
 

 

 

 

 
 

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar  

 

 

Behörighetsprövning inför ärkebiskopsval 

Meddelat 2022-04-14 

8 kap. 25 § kyrkoordningen 

 

BEHÖRIGHETSPRÖVADE BISKOPSKANDIDATER 

1.  Martin Modéus 

2.  Johan Dalman  

3.  Mikael Mogren 

4.  Karin Johannesson 

5.  Fredrik Modéus    

 

 

BAKGRUND 

Den 30 mars 2022 hölls nomineringsval för nominering av kandidater till ärkebiskopsvalet den 18 maj 

2022. Enligt resultatet skulle 294 röster fördelas. Dessa fördelades, bland dem som fick mer än fem 

procent av rösterna, enligt följande. 

 

Martin Modéus 86 

Johan Dalman  59 

Mikael Mogren 55 

Karin Johannesson 39 

Fredrik Modéus 33 

 

Nomineringsvalet har inte överklagats.    

Stiftsstyrelsen i Uppsala stift har inte, på sätt uttryckligen framgår av 8 kap. 25 § kyrkoordningen, 

överlämnat resultatet av nomineringsvalet till Ansvarsnämnden för prövning enligt 8 § samma kapitel 

av kandidaternas behörighet. 

 

Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar (Robert Schött, Ingemar Söderström, Thomas Stoor och 

Elisabeth Engberg) anförde i beslut den 26 januari 2018 följande. 

 

Ansvarsnämnden ska enligt 8 kap. 8 § första stycket jämfört med 25 kap. 2 § första stycket kyrko-

ordningen pröva behörigheten att vigas till biskop hos dem som erhållit röster i nomineringsvalet. 

Prövningen ska omfatta de kandidater som erhållit fem procent eller mer av rösterna och som inte 

redan är vigda till biskop. Om möjligt ska dock minst fem kandidater bli behörigförklarade. Enligt       

8 kap. 8 § andra stycket kyrkoordningen får i valet röster bara avges på dem som Ansvarsnämnden 

förklarat behöriga att biskopsvigas, eller på de kandidater som redan är vigda till biskop.  



 

 
 

Enligt valresultatet har fem kandidater fått mer än fem procent av det totala omräknade röstetalet vid 

nomineringsvalet. Ansvarsnämnden bedömer att det är tillräckligt att pröva dessa fem kandidater, 

vilka samtliga redan är vigda till biskop och dessutom behöriga att utöva kyrkans vigningstjänst. 

Nämnden ska därför inte göra någon särskild behörighetsprövning av dessa kandidater. 

Ansvarsnämnden antecknar att biskoparna Martin Modéus, Johan Dalman, Mikael Mogren, Karin 

Johannesson och Fredrik Modéus har förklarat att de ställer upp och på nytt förklarat att de är villiga 

att viga män och kvinnor till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst. De har vidare förklarat sig som 

ärkebiskop fortsatt beredda att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag 

inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön.  

 

Ansvarsnämnden finner att biskoparna Martin Modéus, Johan Dalman, Mikael Mogren, Karin 

Johannesson och Fredrik Modéus enligt 8 kap. 8 § andra stycket kyrkoordningen samtliga är behöriga 

att väljas i valet av ärkebiskop.  

 

Ansvarsnämnden noterar att ytterligare tre biskopar har fått röster i nomineringsvalet; Johan Thyrberg, 

Sören Dalevi och Andreas Holmberg. Enligt 8 kap. 8 § andra stycket kyrkoordningen – i paragrafens 

senaste lydelse – får röster avges även på dessa biskopar i ärkebiskopsvalet utan särskild 

behörighetsprövning.    

 

 

Ansvarsnämndens beslut: Ansvarsnämnden förklarar med tillämpning av 25 kap. 2 § första stycket 

kyrkoordningen att biskoparna Martin Modéus, Johan Dalman, Mikael Mogren, Karin Johannesson 

och Fredrik Modéus enligt 8 kap. 8 § andra stycket kyrkoordningen är behöriga att väljas i valet av 

ärkebiskop. 

Sökord: Behörighetsprövning 

Ärendenummer: AN 2022/1 

Beslut: 2/2022 


