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utvärdering.  
kyrkoledarvalet Equmeniakyrkan 2019/2020 

FÖRORD 

Sedan kyrkokonferensen 2020 har jag fått tillfälle att granska hela processen som rör valen av kyrkoledare 
och biträdande kyrkoledare: Från kyrkostyrelsens arbetsutskotts förslag till upplägg, kommunikationen 

kring tankar om kyrkans ledarskap och namnförslag från församlingarna, arbetet i beredningsgruppen – 
som var en del av kyrkostyrelsen, samt de samtal och den debatt som sedan följde, före, under och efter 

kyrkokonferensen, där vårt nya gemensamma ledarskap valdes.  

Min samlade bedömning av hela processen är  

att informationen från kyrkostyrelsen var korrekt, men till en början ofullständig 

att flera församlingar gjort ett gott arbete med sina tankar om och bidrag till processen 

att det fanns många goda kandidater att välja bland dem som församlingarna föreslog 

att beredningsgruppen utfört ett mycket omfattande och gediget arbete 

att stadgarnas tillämpning vid valet på kyrkokonferensen kan diskuteras, men  

att stadgarna i sig är motsägelsefulla och ofullständiga, stadgerevision behövs 

att debatten inte bara baserats på fakta 

att tonen i samtalet i kyrkan måste förbättras och djupna 

att vi till nästa gång måste vara bättre förberedda, och 

att vi ska vara tacksamma för att vi har varandra 

I texten som nu följer beskrivs såväl de olika faserna som de mera översiktliga sammanhangen. Att det 
finns olika synpunkter och perspektiv får aldrig hindra vårt livsviktiga samtal. Vi ska vara rädda om varand-

ra, inte rädda för varandra.  
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Jag har haft helt fria händer att genomföra utvärderingen. Referensgruppen har bidragit med kunskap 

och olika erfarenheter från kyrkostyrelsen, inne i beredningsgruppen och utanför, och jag har i övrigt haft 
tillgång till allt material jag behövt.  

Slutsatserna är mina, men många av dem, liksom enskilda formuleringar, kommer från mitt breda samtal 

med olika delar av hela kyrkan. Församlingarna jag talat med har föreslagits av de sju regionala kyrkole-
darna med en god blandning av små och stora församlingar, stad och land.  

  

Enkäten hade nog sett delvis annorlunda ut om jag gjort den nu, och inte i början av min resa. Där enkä-

ten redovisas kritiserar jag några av mina egna frågor. Oavsett det bekräftar enkäten den bild vi har av de 
olika ståndpunkterna som finns i kyrkan på skilda områden. Svarsfrekvensen gör att vi inte kan dra för 

långtgående slutsatser av hur den fördelningen ser ut. Men, enkätsvaren indikerar inte något annat än det 
jag hört i mina samtal och som har hörts av i den mer publika diskussionen.  

2024 har vi val igen. Till nästa gång vet vi ännu bättre hur en god valprocess kan utformas.  

Tills dess önskar vi kyrkostyrelsen, de valda kyrkoledarna, och de regionala kyrkoledarna GUDs rika väl-

signelse att tillsammans med oss bygga och utveckla kyrka och församlingar i vår tid, där vi får leva kyrka.  

Frillesås i november 2020 

pa sahlberg 
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INGRESS OCH SAMMANFATTANDE FÖRSLAG 

Kyrkostyrelsen har beslutat om att utvärdera arbetet med kommunikation, förslag, urvalskriterier och själva 

valet av kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare. Uppdraget gavs till PA Sahlberg som till sin assistens 
fick en referensgrupp från den dåvarande kyrkostyrelsen: Eva-Lena Gustavsson, sammankallande, Anneli 

Liljemark och Gustav Fransson. Metoderna har innefattat en enkät som tillställts alla församlingar, därutö-
ver har trettiofem personer intervjuats. Frågeställningar och vissa problemområden är hämtade från dessa 

intervjuer samt från debatten i media och från församlingarnas "brevväxling" med kyrkostyrelsen, redan i 
samband med att förslag och synpunkter sändes in i oktober 2019. Rapporten berättar om de utmaningar 

som valen inneburit. Första delen beskriver det ramverk som demokratin ger, andra delen är en beskriv-
ning av huvuddelarna i processen. Tredje delen innehåller en analys av några av frågeställningarna som 

processen medfört. Fjärde delen redovisar enkät och intervjuer, och i den femte lämnas förslag på både 
kort och lång sikt, här nedan i sammanfattning. 

Utvärderingens slutsatser bygger på intervjuer, enkät och reflektion kring de brev som i olika ske-
den kommit in till kyrkostyrelsen. Vi ser att det finns många olika åsikter. Det är inte problemet. Men vi har 

problem om vi inte lär oss att hantera dessa olikheter. Vi ska tala om det, försöka komma överens, och när 
det inte går, ändå komma till en överenskommelse om att bli eniga om den väg vi går – tillsammans.  

Texten strävar inte efter att kortfattat peka ut den vägen. Men pekar istället på de problem och olika 
möjliga lösningar för dessa skilda betoningar och värderingar. Och jag tror att vi måste bli bättre på att 

lyssna på varandra.  

Här är förslagen i sammanfattning (beskrivs mer utförligt i kap 5): Utvärderingen beskriver många olika 
faser under processen. Här summeras åtta mera konkreta förslag. De tar alla sikte på framtiden och kan utgö-
ra underlag för samtal i kyrkan och beredas vidare. De är av lite olika karaktär och har olika räckvidd och om-
fattning. Punkterna 5.1 – 8 följer för översiktens skull de faser i processen som finns i resten av den här rap-
porten. Förslagen är mina men är i många fall hämtade dels ur hur vi tolkar enkäten och inte minst från de 35 
intervjuer som har genomförts.  

förslagsprocessen 
1 Brevet i juni 2019 var en tydlig inbjudan till församlingarna att delta i processen att välja 

kyrkoledarna. Möjligen kunde den fortsatta processen redan då ha beskrivits mer utförligt. 

öppenhet och offentlighet – hur namnförslagen hanterades  
2 Det är viktigt att sekretess och öppenhet får vägas samman, kommuniceras tidigt och läg-

gas i förtroende hos dem som har hand om urvalsprocessen.  

hur enskilda kandidater ska promotas 
3 Equmeniakyrkan bör ta ställning till hur vi arbetar med kandidaturer och eventuella  

valkampanjer.  
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valprocessen 

4 Beslutsordningen under kyrkokonferensen 2020 visar att stadgarnas reglering behöver ana-
lyseras och möjligen justeras.   

5 Demokratin innefattar hela processen, från förslag från församlingarna till beslutet på  
kyrkokonferensen.  

den framtida ledarskapsstrukturen 

6 Equmeniakyrkan behöver löpande se över ledarskapsstrukturen och fundera över t.ex.  hur 
många som ska väljas på kyrkokonferensen.  

7 Modellen för styrning och ledning ska prövas fortlöpande.  

stadgeöversyn 
8 En omfattande stadgeöversyn blir nödvändig. 

Mina findings och lärdomar är summerade i avsnitt 5, analysen under avsnitt 3 innehåller också en 
del av de problem och möjligheter som jag har identifierat.  

Enkätens utfall, och de jag har intervjuat har pekat på det som jag nu formulerar som reflektioner, 
analyser och förslag. Jag har mötts av konstruktiva förslag men också skarpt formulerad kritik; hur "sluten-

heten" i urvalsarbetet och debatten i fråga om transparens i kyrkostyrelsens hantering skapat debatt och 
spänningar i kyrkan; hur det som enligt somliga har beskrivits som en "aggressiv personvalskampanj" för 

en tillskjutande kandidat uppfattats som provocerande; om debatten i kyrkan mest handlat om demokrati, 
principer eller personer är inte lätt att reda ut.  

Jag tycker mig se några fält som vi har anledning att arbeta vidare med, alla med anknytning till den 
process som nu genomförts, och de är i hög grad sammankopplade och inbäddade i den vidare demo-

kratifrågan: Tillit, ömsesidigt beroende, och demokratimodell/konsensusmetoder. Också om detta har jag 
hört många röster, mötts av goda tankar och delgivits många reflektioner.  

Utvärderingen inleds därför med en del noteringar om vad som är, och bör vara, vår modell  för 
demokratin i kyrkan. Texten söker därmed beskriva grundtonen i vår styrelseform genom några viktiga 

bibelavsnitt i Nya testamentet. Detta avsnitt beskriver det sammanhang i vilket vi som kyrka lever. Kanske 
finns det andra uppfattningar om detta.  

Om det finns det nu god anledning att föra bredare samtal i församling och kyrka: 
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1. DEMOKRATIN, TEOLOGIN OCH FRÅGAN OM VÅRT "VI" 

Demokratin är en levande folkrörelses blodomlopp. Allt kan inte röstas om, ändå är ingenting för litet eller 

för stort för att bli föremål för gemensamma beslut. Den teologiska grunden för vår demokrati återfinns i 
Nya testamentets balans mellan individ och kollektiv med två bärande bilder av gemenskapen i försam-

ling och kyrka: Vinträdet med sina grenar och Kristi kropp. De kännetecknas av Kristus som centrum och 
en total jämställdhet, trots – eller tack vare – olikheter bland medlemmarna; grenarna och lemmarna. Vi 

lever därmed i spänningsfältet att vara trogna vår bestämning, som är Jesus Kristus, och den delaktighet 
och de bidrag vi var och en lämnar. Vi är till för varandra, som Paulus skriver.  

I Equmeniakyrkan utvecklar vi nu en omprövning av de demokratiska formerna genom utvecklingen 
av våra konsensusmetoder, där samtal och beslut växer fram i gemenskapen för att skapa enhet, inte alltid 

enighet (unity in diversity). Mångfalden och åsiktsskillnader mognar fram till en gemensam och rimlig 
ståndpunkt, till vilken vi alla har bidragit. Vi gynnar inte tystnadens kultur men odlar en vilja att lyssna. Ut-

vecklingen av konsensusmetoderna är ett uttryck för denna mognad. I den nu genomförda digitala kyrko-
konferensen genom voteIT fick konsensus i någon mån stå tillbaka gentemot den traditionella formen för 

majoritetsbeslut, även om ett lyhört presidium gjorde sitt bästa för att skapa gemensamma och hållbara 
beslut.  

vår teologi är: annorlunda – så är det inte hos er 

Som Kristi kyrka bygger vi vår uppsättning av värderingar och förhållningssätt på evangeliernas berättel-
ser om Jesus och lärjungarna. Djupt nere i församlingens och kyrkans innersta kärna bor en tydlig bild av 

annorlundahet, som vi nog ibland väljer att glömma bort. Vi delar inte på makten, vi delar på tjänandet. På 
många sätt gör detta att vi måste skaffa oss en egen djup uppfattning om hur vi faktiskt ser på och utfor-

mar kyrkans hela liv, där vi är till för andra och varandra.  
Jesus säger till sina lärjungar, till oss: 

Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över fol-
ken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras 
tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte hel-
ler Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till 
lösen för många.                                                                                 Matt 20:25-28 

Detta slår an en grundton, inte bara för våra ledare men för oss alla. Vi är till för varandra – det tycks 
utgöra själva kvintessensen av vad det är att vara en kristen. Och vi behöver hela tiden påminna oss själva 

om detta, och samtala om vad det betyder för vår gemensamma livsvandring.  

tillit & ömsesidigt beroende 
Vi är ännu en ung kyrka, bara tio år gammal, fastän vårt rotsystem kan sökas ner i artonhundratalet och 
vidare ett par tusen år bakåt till de första kristna. Att inte våra system ännu "har satt sig" är i grunden något 

mycket positivt – kyrkan som idé är ju alltid på resa. Detta gör det desto mer angeläget att bearbeta vår 
funktion, samverkan och hur vi hör samman. Under de samtal jag har fört med människor i kyrkan hörs 

olika dialekter på kyrkosynens, folkrörelsens och teologins områden. Församlingar, inte minst de med an-
slutning till fler samfund, uttalar att det är lång väg till Stockholm. Hos flera ekar avståndet, de ser inte hur 
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församlingarna är nätverk som hör hemma regionalt, i nationellt kristet trossamfund och därmed utgör en 

del av ett globalt sammanhang.  
Därför ska vi alla vara rädda om de tillfällen då kyrkan har chans att vara detta vi. Kyrkoledarvalen 

liksom kyrkokonferensen är utmärkta tillfällen att föra samtal och använda alla de dialekter som ryms i kyr-
kan. När den individuella dimensionen ropar högt riskerar vi förlora vår känsla för det gemensamma. På 

samma sätt som den lokala församlingen riskerar glömma sitt sammanhang kan den nationella kyrkan för-
lora sig i visioner och problem som inte landar lokalt. Vårt kärnfulla uttryck "ömsesidigt beroende" är en 

teologisk utsaga som svarar mot vår folkrörelsekaraktär och utgör vår kyrkosyn, den är något vi ska vara 
mycket rädda om. Den byggs av strukturer, ekonomi, ansvarstagande och utbyten, men ytterst byggs den 

av tillit.  
Tillit handlar om en grundhållning men är också en färskvara. Vi kan bestämma oss för att tro gott 

om varandra. Samtidigt ska tilliten hela tiden byggas genom den dialog som baseras på att vi försöker 
förstå varandras "dialekter", teologiskt och kulturellt. En av dem jag intervjuade sa något i stil med: "Ord 

är inte automatiska". Saker och ting vi menar avslöjas inte alltid av de ord vi använder, och till slut kan or-
den göra sin egen resa: Exempelvis ord som nominera, transparens, val och många fler. Kyrkostyrelsen är 

vald genom en demokratisk process som tar sin början då församlingarna väljer ombud, som i kyrkokon-
ferensen väljer valberedning som föreslår styrelse, som sedan väljs av församlingarnas ombud i kyrkokon-

ferensen. På samma sätt ska kyrkostyrelsen och kyrkans hela ledning medvetet räkna med församlingarnas 
förmåga och kapacitet att bidra till helheten. Tillitsfullt lyssnar vi till varandra – det är vår enda väg. Det är 

vi – tillsammans – som både är kyrkan och bär kyrkan.  

en illustration 
En bild av detta kan vara hur vi tillsammans bär vårt varumärke. Att flera församlingar ännu använder sina 

gamla namn, med association till de gamla samfundsnamnen, och inte drar fram namnet Equmeniakyrkan 
i ljuset, bygger ett långsiktigt problem, på två olika sätt. Det ena handlar om vår "hemmablindhet" för or-

den metodist, baptist och mission. Inget av orden kommunicerar kanske längre det vi tror de förmedlar. 
Baptist och metodist är helt obegripliga idag (och kanske alltid varit) medan ordet mission nog kommuni-

cerar något delvis annat än vad vi tror. Mission förstås idag mera som påtryckande och påträngande, eller 
tyds i sin mer avgränsande och generella betydelse: Uppdrag, än som i forna dagar då det bar en ton av 

globalism – världen är större. Vi kan vilja missionera men önskar väl knappast vara propagandistiska, eller 
bara förknippas med ett uppdrag, eller en avsikt. Den andra dimensionen handlar om att vi därmed inte 

bär, bygger och utvecklar vårt nya namn. Någon kan invända att "equmenia" i sig inte heller är särskilt 
meningsbärande, men det är inte det som bygger varumärket. IKEA är inte heller ett särskilt innehållsrikt 

ord men är ändå ett av världens starkaste varumärke. Det betyder hem, inredning, globalitet och effektiv 
logistik med de platta paketen. Vad kommunicerar Equmeniakyrkan? Svaret är – ingenting, så länge vi inte 

använder det för att kommunicera det vi vill vara, nationellt, regionalt och lokalt.  
Hela kyrkan behöver ta sig samman för att gemensamt bära, fylla och utveckla vår kyrka. Vi är ömse-

sidigt beroende och tilliten är i det sammanhanget rent instrumentell, som Paulus uttrycker det: Vi är till 
för varandra. Vi behöver hålla liv i och intensifiera vårt gemensamma arbete med vad ömsesidigt beroen-

de egentligen betyder i hela kyrkan. Vilka är vi? Hur är vi? Vad vill vi? Och därefter frågan: Hur gör vi? 
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konsensus och demokratins flöden 

Processen under 2019/2020-års kyrkoledarval har blottlagt en del brister, och utmanande motsättningar, 
inom Equmeniakyrkan som jag tror vi måste ta på allvar. I grunden tror jag att vi i vår individualistiska tid 

behöver ta ett omtag på en hel del grundläggande principer och värden som ligger inbäddade i den 
demokratiska kulturen. Inte för att de en gång för alla är givna i sina uttryck och former utan för att varje 

generation måste tillskansa sig sin egen grundhållning och sin egen attityd i förhållande till den gemen-
samma beslutsfattningen.  

Först måste vi få chans att bilda oss en uppfattning kring det faktum att vi alla vill väl. För det andra 
måste vi förstå att det är först när vi betraktar ett problem tillsammans vi ser tillräckligt många aspekter av 

samma sak. När vi formulerar våra olika perspektiv kan vi, för det tredje, förstå att samma sak kan beskrivas 
på olika sätt. För det fjärde ligger inte demokratins styrka i att uttrycka ett perspektiv på ett bestämt sätt, 

utan ett beaktande av så många angreppsvinklar som möjligt. För det femte är det successiva delandet av 
komplexiteten det som utgör demokratins verkliga styrka: När vi tittat färdigt är vi enade, kanske inte om 

lösningen men om den möjliga vägen framåt – den vi väljer att gå tillsammans.  

konsensus är nästa nivå av demokratin 
Demokratin har utvecklats under tidernas gång. I formell mening var den första nivån i hög grad den star-

kes rätt, ofta med vapen i handen, under nationalstatens uppbyggnad. Den andra var majoritetsbygget 
som lämnade minoriteter längs vägen. Den tredje var den demokrati som går hand i hand med gemen-

samma och generella mänskliga rättigheter, majoriteten har rätt över minoriteten men tillåts aldrig förgöra 
den. Konsensus är den mogna demokratin som lyssnar till alla röster och som i tillit – detta ömsesdiga ord 

som läses likadant framifrån som bakifrån – bygger en stabil plattform där alla får utrymme för sin särart, 
där tillit och tillåtelse byggs. Det är den svåraste formen av demokrati. Först för att den inte handlar om att 

ha rätt eller få rätt, men att vara rätt. För det andra för att den ställer större krav på att lyssna på argumen-
ten än att presentera argumenten, för det tredje handlar det om att finna en väg även om inte alla delar 

lösningen. Det goda är att allt fler delar slutprodukten.  
Även om 2020 års digitala kyrkokonferens på ett sätt blev ett kliv tillbaka i fråga om utvecklingen av 

konsensus gjorde presidiet medvetna ansträngningar för att skapa enighet, men konsensusmetoderna 
kräver nog det fysiska mötet, samtalet och tiden. VoteIT som var det verktyg som användes var inte anpas-

sat för våra konsensusmetoder. Jag tror vi alla behöver öva konsensusparadigmet.  
Konsensusdemokratin bär på två speciella utmaningar: Det ena är att den kan luta åt överdrivna 

kompromisser – förslag och beslut kokar då ner till minsta gemensamma nämnaren, radikalitet och tydlig-
het blir då offren. Det andra är att den kan bli en alltför långsam och utdragen process, enigheten och be-

slutsfattningen har en längre väg att gå. Därför måste alla parter, med olika åsikter, värderingar och 
grundperspektiv träna sig på givandet och tagandet, och jag tror att det goda och förväntansfulla lyss-

nandet är nyckeln. Vi lär oss att lyssna och upptäcker den goda viljan också hos våra "meningsmotstånda-
re". Konsensus styrka är att där saknas "minoriteter", men ökar ansvaret för "majoriteten" att vara hänsyns-

full. Vi kanske inte är eniga om beslutet, men kan gå vägen vidare tillsammans.  
För många av oss är konsensusmetoderna en "omprogrammering" av vårt tänkande, lika ansvars-

fullt för majoritetsflödet som för de oppositionella. Och det passar väl i vårt sätt att se på varandra med 
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Kristi ögon, eller som Paulus uttrycker det: Godta varandra så, som Kristus har godtagit er till GUDs ära. 

Rom 15:7.  
Kyrkans väsen, och hennes natur, är konsensus. Vinträdet och grenarna liksom bilden av Kristi kropp 

rymmer just dessa dimensioner. Det som stärker vår unicitet, och ger särskilda utmaningar, är att vi både – 
alla tillsammans – är relaterade till Kristus (stammen, huvudet), och samtidigt satta i relation till varandra, 

som grenar och lemmar. Ingen kan säga till den andre – jag behöver dig inte! Vi kanske måste föra ett 
djupare samtal om konsensus som gestaltning av vår nytestamentliga demokratitradition, som vi alla be-

höver bygga ut i vårt sätt att dela med varandra, leva med andra, och därmed leva kyrka.  

representation, förslag/nominering, urval, val, konsensus 
Stormöten, samtal i mindre grupper och olika processer föregår ett beslut. Ofta får vi tillämpa den repre-

sentativa demokratin: Vi väljer våra företrädare genom att välja styrelse och utse ombud. Styrelsen är till 
sin natur representativ, och tar hänsyn också till minoriteter i församlingen. Ombuden skall lyssna till sina 

uppdragslämnare och i den större gemenskapen, t.ex. kyrkokonferensen, medverka till att gemensamma 
beslut kan fattas. Valet av våra kyrkoledare är ett bra exempel på hur denna process växer fram och mog-

nar till ett gemensamt beslut. Hela kyrkan är delaktig och beredningen sker i Kyrkostyrelsen. Mitt uppdrag 
är nu att beskriva och analysera processen under 2019-2020: 
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2. VAL AV KYRKOLEDARE OCH BITRÄDANDE KYRKOLEDARE 

Equmeniakyrkan har sedan 2012 valt en form av gemensamt ledarskap, en modell som av många be-

döms att den tjänat oss väl. Enligt stadgarna väljs kyrkoledaren efter kyrkostyrelsens förslag. Biträdande 
kyrkoledare, beslutas av kyrkostyrelsen, efter samråd med kyrkoledaren och övriga berörda, och väljs se-

dan av kyrkokonferensen. Utformningen av framtida ledarskapsmodell bör ständigt analyseras och anpas-
sas till rådande omständigheter. 

stadgarna och teologisk grund 

Equmeniakyrkans stadgar reglerar såväl val av och funktion för kyrkoledaren, och i förekommande fall bi-
trädande kyrkoledare, bl.a. i paragraferna 10, 12-14. Kyrkostyrelsen ska enligt paragraf 10b förbereda val 

av kyrkoledare, biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare. Av paragraf 12 framgår att kyrkoleda-
ren är kyrkans andlige ledare och främsta företrädare och ska, tillsammans med kyrkostyrelsen, planera 

och leda kyrkan. Kyrkoledaren väljs, enligt paragraf 13, för en tid av fyra år och kan omväljas två gånger 
för ytterligare vardera fyra år. Namnförslag kan lämnas av församlingarna åtta månader före kyrkokonfe-

rensen. Om ingen kandidat får mer än 50% av rösterna genomförs val mellan de två som fått flest röster. 
Kyrkan kan, enligt paragraf 13, utse biträdande kyrkoledare, som utses av kyrkokonferensen efter förslag 

av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren. Antalet biträdande fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med 
kyrkoledaren. Valperioden är, liksom vad som gäller för kyrkoledaren, fastställd till fyra år, med möjlig för-

längning. Däremot säger stadgarna inget om hur många namnförslag som kyrkostyrelsen ska lämna eller 
något om hur de eventuellt tillkommande namnen kommer till kyrkokonferensen.  

I Teologisk grund beskrivs uppdraget för kyrkoledarna: (40, TG) "Kyrkoledare, biträdande kyrkole-
dare och regionala kyrkoledare utses i enlighet med Equmeniakyrkans stadgar. De avskiljs, liksom övriga 

av kyrkostyrelsen kallade till tjänst, i kyrkokonferensen.  

Kyrkoledaren, som är Equmeniakyrkans andliga ledare och främsta företrädare, skall  
• svara för samordning och tillsyn i omsorg om Equmeniakyrkans liv och gemenskap  
• främja förkunnelse och själavård 
• arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet 
• följa utvecklingen i Equmeniakyrkan och beakta dess framtidsfrågor 
• tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda Equmeniakyrkans arbete  
• verka för Equmeniakyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet.  

Biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare har, i samverkan med kyrkoledaren, motsvarande 
uppdrag inom sitt ansvarsområde." 

processen 2019-2020 
Förberedelserna inför och genomförandet av val till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare prövades i 

sin helhet på allvar första gången i samband med årets kyrkokonferens. Kyrkostyrelsen redovisar sitt arbe-
te på följande sätt: 
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kravprofil 

Bland kriterierna för de föreslagna till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare – i ett gemensamt ledar-
skap – nämns: 

• förmåga att samla och leda Equmeniakyrkans bredd och djup 
• ett andligt ledarskap med vishet och mognad 
• teologiskt kunnande och erfarenhet av teologiskt arbete 
• stor erfarenhet av ledarskap och arbete i församling, och samfund 
• stor erfarenhet av ekumeniskt arbete, nationellt och internationellt 
• kallelse, lust och vilja att axla ledarskapet i Equmeniakyrkan 

Denna kravprofil, som innehöll ytterligare specificerade önskningar, också efter synpunkterna från försam-

lingarna, är en beskrivning av den gemensamma ledarfunktionen. Det är tillsammans som denna grupp 
av ledare möter denna kravprofil.  

bakgrund 

Olika kyrkotraditioner har olika sätt att utse sitt ledarskap. I Equmeniakyrkan, som bygger på en folkrörel-
sedemokrati, är församlingarna inbjudna att lämna förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen 

har uppdraget att förbereda och lägga förslag till kyrkokonferensen, där beslut fattas. Den formella ut-
gångspunkten är stadgarna som beskriver hur den demokratiska processen ska gå till. Praxis är de samla-

de erfarenheter som finns från tidigare kyrkoledarval både i Equmeniakyrkan och i de tre bildarsamfun-
den. 

En nyhet inför kyrkoledarvalet 2020 var att församlingarna hade möjlighet att föreslå kandidater 
även till uppdraget som biträdande kyrkoledare. Kyrkostyrelsen ville öppna den möjligheten för att för-

stärka det demokratiska inflytandet och föreslog därför den stadgeändring som fastställdes vid kyrkokon-
ferensen 2019. Tidigare var det endast möjligt att lämna förslag till val av kyrkoledare. 

kyrkostyrelsens och beredningsgruppens arbete 

I februari 2019 utsågs en beredningsgrupp inom kyrkostyrelsen som fick uppdraget att hålla samman ar-
betet med täta rapporteringar till hela kyrkostyrelsen. Equmenias ordförande adjungerades senare till be-

redningsgruppen. Fackliga företrädare deltog i slutfasen.  
Efter kyrkokonferensen i maj 2019 skickades ett brev till församlingarna med uppmaningen att läm-

na sina synpunkter samt förslag till kandidater.  
 Kyrkostyrelsen valde också att tidigt i processen öppet och tydligt berätta att nuvarande kyrkoleda-

ren, Lasse Svensson, var huvudspåret inför valet av kyrkoledare. Om det varit på annat sätt och styrelsen 
hade sökt en ny kyrkoledare hade processen förmodligen sett något annorlunda ut. Församlingarna gav 

ett mycket tydligt stöd till Lasse Svensson vilket i sin tur visade att det nu handlade om att föreslå två bi-
trädande kyrkoledare till ett samlat ledarskap. 

I oktober informerades församlingarna om läget och om den fortsatta processen efter det att för-
slagstiden hade gått ut. I november följde nästa utförliga brev om den pågående processen. Breven (1, 2, 

3,4) finns samlade i bilaga 2, i slutet av dokumentet.  
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intervjuprocessen 

Alla de 59 föreslagna kontaktades per telefon för ett första samtal. Några visste att de var föreslagna me-
dan det för andra blev en överraskning. Efter detta första samtal gavs möjlighet att återkomma med frågor 

och att inom ett antal dagar lämna besked om man var villig att ställa sig till förfogande. Att ställa sig till 
förfogande innebar också att lämna ett personligt brev tillsammans med sitt cv.  

Församlingarnas förslag visade på ett starkt förtroende för Lasse Svensson som kyrkoledare. Det 
starka förtroende som uttrycktes gav kyrkostyrelsen stöd att nu söka två biträdande kyrkoledare som till-

sammans med kyrkoledaren skulle kunna utgöra det gemensamma ledarskapet. 
29 personer svarade att de ställde sig till förfogande. Samtliga intervjuades per telefon där 2-3 per-

soner från beredningsgruppen deltog. Det var strukturerade intervjuer där alla kandidater fick samma 
frågor. En av personerna förde anteckningar som delgavs hela beredningsgruppen. Därefter gjordes ett 

första urval. Därefter genomfördes samtliga intervjuer ”live”. 
Ett omfattande intervjuarbete har genomförts för att pröva såväl andlig mognad som ledarskaps-

förmåga, teologiskt kunnande, förmåga att arbeta i team, förhållandet till Equmeniakyrkans grunddoku-
ment och profil, framtidsfrågor och mycket mer. Det har inneburit övergripande intervjuer, djupintervjuer 

samt samtal och dialog om olika frågor. Det har även gjorts gruppintervju med dem som kom att utgöra 
det slutliga förslaget från KS, för att pröva förutsättningar för samarbete, hur kompetenser kan komplette-

ra varandra och hur personligheter fungerar tillsammans.  
Under perioden oktober till december genomfördes sammantaget omkring 120 intervjuer och 

samtal. Beredningsgruppen samlades regelbundet för genomgång av intervjuerna, i reflektion och i bön 
under sökandet efter ett nytt gemensamt ledarskap. Kyrkostyrelsen behandlade frågan vid höstens samt-

liga sammanträden. Intervjuarbetet fortsatte efter årsskiftet och i februari 2020 fattade styrelsen beslut om 
vilka som ska föreslås inför konferensen. Lasse Svensson informerades löpande i processen efter det att 

kyrkostyrelsen stannat för honom som sitt förslag till kyrkoledare, han deltog därefter i egenskap av kyrko-
ledare i de avslutande intervjuerna. 

Kyrkostyrelsen, som har mött mycket erfarenhet, kunskap och engagemang, landade till slut i ett 
förslag som möter kravprofilen på ett bra sätt. Förslaget ger en kyrkoledartrio med förutsättningar att till-

sammans utöva ett visionärt och gott ledarskap. 

aktiviteter under processen, regionala digitala möten 
De regionala samlingarna inför kyrkokonferensen genomfördes digitalt. Över 300 personer var delaktiga 

och vid samtliga möten var frågan om val till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare en av punkterna på 
dagordningen.  

valet av kyrkoledarna 

Måndagen den 21 september valde kyrkokonferensen kyrkoledare – Lasse Svensson, för en sista fyraårs-
period – samt två biträdande kyrkoledare – Karin Wiborn och Joakim Hagerius, båda för en fyraårsperiod – 

i enlighet med kyrkostyrelsens förslag. Efter att ytterligare ett namn föreslogs kyrkokonferensen 2020 och 
eftersom ingen då åberopade stadgarna bedömde presidiet att valet därmed blev ett personval där kon-

ferensens ombud skulle rösta på två av tre namn. Linda Alexandersson, som hade varit en av kandidaterna 
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som hade nominerats och intervjuats, föreslogs av ombud från Arvika, fick 178 röster, motsvarande 27,5% 

av röstande ombud. Karin Wiborn erhöll 485 röster, 74,8%. Joakim Hagerius fick 587 röster, 90,6%. Till 
kyrkoledare valdes Lasse Svensson med 630 röster, 99,1% av rösterna. 

Under hela detta förlopp finns det ett antal moment vi behöver titta på lite grundligare: 
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3. PROBLEMATISERING OCH ANALYS – olika delar av processen 

Några frågor har mer än andra kommit att dominera debatten. Jag redogör kort här för hur jag uppfattar 

innehållet i denna diskussion, och kommenterar den i dess olika skeden.  

strukturen kring kyrkoledaren och eventuella biträdande kyrkoledare 
Det verkar finnas en utbredd osäkerhet om hur ledarstrukturen faktiskt fastställs och hur den utformats. 

Stadgarna är tydliga: Equmeniakyrkan har enligt stadgarna ett ledarskap som består av kyrkoledare och 
kyrkostyrelse, båda väljs av kyrkokonferensen; kyrkostyrelsen efter förslag från valberedningen och kyrko-

ledaren efter förslag från kyrkostyrelsen. Denna struktur har i hög grad hämtats från Missionskyrkan. Den 
kan jämföras med den s.k. dubbla ansvarslinjen i Svenska kyrkan. Enkelt uttryck finns det två ledarspår i 

kyrkan: Ett andligt ordinerat och avskiljt "ämbete" samt en styrelse för det rättsliga och ekonomiska ansva-
ret. De agerar inte i två skilda rum utan funktionerna är tätt sammantvinnade. Båda ledarfunktionerna 

delar ansvaret för helheten — dubbel ansvarslinje. Andligt och materiellt hör samman. Det markeras ge-
nom stadgarnas reglering att kyrkostyrelsen tillsammans med kyrkoledaren leder kyrkan. I sak innebär det 

att de båda enheterna har veto-rätt, kyrkostyrelse och kyrkoledare måste ju vara överens. 
Stadgarna säger att antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden respektive arbets-

beskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren (och övriga berörda). Innebär detta i 
praktiken att kyrkoledaren delar sitt ansvar med de biträdande, eller är de biträdandes funktion någon 

annan? Mycket talar för behovet av att i framtiden, med nuvarande stadgereglering, göra det mer tydligt 
att kyrkoledaren väljs för sig och att de eventuellt tillkommande biträdande kyrkoledarna väljs för sig. Det 

kan dessutom vara av vikt att tydliggöra hur biträdande kyrkoledare förhåller sig till kyrkoledarens väl spe-
cificerade roll och ansvar i kyrkan. Samtidigt finns det en djupare tanke i det gemensamma ledarskapet, 

det signalerar kyrkans väsen – det är tillsammans vi lever kyrka.  
Kyrkokonferensen är naturligtvis fri att ha synpunkter på arbetssätt, antal biträdande kyrkoledare 

mm, men beslutet ligger hos kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren. Önskas en annan ordning måste 
stadgarna ändras.  

förslagsfasen  

Jag tycker att det är viktigt att framhålla att kyrkostyrelsen med beredningsgruppens arbete med intervju- 
och urvalsfasen har fått mycket beröm. Arbetsinsatsen var betydande, det vänliga och välorganiserade 

bemötandet som kandidaterna mötte är nu väl dokumenterat och de involverade jag talat med vittnar om 
professionalitet, vilket skapade trygghet. Det faller sig naturligt att några av dem som önskade en annan 

utgång kan uttala sig mer negativt.  
Stadgeändringen i 2019 års kyrkokonferens samt brevet som därefter gick ut till församlingarna, 

daterat 20 juni 2019, utgör startpunkten för kyrkostyrelsens kommunikation av valen till kyrkoledare och 
biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. I brevet används uttrycket "nominera", och det används hela 

13 ggr, och ingen gång stadgarnas formulering "lämna förslag". I sak betyder båda uttrycken exakt sam-
ma sak, men har sedan uppfattats som om de var olika saker. Det är lite oklart hur den tolkningsskillnad 

som skönjts har uppkommit och vad den egentligen har grundats på. I alla valprocesser är ju förslagsfa-
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sen den sondering som leder fram till en bruttolista varvid det grannlaga arbetet med att vaska fram de 

mest lämpliga vidtar. Brevet var i övrigt föredömligt formulerat för den delen av processen. I efterhand är 
det dock uppenbart att brevet också borde ha innehållit en redogörelse för vad som sedan skulle ske: 

Bruttolista, urvalsprocess, intervjuer och förslagsställning. Som redan nämnts sändes ytterligare två brev 
till församlingarna, i oktober 2019 och i november samma år, bilagda denna rapport.  

– församlingarna inbjöds (genom brevet i juni 2019, bilaga) att lämna synpunkter och förslag 
• För det första inbjöds församlingarna att komma med synpunkter på själva ledarstrukturen: "Det kan 

finnas andra vägar framåt när det gäller ledarskapet för kyrkan och kyrkostyrelsen vill genom nomine-

ringsprocessen lyssna in hur ni tänker, vilka Gud kallar och vad Anden manar oss till."  
• För det andra inbjöds församlingarna att lämna sin "syn på vilka profiler och egenskaper kyrkoledarna 

bör ha för att utgöra ett för kyrkan bra ledarskap."  
• För det tredje önskar kyrkostyrelsen också "att församlingarna lämnar sin syn på modellen med en kyr-

koledare och två biträdande kyrkoledare i gemensamt ledarskap". Om en annan modell föreslås om-
bads församlingarna motivera varför.  

• Och för det fjärde inbjöds slutligen församlingarna att komma med namnförslag till kyrkoledare, där KS i 
brevet påpekar att deras huvudförslag till kyrkoledare är Lasse Svensson, och därtill två biträdande kyr-

koledare.  
Över 130 brev inkom till kyrkostyrelsen med synpunkter på ledarskapet och urvalskriterier samt 

namnförslag. I breven kom det in hela  59 olika namnförslag och därtill många genomtänka reflektioner 
kring ledarskap, kriterier, profilering mm.  

– kyrkoledare som ett team 

Kyrkostyrelsen argumenterade för ett sammansatt team, både i brevet i juni 2019 och slutligen då de tre 
kandidaterna presenterades. Valen av kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare berör hela kyrkan. Det 

är en grannlaga uppgift, som ytterligare kompliceras dels av att kyrkan, och hela organisationen, ännu är 
ung och att rollerna inte är helt färdiggjutna, och dels av att det är ett komplett och samspelande team 

som ska utses. Kompetensen ska vara komplementär och de tre personerna ska tillsammans svara mot de 
i förväg uppsatta kriterierna. Därtill ska trion tas väl emot i hela kyrkan. Kanske ska den valda modellen 

med ett gemensamt ledarskap tydliggöras på lämpligt sätt, möjligen genom stadgeändring, som i så fall 
bör beredas grundligt i särskild ordning.  

förslagen, och frågan om hur man kan hantera och värdera antalet förslag 

Förslagen från församlingarna utgör början av en process. Antalet förslag, eller storleken på församling 
som lämnar förslag, kan rimligen inte tillmätas någon särskild betydelse. Det vore orimligt att på det sättet 

i denna tidiga fas rangordna kandidaterna. Det verkar också som om arbetet med att ta fram förslagen 
gått olika till i församlingarna; allt från ett grundligt arbete i styrelse och församlingsmöte till en mer all-

män hearing på kyrkkaffet. Några församlingar har därför nominerat någon enda kandidat, eller ingen alls, 
andra har lämnat in en hel lista på möjliga kandidater. Av förslagen upprättade sedan kyrkostyrelsen en 

"bruttolista" bestående av de föreslagna kandidaterna. Vi ser tydligt nu att i kommunikationen med för-
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samlingarna förhållandet mellan inkomna förslag och urvalsprocessen kunde tydliggjorts redan från bör-

jan, liksom behovet av tydligare förslag om hur förslagen tas fram, och hur förberedelser och förankring 
kan utformas. 

listningsfasen och transparens 

Kyrkostyrelsen kunde alltså, på basis av inkomna förslag, upprätta en bruttolista innehållande 59 namn. 
Alla tillfrågades om sin kandidatur och de som ville stå kvar i processen inbjöds komma in med ett brev 

om sig själva och sitt cv. Kyrkostyrelsen kunde därefter upprätta en ny lista, nu med 29 namn. Inte någon 
av listorna har offentliggjorts. Det finns skäl både för och emot ett offentliggörande av de föreslagnas 

namn. Behovet av transparens talar för öppenhet, kandidaturernas behov av viss sekretess talar för försik-
tighet med att meddela vilka personer som är aktuella – det kan vara svårt att offentligt visa sina planer 

med tanke på den position personen för närvarande innehar. Hur transparent kan en sådan process 
göras? Vad innebär den för de kandidater som under en ganska lång tid ska granskas? Vilka konsekvenser 

kan en större öppenhet ge för kandidaterna själva, för familj och de sammanhang som de finns i, i försam-
ling och/eller i relation till andra anställda etc? Vilka konsekvenser får större transparens för de kandidater 

som inte blev valda. Denna avvägning måste göras inför nästa process och sedan kommuniceras tydligare 
än vad som gjordes denna gång.  

En öppnare process kan medverka till att känslan av hemlighetsmakeri minskas, men dess nackde-
lar i en förhållandevis liten organisation kan vara betydande. Transparensfrågan handlar dock inte bara 

om den rent tekniska öppenheten utan också om tilliten i organisationen. Litar vi på varandra, tror vi väl 
om varandra, talar vi väl om varandra? 

urvalsfasen 

I den beredningsgrupp som tillsattes inom kyrkostyrelsen genomfördes ett stort antal intervjuer med de 
29 kvarvarande på listan. När denna kandidatgrupp behandlades gjordes det från början med avkodade 

uppgifter där det personliga brevet tillsammans med vars och ens cv prövades mot den gemensamma 
kravprofil som hade tagits fram av kyrkostyrelsen. Beredningsgruppen delade sig i två grupper och utan 

namns nämnande prövades kandidat efter kandidat mot de uppsatta kriterierna. Kandidaterna intervjua-
des därefter av en grupp ur beredningsgruppen efter den mall som hade tagits fram. Efter gemensamma 

överläggningar minskades efterhand gruppen av kandidater. Det slutliga förslaget till biträdande kyrkole-
dare bereddes slutligen tillsammans med kyrkoledaren.  

Klart är beredningsgruppen genomfört ett omfattande, grundligt och stort arbete genom intervjuer 
och samtal med kandidaterna, liksom under egna överläggningar. Möjligen kunde det ha övervägts att 

använda tid och kompetens hos något externt professionellt rekryteringsföretag. Beredningsgruppen har 
genom kontakter med de 59 ursprungligt föreslagna och under många samtal och intervjuer med de 29 

kvarvarande kandidaterna samt egna överläggningar och briefings i hela kyrkostyrelsen lagt ner stor 
möda och därtill hundratals timmar. I beredningsgruppen fanns flera personer med stor erfarenhet av re-

krytering från flera samhälleliga fält. Trots det kan det finnas anledning att inför en kommande rekrytering 
överväga om extern hjälp ska knytas till beredningen, antingen för hela rekryteringen eller för delar av 
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den. Dels skulle antalet ideella timmar kanske kunna minskas och dels kan det vara så att processens legi-

timitet skulle öka.  
Att hantera en så stor mängd namnförslag kräver ett mycket omfattande arbete. Det går att tänka 

sig att ett professionellt rekryteringsföretag gör en första gallring utifrån de kriterier som formulerats i kyr-
kostyrelsen/beredningsgruppen. Ett alternativ är att efter första granskningen i beredningsgruppen lämna 

över ett antal namn för personlighetsbedömning som sedan läggs till grund för det slutliga valet.  

återkoppling till kandidater  
Urvalsprocessen blir av nödvändighet ganska utsträckt i tiden. Det är många kandidater som ska komma 

till tals, många samtal som ska analyseras och rekryteringsgruppen behöver väl tilltagen tid till egna över-
läggningar. Då är det viktigt att, när man kommer ner i antalet möjliga kandidater, de som inte längre är 

aktuella snabbt får klara besked om det och gärna också väl paketerad information om varför de nu inte 
längre är aktuella. "Debriefingsamtal" för dem som inte blir aktuella är också angeläget. Även för de kvar-

varande i processen är det viktigt med fortlöpande feedback och information om processen. 

antal kandidater att rösta om, en grannlaga urvalsprocess och karriärvägar inom kyrkan 
Varför ska vi rösta om det bara finns en kandidat? Det är en fråga som hörs ibland. Frågan kan också stäl-

las: Vad händer med den eller de som inte blir valda? Diskussionen om vad som är bäst, och mest demo-
kratiskt – en rak lista eller en lista med ett överskott av kandidater – är inte ny. Tilliten till valberedning och 

kyrkostyrelse är också en fråga om demokrati. Ytterst kan man nog säga att det till slut handlar om vilken 
demokratisk modell vi föredrar: Stormötets totala öppenhet, med risk för att bara den mest talföre, den 

starke eller den mest populära kan vinna, eller representativiteten där eftertanken ges stort utrymme med 
risk för att det uppfattas som ett hemlighetsmakeri. Att vara kyrkoledare innebär att spela på många 

strängar, det är mer komplext än att vara församlingsföreståndare, organisationen är mycket större, och 
ansvaret är delvis fördelat på ett annat sätt. Dessutom var det nu ett komplett team som skulle sättas 

samman.  
Vårt arbete med konsensusmetoder borde gynna tanken på att i samtalets form enas om kandidat. 

Och det samtalet, med respekt för de kandiderandes integritet, kan strängt taget bara ske i ett tämligen 
slutet rum. Andra system riskerar stigmatisera den som inte blir vald.  

Att lägga fram två alternativa team kräver ett omfattande arbete och dessutom att det är två klart 
jämförbara team. Det lämnar oss ännu med frågan vad detta skulle innebära för den eller de som inte blir 

valda.  
Det är också angeläget att det blir tydligt i hela organisationen att det finns fungerande karriärvägar 

i kyrkan. Equmeniakyrkans pastorer och diakoner i särskild tjänst ska naturligtvis inte uteslutas att söka 
eller föreslås tjänst i kyrkan.  

öppenhet 

I debatten har hörts att en hearing liknande den som föregår val av Svenska kyrkans biskopar kunde vara 
ett alternativ. Då kan individerna ta ställning till om de önskar att deras kandidatur ska bli offentlig. Möjli-

gen har detta mer pejling på val av en kyrkoledare och passar mindre bra för en teamstruktur likt den som 
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Equmeniakyrkan i praktiken har valt. Även om detta skulle vara möjligt kvarstår frågan om vad detta inne-

bär för kandidater som inte blir valda. 

vår folkrörelsedemokrati bygger på ombud från församlingarna 
Bland bildarsamfunden fanns en stark demokratitradition, från första baptistförsamlingen 1848. Den 

byggde på demokratin i församlingen, kvinnor och män lika, som genom valda ombud utgjorde nationell 
konferens. I Metodistkyrkan var årskonferensen byggd av alla ordinerade präster (medlemmar av Årskon-

ferensen) samt av samma antal valda ombud från församlingarna, medan det i Missionskyrkan och Bap-
tistsamfundet var ombudens arena, i regel "vanliga" medlemmar som representerade församlingarna i 

konferensen. Vi kan nu höra röster som talar för att medarbetare ska få rösta. Det vore en innovation, men 
kanske inte ett framsteg.  

jävsfrågan 

I debatten har det förekommit en diskussion om jävsproblematik. I formell mening regleras frågan om jäv 
enligt Föreningslagen (här enligt lag om ekonomisk förening, som anses tillämplig). Där stadgas om jäv: 

37 §   En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i en fråga om 
   1. en talan mot medlemmen, 
   2. medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan skyldighet gentemot föreningen, eller 
   3. en talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 och som gäller någon annan, om medlemmen har ett väsentligt 
intresse i frågan som kan strida mot föreningens intresse. 

Bestämmelserna om medlem i första stycket tillämpas också på ett ombud för en medlem. 
Ur Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, kap 6 paragraf 37 

En fråga om jäv kan också behöva beaktas om det kan anses lämpligt att delta i ett beslut genom att 

det berör en själv eller närstående. Att känna någon betraktas inte som jäv, och knappast heller någon 
form av anställningsrelation. Dock finns det en god grundhållning som innebär att man under alla förhål-

landen ska försöka hålla maximalt avstånd till gränszonen för ett eventuellt jävsförhållande. 

Hur låter då rösterna i kyrkan om det vi nu har skildrat: 
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4. UNDERSÖKNING – metoder 
Två metoder är centrala i utvärderingen av processen: Enkäten som tillställdes alla våra 601 församlingar; 
Intervjuerna som samlar röster från 35 personer som på olika sätt har varit delaktiga i processen i många 

församlingar, i kyrkostyrelse och beredningsgrupp samt i kyrkokonferensen. Dessa båda redovisas här i en 
kortfattad summering. Enkätens rådata finns i bilaga 3.  

• enkät 

Alla församlingar har tillställts en enkät för att kartlägga hur församlingarna arbetat med frågan om kyrko-
ledarval och hur de värderar processen.  Enkäten sändes ut till alla församlingarnas ordföranden i början 

av oktober 2020, inalles 601 personer. Påminnelse gick ut i början av november.  222 har besvarat enkä-
ten då tiden löpte ut den 9 november. Utfallet redovisas i sin helhet i bilaga. Avslutningsvis öppnade en-

käten för övriga kommentarer. Dessa sammanfaller väl med genomförda intervjuer och de olika reflektio-
nerna finns nu i hela denna rapport. De positiva uttrycken dominerar. Men kyrkan är klart delad i fråga om 

behovet av öppenhet i en sådan här process, en rätt stor minoritet tycker att ett val förutsätter fler kandi-
dater att välja bland, och generellt sett anser de som svarat att det egna engagemanget varit ganska 

svagt. Ett svarsutfall på cirka 37% indikerar väl samma sak. 601 personer – ordföranden i en Equmeniaför-
samling – fick chans att tycka till om processen. 222 svarade på enkäten. 81 av dem lämnade ytterligare 

kommentarer.   
Över 70% av de som svarat anser att processen har signalerat öppenhet och att kommunikationen 

varit tillfyllest, 7% tycker inte det, påstående 1.  
Församlingarnas eget arbete i processen har sett olika ut. 134 församlingar inkom med förslag till 

namn eller hade andra synpunkter i början av processen (oktober 2019). Av de 222 som nu besvarat enkä-
ten menar 25% att samtal har förts i församlingen, medan 31% menar att det inte stämmer i deras försam-

ling. 71% instämmer bara delvis eller inte alls i påstående 2, om församlingens engagemang i processen.  
36 personer (18%) menar att församlingen har varit mycket aktiv, påstående 4. 

När det gäller ombuden och hur deras mandat ser ut rymmer frågan en luring – ska konsensusme-
toderna fungera måste ombuden ha ett rätt fritt mandat, besluten växer ju fram under kyrkokonferensen. 

Men, ombudet är ju samtidigt församlingens röst och talar för sin församling. I påstående 6 anser 40% att 
ombuden hade tydliga riktlinjer, medan 56% närmast menar motsatsen.  

Påstående 7 och 8 var menade som kontrollfrågor. Uppfattar kyrkan det som en skillnad om vi väljer 
tre individer som bildar en grupp, eller om det primärt är ett team som formats. Svaren utföll som vi nog 

anade, dvs man såg ingen direkt skillnad mellan alternativen. 16-20% ansåg varesig det är bra att vi väljer 
en ledartrio eller tre individer. Medan 75-80% gillar båda. Jag förstår nu att frågan kompliceras bland an-

nat av att det finns olika uppfattningar om vi borde välja tre, eller två, eller rent av en kyrkoledare. Sam-
mantaget kan man nog säga att påstående 7 och 8 inte vara särskilt smarta påståenden i enkäten.  

När det gäller transparensen, som har diskuterats mycket, påstående 9, är nära 60% överens med 
kyrkostyrelsen om behovet av viss sekretess. 20% direkt avvisande. Till påståendet om kyrkokonferensen 

ska ha flera kandidater att välja mellan (påstående 10) avvisas det av 60%, medan nära 30% är sympatiska 
till tanken. Mot det ställdes påståendet om att det är bra att kyrkostyrelsen bara lämnar det antal namnför-

slag som motsvarar antalet lediga positioner (påstående 11). Här är nära 55% positiva och nära 40% mer 
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avvisande. Grovt sett är ca 60% för en rak lista, medan uppemot 40% föredrar alternativ att välja bland på 

kyrkokonferensen.  
Till sist är tvåtredjedelar av svaren nöjda med kyrkostyrelsens arbete, medan en knapp tredjedel 

inte instämmer, eller svarar bara delvis, påstående 12. 
De 14 personer som inte tycker att processen har signalerat öppenhet (påstående 1) är också helt 

missnöjda med att inte kandidatnamnen redovisades (påstående 10), och vill dessutom ha fler kandidater 
att välja mellan (påstående 8).  

Enkäten visar att vår kyrka rymmer en mångfald av åsikter. Vi har olika syn på rådande demokratisk 
praxis, betraktar frågan om öppenhet med olika ögon och har olika åsikter om hur många ledare vi bör ha 

och kanske om vad ett teambygge egentligen betyder. Kort sagt är vi inte överens. Det är bra. Låt oss leva 
tillsammans.  

• intervjuer 

Ett urval av företrädare för församlingarna i hela landet, kyrkostyrelsens medlemmar samt några av de fö-
reslagna m.fl. har intervjuats om deras syn på och erfarenhet av processen: Om ledarskapet, förslag och 

sedan själva genomförandet av valen... Intervjuerna redovisas sammanfattningsvis och utan namns näm-
nande, genom att lyfta fram de mest centrala erfarenheterna och synpunkterna. Jag ställde inledningsvis 

tre frågor, som genom mail tillställdes de intervjuade i förväg: 
1. Vilka är din erfarenheter av processen? 
2. Vilka är dina synpunkter på och tankar om processen? 
3. Vilka är dina förslag inför och tankar om framtida processer? 

Jag har talat med ett tjugotal församlingar, och hos dem dess ordförande. Det var de sju regionala kyrko-

ledarna som föreslog några församlingar i regionen; stora och små församlingar, församling i stad och på 
mindre orter. Det framkom tydligt att aktiviteterna med anledning av kyrkoledarvalen har sett mycket olika 

ut.  
(1)  Några noterade att brevet kom från kyrkostyrelsen i juni 2019 men såg inte att de hade mycket 

att bidra med, andra hade ett ambitiöst upplagt program där styrelse, församlingsmöte och ombud till 
kyrkokonferensen varit mycket aktiva. Drygt 130 församlingar svarade i oktober 2019 på kyrkostyrel-

sens brev med inbjudan till synpunkter på såväl organisation, som vald ledarskapsmodell genom att 
sända in synpunkter samt därtill konkreta namnförslag. Flera församlingar uttalade att de kände tillit till 

kyrkostyrelsens arbete och kom att stödja förslaget. Ombuden hade oftast ett fritt mandat men förvän-
tades att rösta utifrån församlingens ställningstagande. I något fall ledde spänningarna till att ombuden 

motsatte sig församlingens hållning och därför ersattes. Det ska också summeras att supporten för att 
välja om kyrkoledaren för en sista fyraårsperiod hade ett mycket starkt stöd.  

(2)  Överlag mötte jag stor förståelse för såväl kyrkostyrelsens arbete och förslag liksom för rimlighe-
ten i att också en alternativ kandidat fördes fram. Några oroade sig för en situation där vi får uppslitan-

de personkampanjer, och menade att det inte passade i vår folkrörelsedemokrati. Flera framförde ock-
så att man gärna hade sett en större debatt om hur många ledare vi behöver, inte minst utifrån resurs-

hanteringen. Några framhöll i samtalen att avståndet till den nationella kyrkan är stort, det är svårt att 
verkligen se meningen med den nationella kyrkan.  
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(3)  Frågan om hur många kyrkoledare vi behöver återkom från flera håll. Vidare betonade flera vik-

ten av kommunikation före, under och efter valen. Frågan om insyn i processen delade församlingarna: 
Några menade att det bara är ett val om det finns flera alternativ, andra menade att hela den omfattan-

de processen var det enda sättet att utse ledare, efter en noggrann granskning och beredning. När det 
nu fanns fler förslag till namn än positioner som skulle tillsättas, hur kom det sig att det uppfattades 

som om kvinnorna ställdes mot varandra, kunde vi inte valt två kvinnor som biträdande kyrkoledare? 
Några pekade också på det olyckliga i att vi i diskussionen tycks blanda demokrati, organisation och 

personval. Kyrkostyrelsen har nu ett stort ansvar för att skapa bättre ordning när det gäller demokrati 
och öppenhet, hur vi organiserar oss, hur många ledare vi behöver och i fråga om personval: Ska valet 

vara en bekräftelse av kandidaterna eller ska styrelsen presentera flera jämbördiga namn. En fråga som 
också ställdes var om de biträdande kyrkoledarna verkligen ska väljas av kyrkokonferensen, eller helt 

enkelt utses av styrelsen, på samma sätt som görs med andra chefer i organisationen.  

Jag har också talat med kyrkostyrelsens ledamöter. Jag tyckte att det var särskilt intressant att höra om jag 
uppfattade olika åsikter från beredningsgruppens ledamöter och de övriga i kyrkostyrelsen som inte var 

lika involverade. Men några sådana skillnader hörde jag till en början ingenting om. Kyrkostyrelsen som 
helhet kände förtroende för sin egen process och varandra, och står stadigt bakom processen och försla-

gen. Men det bör också sägas att för några av ledamöterna, som inte var med i beredningsgruppen, var 
det bitvis frustrerande att stå bakom förslaget då de inte hade full insyn i processens alla delar. Ingen har 

ifrågasatt det professionella genomförandet, men flera, både i och utanför beredningsgruppen, markerar 
att kyrkostyrelsens process nästa gång bör vara mer förberedd, genomlyst och att de mera principiella 

frågorna om upplägg, transparens och kommunikation i god tid före processen beslutas av hela styrelsen.    

Några av kandidaterna stod också på min lista. Deras ganska samstämmiga bedömning var att de fått ett 

gott bemötande, att processen vittnade om professionalitet och att genomförandet på många sätt var fö-
redömligt. Någon pekade att det gavs för lite tid för djupare samtal. Några pekade på behovet av att bli 

tydligare fortlöpande informerade om processen och några önskade lite fylligare kommunikation om var-
för man till slut inte kom i fråga för uppdraget. Flera kandidater menade att sekretessen inledningsvis var 

avgörande viktig, medan några menade att man i slutdelen av den processen möjligen kunde övervägt att 
gå ut med namnen. Samtidigt påpekades det att situationen var så pass jobbig att man inte önskade att 

det dessutom blev alltför turbulent för familj eller i den befintliga arbetssituationen, som då också skulle 
behöva innebära att de skulle hantera frågan om framtid, hur de skulle ersättas etc. Alla insåg att det är en 

komplicerad process men någon framförde att beredningen borde vara mer öppen för att kandidatens 
gåvor kunde placeras i teamet och forma det, och inte bara funktioner som skulle finna en utförare.  

Jag har också talat med fackliga företrädare som i stort var nöjda med sin roll i processen men någon på-

pekade att de borde varit indragna i beredningsarbetet på ett något tidigare stadium. Någon framförde 
att modellen som tillämpas vid rekrytering av regionala kyrkoledare kunde, i valda delar, vara tillämplig 

också vid val till kyrkoledarfunktionerna nationellt.  

Detta leder oss nu till några viktiga slutsatser: 
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5. UTVÄRDERINGEN – konkretiserade förslag 
Utvärderingen beskriver många olika faser under processen. I avsnitt 3 redogjorde jag för en del av de 
överväganden som kan göras inför nästa process. Här summeras nu åtta mera konkreta förslag. De tar alla 

sikte på framtiden och kan utgöra underlag för samtal i kyrkan och beredas vidare. De är av lite olika ka-
raktär och har olika räckvidd och omfattning. I punkterna 5.1 – 5.8 följer de för översiktens skull de faser i 

processen som finns i resten av den här rapporten. Förslagen är mina men är i många fall hämtade ur hur 
vi läser enkätutfallet och de 35 intervjuer som har genomförts, liksom från den debatt som pågick och de 

brev som varit en del av kommunikationen.  

förslagsprocessen 

Arbetet med att få fram namnförslagen till de funktioner som skulle väljas är ett omfattande arbete som 
berör och engagerar hela kyrkan. Många goda viljor och de konkreta förslagen ska till slut mynna i just de 

personer som ska få hela kyrkans stöd och gå in i ledningen av kyrkan. Någon eller några kommer att väl-
jas. Alla de övriga blir inte valda.  

inledande fas 
5.1 Stadgarna ger utrymme för församlingarna att föreslå kandidater till kyrkoledare, biträdande kyrkole-

dare och regionalt till regionala kyrkoledare. Arbetet med att föreslå kandidater är ett grannlaga arbete 
och ska göras med både allvar och glädje. I kyrkoledarvalen har vi nu sett församlingar som inte föreslagit 

någon, församlingar som fört fram en kandidat och församlingar som sänt in en lista på goda och intres-
santa namn. Att en organisation som vår har 59 eller 29 potentiella kyrkoledare är helt fantastiskt. Lika all-

varlig, och glädjefull, är den fortsatta processen, i det här fallet i kyrkostyrelse och beredningsgrupp. I hela 
den här processen ska vi vara rädda om varandra. Flera påtalade värdet av att redan inför nomineringarna 

delges en fylligare redovisning av de kriterier som kyrkostyrelsen satte upp. Enkäten, och intervjuerna, 
visar tydligt att församlingarna genomfört sitt arbete med synpunkter och förslag på olika sätt. I flera fall 

har de inte varit särskilt aktiva. (Enkätens påståenden 2-5.) 
Det var olyckligt att kyrkostyrelsen i brevet till församlingarna i juni 2019 använde ordet 

"nominera". Språkligt sett är det visserligen en synonym till stadgarnas "lämna förslag", 
men verkar av en del uppfattats som en första omröstning (ungefär som ett primärval, om vi 

ska göra en politisk parallell). Brevet borde också tydligare kommunicerat den därefter 
kommande processen. Församlingarna som nominerade borde också uppfattat att det som 

nu vidtog var en nödvändig "sållningsprocess" och att den kräver en viss sekretess. Också 
detta hade möjligen kunnat gjorts tydligare från kyrkostyrelsen på ett tidigare stadium.  

öppenhet och offentlighet – hur namnförslagen hanterades 

5.2 Transparensen i processen har varit en av de saker som har diskuterats allra mest. Alla jag talat med 
ser den balansgång som måste göras. Alla vill vi veta så mycket som möjligt om det som pågår, men sam-

tidigt är urvalsprocessen dels mycket komplex och dels kan den innehålla en mängd information som det 
alls inte är lämpligt att dela offentligt. Då processen också kom att omfatta så många kandidater är det 

nog tydligt att de flesta som var med på den resan värderade högt att den kunde ske i mötet med väldigt 
få människor. Några av kandidaterna talade om att resan redan var tillräckligt omvälvande utan att dess-
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utom behöva hantera alla frågorna om bostad, barnens skola, hur rekryteringen av deras eventuella ersät-

tare skulle utformas och vad det skulle innebära om de sedan återvände efter att ha förlorat omröstning-
en. Enkäten visar att uppemot 60% stöder behovet av sekretess, medan 30% hellre betonar transparensen 

(påstående 9).  
Det är viktigt att sekretess och öppenhet får vägas samman, kommuniceras tidigt och läg-

gas i förtroende hos dem som har hand om urvalsprocessen. Om man vid valet till kyrkole-
dare 2024 väljer en modell med hearing eller liknande får kyrkostyrelsen ta ställning till hur 

den ska utformas. Kyrkostyrelsen får då finna en form som balanserar behoven av transpa-
rens och integritet, och i god tid kommunicera graden av offentlighet med hela kyrkan.  

hur enskilda kandidater ska promotas 

5.3 Valkampanjer, som kom att bli ett inslag i årets val till biträdande kyrkoledare, är ju en modell som det 
finns exempel på från andra valsituationer. Men något sådant har vi inte sett i kyrkan tidigare, även om vi 

vid någon kyrkokonferens har haft rätt omfattande plädering inför val till kyrkostyrelsen. Många har reage-
rat på hur valkampanjen utformades inför årets val till biträdande kyrkoledare och utöver att vi behöver 

diskutera om det är en önskad väg för framtiden behöver den också betraktas ur ett stadgeperspektiv. 
Enkelt uttryckt blir då frågan om att antingen ha en "tävling" om vilken kandidat som når det starkaste 

stödet, eller om det är en process där urvalskriterier möter kandidater i en omfattande prövning. Det är 
inte helt enkelt att blanda dessa två modeller. Är det dessutom ett team som ska formas kräver det speci-

ella insatser. Enkäten visar att ca 30% skulle vilja ha fler alternativ att välja mellan (påstående 10), medan 
nära 55% tycks mena att det är rätt att det inte presenteras fler namn än de positioner som ska besättas 

(påstående 11). 
Equmeniakyrkan bör ta ställning till hur vi arbetar med kandidaturer och eventuella val-

kampanjer.  

valprocessen 
Ett val i en demokratisk församling innebär att hela organisationen ställer sig bakom den/de valda. Valet 

bekräftar den långa process som har lett fram till de namnförslag som nått kyrkokonferensens bord, den 
process som började på öarna utanför Göteborg, på slätten i Skåne, på kalkstensklippan på Gotland, i den 

febriga storstaden med sina malmar, i bruksorten i inlandet och i skogarna nedanför fjället och på alla 
andra platser. Det kräver alls inte att det ska finnas flera att välja bland, men att hela kyrkan lämnar ett ge-

mensamt mandat till den som slutligen väljs.  

valet regleras i stadgarna 
5.4 Till den digitala kyrkokonferensen presenterade kyrkostyrelsen sitt förslag. Omvalet av kyrkoledaren 

blev närmast en formsak – stödet var massivt. Förslagen till biträdande kyrkoledare utmanades dock av 
ytterligare ett namn, "från golvet", som vi brukar uttrycka detta, ett namn som hade aviserats redan under 

våren. Rimligen kunde kyrkostyrelsen redan då fört upp frågan om hur stadgarna kunde tolkas. Kyrkosty-
relsen meddelade att detta namn fanns med bland kandidaterna, de 29, och bl.a. varit inbjuden till inter-
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vjuerna. Kyrkokonferensens presidium gjorde bedömningen att låta valet ske mellan tre kandidater: Kyr-

kostyrelsens förslag respektive förslaget från ombudet från Arvika.  
Det kan ifrågasättas om kyrkokonferensens presidium hade stöd för att tolka stadgarna så 

att fler förslag kunde läggas på konferensens bord. Stadgarna är kristallklara på just den 
punkten: "14:3 Biträdande kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrel-

sen efter samråd med kyrkoledaren och övriga berörda." Presidiet löste ett problem, kanske 
var det klokt, men det är inte säkert att det var rätt.  

5.5 Val är det yttersta uttrycket för kyrkans själ och mognad som organisation, samt gestaltar förtroende 

och tillit. Detta förtroende transformeras i en lång räcka av val: Medlemmarna väljer en styrelse, som före-
slår ombud till kyrkokonferens, som där väljer valberedning, som föreslår – efter namnförslag från försam-

lingarna – en kyrkostyrelse som leder kyrkan osv. Den demokratiska processen begränsas alltså inte till 
själva valsituationen, men utgör hela det sammanhang i vilken beredning och val sker. Valet rymmer alltid 

ett "tillval" och en "frånval", när vi väljer någon eller något väljer vi bort någon annan/något annat. Det är 
därför en grannlaga uppgift att föreslå kandidater till kyrkostyrelse och kyrkoledare. Beredningen av före-

slagna kandidater måste ske grundligt i respekt både för uppgiften och för de individer som berörs. Of-
fentlighet och transparens måste balanseras mot integritet och sekretess. Vi har lärt oss att demokrati 

handlar om säte och stämma, men glömt att det lika mycket handlar om att lyssna och bevara enigheten 
mitt i mångfalden. Demokratin bygger på att tro och tänka gott om varandra.  

Är det ett val om kyrkokonferensen inte har några att välja mellan? I och för sig är detta inte något 
unikt för kyrkoledarvalen. Oftast väljer vi kyrkostyrelsens medlemmar och ordförande på samma sätt. Val-

beredningen har gjort ett väl avvägt arbete, och valt bland många möjliga namn och kombinationer, och 
kyrkokonferensens val är ett slags bekräftelse på valberedningens arbete. Med valet i ryggen står hela 

kyrkan bakom de valda genom församlingarnas ombud. Ett principiellt viktigt övervägande handlar om 
ombudens rätt att föra fram alternativa förslag, antingen på de enskilda posterna eller med förslag om ett 

helt alternativt team. Stadgarna reglerar inte hur detta kan gå till. Antingen får man lämna öppet för att 
lansera kandidater eller så får man initialt meddela att förslagsfönstret är stängt vid ett visst datum. Man 

kan säga att de befintliga stadgarna stänger förslagsfönstret åtta månader före konferensen. Även då har 
man ett ett antal kandidater som ligger på bordet. Blir de kandidater som beredningen tackat nej till ute 

ur bilden, eller kan de återlanseras på kyrkokonferensen? Det var ju just en sådan återlansering som 
skedde vid årets kyrkokonferens. Beredningsarbetet blir ju därmed en onödig omväg för kandidaturen. 

Vi måste öva upp vår demokratiska blick och låta den innefatta hela processen. Dessutom är 
detta sätt att arbeta just kännetecknet på ett konsensusinriktat arbetssätt. Möjligen ska hela 

valproceduren regleras tydligare i stadgarna.  

den framtida ledarskapsstrukturen 
Frågan om valet till kyrkoledare aktualiserar en lång rad olika frågor. Vad innebär vårt gemensamma le-

darskap, vad säger stadgarna, hur många ledare är rimligt eller optimalt, hur ser organisationen ut, ska de 
olika mandatperioderna sammanfalla eller bör vi välja vid olika tillfällen... Kyrkostyrelsen behöver nu ta 

initiativ till en översyn av stadgarna som reglerar en del av detta, men även fortlöpande diskutera och föra 
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dialog med kyrkan om den optimala och önskvärda lösningen i varje tid. Jag lyfter här fram två olika di-

mensioner, men frågorna som nu ställs aktualiserar säkert också andra spörsmål som aldrig blir färdiga 
eller permanentade, men ständigt behöver prövas, omprövas och justeras. Ibland är det inte lösningen 

som är saken, men att vald modell kommuniceras, är känd av alla och beslutad på sätt som skapar delak-
tighet.  

kyrkoledare och andra ledare 

5.6 När vi nu utvärderar årets val behöver vi dels klargöra en lång rad detaljer som rör hur vi utvecklar vår 
praxis när det gäller valen till dessa viktiga ledarposter – kyrkoledaren, biträdande kyrkoledare och regi-

onala kyrkoledare – i vår kyrka. Som en anpassning till varje ny tid måste vi också samtala om, och besluta, 
hur vi vill utveckla ledarskapet in i framtiden. I intervjuerna jag gjort väcks dels frågan hur många valda 

ledare som når den effektivaste och bästa resurshanteringen, och dels ville flera diskutera hur dessa leda-
re ska utses. Denna diskussion var i hög grad aktualiserad redan i samband med brev och förslag från för-

samlingarna. Borde kyrkokonferensen välja enbart kyrkoledaren och resten – biträdande och regionala 
ledare – snarare utses av kyrkostyrelsen? Hur förhåller sig dessa kyrkoledare till de chefer som i övrigt 

finns i organisationen? Stadgarna och teologisk grund pekar ut riktning, roll och funktion för vårt ledar-
skap, som enligt stadgarna består av kyrkoledaren, dessutom kan biträdande kyrkoledare utses, utöver 

dessa tre har vi (sju) regionala kyrkoledare. Därtill har vi flera viktiga chefsfunktioner nationellt anställda. 
Relationen i denna chefstruktur är inte alldeles uppenbar i kyrkan.  

Equmeniakyrkan behöver löpande se över ledarskapsstrukturen. Möjligen är det nu ett allt-
för stort antal som väljs på kyrkokonferensen.  

ledarstruktur, 1+2 

5.7 Hur vi organiserar kyrkans ledning innehåller såväl teologisk, konstitutionell, ekonomisk, praktisk och 
operativ komplexitet. Jag har pekat på den intressanta strukturen med kyrkostyrelsen och kyrkoledaren 

som de två "organen" som leder kyrkan i samverkan. Den bär likhet med den dubbla ansvarslinjen som 
Svenska kyrkan utvecklar. Det är en bra idé, men inte alls självklar i sin inre struktur och funktion. När vi nu 

också har biträdande kyrkoledare, innebär det en förändring av denna finkalibrerade balanspunkt som 
finns i våra stadgar?  

Att vi å ena sidan har tre kyrkoledare som samverkar, och tillsammans bär kyrkoledarskapet, är ett 
vackert tecken på att vi är annorlunda. Det uttrycker mer den tjänande funktionen än den styrande. Den 

mänskliga gemenskapen är komplementär, vi behöver varandra för att bli hela, det är tillsammans vi tjänar 
GUD, kristentron gestaltas mer av ett vi än av ett jag... Å andra sidan har vi inte detta kollektiva ledarskap, 

enligt stadgarna. Kyrkoledaren har en särställning. Det är kyrkostyrelsen och kyrkoledaren, singularis, som 
leder kyrkan och får kyrkokonferensens ansvarsfrihet. Det renodlar ansvarsrollerna. Men vad är då de bi-

trädande kyrkoledarna? 
Det finns de, av dem jag talat med, som ser en styrka i denna inte helt utredda situation. Vi kan 

därmed organiskt forma vårt ledarskap. Det är flexibelt och kan rymma just den bredd som vi vid varje tid 
behöver. Vi placerar inte bara en person i en viss fix roll, men kan nyttiggöra oss av gåvor som förs sam-
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man till en helhet. Och jag kan dela det perspektivet. Det tredelade gemensamma ledarskapet har tjänat 

oss väl.  
Kyrkostyrelsen och hela kyrkan bör bära dessa frågor med sig. Inför 2024 års kyrkokonferens kan vi 

välja om denna något vaga ledarskapsstruktur ska gälla också i framtiden eller om vi väljer att renodla an-
tingen kyrkoledarens ställning eller det gemensamma ledarskapet.  

Equmeniakyrkan väljer den modell för ledarskapet man önskar för varje ny tid. Men samta-
let om det behöver föras och stadgeregleringen kan behöva stramas upp.  

hur är vi detta viktiga "vi"  

Redan på omslagsbladet har jag lagt in en av Nya testamentets två texter om Kristi kropp. (Från Rom 12, 
den andra finns i 1 Kor 12.) Texten i Romarbrevet har en finurlig rörelse mellan delar och helhet. Vi kan 

läsa texten närmast grafiskt, "var för sig är vi lemmar som är till för varandra". Detta uttrycker den djupa 
demokratisyn vi bär, som hela tiden måste utvecklas, fördjupas och levas. Vi som kyrka har ett ansvar att 

bära demokratins idé på våra axlar, försvara demokratin och samtidigt bidra till att den utvecklas. Det görs 
bäst genom föredömet. Equmeniakyrkans arbete med konsensusmetoder rör vid själva hjärtrytmen i 

denna demokratiska resa. Summerat uttryckt handlar det om förhållandet mellan kollektivet och individen, 
men lika viktigt är förståelsen av spänningsförhållandet mellan mångfald och enhet: Att vi kan vara enade 

men oeniga – samtidigt (unity in diversity).  

stadgeöversyn 
5.8 Equmeniakyrkan bör tydliggöra hur det nuvarande ledarskapet beskrivs i stadgarna för att detta där-

med görs tydligt i hur t.ex. förslags-, informations-, kommunikations- och valprocesserna utformas. Ledar-
strukturer i Equmeniakyrkan bygger idag på ett ledarskap hos vald kyrkostyrelse och den valde kyrkoleda-

ren. Det är dessa två "enheter" som leder kyrkan, enligt stadgarna: "Kyrkostyrelsen leder, planerar och 
organiserar, tillsammans med kyrkoledaren, Equmeniakyrkans arbete i enlighet med beslut i kyrkokonfe-

rensen." 9:2 Ansvarsfrihet beslutas om för "kyrkostyrelse och kyrkoledare". 8:7 Som stadgarna nu formule-
ras ges inget direkt utrymme för att detta unika ledningsansvar därmed delas med de biträdande kyrko-

ledarna, vars roll och funktion regleras i stadgarna paragraf 14. Att det i praktiken fungerar och uppfattas 
som ett gemensamt ledaransvar förändrar i sig inte denna rättsliga reglering. Ledarstrukturen är komplex, 

som denna utvärdering visar. Detta bör nu genomlysas av ett omfattande arbete som jag menar nu ligger 
framför kyrkostyrelse och kyrkoledare.  

Med nuvarande stadgemässiga reglering bör det därför göras tydligare att kyrkokonferensen först 
väljer kyrkoledare och därefter eventuellt de biträdande kyrkoledarna. Kyrkostyrelse och kyrkoledare bör 

också reflektera tydligare kring vad detta gemensamma ledarskap, som inte beskrivs i stadgarna, betyder 
i praktiken. Vidare finns det nog anledning att fundera över mandatperioder, om alla ska väljas vid samma 

tillfälle, om valen ska följa samma mönster etc.  
En omfattande stadgeöversyn kan bli nödvändig. Den bör föregås av ett samtal om vad vi i 

Equmeniakyrkan vill och hur vi formulerar oss om vårt ledarskap och om vilken modell av 
ledarstruktur som bäst svarar mot dels kyrkans natur, dels utvecklingen av vår konsensus-

modell och dels vår uppgift och funktion som kyrka. 
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BILAGA 1

Utvärdering av processen att föreslå nya kyrkoledare

Utvärderingens syfte
Att ge en bild av hur processen fungerat och uppfattats för att lära av den genomförda processen och kunna använda 
lärdomarna i kommande kyrkoledarval. Utvärderingen ska också vara användbar inom Equmeniakyrkan vid samtal om 
processen.

Beställare: Kyrkostyrelsen 

Vad ska utvärderas?
Kyrkostyrelsens arbete med processen vilket omfattar såväl kontakten och relationen till församlingarna som bered-
ningsgruppens arbete och KS behandling av frågan. Det innebär att utvärdera aktiviteter som ägt rum inom ramen för 
processen och förutsättningarna för processen.

Vilka ska delta?
• Samtliga församlingar genom enkät
• Två till tre församlingsordförande i respektive region intervjuas, små och stora församlingar ska vara
• representerade liksom glesbygd och storstad.
• Kyrkoledaren intervjuas
• Fem av de nominerade som ställt sig till förfogade intervjuas
• En representant för facket intervjuas
• Kyrkostyrelsen intervjuas

Vem genomför utvärderingen?
Pär Axel Sahlberg

En referensgrupp på tre personer: Anneli Liljemark, Gustav Fransson och Eva-Lena Gustavsson, ställs till utvärderarens 
förfogande. 

Metoder:
• Enkät
• Intervjuer
• Sammanställning av aktiviteter inom processen 

Resultatet:
Resultatet kan användas som vägledning vid kommande valprocesser när det gäller kyrkoledarval. Samt vid samtal om 
processen samt till relevanta delar presenteras för församlingarna. I ett senare skede kan resultatet eventuellt påverka 
praxis och demokratiska förutsättningar för processen att föreslå kyrkoledare.
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BILAGA 2      BREV FRÅN KYRKOSTYRELSEN 

Brev 1, 20 juni 2019 

Nominering inför val av kyrkoledare 
  
Härmed inbjuds alla Equmeniakyrkans församlingar att nominera inför valet av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare 
2020. 
  
Vid kyrkokonferensen 2020 avslutar vår kyrkoledare och våra två biträdande kyrkoledare sina andra mandatperioder. 
Equmeniakyrkans stadgar § 13 och 14 anger att kyrkoledare och biträdande kyrkoledare väljs för en period om fyra år, 
och kan omväljas för ytterligare två perioder om fyra år. Vi vill därför informera om det kommande valet och bjuda in alla 
församlingar att nominera kandidater. 
  
I Equmeniakyrkans stadgar finns ett nomineringsförfarande inför val av kyrkoledare. Kyrkokonferensen 2019 i Jönköping 
beslutade att även införa möjligheten till nominering av biträdande kyrkoledare, samt att alla nomineringar ska vara kyr-
kostyrelsen tillhanda åtta månader före valet. Till kyrkoledare kan den väljas som är ordinerad eller mottagen pastor i 
Equmeniakyrkan, och till biträdande kyrkoledare den som är ordinerad eller mottagen pastor eller diakon i Equmeniakyr-
kan. 
  
Kyrkostyrelsen har utvärderat modellen med gemensamt ledarskap, och utvärderingen visar att modellen fortsatt passar 
för vår kyrka. Vi menar att kombinationen av en kyrkoledare och två biträdande kyrkoledare i en gemensam lednings-
funktion har många fördelar och fungerar väl. Vidare ligger det gemensamma ledarskapet också i kyrkans väsen. 
  
Församlingarna kan nominera till ett eller alla de uppdrag som ska väljas, i detta fall en kyrkoledare och två biträdande 
kyrkoledare. Det går bra att nominera personer som är tillgängliga för omval, såväl som andra personer som uppfyller 
kriterierna. De som nomineras behöver inte vara tillfrågade för att nomineras. 
  
Inför kommande val har kyrkostyrelsen tillfrågat vår kyrkoledare och våra biträdande kyrkoledare hur de förhåller sig till 
omval. Kyrkoledare Lasse Svensson står till förfogande för en tredje mandatperiod. Biträdande kyrkoledare Sofia Cam-
nerin har tillträtt en tjänst som biträdande rektor vid Enskilda Högskolan i Stockholm, och står därför inte till förfogande 
för omval. Biträdande kyrkoledare Olle Alkholm har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Kyrkostyrelsen vill 
redan nu uttrycka sitt varma tack till Sofia och Olle för deras omistliga insatser som biträdande kyrkoledare. 
  
Kyrkostyrelsen vill redan i detta brev meddela att vi har ett stort förtroende för Lasse Svensson i rollen som kyrkoledare 
och att kyrkostyrelsens nuvarande inriktning är att föreslå Lasse Svensson som kyrkoledare för ytterligare fyra år. Vi är 
dock öppna för att det kan finnas andra vägar framåt när det gäller ledarskapet för kyrkan och vill genom nominerings-
processen lyssna in hur ni tänker, vilka Gud kallar och vad Anden manar oss till. 
  
Kyrkostyrelsen ser gärna att ni lämnar er syn på vilka profiler och egenskaper kyrkoledarna bör ha för att utgöra ett för 
kyrkan bra ledarskap. Vi önskar också att ni lämnar er syn på modellen med en kyrkoledare och två biträdande kyrkole-
dare i gemensamt ledarskap. Om en annan modell föreslås ber vi er motivera varför. Även om ni inte nominerar någon 
specifik person tar vi tacksamt emot synpunkter utifrån dessa två frågeställningar. 
  
Kyrkostyrelsen vill veta hur ni tänker. Om ni inte håller med oss, kom med andra förslag. Om ni delar kyrkostyrelsens 
inriktning, delge oss även detta. Ta chansen att påverka kyrkans framtid genom att nominera kyrkoledare och biträdande 
kyrkoledare. Var också med och be för denna process. Vi behöver gemensamt lyssna in Guds röst i vad som är Equme-
niakyrkans framtida ledarskap. 
  

För kyrkostyrelsen, Susanne Rodmar, ordförande 

Brev 2, 191004 

Nu har nomineringstiden för kyrkoledarvalet avslutats. Kyrkostyrelsen vill här tacka er alla för det mycket stora engage-
mang som ni givit in i processen. 

134 församlingar har varit med och bidragit med nomineringar och värdefulla synpunkter på det framtida ledarskapet 
inom Equmeniakyrkan. 59 personer är nominerade till rollerna som kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. Av dessa är 
37 män och 22 kvinnor. Både diakoner och pastorer finns bland de nominerade. 

I de nomineringar och synpunkter som kommit in från församlingarna finns ett starkt stöd för Lasse Svensson som kyrko-
ledare. Lasse kvarstår därför som kyrkostyrelsens huvudkandidat inför valet till kyrkoledare. 

Vad händer nu? 
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Nu startar den del av arbetet då den särskilda beredningsgruppen, bestående av representanter från kyrkostyrelsen, går 
igenom nomineringarna för att under oktober inleda processen med urval och intervjuer. 

Under februari/mars nästa år räknar kyrkostyrelsen med att presentera vilka de kommer att föreslå bli Equmeniakyrkans 
ledare. Ombuden vid nästa års kyrkokonferens i Malmö väljer därefter kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. 

Det går bra att fortsatt ställa frågor om processen på kyrkoledarval2020@equmeniakyrkan.se 

Var gärna med och be för den här processen. Tillsammans behöver vi gemensamt lyssna in Guds röst i vad som är 
Equmeniakyrkans framtida ledarskap. 

Johan Adolfsson, v ordf kyrkostyrelsen 

Brev 3, 191105 

För en månad sedan avslutades nomineringsperioden, sedan dess har beredningsgruppen arbetat intensivt med kontak-
ter och de första intervjuerna. 

Av de 59 nominerade är det 29 som vill ställa sig till förfogande vilka samtliga redan är intervjuade. Beredningsarbetet 
fortsätter nu med bland annat urval inför fortsatta samtal och intervjuer. 

Öppenhet och demokrati 
Kyrkostyrelsen och beredningsgruppen tar tacksamt emot frågor och reflektioner kring processen och vägen fram till 
valet vid kyrkokonferensen i Malmö 2020. 

Kyrkostyrelsens arbete utgår från hur den demokratiska processen beskrivs i stadgarna. Genom beslut vid kyrkokonfe-
rensen 2019 gavs församlingarna möjlighet att nominera även till tjänsterna som biträdande kyrkoledare, vilket inte varit 
möjligt tidigare. Engagemanget har varit stort och nomineringarna många. 

Flera av de nominerade och de som ställt sig till förfogande har uttryckligen bett att få vara anonyma i processen. Av 
olika skäl kan eller vill de inte gå ut med sitt namn. Det kan handla om befattningar och tjänster som de nu står i, eller 
mer personliga skäl. 

Kyrkostyrelsen har varit tydlig och öppen med det förtroende som finns för Lasse Svensson som kyrkoledare. Han är 
därför kyrkostyrelsens huvudkandidat för ytterligare en period. Församlingarnas nomineringar visar också att det finns ett 
tydligt stöd för Lasse. 

Kompetenser och profil 
Kyrkostyrelsen har tagit fram en kravprofil för det gemensamma ledarskapet, som utgör underlag för intervjuer och det 
fortsatta rekryteringsarbetet. Det är en samlad profil för kyrkoledaren och de två biträdande tillsammans. Krav och kom-
petensprofilen kompletterar det som står om dessa tjänster i Equmeniakyrkans stadgar och Teologisk grund. Vi har ock-
så tacksamt tagit emot förslag och reflektioner från församlingar kring behov och ledarskapsfrågor. 

I profilen nämns bland annat att de tre tillsammans ska 

• besitta andlig mognad, vishet och teologiskt djup 
• vara bärare av Equmeniakyrkans identitet, profil och Teologisk grund 
• värna om hela kyrkans djup och bredd, måna om de unga i kyrkan och Equmenia 
• se och förstå församlingarnas olika behov 
• ha erfarenhet av och kännedom om internationellt arbete och ekumeniska sammanhang 
• besitta goda färdigheter som ledare med förmåga att samla och leda hela kyrkan 
• våga fatta nödvändiga och ibland obekväma beslut 
• vilja leva i och verka för både förnyelse och fördjupning 

Kyrkoledaren har det yttersta ansvaret, men verkar tillsammans med de biträdande kyrkoledarna i ett gemensamt ledar-
skap. I sökandet och rekryteringen blir därför den samlade profilen, kompetensen och förmågan att fungera i ett gemen-
samt ledarskap mycket viktig. Det samlade ledarskapet ska kunna leda vår kyrka framåt, fördjupa, urskilja det väsentliga 
och leva i nära kontakt med församlingarna, med samtiden och lyssna till vad Gud kallar oss till. 

Kyrkostyrelsen och beredningsgruppen 
Beredningsgruppen, som kyrkostyrelsen utsett inom sig, arbetar operativt med urval och intervjuer. Viktiga beslut längs 
vägen – och förstås det slutgiltiga beslutet om vilka som ska läggas fram till konferensen – fattas av hela kyrkostyrelsen. 

Var med och bär arbetet i bön och omtanke. Varma hälsningar med önskan om Guds välsignelse 

Kerstin Torkelsson Enlund, ordförande i beredningsgruppen 
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Brev 4, 200609 

Vägen fram till att föreslå kyrkoledare och biträdande kyrkoledare 
Kyrkostyrelsen har satsat mycket tid och resurser med att förbereda valet för att kunna lägga ett väl grundat förslag till 
kyrkokonferensen. Kyrkostyrelsen har byggt sitt arbete på stadgarna, tidigare praxis och ett gediget intervjuarbete. 

De orostider vi lever i med Covid-19 gör att vi kommer att mötas till kyrkokonferens först i september. Efter en omfattan-
de process är det med glädje och stor tillförsikt som kyrkostyrelsen föreslår kyrkoledartrion – Lasse Svensson, Karin 
Wiborn och Joakim Hagerius. 

Presentation av de föreslagna 
I brevet till församlingarna efter kyrkostyrelsens beslut beskrevs Lasses, Karins och Joakims samlade kompetens så här: 
”Kallelse, erfarenheter, kunnande, kompetens och personligheter kompletterar varandra väl i detta val och tillsammans 
kommer de att kunna möta de utmaningar och behov kyrkan står inför. 

Kyrkostyrelsen ser att med de tre föreslagna ges ett gemensamt ledarskap med 

• förmåga att samla och leda Equmeniakyrkans bredd och djup 
• ett andligt ledarskap med vishet och mognad 
• teologiskt kunnande och erfarenhet av teologiskt arbete 
• stor erfarenhet av ledarskap och arbete i församling, och samfund 
• stor erfarenhet av ekumeniskt arbete nationellt och internationellt 
• kallelse, lust och vilja att axla ledarskapet i Equmeniakyrkan” 

Lasse Svensson – kyrkoledare 
Lasse är 49 år och är kyrkoledare för Equmeniakyrkan sedan 2012. Innan dess var han processledare för det arbete 
som ledde fram till bildandet av Gemensam Framtid. Lasse ordinerades i Metodistkyrkan 1997 och har varit pastor i S:t 
Jakobs kyrka i Göteborg under 14 år. Under den tiden arbetade han också som distriktsföreståndare, var ordförande i 
Metodistkyrkans ungdomsförbund och satt i Metodistkyrkans kyrkostyrelse. 

Lasse har tillsammans med de biträdande kyrkoledarna Sofia Camnerin och Olle Alkholm varit ledare för Equmeniakyr-
kan i ett initialt och formerande skede. Under hans tid som kyrkoledare har ett omfattande grundarbete gjorts med bland 
annat tillkomsten av en regional struktur, en nationell organisation, kyrkohandbok och mycket mer. Lasse har varit en 
viktig samlande kraft i kyrkans tillkomst, grundande och första utvecklingsskede. Han känner Equmeniakyrkan väl, alla 
områden som uppdraget omfattar och är en drivande kraft i arbetet kring kyrkosyn, kyrkans ekumeniska prägel och vä-
sentliga framtidsfrågor. 

Karin Wiborn – biträdande kyrkoledare 
Karin är 59 år och arbetar sedan 2012 som generalsekreterare vid Sveriges Kristna Råd. Hon avskiljdes till pastor i 
Svenska Baptistsamfundet 1984 efter utbildning vid Betelseminariet. Hon har också studerat teologi vid Teologiska hög-
skolan. Under två perioder på sammanlagt 12 år har hon varit pastor i Centrumkyrkan i Farsta. Hon har också haft tjänst 
på SBUF samt vid Missionskyrkans utvecklingsenhet. Under perioden 2003-2011 var hon missionsföreståndare i Bap-
tistsamfundet. Karin har bland flera uppdrag varit ordförande i Sveriges interreligiösa råd. 

Karin har en gedigen erfarenhet av arbete i församling, ungdomsförbund och samfund. Hennes ekumeniska kunnande 
och erfarenhet är stor inte minst som generalsekreterare i SKR. Som samfundsledare och generalsekreterare har hon 
utövat ett yttersta ledarskap under många år, arbetat med teologiska frågor och ekumenik samt på olika sätt arbetat med 
frågor kring kyrka-samhälle och integration. Karin har ett stort nätverk i både det kyrkliga sammanhanget och i samhäl-
lets olika funktioner. 

Joakim Hagerius – biträdande kyrkoledare 
Joakim är 49 år och verkar i dag som pastor i Equmeniakyrkan, Floda. Från 2018 och tills helt nyligen var han opinions-
redaktör på tidningen Dagen. Under perioden 2001-2018 var han föreståndare och pastor i Saronförsamlingen (EFK) i 
Göteborg. Efter utbildningen vid Teologiska seminariet/Teologiska högskolan 1991-96 ordinerades han till pastor i Mis-
sionskyrkan och var pastor i Norrköpings missionsförsamling 1996-98. Joakim har också studerat ledarskap och organi-
sationspsykologi vid Handelshögskolan, Göteborg och vid Göteborgs universitet. Han är sedan 2015 ordförande i Rädd-
ningsmissionen, Göteborg, en av de större organisationerna i Sverige som bedriver socialt arbete på kristen grund. 

Joakim har lång erfarenhet av tjänst i församling med ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete. Teologi och förkun-
nelse utgör tillsammans med strategiskt ledarskap och organisationsutveckling en del av hans kunnande och samlade 
erfarenhet. 

Ordförandeskapet i Räddningsmissionen innebär ett tydligt och konkret diakonalt perspektiv. Som opinionsredaktör på 
Dagen har han utvecklat en spetskompetens kring opinionsbildning. 

Kyrkostyrelsen har också prövat hur olika väsentliga ansvarsuppgifter skulle kunna fördelas inom det gemensamma le-
darskapet vilket också talar för den föreslagna trion.  

Att utse kyrkoledare 
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Olika kyrkotraditioner har olika sätt att utse sitt ledarskap. I Equmeniakyrkan, som bygger på en folkrörelsedemokrati, är 
församlingarna välkomna att lämna förslag på kandidater till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen har uppdraget att förbereda 
och lägga förslag till kyrkokonferensen där beslut fattas. 

Den formella utgångspunkten är stadgarna som beskriver hur den demokratiska processen ska gå till. Praxis är de sam-
lade erfarenheter som finns från tidigare kyrkoledarval både i Equmeniakyrkan och i de tre bildarsamfunden. 

En nyhet inför kyrkoledarvalet 2020 var att församlingarna hade möjlighet att föreslå kandidater även till uppdraget som 
biträdande kyrkoledare. Kyrkostyrelsen ville öppna den möjligheten för att förstärka det demokratiska inflytandet och 
föreslog därför den stadgeändring som fastställdes vid kyrkokonferensen 2019. Tidigare var det endast möjligt att lämna 
förslag till val av kyrkoledare. 

Kyrkostyrelsen valde också att tidigt i processen öppet och tydligt berätta att Lasse Svensson var huvudspåret inför val 
av kyrkoledare. Om det varit på annat sätt och styrelsen hade sökt en ny kyrkoledare hade processen förmodligen sett 
något annorlunda ut. Församlingarna gav ett mycket tydligt stöd till Lasse vilket i sin tur visade att det nu handlade om att 
föreslå två biträdande kyrkoledare till ett gemensamt ledarskap. 

I stadgarnas § 10, 12,13 och 14 beskrivs kyrkostyrelsens ansvar och mandat i frågan. Kortfattat kan det beskrivas så 
här; 

• Kyrkostyrelsen har ansvar för att förbereda val till kyrkoledare, biträdande kyrkoledare och regionala kyrkoledare. 
• Församlingarna kan lämna förslag både vad gäller kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. 
• När det gäller val av kyrkoledare kan kyrkostyrelsen förslå fler kandidater inför valet i kyrkokonferensen. 
• Inför val av biträdande kyrkoledare ska kyrkostyrelsen samråda med kyrkoledaren innan förslag läggs till kyrkokonfe-

rensen. 
Samråd med kyrkoledaren har skett då Lasse Svensson mot slutet av processen blev delaktig i beredningsgruppens 
arbete. Detta för att värna det gemensamma ledarskapet där de tre ska komplettera varandra och ha förutsättningar för 
ett gott samarbete. 

Några nedslag i processe 
Efter kyrkokonferensen i maj 2019 skickades ett brev till församlingarna med uppmaningen att lämna förslag till kandida-
ter och att Lasse Svensson var kyrkostyrelsens huvudspår inför val av kyrkoledare. 

Parallellt utsåg kyrkostyrelsen inom sig en beredningsgrupp som fick uppdraget att hålla samman arbetet med täta rap-
porteringar till hela kyrkostyrelsen. Equmenias ordförande adjungerades till beredningsgruppen. 

I debatt och frågor om processen har ibland begreppet valberedning använts. Det har inte funnits en särskild valbered-
ning, det är kyrkostyrelsen som har uppdrag att bereda och lägga förslag till kyrkokonferensen. 

Kyrkostyrelsens kravprofil presenterades kortfattat i ett brev till församlingarna. Kravprofilen var tillsammans med sökan-
det efter ett gemensamt ledarskap utgångspunkt för det kommande arbetet. Ett omfattande intervjuarbete har genom-
förts för att pröva såväl andlig mognad som ledarskapsförmåga, teologiskt kunnande, förmåga att arbeta i team, förhål-
lande till Equmeniakyrkans grunddokument och profil, framtidsfrågor och mycket mer. Det har inneburit övergripande 
intervjuer, djupintervjuer samt samtal och dialog om olika frågor. Det har även gjorts gruppintervju för att pröva förutsätt-
ningar för samarbete, hur kompetenser kan komplettera varandra och hur personligheter fungerar tillsammans. Samtliga 
intervjuer är skriftligt dokumenterade. Kortfattat kan intervjuprocessen beskrivas så här. 

Samtliga 59 föreslagna kontaktades per telefon för ett första samtal. Några visste att de var nominerade medan det för 
andra blev en överraskning. Efter ett första samtal gavs möjlighet att återkomma med frågor och att inom ett antal dagar 
lämna besked om man var villig att ställa sig till förfogande. Att ställa sig till förfogande innebar också att lämna ett per-
sonligt brev tillsammans med CV. Församlingarnas förslag visade på ett starkt förtroende för Lasse Svensson som kyrko-
ledare. Det starka förtroende som uttrycktes gav kyrkostyrelsen stöd att nu söka två biträdande kyrkoledare som till-
sammans med Lasse skulle kunna utgöra det gemensamma ledarskapet. 
29 svarade att de ställde sig till förfogande. Samtliga intervjuades per telefon och ett första urval gjordes. Därefter ge-
nomfördes samtliga intervjuer ”live”. 
Under perioden oktober till december genomfördes omkring 120 intervjuer och samtal. Beredningsgruppen samlades 
regelbundet för genomgång av intervjuer, reflektion och bön i sökandet efter ett nytt gemensamt ledarskap. Kyrkostyrel-
sen behandlade frågan vid samtliga höstens sammanträden och hade också ett extra möte före jul. 
Intervjuarbetet fortsatte efter årsskiftet och i februari fattade styrelsen beslut om vilka som ska föreslås inför konferensen. 
Lasse Svensson deltog i egenskap av kyrkoledare i de avslutande intervjuerna. 
Kyrkostyrelsen har mött mycket erfarenhet, kunskap och engagemang och landade tillslut vid ett förslag som möter 
kravprofilen på ett bra sätt. Förslaget ger en kyrkoledartrio med förutsättningar att tillsammans utöva ett visionärt och gott 
ledarskap. 

Förslaget presenterades i ett brev till församlingarna den 10 februari 2020. 

Demokrati och öppenhet – frågor i debatten 
Det har funnits frågor om valet och processen som framförts bland annat i Sändaren. 
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Kyrkostyrelsen har uppfattat att några röster främst lyft frågan om öppenhet i processen med önskan om att de som no-
minerats och ställt sig till förfogande hade presenterats. Samtidigt finns det också uttryck för att några önskat se andra 
bland de förslagna. Att det finns olika åsikter är naturligt i en kyrka med 660 församlingar. 

Frågorna har också rört hur många församlingar som föreslagit respektive kandidat. I Sändaren gav kyrkostyrelsen en 
övergripande bild, de flesta har fått en, två eller tre nomineringar, ett antal har fått några fler men bland dessa ”sticker 
ingen ut”. Det är endast i antal förslag till kyrkoledare som det blir tydligt att det finns ett stort förtroende för Lasse 
Svensson för den kommande fyraårsperioden. 

Ska alla föreslagna namn offentliggöras? 
Kyrkostyrelsen har valt att inte offentliggöra samtliga som föreslagits. Det finns ingen tradition eller praxis att offentliggöra 
de föreslagna, varken i tidigare kyrkoledarval i Equmeniakyrkan eller i de tre bildarsamfunden. Om det hade varit en för-
utsättning skulle det tydliggjorts från början, både för de som föreslås och för församlingarna. 

Ska samtliga som ställer sig till förfogande offentliggöras? 
Kyrkostyrelsen gjorde också valet att inte offentliggöra namnen på de som ställt sig till förfogande. Det finns inte heller 
någon praxis att göra så sedan tidigare. Om kyrkostyrelsen valt att presentera samtliga namn hade några tydligt avböjt 
att finnas med. Precis som i andra rekryteringsprocesser finns det här personer som har tjänster och uppdrag där det 
inte är möjligt att offentliggöra sitt namn. Visar man offentligt, i en ledarposition, att man står till förfogande för ett nytt 
uppdrag är det inte alltid möjligt att ha innevarande tjänst och uppdrag kvar. Så var det för några i den här processen. 
För andra var det något man ville behålla för sig själv i prövning och reflektion. Några lämnande också besked om att 
lämna processen efter egen prövning och begrundan. Om kyrkostyrelsen valt att offentliggöra de som ställt sig till förfo-
gande hade vi inte fått alla kandidater med oss i presentationen och några hade valt att inte ställa sig till förfogande. Ett 
av motiven har alltså varit skyddet för den enskilde individen. 

Har inte alla namn offentliggjorts i tidigare processer 
Vid det första valet till kyrkoledare, 2012, var några namn offentliga, fyra av dem intervjuades i en öppen hearing. Det 
gällde endast val av kyrkoledare, inte biträdandekyrkoledare.Därefter beslöt kyrkostyrelsen att lägga endast ett förslag till 
kyrkokonferensen. De som 2012 höll i dessa frågor gjorde samma vägval som nuvarande kyrkostyrelse gjort, att varken 
offentliggöra de som föreslagits, de som ställt sig till förfogande eller hur många församlingar som föreslagit respektive 
kandidat. Skillnaden var att inför valet av den förste kyrkoledaren gjordes en öppen hearing, men inte när det gällde bi-
trädande kyrkoledare. 

Att föreslå kandidater 
Förslagen från församlingarna utgör en väsentlig del av den demokratiska processen. Det är de som föreslagits av för-
samlingarna som intervjuats och i den trio som nu föreslås är samtliga föreslagna av ett antal församlingar. 

Kyrkostyrelsen har uppfattat att det finns församlingar som mycket medvetet skickat in endast ett eller två namn och 
därmed tydligt markerat att det är de personerna som föreslås. Andra församlingar har skickat in upp till över tio namn, 
mer som bidrag från samtal som förts i styrelse eller församlingsmöte. Detta ger vid handen att det finns olika sätt att se 
på stadgarnas skrivning om att församlingarna kan lämna förslag på kandidater. Det är något vi behöver samtala om för 
att enas om en tolkning inför framtida processer. Frågan bör tas med i den utvärdering som beskrivs längre fram i texten. 

I debatten har det också funnits jämförelser med att utse partiledare och att antal förslag för respektive kandidat skulle 
vara avgörande. Kyrkostyrelsen har inte jämfört processen varken med politiska val eller chefsrekrytering i sekulära 
sammanhang. Att utse kyrkoledare rymmer betydligt fler dimensioner. Självklart är demokratins funktion i en folkrörelse 
ytterst viktig, församlingarnas förslag har tagits emot och ett omsorgsfullt intervju- och urvalsarbete har därefter skett. 

Antal församlingar som föreslagit en viss kandidat har varit en bland flera parametrar. Att bli föreslagen innebär inte att 
med automatik motsvara en av de pusselbitar som söks för att forma ett gemensamt ledarskap där kompetenser, erfa-
renheter, kunnande och personlighet ska fungera tillsammans. Stor vikt har lagts vid andlig och personlig mognad, teolo-
giskt kunnande, ledarskapsförmågor, att erfarenhet och kunskap djupnat samt vid förtrogenhet både med historiska- och 
visionära framtidsperspektiv. 

Samtal i en levande rörelse 
Det är bra och viktigt med samtal, frågor och engagemang – vi har olika perspektiv och ett tankeutbyte är mycket väl-
kommet. 

Berättelsen ovan innehåller inte så mycket nytt, det mesta är kommunicerat tidigare men det är ett försök att ge en hel-
hetsbild av hur kyrkostyrelsen tänkt och hur arbetet varit upplagt. 

Utvärdering kommer att ske 
Redan tidigt i arbetet hade kyrkostyrelsen intentionen att göra en utvärdering av processen, både för att lära och för att 
pröva andra möjliga vägar inför kommande processer. Kyrkostyrelsen har därför anlitat Pär Axel Sahlberg, tidigare leda-
mot i konstitutionsutskottet och arbetat med ett flertal större statliga utredningar. Pär Axel är medlem i Betlehemskyrkans 
församling i Göteborg. Utvärderingsarbetet kommer att påbörjas efter sommaren. I det arbetet får processen prövas och 
där ryms frågan om de formella utgångspunkterna, om öppenhet, vad det innebär att föreslå kandidater, tillsammans 
med fler frågor. 

Vad händer i kyrkokonferensen? 
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Kyrkostyrelsen har uppdraget att lägga ett förslag, finns det andra förslag kommer kyrkokonferensen att besluta om hur 
konferensen vill hantera de förslagen. 

Mer om de föreslagna kyrkoledarna 
Som kyrka får vi glädjas över de många förslag som lämnats av församlingar – vilket stort och levande engagemang. Att 
många av de föreslagna ställde sig till förfogande förstärker ytterligare bilden av glädje och engagemang att vara i tjänst i 
Equmeniakyrkan. Samtalet som förts om den demokratiska processen får tas till vara och de olika perspektiven tas med i 
den planerade utvärderingen. 

Kyrkostyrelsen är övertygad om att Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius blir ett bra ledarskap för 
Equmeniakyrkan. Vi gläds också över deras glädje och inspiration inför uppdraget. Har ni inte redan sett filmen med Las-
se, Karin och Joakim så gör det. Här kan du se filmen. Mer om de tre föreslagna finns att läsa i Sändaren och i kom-
mande handlingar inför kyrkokonferensen. 

Allt Gott – Guds omsorg och välsignelse! 

Kyrkostyrelsen 
genom 

Susanne Rodmar, 
kyrkostyrelsens ordförande 

Kerstin Torkelsson Enlund, 
beredningsgruppens ordförande 
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bilaga 3 

ENKÄT  (utsänd runt 10 oktober 2020. Svarsdeadline var satt till 9 nov) 

angående förslag/nominering, processen, urval och val av Kyrkoledare i Equmeniakyrkan,  
samt val av två Biträdande kyrkoledare.  
 

601 enkäter har gått ut per mail. Påminnelse gick ut i början av november.  
222 har besvarat enkäten, svaren redovisas nedan. Svarsfrekvensen blev ca 37% .  
81 har använt möjligheten att ge ytterligare kommentarer.  
1 har därutöver skickat in ett längre mail.  

All redovisning av svaren anges i procent, med två decimaler.  

I juni 2019 sändes information om val av kyrkoledare samt två biträdande kyrkoledare ut till församlingarna.  
Kyrkostyrelsen bad dels om namnförslag/nomineringar och dels om synpunkter på den valda modellen: 

Påstående 1. Processen har signalerat öppenhet och har väl kommunicerat förutsättningarna för valet av kyrkoledare 
och biträdande kyrkoledare.  

Instämmer helt 35,27% 
Instämmer i stort sett 37,68 
Instämmer delvis  14,98 
Instämmer inte alls  6,76 
Vet ej    5,31 

Följande fyra påståenden, 2 till 5, tar sikte på hur arbetet gått till och hur det har fungerat i din församling: 

Påstående 2. Vår församling har varit mycket aktiv vid framtagandet av förslag/nominering av kandidater.  

Instämmer helt  12,94 
Instämmer i stort sett 14,93 
Instämmer delvis  40,30 
Instämmer inte alls  38,85 
Vet ej    1,00 

Påstående 3. I vår församling har vi fört flera samtal om processen att välja kyrkoledare och biträdande kyrkoledare i 
Equmeniakyrkan. 

Instämmer helt  7,89 
Instämmer i stort sett 14,78 
I stämmer delvis  33,99 
Instämmer inte alls  42,86 
Vet ej    0,49 
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Påstående 4. I vår församling har vi mycket ingående diskuterat de av oss föreslagna namnen. 

Instämmer helt  8,37 
Instämmer i stort sett 9,36 
Instämmer delvis  20,69 
Instämmer inte alls  60,59 
Vet ej    0,99 

Påstående 5. Diskussionerna om namnförslag och frågor rörande valet har främst skett i församlingsstyrelsen. 

Instämmer helt  26,73 
Instämmer i stort sett 26,24 
Instämmer delvis  18,81 
Instämmer inte alls  26,24 
Vet ej    1,98 

Påståendena 6 till 12 rör den period som omfattar förberedelse av och genomförande av 2020 års Kyrkokonferens: 

Påstående 6. Församlingen har gett ombuden tydliga riktlinjer hur de ska rösta i valet till kyrkoledare och biträdande 
kyrkoledare under Kyrkokonferensen 2020. 

Instämmer helt  24,15 
Instämmer i stort sett 16,43 
Instämmer delvis  19,81 
Instämmer inte alls  35,75 
Vet ej    3,86 

Påstående 7. Det är bra att Equmeniakyrkan väljer en ledartrio att utgöra ett samlat ledarskap i kyrkan.  

Instämmer helt  57,21 
Instämmer i stort sett 24,52 
Instämmer delvis  9,13 
Instämmer inte alls  7,21 
Vet ej    1,92 

Påstående 8. Vi menar att Equmeniakyrkan väljer tre individer som ska utgöra ett samlat ledarskap i kyrkan. 

Instämmer helt  53,14 
Instämmer i stort sett 21,26 
Instämmer delvis  13,04 
Instämmer inte alls  6,76 
Vet ej    5,80 
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Påstående 9. Det är bra att kyrkostyrelsen inte offentliggjorde vilka personer som föreslagits med tanke på att alla 
kanske inte ville eller kunde skylta med sin kandidatur. 

Instämmer helt  36,71 
Instämmer i stort sett 20,77 
Instämmer delvis  17,87 
Instämmer inte alls  19,32 
Vet ej    5,31 

Påstående 10. Kyrkokonferensen bör få flera kandidater att välja bland (t.ex. 2 namnförslag för varje position som ska 
väljas.) 

Instämmer helt  12,44 
Instämmer i stort sett 16,27 
Instämmer delvis  17,70 
Instämmer inte alls  41,63 
Vet ej    11,96 

Påstående 11. För att kunna ta hänsyn till hur gruppen av valda ska representera kyrkans bredd och djup och utgöra 
ett samlande ledarskap för hela Equmeniakyrkan är det bra att kyrkostyrelsen lämnar ett förslag med endast det antal 
namn som motsvarar det antal positioner som ska besättas. 

Instämmer helt  31,40 
Instämmer i stort sett 21,74 
Instämmer delvis  16,43 
Instämmer inte alls  22,71 
Vet ej    7,73 

Påstående 12. Kyrkostyrelsen har genomfört hela nomineringsprocessen på ett mycket bra sätt.  

Instämmer helt  30,77 
Instämmer i stort sett 32,69 
Instämmer delvis  21,63 
Instämmer inte alls  9,13 
Vet ej    5,77 

13. Övriga synpunkter angående nominering, urval, process och val till kyrkoledare du vill lämna: 

Det har kommit in 81 övriga kommentarer. Synpunkterna återfinns i hela denna rapport, tillsammans med genomförda 
intervjuer och med de viktiga synpunkter som framfördes i breven till kyrkostyrelsen redan i oktober 2019.

�37


