. Man kan till och med vänta någon dag att kontakta 

begravningsbyrån. De allra flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för att utföra tjänster i 

samband med begravningen. Det är lämpligt att i samråd med byrån avgöra hur mycket man vill 

ha hjälp med och vad man kan och vill göra själv. 

 

 

Därefter informerar man om att församlingen sedan 2005 driver Kyrkans Begravningsbyrå och avslutar med 

att uppmana till ytterligare läsning på begravningsbyråns egen hemsida.55 Hemsidan för Kyrkans 

Begravningsbyrå är även den väldigt informativ. Här finns alla goda möjligheter för att den som söker byråns 

hjälp skall känna sig väl förberedd. Under rubriken Kontakta begravningsbyrån ges råd och tips om vad man 

bör tänka på inför besöket – som kan ske antingen i hemmet eller på begravningsbyrån. Man har också valt 

att i punktform presentera alla de frågor som begravningsbyrån kommer att ställa till den eller de som 

kommer för att beställa begravningen. På samma sida informerar man om möjligheten att få se den döde och 

man framhåller det positiva som en sådan kan innebära i det fortsatta sorgearbetet. Visning av de avlidna 

ingår i Kyrkans Begravningsbyrås grundarvode och kostar därför alltså inget extra. 

 

På hemsidan informeras även om så kallad gåvoförmedling – det vill säga hedra den avlidne genom att 

skänka pengar till någon fond. Man listar några av de vanligaste fonderna (samtliga 90-fonder) och uppger 

även respektive fonds plusgironummer. Man informerar även om dokumentet Min sista vilja som är en 

variant av det av Fonus framtagna välkända Vita Arkivet i vilket man fyller i sina önskemål kring den egna 

begravningen och även antecknar sina försäkringar, bankkonton, eventuella gåvobrev och testamenten. Syftet 

är att underlätta för de anhöriga och man kan fylla i sitt eget exemplar av Min sista vilja direkt på nätet och 

sedan förvara den utskrivna versionen antingen hemma eller hos Kyrkans Begravningsbyrå.  

 

Därefter informerar man om de olika gravsättningsalternativen. Det vill säga önskas jordbegravning eller 

kremation? Önskas grav eller minneslund? Därefter presenteras de olika kyrkorna och kapellen. Man 

förklarar även syftet med det samtal som äger rum mellan familjen och den präst som skall leda 

begravningsgudstjänsten. ”Det handlar om att de anhöriga ska få möjlighet att tala om situationen, om de 

olika och ofta blandade känslor av upprördhet, förtvivlan, tomhet, sorg, tacksamhet eller vrede som kan dyka 

                                                           
55 http://www.kyrkansbegravningsbyra.se  
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upp. Samtalet har också en praktisk funktion: prästen får inför begravningen höra berättas om den avlidne 

och tillsammans planerar man gudstjänsten utformning”.56 Man har även publicerat ordningen för en 

begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans regi och till den även lämnat lite förslag på lämpliga psalmer och 

annan kyrkomusik. Man avslutar med lite juridisk information, svar på några av de vanligaste frågorna som 

kan uppstå i samband med planerandet av en begravning samt en ordlista vilken innehåller förklaringar till de 

ord ”som man kan stöta på i samband med dödsfall och begravning.57  

 

Innan den bandade intervjun påbörjas ritar Rydberg upp en tidsaxel på ett A4-ark. På detta sätter han ut ett 

antal punkter som symboliserar dop, konfirmation, vigsel och begravning. Efter begravningen finns 

ytterligare streck och de symboliserar upplåtande av gravrätt i 25 år och sorgegrupper. Med detta enkla 

exempel vill han visa att kyrkan och församlingen alltså finns med från vaggan till graven. Ja, till och med 

bortom den – om man tänker in upplåtande av gravrätt och erbjudande om deltagande i sorgegrupper för 

efterlevande make/maka. Ritexemplet visar tydligt att det är just endast vid beställning av kista, urna, 

svepning med mera som kyrkan inte står sina medlemmar bi och det blir då också lätt att uppfatta det som 

logiskt att församlingen även tar hand om den biten. Då församlingen startade sin 

begravningsbyråverksamhet var det enligt Rydberg av underordnad betydelse hur många uppdrag det sedan 

faktiskt skulle bli. Drivkraften har varit en önskan om att kunna erbjuda ytterligare en tjänst åt de som sökte 

församlingens hjälp. Med facit i hand så visar det sig, enligt Rydberg, att Kyrkans begravningsbyrå lyckats 

fånga cirka 90 procent av ortens uppdrag (2010) .  

 

Kyrkans begravningsbyrå är inrymd i församlingshemmet i Västanfors-Västervåla. Man har alltså inte behövt 

skaffa nya lokaler vilket skulle ha inneburit en kostnad.  Rydberg ser det som en styrka att de som arbetar på 

den egna begravningsbyrån även har andra arbetsuppgifter inom församlingen. Har den som söker byråns 

hjälp kanske redan träffat kundrådgivaren i ett annat kyrkligt sammanhang så tror Rydberg att det säkert 

bidrar till att sorgehusen lätt får kontakt med begravningsbyråns personal. Igenkännandet skapar trygghet och 

en “begravningsbyråtjänsteman blir inte en sådan där ensidig och … konstig människa som bara hanterar 

döda människor utan en som jobbar med flera olika saker“.58  

 

                                                           
 56 http://www.kyrkansbegravningsbyra.se 
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Åsa Strandberg, anställd i Västanfors-Västervåla församling menar att deras satsning har fallit väl ut: “ I och 

med att kyrkan har tagit över begravningsbyrån blir hanteringen av begravningarna mycket smidigare, tycker 

hon. – Det blir billigare för kunden, en vaktmästare ingår i ceremonin som lämnar blommor och uppgifter till 

minnesalbumet. Då utgår kostnader för representationsarbete som andra byråer lägger på”.59  

 

Rydberg ser det som angeläget att medverka till att priserna pressas på en marknad där det råder en alltför 

dålig konkurrens. Prismässigt ligger Kyrkans begravningsbyrå i Västanfors-Västervåla “10-20 procent lägre i 

pris än en vanlig begravningsbyrå för arvode, kista, transport och svepning”.60 Förutom ett lägre pris så 

framhåller även Rydberg det faktum att begravningsbyrån har sina lokaler i församlingshemmet. Detta bidrar 

starkt till att den interna kommunikationen - den mellan församlingsexpeditionen och begravningsbyrån - blir 

mycket bättre. Man har fysiskt nära till varandra och kan diskutera ett ärende på ett helt annat sätt med den 

“egna” byrån än vad som skulle vara möjligt med en som är extern. Det är lättare för församlingens egen 

byrå att kontakta den aktuella begravningsprästen och exempelvis be denne att vid sorgesamtalet stämma av 

med de anhöriga att allt verkligen är som de önskar då det gäller det de beställde vid besöket på byrån. 

Rydberg menar att här finns en möjlighet att kontroller att de anhöriga “inte köper något som de inte vill 

ha“.61 De goda kommunikationsmöjligheterna minimerar risken för att fel och missförstånd skall uppstå. 

Svenska kyrkans biskopar är inne på samma linje då de skriver: “Det är viktigt att i samarbete med 

begravningsbyrån söka få en fullständig och överskådlig bild för att kunna förstå något av den dödes 

livssituation och vara till så god tjänst som möjligt. En sådan kännedom kan förebygga missförstånd och 

konflikter”.62 En trygg händelsekedja i vilken alla har god kontakt med varandra och där detta i sin tur bidrar 

till att fel uppstår blir i en sorgesituation något som kan liknas vid indirekt själavård. Cecilia Wadstein menar 

att “själavård kanske ännu mer handlar om förhållningssätt, attityder och människosyn än metoder”.63 Hon 

skriver vidare att “alla goda samtal, där en person blir mottagen och lyssnad till, är själavård. Många som inte 

är präster eller diakoner, och som har erfarenhet av goda samtal, där en annan människa har fått stå i fokus 

för deras lyssnande, tänker sällan på sig själva som själasörjare, eller att de goda samtal de har haft skulle 

                                                           
59 Avesta Tidning, 070108, s. 6,  
 
60 Avesta Tidning, 070108, s. 7 
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62 Biskopsmötet (2006), Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar. Uppsala: Svenska kyrkan, s.17-18 
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kunna kallas för själavård”.64 Enligt Wadsteins resonemang blir även en kundrådgivare en själavårdare och 

har hon eller han goda kommunikationsmöjligheter med sina samarbetspartners (exempelvis 

pastorsexpedition och präst) så gör det att hon eller han har än bättre möjlighet att lyckas även med den 

själavårdande delen av sitt jobb. 

 

För Rydberg är det “självklart att kyrkan ska ta ett ansvar för bygden och bidra till att skapa ett gott liv för 

medborgarna”.65 Församlingen i Västanfors-Västervåla har från allmänheten fått motta mycket positiva 

reaktioner på sin begravningsbyråsatsning. Enligt Rydberg så har en vanlig reaktion varit: “Varför har ni inte 

gjort det här tidigare?” Den negativa responsen levererades från marknadens redan etablerade aktörer. 

Rydberg menar att Fonus och SBF (Sveriges Begravningsbyråers Förbund) ägnar sig åt att sprida ren 

skrämselpropaganda. Ett rykte som florerar är att andra byråer än kyrkans egen skulle missgynnas vid 

exempelvis bokning av kyrka och präst. Rydberg uppfattar dessa anklagelser som rent fåniga. Han menar att 

alla begravningsbyråer har tillgång till församlingens schema och alla byråer har samma chans att ringa och 

preliminärboka tider inför ett besök. Hos församlingens anställda finns inget intresse av att försvåra för 

någon byrå. Ett sådant handlande skulle inte gagna någon utan istället försvåra för alla inblandade - även för 

församlingen. För sorgehuset är ju även oftast församlingens kunder - oavsett vald byrå - då det oftast är 

församlingen skall begrava den avlidna. Skälen till den antikampanj som Fonus och SBF enligt Rydberg 

bedriver, är enligt denne ett uttryck för dessa aktörers rädsla för konkurrens. ”Det är klart att de är rädda för 

konkurrens och det är det som driver deras lobbyverksamhet bland kyrkopolitiker bland annat. Och deras 

skrämselpropaganda som gör att dåligt pålästa kyrkopolitiker blir skrämda och lurade - för de adopterar de 

där hjärnspökena som Fonus och SBF planterar ut“.66 

 

Henrik Rydberg ser inte med blida ögon på det utlåtande som Svenska kyrkans Överklagandenämnd 

presenterade 2007 i vilket det konstateras “att det inte kan anses vara en uppgift för Svenska kyrkans 

församlingar att bedriva begravningsbyråverksamhet”. Han menar att nämnden gjort sig skyldig till ett riktigt 

klavertramp då dess uppgift, enligt honom, på intet sätt är att göra en lämplighetsbedömning. Han anser att 

nämndens ledamöter saknar kompetens och att de stödjer sig på ”en massa tyckanden i Kyrkomötet om en 

motion från några år innan då någon motionerat om att Kyrkostyrelsen skulle ombesörja att det startades en 

                                                           
64 Wadstein, 2009, s. 40 
 
65 Anbuds Journalen, 1-3: 2005, s. 5 
 
66 Bilaga 2 
 



21 

 

rikstäckande begravningsbyrå som skulle vara en lågprisbyrå“.67 Det enda rimliga, enligt Rydberg, är att 

nämnden själv river upp sitt beslut. Rydberg är av den åsikten att detta beslut har kostat Svenska kyrkan 

oerhört mycket pengar; Eckerdals utredning som inte varit nödvändig om Överklagandenämnden ej handlat 

som den gjort.  

 

Rydberg tycker att Eckerdals utredning är bra i sina historiska delar och han tycker även att förslaget om att 

det skall skrivas in i Kyrkoordningen att man får bedriva näringsverksamhet. Dock ställer han sig frågande 

till varför man skulle behöva få särskilt tillstånd från “Centralförrådet” om en församling skulle vilja starta en 

begravningsbyrå.68 Rydberg upplever inte att församlingen blivit sämre behandlad av vare sig stift eller 

konkurrerande begravningsbyråer efter det att Överklagandenämnden offentliggjort sitt ställningstagande. 

Det som har hänt i den egna församlingen är att en riktad Biskopsvisitation av verksamheten kunnat 

konstatera att allt är i sin ordning. Resultatet ute i landet är väl att andra församlingar som varit intresserade 

av att starta egna byråer har valt att avvakta Kyrkomötets beslut. 

 

 

3.3 2006 års Biskopsbrev 

 

Året efter det att man startat begravningsbyråverksamheten i Fagersta utkom Svenska kyrkans biskopar med 

ett så kallat Biskopsbrev som handlade om just begravningar. Brevet syftade till att “stimulera till mer 

reflektion kring våra sätt att handla i samband med dödsfall och begravning och hur alla de som på olika sätt 

är delaktiga kan förhålla sig”.69 Inför arbetet med detta brev så hade författarna bland annat varit i kontakt 

med stift, församlingar, sjukhuskyrka, kyrkogårdschefer, begravningsbyråer, fackliga organisationer och 

Sveriges kristna råd. Biskoparna menar därför att målgruppen inte endast är präster utan man vänder sig till 

alla de grupper som man varit i kontakt med under arbetets gång. Begravningens sammanhang sträcker sig, 

enligt biskoparna, från dödsbädden till dess att avskedet vid graven äger rum och att “mycket av detta hör 

själavården och det pastorala handlandet till”.70 Begravningsgudstjänsten är inte endast viktig för de anhöriga 
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– det är det även för Svenska kyrkan. En sådan gudstjänst utgör “en av de mötesplatser där kyrkans personal 

möter flest kyrkotillhöriga”.71 Författarna är bekymrade över den utveckling de menar sig se i många andra 

europeiska länder; att begravningen blir en allt mera privat angelägenhet där kyrka och församling får spela 

en allt mindre roll. För att stävja att en sådan utveckling i Sverige poängteras det att ett gott samarbete mellan 

begravningssammanhangets olika aktörer är av största vikt. Församlingens personal måste vara lättåtkomlig 

vid dödsfall.72 Kontakt mellan de närmaste och Svenska kyrkan bör etableras snarast  - på något sätt bör man 

kunna komma i kontakt med församlingsexpeditionen dagligen för att sedan kontaktas följande arbetsdag. 

Mer än 2-3 veckor skall man inte behöva vänta på begravningsgudstjänst.73 För att biskoparnas intentioner 

skall kunna bli verklighet krävs ett helhjärtat engagemang från alla de som är inblandade i förberedandet av 

en begravningsakt. Kontakten mellan begravningsbyrå och församling måste präglas av smidighet och 

lyhördhet. Precis som Biskopsbrevets författare så menar Ingrid Persenius, i sitt arbete, att Svenska kyrkan 

borde ha ett intresse av ett fördjupat samarbete med begravningsbyråerna och att detta skulle vara “till gagn 

för de anhöriga”.74 De som skall arrangera en begravningsakt måste vara medvetna om att det bland dagens 

människor finns en starkt utpräglad individualism. Vi vill inte ha det som alla andra utan vi vill skapa något 

personligt, något som uttrycker vem just jag är – eller var. Det finns ett behov av att sticka ut istället för att 

försvinna i den grå massan. “Begravningen ska vara unik och personlig”.75 Under senare tid har alternativ till 

det traditionella kyrkorummet dykt upp vid val av plats för begravningsgudstjänsten; i naturen, trädgården, 

privata hem osv. Biskoparna kommenterar den utvecklingen på följande sätt: “Varken kyrkoordning eller 

kyrkohandbok säger någonting om platsen för begravningsgudstjänsten, men en utveckling bort från det 

invigda rummet är inte önskvärd, eftersom kyrkorummet är den plats där församlingen samlas till gudstjänst. 

Kyrkorummets arkitektur och symbolspråk talar om Gud, som är närvarande såväl i livet som i döden. 

Begravningsgudstjänsten bör så långt som möjligt äga rum i kyrkorummet. Här finns livet och evigheten 

närvarande på ett annat sätt än i ett begravningskapell, vilket bidrar till att upplevelserna av 

begravningsgudstjänsten blir annorlunda”.76  
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Ovanstående diskussion kan mycket väl motivera Kyrkans Begravningsbyrås existens. I ett nära samarbete 

mellan byrån och församlingen skapas begravningsgudstjänster som kanske präglas av en mer liturgisk 

medvetenhet än de begravningsakter som administreras av en ”ickekonfessionell” byrå? Svenska kyrkans 

församlingar får en möjlighet till att utveckla det ”man tror på” och att dämpa det man anser vara mindre 

lämpligt – exempelvis att begravningsgudstjänsterna privatiseras allt mer och att de anhöriga väljer andra 

förrättningslokaler än kyrkorummet. 

 

3.4 Västanfors Begravningsbyrå 

 

Bengt Gustavsson som förestår Västervåla Begravningsbyrå håller med Henrik Rydberg om att det råder ett 

gott samarbete mellan församlingen och de övriga byråerna. Han säger att båda parter har “ varit måna om ett 

professionellt förhållningssätt till varandra“.77 Samtidigt så vet de väl var de har varandra i sakfrågan. Man 

har från båda sidor deltagit i den offentliga debatten.  Gustavsson är även kyrkopolitiskt (Partipolitiskt 

obundna i Svenska kyrkan, Västerås stift) aktiv och han upprördes av den annons som församlingen i 

Västanfors-Västervåla lät sätta in i Kyrkans Tidning i vilken det framgår att församlingen erbjuder ett 

franchisekoncept till hugade spekulanter. 78 Han menar att ”Västerås stift och Överklagandenämnden har sagt 

nej till församlingsdrivna begravningsbyråer. Att Fagersta inte bryr sig om det är kränkande mot hela 

Svenska kyrkan”.79 

 

Bengt Gustavsson ser av naturliga skäl ingen anledning till att Svenska kyrkan skall ge sig in på 

begravningsmarknaden. Det är lätt att tänka att främsta anledningen därtill är en önskan att slippa ytterligare 

konkurrens. Gustavsson menar dock att hans motstånd till Kyrkans begravningsbyrå i första hand är 

ideologiskt och framhåller att Kyrkoordningen inte ger utrymme för annat än att fira gudstjänst, utöva 

diakoni, undervisning och mission. Han är väl förtrogen med att hans meningsmotståndare brukar hänvisa till 

just den delen av Kyrkoordningen – men då för att stärka motiven till att starta kyrkliga begravningsbyråer. 

På en sådan tolkning av Kyrkoordningen svarar Gustavsson att “ta upp konkurrensen med företag på 
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“Marknaden” genom att sälja produkter och tjänster, kan aldrig, med än så god ambition och “diakonalt” 

engagemang som drivkraft, tas på allvar”.80 Gustavsson menar att det egentliga skälet till kyrkans intresse för 

begravningsbyråbranschen är att man måste hitta nya vägar till en god ekonomi “ i verksamheter som blöder i 

rasande takt”.81 Gustavsson påtalar även att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i 

hela landet (dock ej i Stockholm och Tranås, där det är respektive kommun) och att detta gör att kyrkan 

hamnar på “två stolar”. Gustavsson menar att man omöjligt kan sälja varor och tjänster till privatpersoner 

mot vilka man även agerar myndighet. Gustavsson funderar även på hur kyrkan skall agera då familjer till 

den avlidne inte kan betala sin faktura? Vem stöttar församlingen då – den utsatta människan eller 

marknadens spelregler “som säger att jag måste driva in fordringar som uteblir?”.82  

3.5 Fonus 

 

Den dåvarande marknadsområdeschefen för Fonus i Dalarna, Kjell Walfridson, uttalar sig i Avesta Tidning 

och “säger sig inte ha något emot konkurrensen, det som dock bekymrar honom är att församlingarna blir 

både beställare och utförare av begravningsgudstjänsterna. Det blir svårt att balansera bägge rollerna som 

utförare av huvudtjänsterna och som den som representerar dödsboet, anser han”.  Han ger i samma artikel 

“flera exempel på snedvriden konkurrens, då kyrkans personal marknadsför sin egen byrå till och med då 

anhöriga redan har valt en annan byrå. En kyrkoanställd framhöll vid ett tillfälle fördelarna med kyrkans egen 

begravningsbyrå till anhöriga och under en konkurrerande byrås minnesstund. Under ett sorgesamtal med en 

konkurrerande byrås kund berättade prästen hur bra och billigt kyrkans byrå kan ordna bouppteckningen”.83 

 

Då man studerar material från den distriktsstämma som Fonus höll 2008 framgår att man ser Svenska kyrkan 

som begravningsbyråbranschens främsta samarbetspartner och är helt på det klara över kyrkans betydelse för 

“den enskilde i samband med dödsfall”. Fonus uppskattar kyrkan som huvudman då det innebär att 

begravningsfrågorna får en högre dignitet i samhället. Dock är man kraftfullt kritisk till att kyrkan sitter på 

“tre stolar samtidigt” och syftar då på huvudmannaskapet för begravningsverksamheten samt att man agerar 

begravningsbyrå och exempelvis bedriver själavård.  
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Fonus anser inte att det går att kombinera roller som religiöst trossamfund, vara myndighet för 

begravningsverksamheten och samtidigt ägna sig åt “affärsmässig ekonomisk verksamhet”.84  

 

Man har från Fonus vidtagit en mängd åtgärder som alla syftar till att utreda om det verkligen är okej att 

Svenska kyrkans församlingar bedriver begravningsverksamhet. Exempel på sådana åtgärder är just att man 

har överklagat kyrkoråds beslut till domkapitel och lämnat in överklagan till Svenska kyrkans 

Överklagandenämnd. Sitt kompendium avslutar man genom att ge svar på frågan “Hur fortsätter vi?” Fonus 

menar att de måste fortsätta att hårdbevaka församlingarna på lokal nivå och utnyttja varje möjlighet till legal 

prövning av verksamheten. Man menar vidare att man aldrig får förtröttas så länge frågan – för Fonus – inte 

fått en positiv lösning. Den nuvarande marknadsområdeschefen för Fonus Dalarna, Jessica Lundkvist, menar 

att det på grund av att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten så går det inte att varken 

undvika eller förändra samarbetet mellan dem och församlingen i Västanfors-Västervåla. I den dagliga 

verksamheten tvingas Fonus att ”vara noga med att inte låta oss påverkas av den anmärkningsvärda och 

ansträngda situationen att församlingens byråverksamhet har full insyn i vår och till och med deltar i de 

begravningar som vi arrangerar för våra kunders räkning. Vi är maktlösa eftersom dessa församlingar inom 

Svenska kyrkan inte respekterar sina egna högsta organ samt då sanktionsmöjligheter saknas”.85  

 

Lundqvist menar även att det är ”helt olämpligt att Svenska kyrkan driver begravningsbyråverksamhet så 

länge man har förtroendet att vara begravningshuvudman med myndighetsuppgifter inom området. Vår 

uppfattning delas av Svenska kyrkans överklagandenämnd som prövat frågan”.86 

 

3.6 Kyrkostyrelsens förslag till Kyrkomötet 

 

I det förslag som Kyrkostyrelsen lagt fram till Kyrkomötet 2010 säger man ”ja till affärsverksamhet i den 

egna församlingen och helst i bolagsform. Men nej till att driva begravningsbyråer” och detta trots att man 
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inte kunnat finna några laglig hinder för en sådan verksamhet.87  Förslaget bygger på Eckerdals utredning och 

inför sitt ställningstagande har Kyrkostyrelsen beaktat de olika remissinstansernas svar – och dessa har varit 

kluvna i frågan om det är lämpligt att församlingar bedriver just begravningsbyråverksamhet. Motala 

församling ser en risk i att en sådan verksamhet skulle kunna leda till att Svenska kyrkan mister rollen som 

huvudman för begravningsverksamheten. Om så verkligen skulle bli fallet är det i dagsläget ingen som 

egentligen kan svara på. 

 

De kyrkliga samfälligheterna i exempelvis Göteborg och Linköping är positiva till Eckerdals förslag om att 

begravningsbyråer kan tillåtas i den egna församlingen. ”Linköpings domkyrkoförsamling är i princip positiv 

till förslaget men tycker att det behövs ytterligare belysning av frågan eftersom det är en är stor och 

komplicerad”.88 Linköping och Göteborg får medhåll av ungefär hälften av stiften. Dock med en del frågor; 

kan kyrkan driva begravningsbyråer samtidigt som hon är huvudman för begravningsverksamheten i landet 

och kan kyrkoherden hålla isär rollerna som både församlingens ledare och som vd för den egna 

begravningsbyrån? Man ställer sig frågan ”I vilken roll kommer han eller hon då hem till sörjande efter ett 

dödsfall – präst eller begravningsentreprenör?”89 Skara stift är positiv till Eckerdals förslag men menar 

samtidigt att det är ”av synnerlig vikt att församlingen är tydlig med att dess huvuduppgift i detta 

sammanhang enbart är att ansvara för begravningsgudstjänster”.90 Även Stockholms stift instämmer i 

förslaget men poängterar vikten av att begravningsbyråverksamheten skall vara en ”non-profit verksamhet”. 

Luleå stift delar inte Eckerdals slutsats och kan därför anses vara emot kyrklig begravningsbyråverksamhet.91 

 

Kyrkostyrelsens förste vice ordförande Levi Bergström (S) tror att Kyrkomötet kommer att gå på 

Kyrkostyrelsens linje. Han menar att de församlingar som redan driver begravningsbyråer och inte har några 

planer på att upphöra med verksamheten även i fortsättningen kommer att uppfattas bryta mot 

Överklagandenämndens beslut. Bergström ser det som en moralisk fråga att följa ”kyrkans egen högsta 

domstol”. Den enda gång som Bergström kan se det som motiverat att en församling startar en 
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begravningsbyrå är i en landsbygdsmiljö där det saknas konkurrens från någon annan byrå.92 Kyrkoherde 

Henrik Rydberg är besviken på kyrkostyrelsen och skräder inte orden sin kritik. Han menar att 

Kyrkostyrelsen låter sig styras av sin egen rädsla och av Fonus som inte vill ha konkurrens. Rydberg 

förtydligar: ”Kyrkostyrelsens evinnerliga prat om oro och rädslor står inte i proportion till remissvaren. 32 av 

41 som svarat säger ja till begravningsbyråer. Istället handlar det om kyrkostyrelsens egen rädsla för 

begravningsbyråer, som vanligt styrd av Fonus”.93 

 

Rydberg menar vidare att de socialdemokratiska kyrkopolitikerna är helt styrda av Fonus. Han förstår inte att 

hans församlings begravningsbyrås andelssiffror på 90 procent kan övertyga både kyrkopolitiker och 

kyrkostyrelsen om att detta är ett bevis för att Kyrkans Begravningsbyrå gör nytta och fyller ett behov. 

Annars skulle väl ”folk inte vilja använda sig av Kyrkans Begravningsbyrå?”94 Han avslutar med att uttrycka 

en förhoppning om att de församlingar som ligger i startgroparna för att starta egna byråer ändå gör det.  

 

”Församlingar behöver inte finna sig i sådant som uppenbart är dumt och korkat. Det är de som är de lokala 

enheterna som ska tolka sin uppgift. Det finns många andra beslut som Överklagandenämnden fattat som 

församlingarna inte följer”.95 

 

3.7 Kyrkomötet 2010 

Kyrkomötet invigs i Uppsala måndagen den 27 september och avslutas under oktober månad. Under mötet 

kommer en mängd ärenden behandlas och bland dessa ärenden finns alltså även frågan om församlingsdrivna 

begravningsbyråer. Efter mötet tillkännager Kyrkomötet sina beslut och vi får då veta var det står i frågan.  
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4. Avslutning 

 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka diskussioner som ledde fram till att församlingen i 

Västanfors-Västervåla valde att starta Kyrkans Begravningsbyrå 2005. Samtidigt har avsikten varit att utröna 

hur församlingen förhåller sig till Överklagandenämndens beslut vilket menar att 

begravningsbyråverksamhet inte är förenligt med kyrkans kärnverksamhet. 

 

Församlingens kyrkoherde Henrik Rydberg menar att anledningen till att man startade Kyrkans 

Begravningsbyrå inte skall ses som ett uttryck för ett missnöje hur de sedan tidigare etablerade aktörerna 

Västanfors Begravningsbyrå och Fonus sköter sina uppdrag. Henrik Rydberg menar att Församlingen redan 

tidigare hjälpte till med i stort sett allt som rör ett begravningsuppdrag. Det är församlingen som 

tillhandahåller lokaler för både begravningsgudstjänst och minnesstund. Det är församlingen som ställer upp 

med präst, kyrkomusiker och vaktmästare. Det är prästen som kommer hem till sorgehuset och leder 

begravningssamtalet och det är ofta hon eller han som även leder de sorgegrupper som församlingen erbjuder 

de efterlevande. Det är tillsammans med kyrkogårdspersonalen som de anhöriga ser ut en gravplats – och 

gravrätten upplåts kostnadsfritt på 25 år. I samband med ett dödsfall så befinner sig de anhöriga i en väldigt 

skör och utsatt situation och det är därför lätt att följa med i Rydbergs resonemang – och även se det logiska i 

hans slutsats att hjälpa till i hela kedjan. För den som förlorat en anhörig kan det vara betydelsefullt att 

trygghet skapas i en annars kaosartad situation. Ett sätt att är att minimera antal olika ansikten som 

beställaren av begravningen skall behöva träffa. Det skapar ett lugn att alltid veta till vem jag skall vända mig 

med mina frågor. Jag vet hur hon eller han ser ut och jag vet hur jag brukar bli bemött då vi träffas eller 

samtalar i telefonen. Det blir en form av själavård och det är lätt att förstå Cecilia Wadstein då hon uttrycker: 

“alla goda samtal, där en person blir mottagen och lyssnad till, är själavård. Många som inte är präster eller 

diakoner, och som har erfarenhet av goda samtal, där en annan människa har fått stå i fokus för deras 

lyssnande, tänker sällan på sig själva som själasörjare, eller att de goda samtal de har haft skulle kunna kallas 

för själavård”.96 Allt detta gör även att Rydberg ser en poäng i att hans personal arbetar med flera olika 
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uppgifter inom församlingen – de anhöriga möter samma personer på flera olika ställen. Kyrkans 

Begravningsbyrå är även inrymd i församlingshemmet så all personal sitter fysiskt nära varandra. Rydberg 

ser både logistiska, ekonomiska och personalmässiga fördelar med en sådan lösning. Han poängterar även att 

risken för att fel skall uppstå minimeras i och med denna lösning. Då man har fysiskt nära till sina kollegor 

och samarbetspartners kan man stämma av flera gånger under resans gång. Samma närhet till en extern byrå 

skulle enligt Rydberg inte vara möjlig. 

 

Vid genomgång av den litteratur som studerats inför denna uppsats färdigställande, kan konstateras att 

samtliga författare påtalar vikten av ett gott samarbete mellan kyrkan och de olika begravningsbyråerna. I 

och med att mycket av planerandet av begravningen sker utanför ”församlingens kontroll” finns det kanske 

en risk för att det uppstår ett glapp i kommunikationen mellan dödsbo, församlingen och den traditionella 

begravningsbyrån? Om så är fallet – vad får denna brist på kontaktyta för konsekvenser för den avlidnes 

anhöriga?  

 

Ett år efter det att Kyrkans Begravningsbyrå startats så utkom Sveriges biskopar med ett brev som handlade 

just om begravningen.97 Brevet syftade till att “ stimulera till mer reflektion kring våra sätt att handla i 

samband med dödsfall och begravning och hur alla de som på olika sätt är delaktiga kan förhålla sig”.98 Inför 

brevets utgivande har författarna varit i kontakt med de flesta instanser som kan tänkas vara inblandade kring 

ett dödsfall och den därpå följande begravningen. Som en reaktion på den individualisering och privatisering 

av begravningsakten som kan resultera i att alternativa lokaler väljs framför kyrkorummet, sägs det i brevet 

att “varken kyrkoordning eller kyrkohandbok säger någonting om platsen för begravningsgudstjänsten, men 

en utveckling bort från det invigda rummet är inte önskvärd, eftersom kyrkorummet är den plats där 

församlingen samlas till gudstjänst. Kyrkorummets arkitektur och symbolspråk talar om Gud, som är 

närvarande såväl i livet som i döden. Begravningsgudstjänsten bör så långt som möjligt äga rum i 

kyrkorummet. Här finns livet och evigheten närvarande på ett annat sätt än i ett begravningskapell, vilket 

bidrar till att upplevelserna av begravningsgudstjänsten blir annorlunda”.99  

 

Jag uppfattar Biskopsbrevets innehåll som en önskan om att de som arbetar kring ett begravningsuppdrag 

                                                           
97 Biskopsmötet (2006), Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar. Uppsala: Svenska kyrkan 
 
98 Biskopsmötet, 2006, s. 10 
 
99 Biskopsmötet, 2006, s. 27 
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skall bli bättre på att samarbeta med varandra. Resultatet av ett gott samarbete där de inblandade förstår och 

respekterar varandras roller och åsikter skulle troligen bli en bättre helhet. Vilket skulle gagna alla – inte 

minst de anhöriga. Ur ett sådant perspektiv borde kanske Biskopsbrevet ha förordat lösningen med 

församlingsdrivna begravningsbyråer. På så sätt skulle man försäkra sig om att alla skulle tala samma språk. 

Biskopsbrevet förslår dock inte något sådant.  Man föreslår istället ett fördjupat samarbete med de redan 

befintliga aktörerna. Är även personalen från begravningsbyrån insatt i det liturgiska språkets symboler 

skulle det kunna bidra till en ännu bättre genomförd begravningsakt. 

 

Av förklarliga skäl så ogillar både Fonus och Västervåla Begravningsbyrå det initiativ som resulterade i 

Kyrkans Begravningsbyrå. Bengt Gustavsson framför allt teologiska motiv till sitt ogillande och menar att 

församlingen aldrig kommer kunna övertyga om att en begravningsbyråverksamhet hör samman med 

kyrkans och församlingens kärnuppdrag; att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva undervisning och mission. 

Han menar istället att det främsta skälet till församlingens satsning är av ekonomisk karaktär. Församlingen 

förnekar inte att det finns ekonomiska motiv till satsningen. Även om det skälet inte nämns som det främsta 

så är det dock omnämnt i den egna församlingsinstruktionen.100 På så sätt kan man ge Gustavsson rätt i att 

det finns ekonomiska motiv till satsningen i Västanfors-Västervåla. Nämnas bör dock att församlingens tanke 

är att kunna flytta verksamhetsöverskott från aktiebolagen till annan församlingsverksamhet som är i behov 

av ekonomiskt tillskott.101 Kyrkans Begravningsbyrå kan vara av största vikt då det gäller att rädda hotad 

verksamhet. Byrån kan till och med vara av största betydelse då det gäller möjligheten att kunna sjösätta ny 

verksamhet i församlingen. 

 

Trots att man konkurrerar på begravningsmarknaden så uppger både församlingen och Gustavsson att deras 

samarbete fungerar väl. Henrik Rydberg är av den uppfattningen att även samarbetet med Fonus fungerar. 

Vid genomgång av tidningsartiklar och annat material så stiger dock bilden upp av ett tämligen ansträngt 

förhållande. Det kompendium som Fonus presenterade vid sin distriktsstämma 2008 talar sitt eget tydliga 

språk. 102  Ett så väl utarbetat kompendium måste väl tyda på att man ser allvarligt på det faktum att Kyrkans 

begravningsbyrå börjar ta stora delar av den lokala marknaden?  Liksom då marknadsområdeschefen Jessica 

Lindqvist säger: ”I den dagliga verksamheten tvingas vi ändå vara noga med att inte låta oss påverkas av den 

                                                           
100 https://www.svenskakyrkan.se/vastanfors 
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anmärkningsvärda och ansträngda situationen att församlingens byråverksamhet har full insyn i vår och till 

och med deltar i de begravningar som vi arrangerar för våra kunders räkning. Vi är maktlösa eftersom dessa 

församlingar inom Svenska kyrkan inte respekterar sina egna högsta organ samt då sanktionsmöjligheter 

saknas”.103 Det råder inga tvivel om att det är en väldigt komplicerad situation i Fagersta – kanske mest för 

de två byråerna som håller på att konkurreras ut av Kyrkans Begravningsbyrå. Förhållandet dessa tre byråer 

emellan är på intet sätt jämnt i och med att Kyrkans Begravningsbyrå har ”full insyn” i de andra byråernas 

begravningsarrangemang.  

 

Det verkar även som att situationen kommer att förbli oförändrad i Fagersta - oavsett vad Kyrkomötet 

beslutar i oktober månad detta år. Församlingen tänker inte upphöra med sin begravningsbyråverksamhet och 

Överklagandenämnden kan som tidigare nämnts inte utmäta något straff för den som vägrar följa ett beslut. 

 

Oavsett vad man tycker om sakfrågan – den om församlingar skall driva begravningsbyråer eller inte – så är 

det är lätt att uppfatta Svenska kyrkan som en tämligen tandlös organisation. Man fattar beslut i domkapitlet, 

som överklagas till Överklagandenämnden. Den senare instansens beslut är inte till församlingsdrivna 

begravningsbyråers fördel och efterlevs därför inte av de församlingar som bedriver dylik verksamhet.  

 

Svenska kyrkan tillsätter då en utredning som skall ligga till grund för beslut i frågan. Den kommer att 

behandlas av Kyrkomötet 2010. Kyrkostyrelsen har tagit ställning i frågan och menar sig vara positiv till att 

även församlingar skall kunna bredriva näringsverksamhet – dock inte begravningsbyråer. Ändå har 

utredaren Eckerdal kommit fram till att det inte föreligger några juridiska hinder för att Svenska kyrkans 

församlingar bedriver begravningsbyråverksamhet. Han skriver bland annat att han inte kan “finna att 

Svenska kyrkans uppdrag som huvudman för begravningsverksamheten och den myndighetsfunktion det 

medför i sig skulle utgöra ett hinder för församlingar att bedriva begravningsbyråverksamhet”.104 Ur 

konkurrenssynpunkt är det dock viktigt att kyrkoavgiftsmedel inte används som subventionering av 

begravningsbyråverksamheten.105 Han menar även att byrån bör drivas av annan juridisk person än 

trossamfundet. Särskild lokal och telefonnummer gör gränserna tydligare ut mot kund. Även att personalen 
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på byrån just arbetar där och ingen annanstans inom församlingen ser utredaren som något positivt.106 I detta 

är inte Henrik Rydberg helt överens med Eckerdal; Rydberg ser en poäng i att personalen är samlad på en 

och samma plats och att den även har många olika uppgifter inom församlingen.  

 

Under arbetet med denna uppsats har det inte varit svårt att uppfatta Henrik Rydbergs syn på 

Överklagandenämndens beslut. Han anser det som helt felaktigt. Han menar att nämnden gjort sig skyldig till 

ett riktigt klavertramp då dess uppgift, enligt honom, på intet sätt är att göra en lämplighetsbedömning. Han 

anser att nämndens ledamöter saknar kompetens och att de stödjer sig på ”en massa tyckanden i Kyrkomötet 

om en motion från några år innan då någon motionerat om att Kyrkostyrelsen skulle ombesörja att det 

startades en rikstäckande begravningsbyrå som skulle vara en lågprisbyrå“.107  

 

Kyrkostyrelsens förste vice ordförande Levi Bergström (S) tror att Kyrkomötet kommer att gå på 

Kyrkostyrelsens linje. Han menar att de församlingar som redan driver begravningsbyråer och inte har några 

planer på att upphöra med verksamheten även i fortsättningen kommer att uppfattas bryta mot 

Överklagandenämndens beslut. Bergström ser det som en moralisk fråga att följa ”kyrkans egen högsta 

domstol”. 

 

Än en gång kan det konstateras att läget är låst. Det finns många olika uppfattningar kring denna företeelse 

men ingen av de inblandade verkar kunna övertala sina meningsmotståndare helt och fullt. Därför är risken 

stor att läget för församlingsdrivna begravningsbyråer kommer att vara lika oklart efter Kyrkomötets beslut 

som det är idag. Trots denna känsla av status quo är frågan inte mindre intressant att följa även i 

fortsättningen. Än är sista ordet inte sagt. 
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6. Bilagor 

 

Bilaga 1, brev till kyrkoherde Henrik Rydberg 

 

Hej! 

  

Jag heter Andreas Sneckenberg och är antagen prästkandidat för Linköpings stift. Sedan hösten 2007 läser 

jag det religionsvetenskapliga kandidatprogrammet vid Linköpings universitet. Under våren är det dags att 

färdigställa min c-uppsats. Jag har valt att studera det faktum att Svenska kyrkan driver begravningsbyråer. 

Då jag såg er annons i Kyrkans Tidning (5:2010) så tänkte jag att det skulle vara intressant att komma i 

kontakt med er. Jag är nyfiken på den process som ledde fram till att byråerna öppnades. Hur har man tänkt? 

Varför väljer man att starta något nytt och eget istället för att vidareutveckla samarbetet med redan befintliga 

aktörer? Vad kan man erbjuda som inte de andra byråerna kan? Hur ser kostnaderna ut för en begravning 

som Kyrkans begravningsbyrå administrerar, jämfört med de andra byråerna på orten? Osv. 

  

Jag tänkte att de här raderna får fungera som ett kontaktförsök. Sedan hoppas jag att ni har lust att träffa mig 

så att jag får göra en intervju på plats. 

  

  

Med vänlig hälsing 

  

Andreas Sneckenberg 
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Bilaga 2, intervju med kyrkoherde Henrik Rydberg 

 

Vad ledde fram till att ni valde att starta Kyrkans begravningsbyrå, hur gick diskussionerna? 

 

Dels var det ju… dels var det ju så att vi tyckte att det här det håller vi ju på med allt annat. Vi hjälper ju folk 

med allt utom just det här och varför ska man inte hjälpa folk med det här? Det lilla och de enkla uppgifterna 

som en begravningsbyrå gör. Eh… så det var inte så att vi var missnöjda med begravningsbyråerna här för de 

har alltid… vi har haft bra samarbete med dem hela tiden. Det har alltid fungerat bra. Det gör det nu också. 

Lokalt. Så det är inget… ingen sån där kritik mot dem. Däremot så blev startpunkten lite så; då tänkte jag ett 

tag här att vi skulle vänta till den privata byrån eh… grävde ner sig och blev sämre och sämre och så skulle vi 

starta när det var dåligt. Men så tänkte vi om för att vi ska ju inte starta och driva begravningsbyrå utifrån 

någon bild utav något konkurrensläge utan ska vi driva begravningsbyrå skall vi göra det för dem som finns 

här som vill att vi ska hjälpa dem med det här.  

 

Om det då är ett uppdrag om året eller hundra uppdrag om året det spelar inte så stor roll utan det är en tjänst 

som vi tycker att vi måste kunna erbjuda folk. Oavsett om konkurrenterna är bra eller dåliga. Det är liksom 

skit samma. Men det viktiga är att erbjuda folk en tjänst i en situation som vi vet är viktig och känslig och där 

vi ändå får liksom garantera kvaliteten för hela den här processen och hela hanteringen av den döda. Det är vi 

som efterarbetar och det är vi som håller i begravningen då i 95 fall av 100. Så att vi ändå håller på och tar 

ansvar för hela processen på något sätt och varför skall vi då inte hjälpa folk med det här som är ganska 

enkelt? Varför skall folk behöva gå till ett annat ställe för att få hjälp med just det här?  

 

Så vi startade det där helt enkelt utifrån att vi tyckte att folk skulle behöva hjälp med det där. Sedan så var vi 

lite provocerade av framtidsprognoserna som framställdes inomkyrkligt och inom begravningsbyråvärlden… 

där man liksom menade att kyrkan inte skulle spela någon speciellt framträdande roll i framtiden. Men så då 

tyckte vi nog att det skall vi nog visa dem. Att vi visst skall göra. Det hade ju också varit en hel del 

diskussioner om sådana här begravningshus och biskoparna var till och med tvungna en del och gå ut att tala 

om att präster inte skulle tjänstgöra på sådana ställen utan gudstjänsterna håller man då i kyrkliga lokaler. Så 

präster skulle inte jobba i sådana här begravningshus. Så vi tyckte det var dags att faktiskt göra något åt den 

här marknaden som ju faktiskt inte fungerar så bra som en del tror.   
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Jag tänkte på att… du kanske har svarat på det egentligen… men om vi i så fall kan gå tillbaka till det 

liksom; Varför väljer man att starta något helt nytt istället för på något sätt vidareutveckla samarbetet 

med redan befintliga aktörer? För där finns ju kanske, som du redan varit inne på, en lång erfarenhet 

och kompetens som man kanske skulle kunna dra nytta av utan att bygga upp det själv, så att säga, inom 

den egna organisationen? 

 

Det underlättar ju för kunden om vi hjälper till med allting. Jag menar; varför skall vi inte hjälpa folk med de 

här tjänsterna och vi borde kunna pressa priserna och skapa en bättre konkurrenssituation därför att 

konkurrensen i den där branschen är alldeles för dålig. På mindre orter så kommer den att försvinna helt. Det 

är en strukturomvandling i begravningsbyråbranschen som kommer att gå med en rasande fart nu och som 

gör att mindre samhällen kommer inte att ha en sund och fungerande marknad när det gäller 

begravningsbyråer. Och det finns ju undersökningar som visar hur kostnadsutvecklingen har dragit iväg inom 

begravningsbyråer mycket snabbare än konsumentprisindex de senaste 12, 15 åren. Så det är alldeles tydligt 

och Konkurrensverket har ju också ögonen på begravningsbyråerna för att hålla koll på att det skall vara en 

fungerande marknad. Så vi har möjlighet att… vi har möjlighet att vara en seriös aktör som kan göra ett bra 

jobb till ett rimligt pris och på så sätt hjälpa folk med en tjänst som är fullt naturlig för oss att hålla på med. 

Vi gör allt annat runtomkring. Varför skall vi inte just göra det? Varför skall folk behöva gå på ett annat 

ställe för att få hjälp med det där? Så vi kan erbjuda kvalitetsfördelar till ett lägre pris än konkurrenterna och 

varför skall man undanhålla det för folk? 

 

Jag tänker på om du kan berätta om de reaktioner som ni fått på det här steget. Att ni startade 

begravningsbyråverksamhet? Både inom- och utomkyrkliga reaktioner och gärna både positiva och 

negativa.  

 

De lokala reaktionerna bland folk var ju: “Varför har ni inte gjort det här tidigare?” och det tror jag speglar 

också vad folk faktiskt tycker. Lokalt här så har vi tror jag ungefär 90 % av marknaden nu efter fem år, fem, 

sex år, och det är ju ett ganska bra betyg på att folk tycker att vi skall hålla på med det här. Kungsör och 

Hällefors ligger på omkring 70 % av marknaden där också. Så jag antar att reaktionerna där också är: “Vad 

bra att ni gör det här, vad bra att det finns något att välja på, vad bra att just ni hjälper till med det här”. Folk 

tycker att det känns naturligt att få hjälp med allting på samma ställe. Att man inte behöver gå på flera 

ställen. Så att det är ju de övervägande reaktionerna.  
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De negativa reaktionerna kommer ju egentligen ifrån Fonus och SBF centralt och sådana som är engagerade 

där. Och det bygger ju helt på rädsla för konkurrens. Man ser ju förstås att vi har möjligheter till synergier 

som de har mycket svårare att hitta än vad vi har. Så det är klart att de är rädda för konkurrens och det är det 

som driver deras lobbyverksamhet bland kyrkopolitiker bland annat. Och deras skrämselpropaganda då som 

gör att dåligt pålästa kyrkopolitiker blir skrämda och lurade för de adopterar de där hjärnspökena som Fonus 

och SBF planterar ut. 

 

Utöver då de här… vad ska jag säga… logistiska fördelarna som du har nämnt som vinster för de som 

söker er hjälp… finns det några andra så att säga saker som du kan trycka på som är ert främsta 

konkurrensmedel? Alltså; vad är det kanske som ni som Kyrkans begravningsbyrå kan erbjuda som en 

traditionell begravningsbyrå inte kan?  

 

Alltså de kvalitetsfördelar som uppstår av att det är i en organisation… vi har ju mycket lättare att 

kommunicera och informera internt än externt. Vi kan ju inte på samma sätt prata med externa 

begravningsbyråer om enskilda fall och ärenden och så. Vi kan ju till exempel inte… om vi på ett 

sorgehusbesök märker att de anhöriga inte var riktigt överens om hur det… om man skulle beställa… om vad 

man skulle köpa så kan ju inte vi säga om kanske Fonus har sålt en kista… ja men ni kan byta till en annan 

kista, det finns fortfarande möjlighet att ändra er beställning. Vi kan ju inte gå in och göra sådant om det är 

en annan begravningsbyrå. Om det är Kyrkans begravningsbyrå så kan vi få en signal från vår 

begravningsbyrå som säger “de här anhöriga var… de verkade vara lite i chock när de köpte… jag är inte 

säker på om de egentligen ville ha det här som de beställt så kan du skynda dig och ta kontakt med dem och 

se om de vill ändra något och kolla lite med de där barnen om de verkligen var överens om det där. Ta en 

vända till med dem så att de inte köper något som de inte vill ha“.  

 

Så vi har liksom möjlighet att erbjuda ångervecka på ett helt annat sätt som vi absolut inte kan göra då det är 

andra begravningsbyråer. Så att de sörjande får det som de faktiskt behöver och vill ha och inte får en massa 

annat som någon har velat sälja till dem. Och det där kan vi ju hålla oss fria från intresset att sälja mer ganska 

enkelt genom vår prissättning där vi inte tillämpar procentpåslag utan har ganska fasta påslag. Så för oss är 

det ganska ointressant vilken kista någon köper. Så vi har liksom sådana kvalitetsfördelar som vi inte kan 

uppnå genom att samarbeta med andra begravningsbyråer även om vi försöker i den riktningen även där och 

det tror jag att om du skulle fråga begravningsbyråerna här på orten så tror jag att de skulle säga att vi… att 

vi hjälps åt för att det skall bli bra för alla. Även de som anlitar Fonus och de privata. Vi samarbetar och 

hjälps åt mellan begravningsbyråerna också. Så om någon begravningsbyrå här står med en trasig bil så lånar 
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ju vi ut våran. Vi håller inte på och larvar oss.  

 

Jag tänkte på… du nämnde lite procentsatser förut i de olika församlingarna, eller orterna, hur stor 

andel ni har… Är det av begravningarna eller är det så att säga som församlingen tar… att det är kyrkliga 

begravningar eller var procentsatsen… 

 

Begravningsbyrån. 

 

Okej, ni har väldigt hög procent? 

Ja. 

 

Sa du 90 procent? 

 

Ja jag tror att det… alltså om man tittar på Fagersta så tror jag att det är ungefär 90 procent i år. 85... Något 

sådant. Man vet ju inte hur det går men hittills ligger vi på 90. Det kanske slutar på 80- vem vet?  

 

Möter ni misstankar på något sätt, eller får höra misstankar om att Kyrkans begravningsbyrå har 

fördelar av att vara så nära knuten till Svenska kyrkan då det exempelvis gäller att boka 

begravningstider och präster? Att det skall vara smidigare både för personalen som jobbar på 

begravningsbyrån och för sorgehusen som kommer till er? 

 

Inte alls. Det där är bara fånigt. Det där är fåniga anklagelser. Alla begravningsbyråer här har tillgång till 

vårat schema och ringer och preliminärbokar. Man preliminärbokar tider när man sättersig med sorgehuset 

och sedan när man har spikat tiden ringer man till expeditionen och talar om vilken tid man tog. Det är inga 

som preliminärbokar några tider utan att ha ett uppdrag. Det där är liksom bara fånigt. 

 

Har det funnits sådana misstankar? 

 

Ja, det är ju sådana där hjärnspöken från SBF och Fonus håller på och för fram. Men jag menar, det är ju … 

inte vet jag… vad heter det när man ser andra i sig själv … de kanske skulle göra så men vi skulle inte det.  
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Man känner andra som man känner sig själv? 

 

Ja, alltså vi har ju begravningar för folk oavsett vilken begravningsbyrå det är. Och vi har inget som helst 

intresse av att göra någonting dåligt eller försvåra för någon för då försvårar ju vi för våra kunder för de är ju 

också våra kunder i den meningen att det är vi som begraver dem. Och är det borgerliga begravningar så är 

det likadant; det är ju också våra kunder för vi är huvudman för begravningsverksamheten. Så det är ju 

samma sak med det och att beskylla oss för att liksom hålla på och göra sämre, ge sämre tjänster till andra 

begravningsbyråer, det är, det är riktigt dåligt. Ett riktigt lågvattenmärke. Då har man inte varit här och tittat 

hur det fungerar.  

 

 

Ni erbjuder borgerliga begravningar… jag har läst om det på hemsidan. Hur motiverar man det?  

 

Om… Vi håller ju inte med en borgerlig begravningsförrättare utan vi säljer kistor och sedan transporterar 

döda människor. Oavsett vad för sorts begravning de vill ha och det tycker vi är ungefär lika komplicerat som 

att vi också serverar kaffe till musselmaner på våra kaféer. Alltså; varför skall vi inte hjälpa folk med en 

tjänst bara för att det skall vara en borgerlig begravning? Varför skall vi bara sälja kistor till kyrkliga 

begravningar? Det vore ju oerhört snävt och trångsynt och korkat och vem skulle vi hjälpa med det? Jag 

menar om folk vill ha hjälp med en sak … och köpa en tjänst och betala över disk… varför skulle man inte 

göra det?  Det skulle bara verka magsurt och bittert och småaktigt att säga nej till det. Det är klart att vi skall 

hjälpa alla människor med sådant som de vill att vi skall hjälpa med. Det är något de betalar för. 

 

Jag tänker… Har de som arbetar på begravningsbyrån även andra arbetsuppgifter? Jag tittade på 

mejllistan och mejladresserna är ju Svenska kyrkans. Det står inte kyrkansbegravningsbyrå.se . Och om 

de har det - har ni upplevt att det är någon problematik för de som söker era tjänster? Är det något 

problem med att “vem möter jag idag?“  

 

När folk går till en begravningsbyrå så vet de ju vad de går till. Man vet ju ganska väl vad man vill ha hjälp 

med då man går till en begravningsbyrå. 

 



41 

 

 

Jag tänker att när de är där är ju det klart, men alltså när man har, om man har en annan uppgift och 

man har något sedan och möts vid ett annat forum… 

 

Nej, det är snarare bara bra. Därför att de som jobbar inom vaktmästeriet och kyrkvaktmästeriet och 

begravningsverksamheten som jobbar på begravningsbyrån de är ju jätteduktiga och de blir ju då tillgängliga 

sedan på kyrkogården och så också. Så det är ju snarare så att det underlättar och folk har väldigt lätt att få 

kontakt med de som jobbar i begravningsbyrån just därför att de också träffar dem i andra sammanhang. Så 

det är inga problem med det. 

 

Att det är färre människor på flera olika platser, eller vad man ska säga? Istället för att möta nya 

människor på varje ny post så känner man igen varandra? Och det bygger någon slags trygghet kring 

hela uppdraget? 

 

Javisst. En begravningsbyråtjänsteman blir inte en sådan där ensidig och … konstig människa som bara 

hanterar döda människor utan en som jobbar med flera olika saker. 

 

Hur ser du på Svenska kyrkans överklagandenämnds slutsats från 2007 där man konstaterar “att det 

inte kan anses vara en uppgift för Svenska kyrkans församlingar att bedriva 

begravningsbyråverksamhet”? 

 

Då har ju Överklagandenämnden trampat i klaveret så det räcker och blir över. För det första är det inte deras 

uppgift att göra en lämplighetsbedömning på det här sättet som de gör. De hänvisar ju inte till någonting i 

Kyrkoordningen utan de gör någon slags lämplighetsbedöming och det är ju inte en beslutsprövning som de 

bör ägna sig åt… speciellt inte eftersom de saknar kompetens. Det som det motiverar… det som de hänvisar 

till är ju en massa tyckanden i Kyrkomötet om en motion från några år innan då någon motionerat om att 

Kyrkostyrelsen skulle ombesörja att det startades en rikstäckande begravningsbyrå som skulle vara en 

lågprisbyrå. En sådan motion borde Kyrkomötet ha avvisat på att det låg utanför Kyrkomötets kompetens för 

Kyrkomötet kan inte fatta beslut om några rikstäckande verksamheter. Istället för att fatta ett sådant beslut så 

var det lite sådana här utskott som höll på och pladdrade och tyckte om lämplighet och svårigheter med 
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bolagsbildning och man hade den här Agura-historien i Malmö färsk och aktuell och var livrädd för 

aktiebolag och sådär va. Eh. Så att Överklagandenämnden använder ett löst prat ifrån Kyrkomötet som 

handlar om en helt annan motion och en helt annan fråga några år tidigare. Och varför man skulle fästa någon 

vikt vid ett sådant dåligt beslut som dessutom ..Överklagandenämndens egna ledamöter inte håller med om, 

eller tycker, eller förstår, det är ju fullständigt obegripligt. Jag tycker att Överklagandenämnden borde, de 

borde ändra sitt beslut själva för genom det här klavertrampet har man låst ett läge och skapat ett läge när det 

gäller Kyrkoordningen som är ett oerhört dyrt och besvärligt och bökigt problem att ta sig runt. Hela 

Eckerdals utredning är ju nödvändig på grund av Överklagandenämndens klavertramp. Om de hade tänkt sig 

för eller frågat någon människa om hjälp och råd innan de fattade det där korkade beslutet så hade vi sluppit 

hela den här problematiken. Kyrkan hade sparat mängder med pengar och vi hade sluppit hålla på och jobba i 

motvind … denna dumhet. Det hade varit mycket skönare.  

 

 

Överklagandenämnden kan inte utmäta straff, men upplever du att ni blivit motarbetade av stiftet, 

andra församlingar eller andra aktörer efter det att Överklagandenämnden offentliggjort sitt 

ställningstagande? 

 

Nej. Vi har haft en riktad Biskopsvisitation med ett helt rent protokoll. Alltså ingenting av det som vi 

beskylldes för kunde biskopen tycka stämma med verkligheten. Det var ju också tjänstemän från 

församlingsförbundet med på visitationen och de tyckte ju också att det var helt rent protokoll. Det var inga 

2:or eller 3:or eller körförbud. Utan det är helt grönt och helt klart. Vi har ordning på allt. Så alla de här 

farhågorna och hjärnspökena som har målats upp är liksom bara nonsens. Däremot har ju beslutet lett till att 

andra församlingar som då varit intresserade av att starta… har blivit lite försiktigare och funderar ett varv till 

om det är farligt att starta begravningsbyrå nu när Överklagandenämnden har sagt så. Det är lite synd på 

utvecklingen i landet. För vår del spelar det ingen som helst roll. Dels är vi inte överklagade och det finns 

ingen som tänker bry sig om Överklagandenämnden beter sig på det där sättet. 

 

 

Hur ser du på Eckerdals utredning och vad tror du att den kommer leda fram till? 

 

Den är ju bra i sina historiska delar och han klargör ju väldigt mycket och sätter rimliga proportioner på saker 

och ting. Det som föreslås att det skall skrivas in i Kyrkoordningen att man får driva näringsverksamhet … 
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det är ju bra… sedan när det gäller begravningsbyråer så är det ju väldigt… om man skulle införa något slags 

tillståndsgivning att då att “Centralförrådet” skulle ge ett slags tillstånd för att starta begravningsbyrå - det är 

fullständigt främmande i en episkopal kyrka, tycker jag. Inte i någon annan fråga måste man det. Man kan 

hålla på med nästan vad som helst utan att be om tillstånd. Men just då det gäller begravningsbyrå då skulle 

man det och varför det? Det skall man ju prata med sin biskop om och det är biskopen som sedan har tillsyn 

och då behandla den här frågan som vilka andra frågor som helst. … Tycker man att det är svårt att tala med 

biskopen så kör man ändå… Det behöver man inte tala med biskopen om… . Sedan är det ett annat problem 

och det är då att han föreslår att man skall utreda om man ska ha ett… parallella utförarorganisationer för 

tyngre välfärdsverksamhet och det tycker jag är helt fel. Helt fel väg att gå. Det finns redan en massa kyrkliga 

eller halvkyrkliga eller parakyrkliga eller pseudokyrkliga organisationer som bedriver massa verksamhet som 

ligger utanför kyrkans som nyttjar kyrkans good will men har ingen lust att betala tillbaka något för den good 

will man utnyttjar och det är ju diakoniinstitutioner och sådana där - S:t Lukas och vad de kan heta. De håller 

ju på med sådant. Och att då utreda att införa ännu flera sådana här parallella institutioner skulle ju vara som 

att välja att gå in på den … kontinentala diakonala vägen som nu inte liksom leder till något gott för 

församlingarna. Jag tycker att Kyrkoordningen är bra på det sättet att den är så tydlig med att det är 

församlingarna som är den organisationsform där man bedriver verksamheten. Och då ska församlingarna 

också göra det. De skall inte bygga massa andra parallella organisationer som skall bedriva det. Det är 

församlingarna som skall göra det. Därför tycker jag att man skall liksom akta sig för sådana där tankar som 

för oss in på centraleuropeisk väg som vi faktiskt borde undvika. Vi skall stärka och utveckla församlingar - 

inte andra sådana här halvkyrkliga organisationer. 
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Bilaga 3 

 

From: Andreas Sneckenberg  

To: info@begis.se ; jessica.lundkvist@fonus.se  

Sent: Tuesday, August 17, 2010 1:17 PM 

Subject: Hur ser ni på Kyrkans begravningsbyrå? 

 

 

Hej! 

  

Jag heter Andreas Sneckenberg och studerar vid det religionsvetenskapliga kandidatprogrammet, Linköpings 

universitet. Just nu är jag i full färd att sammanställa min c-uppsats som går ut på att studera det faktum att 

det av vissa församlingar inom Svenska kyrkan bedrivs begravningsbyråverksamhet. Trots att Svenska 

kyrkans Överklagandenämnd funnit att en sådan verksamhet inte är förenlig med Kyrkoordningen. I Fagersta 

bedriver man just en sådan verksamhet och det är därför jag vänder mig till er. Förra veckan mötte jag 

kyrkoherde Henrik Rydberg. Det skulle vara av stort värde om jag kunde få er syn på det faktum att Svenska 

kyrkan - som sedan tidigare är er samarbetspartner- nu även blivit er konkurrent.  

  

Då jag är i tidsnöd så väljer jag att skicka över några få korta frågor som jag hoppas att ni vill besvara 

mejlledes. 

 

1. Har ert samarbete med församlingen i Fagersta förändrats sedan församlingen startade sin byrå? 

Positivt/negativt 

2. Tycker ni att det finns skäl att Svenska kyrkan ger sig in på begravningsmarknaden på det sätt som skett i 

Fagersta? 

3. Oavsett hur ni svarat på fråga 2 - motivera varför ni svarat som ni gjort. 

 

Tack på förhand! 

 Vänliga hälsningar 

 Andreas Sneckenberg 
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Bilaga 4, svar från Bengt Gustavsson, Västervåla Begravningsbyrå 

  

1. 

Har ert samarbete med församlingen i Fagersta förändrats sedan församlingen startade sin byrå? 

Positivt/negativt 

 

Nej. Både församlingen och vi på begravningsbyrån har varit måna om ett professionellt förhållningssätt till 

varandra. Vi har från båda sidor varit medvetna om förhållandet, följ och även deltagit i debatten i det 

offentliga rummet, vilket gör att vi vet väldigt väl var vi har varandra i sakfrågan, men i det löpande arbetet 

upplever jag att personalen från kyrkan och vår personal samarbetat på ett mycket bra sätt. 

  

2.       

Tycker ni att det finns skäl att Svenska kyrkan ger sig in på begravningsmarknaden på det sätt som skett 

i Fagersta? 

 

Nej, från min horisont finns det bara nackdelar, men jag förstår hur förespråkarna inom Västanfors 

församling resonerar. 

  

 

3. 

Oavsett hur ni svarat på fråga 2 - motivera varför ni svarat som ni gjort. 

 

Motivet till mitt svar är främst ideologiskt: Kyrkans uppdrag enligt kyrkoordningen är tydligt klargjord. Här 

finns inte utrymme för annat än att fira gudstjänst, utöva diakoni, bedriva mission och undervisning. Att ta 

upp konkurrensen med företag på ”Marknaden” genom att sälja produkter och tjänster, kan aldrig, med än så 

god ambition och ”diakonalt” engagemang som drivkraft, tas på alvar. Det är självklart att det handlar om att 

hitta nya vägar till att få ekonomi på en verksamhet som blöder i en rasande takt. Detta tvivlar ingen 

utomstående betraktare på idag. 

 

Ytterligare en svårighet som Kyrkliga begravningsbyråer, med all sannolikhet kommer att stå inför, är 
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lojaliteten.  Hur skall jag agera när ex.vis ett dödsbo inte kan betala sin räkning?  Vem skall jag stötta? Den 

utsatta människan, eller marknadens spelregler som säger att jag måste driva in fordringar som uteblir? Det 

blir en ideologisk konflikt som jag slipper så länge jag inte ger mej ut på ”Marknaden”. Det är inte så enkelt 

att komma på ett själavårdande samtal till den kyrka som veckan innan skickat ut sin tredje och sista 

påminnelse ”innan ärendet överlämnas till inkasso”. 

 

Framförallt har kyrkan ett problem i det faktum att hon är ”Huvudman” för begravningsverksamheten i hela 

landet (förutom i Stockholm och Tranås, där det är respektive kommun). Man sitter på ”två stolar” även här, 

och det är bara en tidsfråga innan problemen tornar upp sig på det området.  Jag kan omöjligt sälja varor och 

tjänster till privatpersoner gentemot vilka jag även agerar myndighet 

 

Bilaga 5, svar från Jessica Lundqvist, Fonus 

  

1.  

Har ert samarbete med församlingen i Fagersta förändrats sedan församlingen startade sin byrå? 

Positivt/negativt? 

 

Enligt lag är församlingen Begravningshuvudman och någon möjlighet att undvika eller ens förändra 

samarbetet i sådana frågor ges inte. Inte heller kan vi undvika församlingens samfundsverksamhet när de 

begravningar vi ordnar ska ske i Svenska kyrkans ordning. I den dagliga verksamheten tvingas vi ändå vara 

noga med att inte låta oss påverkas av den anmärkningsvärda och ansträngda situationen att församlingens 

byråverksamhet har full insyn i vår och till och med deltar i de begravningar som vi arrangerar för våra 

kunders räkning. Vi är maktlösa eftersom dessa församlingar inom Svenska kyrkan inte respekterar sina egna 

högsta organ samt då sanktionsmöjligheter saknas.  
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2.  

Tycker ni att det finns skäl att Svenska kyrkan ger sig in på begravningsmarknaden på det sätt som skett 

i Fagersta? 

 

Vi anser det vara helt olämpligt att Svenska kyrkan driver begravningsbyråverksamhet så länge man har 

förtroendet att vara begravningshuvudman med myndighetsuppgifter inom området. Vår uppfattning delas av 

Svenska kyrkans överklagandenämnd som prövat frågan.  

  

3. 

Oavsett hur ni svarat på fråga 2 - motivera varför ni svarat som ni gjort.  

 

Utöver svaret på fråga 1 är hela ärendet offentlig handling och kan hämtas in hos överklagandenämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6, Fonus distriktsstämma 2008
 

Fonus distriktsstämma 2008
 

Skall Svenska kyrkan bedriva begravningsbyråverksamhet?

 

 

Religiöst samfund   

 

Svenska Kyrkan är begravningsbyråbranschens främsta samarbetspartner. 

• Vi inser och ser kyrkans betydelse för den enskilde i samband med dödsfall 

• Vi önskar att begravning får en an högre prioritet

• Vi uppskattar kyrkan som huvudman

 

Kring Västanfors-Västervåla församling har utvecklats en avancerad organisation med koncern

dotterbolag  

 Kungsör 2006 Härnösand 2006 Toarp 2008 V

Söderbärke 2007 

 

Från Västanfors har man uttalat att man skall skapa en or

 

Vid distriktsstämmorna 2007 var vi överens. 

”Det går inte inte att kombinera roller som: religiöst trossamfund och 

• myndighet för begravningsverksamheten 

• - med affärsmässig ekonomisk verksamhet

 

 
 

 

Själavård   

 

Kyrkan kan inte sitta på tre stolar samtidigt
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Bilaga 6, Fonus distriktsstämma 2008 

Fonus distriktsstämma 2008 

Skall Svenska kyrkan bedriva begravningsbyråverksamhet? 

 

 Huvudman för begravningsverksamheten

Svenska Kyrkan är begravningsbyråbranschens främsta samarbetspartner.  

Vi inser och ser kyrkans betydelse för den enskilde i samband med dödsfall  

Vi önskar att begravning får en an högre prioritet i många församlingars arbete 

Vi uppskattar kyrkan som huvudman 

Västervåla församling har utvecklats en avancerad organisation med koncern

Toarp 2008 Västanfors dec 2004 Norrbärke 2008 ?????

tt man skall skapa en organisation som skyddar verksam

Vid distriktsstämmorna 2007 var vi överens.  

Det går inte inte att kombinera roller som: religiöst trossamfund och  

myndighet för begravningsverksamheten  

ssig ekonomisk verksamhet 

Huvudmannaskap  

inte sitta på tre stolar samtidigt 

Huvudman för begravningsverksamheten 

i många församlingars arbete  

Västervåla församling har utvecklats en avancerad organisation med koncern- och 

ärke 2008 ??????? 

sation som skyddar verksamheten från insyn 

Begravningsbyrå 



 

 

Fonus åtgärder, vi har.. . . 

• överklagat kyrkorådens beslut till Domkapitel 

• överklagat till överklagandenämnden 

• begärt tillsyn hos Länsstyrelser 

• begärt granskning av församlingars auktoriserad

• informerat Fonus ägare och förtroendevalda 

• utrett om frågan är förenlig med lagstiftningen 

• kontakter med kyrkan centralt och 

 

Vi har i allt väsenligt haft framgång, vilket måste innebära att våra aktiviteter hittills varit rätt

 

 

Kyrkomötet 2004 beslutade avslå en motion med förslag på en rikstäckande kyrkans begravningsbyrå 

 

överklagandenämnden (Sv. Kyrkans HD) har i beslut betr. Kungsör, Härnösand, H

verksamheten är oförenlig med reglerna i Kyrkoordningen

 

Kyrkomötet okt. 2007 gav uppdraget åt kyrkostyrelsen att tillsä

 

 

Mycket talar för att den tillsatta utredningen inte är klar till kyrkomötet 2008

 

Ett inkonsekvent mottagande av överklagandenämndens och kyrkomötets beslut?

Härnösand beslutade lägga Kyrkans Begravningsbyrå i malpåse i avvaktan på . . utredningen 

 

Söderbärke, Norrbärke och Toarp församlingar beslutar

beslut att starta kyrkans begravningsbyrå

 

Hällefors och Norrbärke överklagade domkapitlets beslut till överklaganden

beslut gick dem emot struntade man i beslutet
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överklagat kyrkorådens beslut till Domkapitel  

verklagandenämnden  

rt tillsyn hos Länsstyrelser  

rt granskning av församlingars auktoriserade revisorer 

informerat Fonus ägare och förtroendevalda  

r förenlig med lagstiftningen  

kontakter med kyrkan centralt och församlingars kyrkoråd 

vilket måste innebära att våra aktiviteter hittills varit rätt

Kyrkomötet 2004 beslutade avslå en motion med förslag på en rikstäckande kyrkans begravningsbyrå 

Kyrkans HD) har i beslut betr. Kungsör, Härnösand, Hällefors och Norrb

oförenlig med reglerna i Kyrkoordningen  

get åt kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning 

lsatta utredningen inte är klar till kyrkomötet 2008 

Ett inkonsekvent mottagande av överklagandenämndens och kyrkomötets beslut?

gga Kyrkans Begravningsbyrå i malpåse i avvaktan på . . utredningen 

rke och Toarp församlingar beslutar under pågående kyrkomöte att fu

beslut att starta kyrkans begravningsbyrå 

rke överklagade domkapitlets beslut till överklagandenämnden. Nä

gick dem emot struntade man i beslutet 

vilket måste innebära att våra aktiviteter hittills varit rätt 

 

Kyrkomötet 2004 beslutade avslå en motion med förslag på en rikstäckande kyrkans begravningsbyrå  

llefors och Norrbärke meddelat att 

Ett inkonsekvent mottagande av överklagandenämndens och kyrkomötets beslut?  Domkyrkoförsamlingen i 

gga Kyrkans Begravningsbyrå i malpåse i avvaktan på . . utredningen  

under pågående kyrkomöte att fullfölja tidigare fattade 

är överklagandenämndens 
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Ett problem är att:  

• överklagandenämnden inte har reella sanktionsmöjligheter  

• församlingar driver frågan och trotsar kyrkans centrala beslut  

• vi har svårt att bevaka beslut i alla församlingar och därmed missar vi möjligheten att överklaga i tid 

 

Frågan om kyrkans begravningsbyrå drivs i många fall av lokala kyrkopolitiker som representerar 

Socialdemokratiska Arbetarepartiet 

 

 

 

 

Hur fortsätter vi ?  

Vi måste skilja på Svenska kyrkan och församlingar som bryter mot kyrkans 

regelverk  

• Vi måste fortsätta hårdbevaka församlingarna på lokal nivå  

• Utnyttja varje möjlighet till legal prövning av verksamheten  

• Aldrig förtröttas så länge frågan för Fonus inte har fått en positiv lösning.  

 

Vår lokalt förankrade organisation har bästa förutsättningen i att följa upp och bevaka vad som händer i 

församlingarna 
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Bilaga 7.  

Sammanställning av remissvar. Sammanställare Patrik Tibbling, Kyrkokansliet, Uppsala 
 

Arbetsformer i förändring                                         2010-03-29  PT 

 

Remissammanställning  

 

1. Remiss och remissinstanser 

Betänkandet Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar (Svenska kyrkans utredningar 

2009:2) sändes i mitten av december 2009 ut till sammanlagt 117 remissinstanser. Dessa utgjordes av de tretton 

stiften, 86 församlingar, 3 samfälligheter, 10 diakoniinstitutioner samt 5 övriga organisationer bl.a. KyrkA, Svenska 

kyrkans arbetsgivarorganisation och Svenska kyrkans pensionskassa. 

 

Vid remisstidens utgång den 8 mars 2010 hade 45 svar kommit in. Två av dessa var spontanremisser från 

samfälligheterna i Linköping och Örebro. Efter remisstidens utgång har ytterligare 8 svar inkommit, varav 6 från 

stiften. 

 

2. Allmänt 

Det stora flertalet av de inkomna remissvaren är positiva till att utredningen kommit till stånd. Många anser att det är 

en viktig och värdefull utredning och att den är väl genomförd. Särskilt bakgrundsbeskrivningen och det historiska 

perspektivet med de förändringar som skett under 1900-talet har uppskattats av flera instanser. 

 

Bland svaren från stiften kan nämnas stiftsstyrelsen i Linköpings stift som ”med stor glädje” läst och tagit del av 

utredningen. ”Den har inte bara presenterat frågor om den lokala församlingens möjlighet till näringsverksamhet 

utan också utmanat oss i vad den lokala församlingen faktiskt är och hur den kan fungera.” Stiftsstyrelsen i Västerås 

stift ”hälsar med tillfredsställelse utredningens genomgång och förslag till åtgärder för att utveckla församlingens 

möjligheter till att i nära anknytning till den grundläggande uppgiften även kunna bedriva näringsverksamhet”. Visby 

stift tycker att det är en väl genomförd utredning, ”som innehåller intressanta delutredningsutflykter i både tid och 

rum”. 
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Linköpings kyrkliga samfällighet skriver bl.a.: ”Bakgrundskapitlen är informativa och välskrivna och ger en bra grund 

för efterföljande överväganden och förslag.” Västanfors-Västervåla församling ”finner att utredaren på ett mycket 

seriöst sätt har behandlat det uppdrag som 2007 års Kyrkomöte beslutat och som därefter Kyrkostyrelsen i mer 

detaljerad form har utarbetat direktiv för”. Göteborgs kyrkliga stadsmission menar att ”utredningen --- är väl 

underbyggd med tillräckliga hänsynstaganden till omvärldsanalys både internationellt och på riksplanet”. Liknande 

mer generella omdömen återfinns i flera av remissvaren. 

 

 

3. Sammanfattning 

Det stora flertalet av remissinstanserna är i huvudsak positiva till utredningens förslag men har invändningar mot 

vissa delar av förslaget. Detta gäller främst frågan om kyrkoherdens ställning i församlingens bolag. Huvuddelen av 

invändningarna riktar sig mot utredningsförslaget i den delen. 

 

Av de inkomna svaren från stiften är det bara stiftsstyrelsen i Uppsala stift som tillstyrker förslaget i sin helhet men 

påpekar behovet av ytterligare utredning. Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift delar utredningens uppfattning i allt 

väsentligt. Även Stockholms stift ansluter sig till förslagen men ser komplikationer främst när det gäller kyrkoherdens 

roll i näringsverksamheten. Domkapitlet i Uppsala stift avstyrker utredningens förslag i sin helhet. Övriga stift är i allt 

väsentligt positiva till förslagen i utredningen men har i olika delfrågor en från utredningen avvikande uppfattning. 

 

Av svaren från församlingarna är det tio stycken som tillstyrker i sin helhet, några dock med en del synpunkter och 

klarlägganden. Detsamma gör Göteborgs kyrkliga stadsmission. Även Stora Sköndal tillstyrker med ett påpekande 

som handlar om omsorgsarbete exempelvis inom äldrevården av mer institutionellt baserat slag. ”Till de uppenbara 

risker som kan finnas om en församling ger sig in i arbete av detta slag hör att engagemanget kan vara alltför 

personberoende.” 

 

4. Den grundläggande uppgiften och den territoriella församlingen 

Utredningen föreslår inga ändringar av formuleringen av församlingens grundläggande uppgift men anser att det inte 

är förenligt med kyrkoordningen om en församling bedöms gå utöver sin territoriella kompetensbegränsning. 

 

Samtliga remissinstanser av dem som särskilt berört denna fråga godtar utredningens förslag att inte föreslå några 

ändringar i formuleringen av församlingens grundläggande uppgift. En del av de tillfrågade är dock tveksamma till 

utredningens syn på den territoriella begränsningen. Linköpings stift menar att denna begränsning måste granskas 

även med landsbygdens behov. Karlstads stift konstaterar att stiftens möjligheter att utöva tillsynen begränsas av de 

svaga sanktionsmöjligheter som finns. Västanfors-Västervåla församling menar att ”kompetensen hos en församling 
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aldrig kan vara avhängig av om verksamheten bedrivs tillsammans med en annan församling eller ej”. Norrstrands 

församling är av den uppfattningen att en församlings pastorala uppgifter inte ska vara begränsade till att utföras 

inom församlingens territoriella område. ”Församlingsbor är så pass geografiskt rörliga att kriteriet för engagemanget 

ska vara att det fyller ett angeläget behov för församlingsborna. Även Visby domkyrkoförsamling är tveksam till att 

kategoriskt begränsa verksamheten till den egna församlingens gränser.” Det skulle t.ex. omöjliggöra övertagandet av 

en kurs/lägergård som ligger utanför församlingens egen gräns.”  Lunds kyrkliga samfällighet efterlyser ett 

klarläggande i kyrkoordningen. ”I samfälligheten som ekonomisk enhet kan självklart inte varje församling ensam fritt 

förfoga över frågan om bolagsbildning.  Finansiering och administration kräver överväganden enligt den ordning som 

gäller för den ekonomiska enheten – den kyrkliga samfälligheten. Detta bör tydligt framgå av kyrkoordningen.” 

 

5. Näringsverksamhet med anknytning till den grundläggande uppgiften 

Utredningen föreslår en ny bestämmelse i 2 kap. 1 § som klargör att församlingen får bedriva näringsverksamhet bara 

om den har en naturlig anknytning till den grundläggande uppgiften. 

 

Nästan alla remissinstanser biträder utredningens förslag om näringsverksamhet och därmed det tillägg som föreslås i 

2 kap. 1 § femte stycket. Några är dock tveksamma och t.o.m. kritiska. 

 

Av stiften är det Strängnäs, Härnösand, Luleå och Visby som är mer eller mindre tveksamma till förslaget i denna del. 

Strängnäs stift anser att man idag inte har redskap och resurser för att utöva den tillsyn en sådan verksamhet kräver. 

”Vi menar att utredningen inte tillräckligt beaktat frågan om stiftens tillsynsfunktion, vilken är helt avgörande för att 

hålla samman kyrkan, inte minst när församlingarnas förhållanden ser så olika ut, som utredningen faktiskt gör 

gällande.” Härnösand anser att begreppet ”näringsverksamhet som har en naturlig koppling till församlingens 

grundläggande uppgift” behöver förtydligas. Luleå stift förordar en ytterligare utredning om behovet och utformning 

av en ny bestämmelse på detta område. Visby stift anför att det kan vara svårt att exakt veta när en uppgift blir för 

komplex för en enstaka församling och när en annan organisationsform behövs. Även Visby stift förordar därför en 

utredning för att undersöka dessa frågor närmare. 

 

Av de församlingar och samfälligheter som särskilt berört denna fråga  är det åtta som är positiva till förslaget och sju 

som är mer eller mindre tveksamma. Motala församling vill ha en delvis annan formulering av den föreslagna 

bestämmelsen. Örebro kyrkliga samfällighet anser att näringsverksamhet bör kunna bedrivas i en samfällighets regi 

och att förslaget också utesluter möjligheten att sälja t.ex. administrativa tjänster. Samfälligheten menar även att det 

måste vara möjligt att driva bolag av vinstintresse, en uppfattning som också delas av Motala församling. Lunds 

kyrkliga samfällighet biträder i princip förslaget men anser att det i kyrkoordningen också borde anges under vilka 

förutsättningar en samfällighet kan och bör bedriva näringsverksamhet. 
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Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tror att det kommer att finnas oklarheter om vilken typ av 

näringsverksamhet som anses ha sådan anknytning till den grundläggande uppgiften att den ska anses tillåten att 

bedriva. Man anser det därför lämpligt att i den föreslagna bestämmelsen även införa en icke uttömmande 

exempeluppräkning över vilka dessa verksamheter kan vara. 

 

6. Bolagsbildning  

Utredningen anser att det ligger inom ramen för församlingens självstyre att lägga viss del av verksamheten i ett av 

församlingen kontrollerat bolag. Sådan verksamhet ska enligt utredningen betraktas som en del av den totala 

verksamheten och ska omfattas av både församlingens pastorala program, församlingens revision och stiftets 

tillsynsfunktion. 

 

Av de stift som haft synpunkter på denna fråga är fyra stycken positiva medan sju är tveksamma eller har någon form 

av avvikande uppfattning i någon fråga. Västerås anser att frågan om stiftets tillsyn över verksamhet i bolagsform 

behöver utredas vidare. Strängnäs, Luleå och Visby stift samt domkapitlet i Växjö menar att frågan om bolagsbildning 

kräver en mer fördjupad analys. Även för- och nackdelar med olika former för näringsverksamheten, som aktiebolag, 

ekonomisk förening, handelsbolag, stiftelse och ideell förening borde enligt dessa stift undersökas. 

  

Av de församlingar och samfälligheter som särskilt behandlat denna fråga ställer sig åtta positiva till förslaget, fem är 

tveksamma och en församling motsätter sig förslaget om bolagsbildning. Några församlingar tar upp frågan om 

stiftens tillsyn över ett av en församling drivet bolag. Motala församling anser inte att stiftets tillsynsfunktion ska 

omfatta sådana bolag medan Örebro kyrkliga samfällighet ifrågasätter stiftens formella möjligheter att utöva tillsyn 

över bolagen. 

 

Landskrona församling motsätter sig möjligheten till bolagsbildning för verksamhet som innefattar den 

grundläggande uppgiften. Församlingen vill göra en mycket strikt tolkning av begreppet den grundläggande uppgiften 

och menar att församlingarna enbart bör bolagisera sådana delar som inte innefattar denna uppgift. 

 

De flesta som särskilt berört frågan om att Svenska kyrkan borde överväga någon form av rådgivande funktion till 

stöd för församlingarna när det gäller bolagsbildning är positiva till detta. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

menar att en sådan verksamhet lämpligen skulle kunna ligga på just denna organisation. Arbetsgivarorganisationen 

anser sig vara ”väl förtrogen med de unika såväl organisatoriska som övriga förhållanden som råder inom Svenska 

kyrkan”    
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7.Kyrkoherden och församlingens bolag  

Utredningen anser att församlingsverksamhet i bolagsform operativt ska ledas av kyrkoherden. 

 

Av stiften är det nio stycken som särskilt behandlat frågan om kyrkoherdens ledningsansvar för 

församlingsverksamhet i bolagsform. Samtliga avstyrker förslaget med delvis olika motiveringar. Fyra stift anser att 

frågan behöver analyseras och utredas ytterligare. Strängnäs stift anser att kyrkoherdarna idag har en mycket liten 

eller ingen utbildning alls för att ta på sig rollen som VD för ett aktiebolag och att det förutsätter en fördjupad 

ledarkompetens, utöver den som idag finns i kyrkoherdeutbildningarna. Domkapitlet i Växjö menar att det finns skäl 

som talar både för och emot att kyrkoherden automatiskt skulle vara VD i ett av församlingen helägt eller kontrollerat 

bolag och att det därför behöver utredas ytterligare. Karlstads stift ställer sig frågande till om det enligt 

aktiebolagslagen är möjligt att föreskriva att kyrkoherden ska vara VD. Härutöver menar stiftet att det måste anses 

vara ytterst tveksamt att införa en bestämmelse om detta. Skälen har både med kyrkoherdens arbetsbelastning att 

göra men också med frågor som rör prästidentitet. Luleå stift avstyrker tanken på att kyrkoherden automatiskt ska 

vara VD. ”En företagsledning ska kunna tillsättas, omformas och avsättas utifrån affärsmässiga grunder. Uppdraget 

som kyrkoherde prövas utifrån andra kriterier än de som måste vara gällande vid bedrivande av näringsverksamhet.” 

Visby stift ställer sig mycket tveksamma till tanken att kyrkoherden ska vara VD. ”Det bör av församlingsinstruktionen 

framgå att kyrkoherden har det yttersta ansvaret inom församlingen för vad som försiggår i bolaget, men posten som 

högsta chef i detta bör rimligen innehas av den med bäst kompetens som finns att tillgå. I normalfallet innebär det 

säkert att VD får hämtas utanför den egna organisationen.” Stockholms stift föreslår ”att en VD tillsätts utifrån så att 

det blir en klar skillnad mellan kyrkan som församling och kyrkan som huvudman”. 

 

Av de inkomna svaren från de församlingar och samfälligheter som särskilt har berört denna fråga kan konstateras att 

tretton stycken avvisar förslaget i denna del eller är mycket tveksamma. Ulricehamns församling menar att 

kyrkoherdens viktigaste roll är ”att vara andlig ledare och bör i så liten omfattning som möjligt kopplas ihop med 

företagsverksamhet”. Många av de församlingar som är kritiska till förslaget anser att frågan behöver belysas 

ytterligare. Endast fem av de församlingar som berört denna fråga biträder med delvis olika motiveringar förslaget. 

Trelleborgs församling tycker att det är ”självklart att den operativa ledningen i bolagsformen också leds av 

kyrkoherden – teologiskt och med ansvar för förvaltning”. 

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är tveksam till förslaget och anser att det bör övervägas om det inte ska vara 

möjligt för församlingarna att även kunna utse annan än kyrkoherden som operativt ansvarig för ett 

församlingskontrollerat bolag. 
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8. Svenska kyrkans namn 

Utredningen anser att namnet och varumärket ”Svenska kyrkan” inte ska användas ensamt eller i kombinationer som 

bolagsnamn utan Kyrkostyrelsens tillstånd. 

 

Så gott som samtliga remissinstanser som berört frågan om namnet och varumärket ”Svenska kyrkan” i kombination 

med bolagsnamn tillstyrker förslaget. 

 

9. Församlingskontrollerade bolag och offentlighetsprincipen 

Utredningen förordar att församlingar på frivillig väg skriver in principer om offentlighet och sekretess i 

bolagsordningen för bolag som man kontrollerar. 

 

En stor majoritet bland de svarande biträder förslaget i denna del. Av stiften är det dock två om har en delvis annan 

uppfattning. Strängnäs vill att församlingarna ska åläggas att skriva in riktlinjer angående offentlighet och sekretess 

vid bolagsbildningar. Luleå har invändningar. ”Förslaget tydliggör inte vad som menas med denna vägledande 

frivilliga norm men den innebär att man ställer högre krav på kyrkliga bolag än vad lagstiftningen kräver.” Bland de 

fåtal församlingar som är kritiska till förslaget kan nämnas Västanfors-Västervåla församling. ”Det kan i all verksamhet 

finnas ett behov av att i vissa sammanhang bevara s.k. affärshemligheter. Därför ska inte en bolagsordning innehålla 

regler om en tvingande offentlighetsprincip.” 

 

10. Alternativ kyrklig organisation för välfärdsuppgifter 

Utredningen föreslår att Kyrkostyrelsen tillsätter en särskild utredning om en utförarorganisation med anknytning till 

Svenska kyrkan för välfärdsrelaterad verksamhet. 

 

Genomgående i många av remissvaren är att det kan vara svårt att dra någon gräns mellan välfärdsuppgifter med 

lättrörlig organisation och sådana med krav på tyngre organisation och som därför församlingarna inte själva bör gå in 

i. 

 

Av de stift som särskilt yttrat sig i frågan om en särskild utredning om en utförarorganisation är det stora flertalet 

positiva till förslaget. Några är tveksamma, Strängnäs och Lund, medan Västerås är direkt negativt. 

 

Linköpings stift hoppas att en sådan utredning kommer att lägga ”stor vikt vid att reflektera  
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kring på vilket sätt en dylik organisation kopplas samman med lokala församlingar. En utförarorganisation måste 

kunna nå ut i hela landet och inte bara etablera verksamheter i större städer.”  Domkapitlet i Växjö tillstyrker 

förslaget men pekar samtidigt på behovet av att flera olika utförare av välfärdstjänster behövs och då inte minst de 

som har en stabil värdegrund i sitt arbete. Även Karlstads, Härnösand, Luleå och Stockholm stift bejakar förslaget. 

Luleå anser exempelvis att ”frågeområdet är så pass viktigt och aktuellt att detta förtjänas att utredas vidare så att 

församlingarna får en vägledning för att inte hamna i en svårhanterlig situation trots att avsikterna för engagemanget 

i välfärdsrelaterade uppgifter i början var vällovligt”. Strängnäs och Lunds stift är tveksamma. Strängnäs menar att 

detta inte är ett aktuellt utredningsärende för Svenska kyrkan i dagsläget. ”Svenska kyrkan har idag många 

möjligheter att genom nätverk och i samverkan med andra aktörer verka diakonalt inom en rad samhällsektorer. Det 

är inte kyrkans uppgift att ta över exempelvis åtaganden som åligger kommunerna. Däremot kan vi komplettera och 

samverka med offentlig verksamhet.” Västerås stift är negativt till förslaget. ”Stiftsstyrelsen vill med kraft hävda att 

det vore olyckligt att söka några andra sådana alternativa former. De församlingar som är beredda att gå in i detta 

kan själva, eller tillsammans med andra, bedöma rimligheten av detta. Däremot bör det prövas om även stiften skulle 

kunna vara huvudman för sådan verksamhet.” 

 

Av de församlingar och samfälligheter som särskilt tagit upp förslaget om den särskilda utredningen är tolv stycken 

positiva. Sex stycken är tveksamma. Örebro kyrkliga samfällighet väcker exempelvis frågan om inte den befintliga 

kyrkliga organisationen kan användas för ändamålet. Norrstrands församling anser att förslaget inte bör övervägas. 

Västanfors-Västervåla ställer sig avvisande till utredarens förslag. ”Det måste bedömas som uteslutet och direkt 

olämpligt för Svenska kyrkan att lämna utrymme för sidoorganisationer att ansvara för tyngre välfärdsrelaterade 

uppgifter.” 

 

Av de diakoniinstitutioner som svarat på remissen är Stadsmissionerna kritiska till förslaget om en särskild utredning 

om en kyrklig utförarorganisation. ”Den första och viktigaste frågan för Svenska kyrkan är att fastslå vilken särart och 

vilket mervärde en sådan organisation skulle tillföra välfärdsutbudet i relation till exempelvis stadsmissionerna.”  

 

11. Förslagen beträffande begravningsbyråverksamheten 

Utredningen föreslår att församlingar får bedriva näringsverksamhet som avser begravningsbyråverksamhet genom 

en ny bestämmelse i 2 kap. 1 §. Sådan verksamhet ska kräva medgivande enligt den ordning som kyrkostyrelsen har 

fastställt enligt en föreslagen ny bestämmelse i 47 kap. 3a §.   

 

Av svaren från de stift som svarat kan utläsas att sex stycken är positiva, i några fall dock med vissa förbehåll. Mer 

tveksamma är fem av stiften.  

 

Skara stift bejakar förslaget men betonar att det är ”av synnerlig vikt att församlingen är tydlig med att dess 

huvuduppgift i detta sammanhang enbart är att ansvara för begravningsgudstjänster. Västerås stift välkomnar 
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förslaget men ifrågasätter behovet av ett nationell ordning för kvalitetssystem på detta område. Visby stift motsätter 

sig inte förslaget. ”Likväl ser vi inte behovet av kyrkliga byråer som särskilt stort med tanke på att detta är en bransch 

som fungerar mycket bra och till vilken vi idag har mycket goda relationer som kunde hotas vid en ökad konkurrens 

från kyrkan själv.” Stockholms stift instämmer i förslaget men betonar vikten av att det ska vara ”en non-profit 

verksamhet och en särredovisning av ekonomierna i de olika verksamheterna”. 

 

Av de mer tveksamma stiften kan nämnas Linköpings stift som är öppet för att lokala församlingar bedriver 

begravningsbyråverksamhet men anser att ämnet bör problematiseras något. Bl.a. ställs frågan hur det blir för 

personer som inte tillhör kyrkan. ”Hur pass öppen är verksamheten för icke tillhöriga?” Strängnäs stift är ”ytterst 

tveksamma till näringsverksamhet i Svenska kyrkans regi”. Eftersom det redan finns kyrklig 

begravningsbyråverksamhet tillstyrker dock stiftet den föreslagna ändringen i kyrkoordningen. Domkapitlet i Växjö 

betonar betydelsen av att församlingarna förmår hålla isär den grundläggande uppgiften och huvudmannaskapet för 

begravningsverksamheten och att det blir än viktigare vid ett ev. ökat församlingsåtagande som inrättande av 

begravningsbyrå skulle innebära. Karlstads stift anser att det finns skäl både för och emot att församlingar ska bedriva 

begravningsbyråverksamhet.” Det som möjligen talar för är att det skulle kunna främja en sund konkurrens t.ex. när 

det gäller prissättning:” Enligt stiftet överväger dock skälen mot församlingsdrivna begravningsbyråer. ”Det främsta 

skälet för detta ställningstagande är de frågor som rör kyrkans trovärdighet. Vi känner en stor oro för att 

församlingsdrivna begravningsbyråer kan leda till misstänksamhet kring vems intressen som begravningsbyrån 

värnar.” Stiftet är slutligen tveksamt till att tillståndsgivningen till begravningsbyråverksamheten ska ligga på nationell 

nivå. Skälet till detta är att det sedan är stiften som ska ansvara för tillsynen. Luleå stift delar inte utredarens slutsats 

att det inte finns några lagliga eller inomkyrkligt rättsliga hinder mot kyrkliga begravningsbyråer. 

 

Av svaren från de församlingar och samfälligheter som särskilt tagit upp frågan om begravningsbyråverksamheten 

kan utläsas att ett tiotal är positiva, tre är tveksamma och fyra avstyrker utredningsförslaget. Linköpings 

domkyrkoförsamling är i princip positiv till förslaget men tycker att det behövs ytterligare belysning av frågan 

eftersom den är stor och komplicerad. Södertälje församling bejakar tillståndskravet men anser att det bör finnas en 

möjlighet att återkalla ett givet tillstånd. Församlingen är vidare tveksam till om det finns den nödvändiga 

kompetensen hos stiften för att kunna utöva den tillsyn över verksamheten som ska ankomma på dem. Örebro 

kyrkliga samfällighet har inget att erinra mot förslaget men menar att Svenska kyrkan inte behöver lägga ner 

kostnader och tid för att skapa ett eget kvalitetssystem för verksamheten. ”Det går att använda sig av befintliga 

kvalitetssystem som t.ex. ISO standard.” Västanfors-Västervåla församling tillstyrker förslaget om tillägget i 2 kap. 1 § 

men avstyrker förslaget om ett system med centralt administrerad kvalitetssäkring innan en begravningsbyrå får 

startas. Trelleborgs församling biträder förslaget men anser att det ska behövas särskilda skäl för att bedriva 

begravningsbyråverksamhet. Ett exempel skulle kunna vara behovet av begravningsbyrå i glesbygd. Göteborgs 

kyrkliga samfällighet som också tillstyrker förslaget vill rekommendera att det kvalitets/ackrediteringssystem som 

föreslås ska utformas så att även mer omfattande välfärdstjänster lätt kan inkluderas i en framtid. 

 

Mer tveksamma till förslaget är dels Motala församling som ser en risk i att Svenska kyrkan kan komma att mista 

huvudmannaskapet för begravningsverksamheten, dels också Oscars församling som betonar det stora åtagandet 
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som blir en följd av en begravningsbyråverksamhet. I tätorter där det redan finns begravningsbyråer finns enligt 

församlingen inga skäl för en församling att starta sådan verksamhet. ”Däremot kan det övervägas i glesbygden, men 

bör då ske i samråd med stiftet.”  

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation godtar utredarens förslag om att det ska vara möjligt för församlingar att 

bedriva begravningsbyråverksamhet men menar att förslaget inte ur ett lämplighetsperspektiv är problemfritt. Det är 

enligt arbetsgivarorganisationen högst sannolikt att det kan komma att uppstå allvarliga intressekonfliktssituationer. 

Härutöver anser arbetsgivarorganisationen att man bör överväga om kvalitetsprövningssystemet också borde 

innehålla någon form av karensregel beträffande rätten för en församling att efter avslag på nytt ansöka om 

medgivande till att bedriva begravningsbyråverksamhet. Vidare bör det övervägas om det ska vara möjligt att dra in 

ett för en församling tidigare meddelat medgivande. 

 

De tillfrågade diakoniinstitutionerna har av naturliga skäl inte haft några synpunkter på frågan om 

begravningsbyråverksamheten. 

 

 


