
Domkapitlet i Visby 
Svenska kyrkan 

Underlag till tidigare anmälan av Mats Hermansson 

Jag bad den 12 april i mejl till domkapitlets sekreterare Anna Tronêt om att få träffa domkapitlets utredare, 
eftersom underlag tillkommit i anmälan mot Mats Hermansson. 

På denna begäran fick jag inget svar. Jag upprepade därför min begäran i mejl den 27 april, varpå heller inget 
svar kom.  

Den 8 maj upprepade jag min begäran. Inte heller på denna begäran kom något skriftligt svar. På 
telefonförfrågan har Anna Tronêt svarat att domkapitlets utredare inte ser anledning att träffa mig. 

Jag lämnar därför dessa underlag skriftligt och hoppas att de komplexa publiceringar som sociala medier är 
uppbyggt av går att begripa utan muntlig redogörelse, och konstaterar att det finns annat som inte kan 
redogöras för skriftligt på grund av uppgifternas känsliga natur. Jag beklagar att Visby domkapitel i ett sådant 
allvarligt ärende inte ser anledning att möta anmälaren ansikte mot ansikte. 

Bifogas detta brev underlag, sk skärmdumpar från internet, där Mats Hermansson själv och personer i den 
församling som han ofta omtalar i vi-form har misskrediterat mig offentligt i sammanhang som skadar 
förtroendet för min yrkesutövning.  

Bifogas beslut i Pressens Opinionsnämnd, där tidningen Dagen klandras för påståenden om att: 

• Mats Hermansson ”skulle ha tagit avstånd från beslutet att återinsätta prästen i ämbetet. Det påstås utan 
särskilda belägg av Dagen, men förnekas av anmälaren i yttrandena till PO.”  

• Mats Hermansson skulle tryckt på gillaknappen till Harlevis Facebookinlägg som kritiserade biskopen i 
prästfrågan. 

• Det frodas A- och B-lag bland de anställda, mobbningskulturer och informella ledarskap. 

Dessa sakuppgifter framhålls särskilt i PON:s fällning, men är helt korrekta uppgifter och har belagts i 
artiklar, domprostens egna texter, externa och kyrkliga utredningar och beslut som inte minst domkapitlet i 
Visby själv har fattat. I artikel i Kyrkans Tidning 2015-03-12 får Mats Hermansson frågan om beslutet om 
prästen av journalisten Signe Hassler och svarar: 

”Nu i det här inlägget är du ändå väldigt tydlig med vad du anser. Föranleder det dig att nu vidta några 
åtgärder?
– Jag vet inte vad jag kan göra, det måste jag undersöka nästa gång vi har sammanträde i domkapitlet. Det 
kanske kan finnas en möjlighet att reservera mig mot beslutet i efterhand.”

Detta har alltså, som PO skriver ovan, ”förnekats av anmälaren i yttrandena till PO.”

Bifogas ovanstående artikel från Kyrkans Tidning.

Mats Hermansson förnekar i anmälan till PO att det finns en konflikt mellan honom och biskopen.

Bifogas Mats Hermanssons anmälan av artikeln i Dagen till Pressombudsmannen (PO), där han bland annat 
skriver:  

”Det står bland annat att det finns en konflikt mellan biskop och domprost. Var har hon hittat det?”. 

I sin ämbetsberättelse i samband med visitationen 2016 skriver Mats Hermansson emellertid att den konflikt 
– som han förnekat i anmälan till PO och fortsatt att förneka sedan dess – ”inte längre går att blunda bort” 
och att situationen ”närmar sig sammanbrott.” Efter det har flera positionsförändringar skett.



Vidare underlag kring detta och situationen i Visby domkyrkoförsamling finner jag här överflödigt att bifoga, 
och nöjer mig med att hänvisa domkapitlet till församlingens psykosociala utredningar, revisionsrapporter, 
biskopens visitation med särskild inriktning på ledning och styrning med efterföljande handlingar gällande 
visitationen, samt domkapitlets beslut gällande hemställan om Visby domkyrkoförsamling och beslut att 
bevaka församlingen. Samtliga dessa handlingar finns hos Visby stift och har i flera fall upprättats där. 

Sammanfattningsvis vill jag rikta domkapitlets utredares uppmärksamhet på följande. Mats Hermansson är 
präst i Svenska kyrkan och chef i en domkyrkoförsamling. I denna roll är han en mycket hög beslutsfattare 
med ett stort ansvar inom Svenska kyrkan i en offentlig position. Efter en självständig journalistisk 
granskning som avslöjat allvarliga problem av både lokal och konstitutionell art med stort allmänintresse för 
den majoritet läsare som är medlemmar i Svenska kyrkan har han tillbakavisat all kritik som framkommer 
mot hans ledning och istället svarat med att anmäla tidningen. Mats Hermansson har genom att lämna osanna 
uppgifter fått tidningen fälld i Pressens Opinionsnämnd för påståenden som i själva verket är korrekta, och 
som borde hanteras professionellt och skyndsamt av Svenska kyrkan. Han har ändå inte nöjt sig med 
fällningen utan fortsatt att misskreditera journalisten som skrev artikeln och fortsatt att sprida dessa osanna 
uppgifter i sociala medier och i samtal med andra journalister (anmälan). Därefter har Mats Hermansson flera 
gånger ändrat offentlig position i förhållande till sakläget.

Detta står i strid med det Mats Hermansson avgivit i sina vigningslöften om Kristus som förebild, eftersom 
Kristus är Sanningen och en präst ska tala sanning så att kyrkan blir ett tecken för Kristus, och det skadar i 
avsevärd mån det anseende en präst bör ha. Det skadar hela kyrkans anseende, vilket framgår av bifogade 
artiklar i Journalisten, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Slutligen skadar det Visby domkyrko-
församling att dess kyrkoherde istället för att ta till sig av den kritik som riktats honom av församlingsbor 
och anställda genom journalistisk granskning har valt att skjuta på budbäraren.

Bifogas artiklar:  
Johannes Nesser: ”Myteriet i Visby”. Journalisten, 13 april 2017. 
Lisa Irenius: ”Allvarligt när kyrkans folk hånar journalister”. Svenska Dagbladet,11 april 2017. 
Maria Schottenius: ”När det blir skarpt läge har biskopen inget att säga till om”. Dagens Nyheter, 8 maj 
2017. 

Bifogas dom från Ångermanlands tingsrätt, mål B 2201-16, gällande grovt förtal mot journalisten Patrik 
Oksanen. Brottet bedömdes av rätten i kontext av att Oksanen är journalist och opinionsbildare och att det 
gjordes i syfte att få bort honom ur debatten. Brottet bedömdes därför som grovt. Tingsrätten konstaterar att 
”åtminstone en person” läst uppgiften och också kommenterat den. 

Jag uppskattar att Mats Hermanssons misskrediteringar om mig har lästs av hundratals, om inte fler, personer 
som verkar inom det sakområde där jag är yrkesverksam. 

Visby, 5 juni 2017 
Sofia Lilly Jönsson 



 


































