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Abstract 
The aim of this study is to analyse the consensus decision making methods that are used at the                  

annual conference of the Uniting Church in Sweden. The methods are analysed through the              

experiences of people that have attended the conference. Seven participants in the annual             

conference have been interviewed, and their expressed experiences have then been viewed through             

Anthony Giddens’ structuration theory, the theory of Jane Mansbridge et. al. regarding            

developments to the concept of deliberative democracy and through Paul Fiddes and his thoughts on               

finding the mind of Christ. The study concludes that the decision making methods has so far been                 

well received and applied towards their objectives, though there is room for improvement. 

Engelsk titel 
”It seemed good to the Holy Spirit and to us” – A qualitative study of the decision making methods                   1

in the annual conference of the Uniting Church in Sweden. 

Nyckelord 
Beslutsfattande; konsensusmetoder; deliberativ demokrati; samtalsdemokrati; Equmeniakyrkan;      

operativ ecklesiologi. 

Keywords 
Decision making methods; consensus decisions; deliberative democracy; Uniting Church in          

Sweden; Equmeniakyrkan; operative ecclesiology.  

1 NIV Acts 15:28. 
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Kapitel 1.  

Inledning 

1.1 Inledning 

Equmeniakyrkan ställer i sina teologiska grunddokument gemenskap och delaktighet (grek.          

koinonia) i centrum. I praktiken tar det sig bland annat uttryck i att nya metoder för demokratiska                 

processer har utarbetats som kallas konsensusmetoder. Dessa tillämpas nu i den årliga            

kyrkokonferensen som ett steg mot att också i beslutsfattandet gestalta gemenskap och delaktighet.             

Konsensusmetoderna syftar till att främja samtalet och ge möjlighet att angripa en fråga i sin helhet,                

istället för att bara diskutera enstaka förslag till beslut. 

I Sverige är de demokratiska idealen tätt sammankopplade med frikyrkorörelsen. Tillsammans med            

nykterhets-, kvinno- och arbetarrörelsen lade frikyrkorna grunden för den allmänna rösträtten. De            2

demokratiska idealen har präglat Equmeniakyrkans tre bildarsamfund: Svenska Missionskyrkan,         

Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Dess församlingar har fungerat som en            

demokratisk skola i det svenska samhället. Kvinnor och enkla arbetare hade rösträtt i församlingar              

och föreningar före införande av i de allmänna valen i samhället.   3

Efter bildandet av en gemensam kyrka år 2011 har nya demokratiska former och metoder utforskats,               

och därmed utmanar en frikyrka i Sverige återigen de demokratiska formerna i samhället. För detta               

utvecklingsarbete har Equmeniakyrkan hämtat inspiration från Kyrkornas världsråd (WCC, World          

Council of Churches) och från Uniting Church in Australia som tagit fram metoder för att tillämpa                

konsensusbeslut. Sedan 2017 har konsensusmetoder använts i kyrkokonferensen inom         

Equmeniakyrkan, som utgör den kyrkans  årsmöte tillika högsta beslutande organ.  4

I förhandlingarna vid kyrkokonferensen vill Equmeniakyrkan med de nya metoderna uppnå djupare            

enighet om gemensamma vägar framåt. Man vill kunna säga att ”vi och den heliga Anden har                

beslutat”, i likhet med hur apostlarna beskrev beslut vid apostlamötet i Jerusalem, enligt             5

Apostlagärningarnas femtonde kapitel. Manualen för konsensusmetoderna inom Equmeniakyrkan        

2 Möller 2015:44. 
3 Möller 2015:43, 45. 
4 Equmeniakyrkan 2016:4. 
5 Equmeniakyrkan 2016:5. 
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har, när denna uppsats skrivs, legat till grund för arbetsformerna vid två kyrkokonferenser, år 2017               

och år 2018. Manualen presenteras i uppsatsens bakgrundskapitel.  

Någon systematisk utvärdering av konsensusmetoderna har ännu inte gjorts. Sedan de infördes har             

följande frågor funnits med i mina tankar: Uppnås genom metoderna vad de är avsedda för? Är den                 

heliga Anden delaktig i förhandlingarna? Fungerar metoderna bra som de är, eller behöver de              

utvecklas ytterligare? Hur mycket tålamod behövs tills dess att konferensdeltagarna blivit vana vid             

metoderna? Några av dessa frågeställningar kommer att lyfts fram i denna uppsats. 

1.2 Förförståelse 

Mitt eget intresse för de demokratiska processerna har formats genom ett engagemang i Equmenia,              

Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation, där demokrati och föreningsteknik        

introducerades för mig i tonåren. Under flera år i både styrelsen för barn- och              

ungdomsverksamheten i den lokala församlingen och i Equmenias nationella styrelse har           

demokratifrågor varit aktuella i mitt liv i en eller annan form. Engagemang och inflytande i               

förening, församling och kyrka är för mig personligen tätt sammankopplat med hur den kristna tron               

kan fördjupas hos mig och med min personliga utveckling som människa. 

Equmeniakyrkans konsensusmetoder fick jag möta i samband med att jag inför kyrkokonferensen            

2017 fick frågan att vara protokollsekreterare i konferensen. Erfarenheten från att ha tjänat i              

presidiet och sett arbetssättet på nära håll har påverkat min förförståelse av dessa metoder. Den               

förförståelsen är därför en annan än majoritetens i Equmeniakyrkan, och min ambition här är att ta                

ett steg tillbaka för att låta även andras perspektiv stå i fokus i studiet av dessa metoder. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur användandet av konsensusmetoderna har uppfattats av              

konferensdeltagare i förhållande till den manual som Equmeniakyrkan tagit fram för           

beslutsfattande. Upplevelsen av Andens ledning i beslutsfattande med dessa metoder är också ett             

viktigt perspektiv i studien, liksom vilken ecklesiologi som förutsätts och skapas genom denna form              

för demokratin i Equmeniakyrkan nationellt. 

1.4 Forskningsfrågor 

● Har konsensusmetoderna påverkat beslutsfattandet i kyrkokonferensen? Och i så fall på           

vilket sätt? 
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● Har införandet av konsensusmetoder i Equmeniakyrkans kyrkokonferens förändrat        

upplevelsen av den heliga Andens ledning i förhandlingarna, och vilka uttryck kan det ta sig               

i så fall?  

● Finns det behov av och utrymme för förändringar av konsensusmetoderna framöver? Hur ser             

de förändringarna i så fall ut? 

1.5 Avgränsning 

Denna studie är på grund av dess praktiska förutsättningar i form av omfång och tid avgränsad till                 

att undersöka och utvärdera de metoder som används i Equmeniakyrkans kyrkokonferens och som             

beskrivs i Manual för beslutsfattande. Varken konsensus i sig, andra metoder för beslutsfattande             6

eller andra organisationers konsensusmetoder kommer beröras annat än för att ge en bakgrund till              

de för studien aktuella metoderna. 

1.6 Begrepp och definitioner 

Deliberativ demokrati, eller samtalsdemokrati, är ett begrepp som används i strävandena efter att             

stärka demokratiska former. Dessa begrepp handlar om kommunikationens roll i de demokratiska            

praktikerna. Idealt präglas demokratiska samtal av ömsesidig respekt och frihet från maktanspråk.            

Den deliberativa demokratin förflyttar målsättningar från att någon ska vinna en debatt till att              

istället nå konsensus genom samtal.  7

Konsensus definieras i denna studie som enighet eller samsyn hos flera parter. Konsensus ska inte               

förväxlas med konsensusmetoder. Konsensus är nämligen inte den enda utgången vid           

beslutsfattande med konsensusmetoder.  8

Konsensusmetoder avser i denna studie främst metoder som används av Equmeniakyrkan och som             

är beskrivna i Manual för beslutsfattande. Manualen presenterar flera metoder som kan användas             9

för samtal och överläggning på vägen till beslut. Därför skriver Equmeniakyrkan           

”konsensusmetoder” i pluralis för att det inte ska uppfattas som en enskild metod. Även andra               

kristna sammanslutningar har konsensusmetoder för beslutsfattande. I denna uppsats refereras          

främst till Kyrkornas världsråd, Uniting Church in Australia och Vännernas samfund (kväkarna)            

eftersom  som Equmeniakyrkan har inspirerats av dem. 

6 Equmeniakyrkan 2016a. 
7 Eagan 2016. 
8 Equmeniakyrkan 2016a:6. 
9 Equmeniakyrkan 2016a. 
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Parlamentära metoder definieras i denna studie som metoder, där beslutsfattande tas med            

majoritet och där debatten främst sker i plenum. Detta begrepp återkom hos flera av studiens               

intervjupersoner (hädanefter kallade informanter) när de hänvisar till Equmeniakyrkans tidigare          

praxis för beslutsfattande. Hur dessa metoder tillämpades i Equmeniakyrkans kyrkokonferens före           10

införandet av konsensusmetoder beskrivs i bakgrundskapitlet, kapitel 4. 

Plenum (av latinets plenus) betyder fullständig eller hel. I kyrkokonferenser används begreppet om             

den del av förhandlingarna med alla ombud samlade.  11

Presidium är ett samlingsnamn för den grupp som leder förhandlingarna. I Equmeniakyrkans            

kyrkokonferens väljs ett presidium som består av ordförande, vice ordförande, protokollsekreterare,           

bildsekreterare och metodstödjare.  12

1.7 Tidigare forskning 

Forskning kring de metoder som används inom Equmeniakyrkan saknas ännu. I detta avsnitt             

presenteras tidigare forskning i förhållande till den allmänna rösträttens framväxt i Sverige, där             

Equmeniakyrkans bildarsamfund spelade en stor roll. Dessutom presenteras forskning kring          

demokrati i församlingskontext inom baptismen. 

1.7.1 Demokrati sitter i frikyrkornas väggar 

När Tommy Möller beskriver Sveriges väg till ett demokratiskt statsskick syns folkrörelsernas, och             

därmed väckelserörelsens, inflytande tydligt. De demokratiska idealen har varit en del av            

frikyrkornas identitet långt innan Sverige hade allmän rösträtt. 

År 1866 gjordes stora reformer i Sveriges politiska system. Tvåkammarriksdagen infördes och            

många män, men långt ifrån alla, fick rösträtt till den andra kammaren. Till den första kammaren                

utsågs riksdagsmännen, som till största delen bestod av adelsmän och godsägare, av kommuner och              

landsting. Det var dock få som deltog i valen till den andra kammaren trots nyvunnen rösträtt:                13

många upplevde formerna som orättvisa, även om förändringen var en avsevärd förbättring (ur             

arbetarklassens perspektiv).   14

10 Intervjuperson 1, 2, 3, 4 2019. 
11 Nationalencyklopedin. 
12 Equmeniakyrkan 2016a:8, 13. 
13 Möller 2015:38. 
14 Möller 2015:39. 
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Till skillnad från det svenska samhället i stort, där många inte deltog i valen för att det kändes                  

lönlöst när röster fördelats ojämnt, fanns det inom folkrörelserna ett stort engagemang för             15

demokratiska former. Dessa rörelser organiserade sig demokratiskt med jämlikhet som ideal, och            16 17

deras engagemang riktades även utåt i samhället, och de bedrev opinionsbildning och var aktiva i               

riksdagsvalen. Engagemanget gav resultat och i början på 1900-talet var folkrörelserna i majoritet i              

den andra kammaren, en fjärdedel var frikyrkoaktiva och ännu fler fanns i nykterhetsrörelsen. Från              18

den andra kammaren började arbetet för allmän rösträtt i Sverige i likhet med den jämlika rösträtten                

i frikyrkorna och i nykterhetsföreningarna.  19

I folkrörelsernas föreningar praktiserades demokratiska metoder, och därigenom skolades         

medlemmarna i att begära ordet, att skriva protokoll, att som ordförande leda ett möte och att                

respektera majoritetsbeslut. Metoderna spred sig från väckelse- och nykterhetsrörelsen till          

arbetarrörelsen och vidare. Metoder för att praktisera demokrati och utveckling av värderingar i             

demokratisk praxis (exempelvis att dialog är bättre än konfrontation), kan alltså spåras tillbaka till              

de svenska folkrörelserna.  20

1.7.2 Konsensus i den baptistiska församlingen 

I sin kulturhistoriska redogörelse för baptismen i Sverige, kallad Vatten är tjockare än blod, skriver               

Sune Fahlgren om ”församlingsmötet som sakrament”. Här presenteras en bild av           21

församlingsmötet som något mer än bara ett möte inom ramen för föreningsdemokratin. 

Fahlgren lyfter fram John H. Yoders beskrivning av de första kristnas beslutsförfarande utifrån hur              

Paulus i Första Korinthierbrevet beskriver hur församlingsmötet gestaltades. Till exempel ska de            

pratsamma lyssna mer, de tysta ska göra sin mening hörd och profetiskt tilltal ska prövas. Bland                22

de första kristna var det ingen utsedd som ledde processen, och tilltron till processen var viktig för                 

dess genomförande. De församlade nådde konsensus utan omröstningar, och resultatet kunde,           

såsom i apostlamötet i Jerusalem, beskrivas med orden: ”den heliga anden och vi har beslutat.”               23

När Yoder applicerar de första kristnas metoder för beslutsfattande i nutid ser han ett behov av                

15 Möller 2015:49. 
16 Möller 2015:44. 
17 Möller 2015:45. 
18 Möller 2015:44. 
19 Möller 2015:45. 
20 Möller 2015:45. 
21 Fahlgren 2015:135. 
22 Fahlgren 2015:136. 
23 B2000 Apg 15:28. I Apg 15:28 i Bibel 2000 skrivs ”den heliga anden” med gement a, i uppsatsen i övrigt används                      
den gängse skrivformen med versalt A. 

9 



 

någon som leder mötet och att anteckningar förs. I ett församlingsmöte som genomförs enligt de               24

förhållningssätt som Paulus angett menar Yoder att den heliga Anden är närvarande ”i, med och               

under” mötet,  vilket är en teologisk formulering för sakrament/nådemedel. 25

Ytterligare ett teologiskt perspektiv på församlingsmötet finner Fahlgren hos baptistteologen Paul           

Fiddes. Fiddes menar att församlingsmötet skiljer sig från andra sammanträden genom att det aktivt              

söker Guds vilja, snarare än att det är en rent beslutsfattande samling.  26

Utifrån dessa två perspektiv på församlingsmötet påstår Fahlgren att denna praktik utmanar vanliga             

tankemönster kring makt och hierarkier. Församlingsmötet förflyttar i praktiken makt och           27

auktoritet: Vid en första anblick är församlingsmötet ett uttryck för ett delat ansvar inom              

församlingen, men i själva verket tillskrivs Kristus all makt. Församlingsmötet har inte fått den              

yttersta makten delegerad till sig, utan dess uppgift är att utröna viljan hos den som är auktoriteten i                  

sammanhanget, Jesus Kristus.   28

1.8 Material 

Studien bygger på sju stycken semistrukturerade intervjuer med personer som har erfarenhet av             

konsensusmetoderna i Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Bland dessa informanter finns både         

personer som suttit i mötespresidiet på konferenserna och personer som deltagit i förhandlingarna             

som ombud. 

Manual för beslutsfattande – Konsensusmetoder i Equmeniakyrkan beskriver metoderna som          29

undersöks och utvärderas i denna studie. Sent i uppsatsarbetet publicerade Equmeniakyrkan ett            

förslag till en reviderad manual. Skillnaderna mellan de två utgåvorna av manual beskrivs i kapitel               

4 tillsammans med en kort presentation av metoderna i sig. 

1.9 Disposition 

Kapitel 1 ger en bakgrund till både uppsatsen och konsensusmetoderna. Här presenteras uppsatsens             

syfte, forskningsfrågor samt avgränsningar. Centrala begrepp definieras, en genomgång av tidigare           

forskning och uppsatsens material görs. Även en kort historik kring Equmeniakyrkans förhållande            

24 Fahlgren 2015:137. 
25 Fahlgren 2015:138. 
26 Fahlgren 2015:138-139. 
27 Fahlgren 2015:141. 
28 Fahlgren 2015:142. 
29 Equmeniakyrkan 2016a. 
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till demokrati och konsensusmetoder framförs. Kapitel 2 redogör för de teorier som använts för att               

analysera studiens resultat. Kapitel 3 beskriver metoderna som använts för att samla det empiriska              

materialet. I kapitel 4 presenteras ytterligare bakgrund. Det femte kapitlet redovisar resultatet av             

studiens intervjuer och kapitel 6 utgörs av en analys av resultatet. Kapitel 7 innehåller diskussion               

och reflektion. Det åttonde och sista kapitlet sammanfattar uppsatsens innehåll och resultat i sin              

helhet.  
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Kapitel 2.  

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teorier som används för att analysera studiens empiri. Först presenteras             

Anthony Giddens struktureringsteori (2.1), därefter Jane Mansbridges teorier kring utvecklingen av           

den deliberativa demokratin (2.2). Till sist beskrivs Paul S. Fiddes teologiska modell kring att finna               

Kristi sinnelag (2.3), vilken senare används för att undersöka vilken ecklesiologi som framkommer i              

informanternas erfarenhet av konsensusmetoderna. 

2.1 Aktör och struktur 

Sociologin som vetenskap har många definitioner. Inger Furseth och Pål Repstad väljer att lyfta              

fram sociologin som ”studiet av socialt liv hos människor”. Dess syfte är att ”förklara och förstå                

varför människor handlar som de gör”. Ofta har fokus legat på att förstå hur människor tolkar                30

världen och hur de agerar utifrån den tolkningen. Ett annat perspektiv är det strukturella, som               

fokuserar på hur samhället påverkar människans handlingar.  31

Dessa olika perspektiv kopplar Anthony Giddens samman i sin struktureringsteori för att visa på              

sambandet mellan just struktur och handlingskraft (agens). Giddens menar att samhällets strukturer            

skapas av människors handlande och att strukturerna i sin tur formar och begränsar människors              

agerande. Samtidigt kan strukturer möjliggöra och uppmuntra agerande, eftersom regler och           32

normer kan skapa tydlighet kring just normerna och förväntningarna som individen sedan kan välja              

att bejaka eller utmana.  33

Giddens lägger stor vikt vid individen som en aktör som fattar rationella beslut. Samtidigt menar               

Giddens att de val som aktören gör inte är självständiga, eftersom individen alltid handlar utifrån               

rådande strukturer. Regler och resurser skapar gemensamma tolkningsscheman, men eftersom          

strukturerna är skapade av aktörer kan strukturer och det agerande som följer med dessa förändras.               

Alltså förändras strukturerna när de som delar världsbild och tolkningsschema omvärderar dem.  34

30 Furseth & Repstad 2005:9. 
31 Furseth & Repstad 2005:11. 
32 Furseth & Repstad 2005:91. 
33 Furseth & Repstad 2005:92. 
34 Furseth & Repstad 2005:91. 
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2.2 Deliberativa metoder som komplement 

Jane Mansbridge skriver tillsammans med ett antal andra statsvetare, filosofer och forskare om en              

förnyad syn på deliberativ demokrati och på maktförhållanden inom strukturer formade med            

deliberativ demokrati som ideal.  35

Som tankeskola har deliberativ demokrati traditionellt definierats i motsats till egenintresse,           

röstning och maktutövning. Dess mål är konsensus. Deliberativ demokrati lägger, som ordet tyder             36

på, fokus på överläggning och samtal istället för på förhandlingar och överenskommelser. 

De grundläggande värderingarna i deliberativ demokrati kan sammanfattas i följande ideal:           

Öppenhet för att alla som påverkas av beslutet ska kunna delta, och lika möjlighet för alla att                 

påverka processen. Att ange skäl för sina tankar är centralt och nödvändigt för att föra               

samtalsprocesser framåt och i detta behövs ömsesidig respekt. Det som främst skiljer de ideala              

deliberativa formerna från andra demokratiska former är att övertalning och tvång ska inte vara              

möjligt. Deltagare ska alltså inte försöka förändra andras ståndpunkter genom övertalning eller            

genom att sätta pressa på dem.  37

Mansbridge och hennes författarkollegor vill ge överläggningar av en mer kompletterande roll,            

snarare än rollen av en motståndare till andra demokratiska former för beslutsfattande, och de menar               

att majoritetsbeslut kan behövas och att någon form av egenintresse i förhandlingar för samtal              

framåt. Genom att visa upp egenintresset tydliggörs ståndpunkter och vilka frågor som är             38

konfliktområden. Det är lika viktigt att veta vad som inte är mötets gemensamma vilja som att veta                 39

vad som faktiskt är mötets gemensamma intressen. Genom denna transparens kan samtalen föras             

vidare och gemensamma beslut fattas.  40

35 Mansbridge m.fl. 2010:66. 
36 Mansbridge m.fl. 2010:64. 
37 Mansbridge m.fl. 2010:65-66. 
38 Mansbridge m.fl. 2010:64. 
39 Mansbridge m.fl. 2010:73. 
40 Mansbridge m.fl. 2010:84. 
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2.3 Att låta Jesu Kristi sinnelag råda 

Paul S. Fiddes formulerar en teologisk modell om att finna Kristi sinnelag (eng. Finding the mind of                 

Christ) utifrån en baptistisk syn på församling, makt och auktoritet. Han vänder upp och ned på                41

traditionella maktperspektiv och menar att en struktur där makt tilldelas hierarkiskt, uppifrån och             

ner, inte är en maktfördelning som är hållbar i kyrkan. Med en sådan hierarki skulle ledaren ställa                 

sig under Kristus, församlingsmedlemmar under sin ledare, kvinnor under sina män och barnen             

under sina föräldrar även i relationen till Gud och detta sätter sig Fiddes emot. Andra teologer                

menar att dessa maktstrukturer är de som porträtteras i Bibeln och att hierarkier därför är               

föredömliga och eftersträvansvärda medan Fiddes istället lyfter fram andra strukturer: framför allt            

de som framhäver att alla har en personlig relation till Gud och att hierarkier inte behövs för att                  

etablera den relationen.  42

Den hierarkiska strukturen står i konflikt med den tidiga baptistiska tanken att den slutliga              

auktoriteten finns hos den uppståndne Jesus Kristus och den makten kan inte delegeras till vidare.               

Samtidigt finns övertygelsen om att den makten redan finns i församlingen eftersom man räknar              

med att Kristus är närvarande både i den enskilda människans liv och i församlingen. Konsekvensen               

av den tanken blev att församlingen ansåg sig behöva finna det sinnelag som finns hos Jesus för att                  

då också kunna förstå hans mening.  43

Fiddes ställer frågan om det är bättre att formulera detta förhållningssätt som maktstrukturer där              

auktoritet och makt istället tilldelas ”nerifrån och upp”, exempelvis hur ett församlingsmöte ger en              

pastor förtroendet att leda församlingen. Fiddes menar att båda riktningarna i praktiken inte skiljer              

sig åt särskilt mycket, men att det är en annan ton i att ge förtroende än i att delegera makt. Dock                     

ser Fiddes risker även med denna omvända struktur. Exempelvis finns risken att församlingen ger              

ett så stort förtroende att församlingen glömmer bort sitt eget ansvar samt risken att fokus för en                 

pastor hamnar på att genomföra de delegerade uppgifterna istället för att drivas av kallelsen att vara                

församlingsledare.  44

41 Fiddes 2003:84. 
42 Fiddes 2003:84-85. 
43 Fiddes 2003:85-86. 
44 Fiddes 2003:86-87. 
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Slutsatsen blir för Fiddes att i kyrkan finns ett tredje perspektiv på makt som varken ges uppifrån                 

eller nerifrån: det finns en dynamisk auktoritet i församlingen och ansvar förflyttas fram och              

tillbaka mellan enskilda personer och det kollektiva. I det delade ansvaret kan församlingen hitta              

Kristi sinnelag och vilja.   45

45 Fiddes 2003:87-88. 
15 



 

Kapitel 3.  

Metod 

I detta kapitel beskrivs metodens kvalitativa egenskaper (3.1), hur studiens intervjuer genomfördes            

(3.2) och hur det insamlade materialet har analyserats (3.3). 

3.1 Kvalitativ metod 

Studien är kvalitativ till sin metod. Begreppet används ofta som en motsats till kvantitativa metoder               

där stora mängder data analyseras statistiskt. Göran Ahrne och Peter Svensson använder begreppet             

’kvalitativa metoder’ på ett övergripande sätt och syftar till att beskriva metoder som har intervjuer,               

observationer och textanalys som grund. De kvalitativa metoderna gör det möjligt att få en              46

djupgående förståelse i ett ämne eftersom fokus ligger på materialets innehåll istället för dess              

kvantitativa egenskaper. Metoden lämpar sig därför särskilt när händelser och upplevelser är            

föremål för studien.  47

Med den kvalitativa metoden följer svårigheter att dra generaliserande slutsatser, eftersom           

underlaget inte är av den kvantitet som krävs för representativitet. Med metoden följer även ett               

större krav på tillförlitlighet som bedöms utifrån just generaliserbarhet, men också utifrån validitet             48

och reliabilitet. 

Validiteten rör studiens relevans i förhållande till de forskningsfrågor som ställts. Intervjufrågorna            

som ställdes var tänkta att svara på forskningsfrågorna enligt följande: Fråga 1 och 2 med               49

följdfrågor syftade till att svara på studiens första och sista forskningsfrågor. Intervjufråga 3 och 4               50

syftade till att svara på studiens andra och sista forskningsfrågor. 

Vad gäller studiens reliabilitet är tolkning av betydelse, både informanternas tolkningar av frågorna             

i intervjusituationerna som är svåra att kontrollera, men där den som leder samtalet i den här                

studiens valda metod kan styra samtalet med ambitionen att få jämförbara svar. Det görs också en                

tolkning vid transkribering. Den kan anses vara av mindre betydelse innehållsmässigt då de             

tolkningarna främst handlar om meningsuppbyggnad, interpunktion och satsindelning.  

46 Ahrne & Svensson 2011:9. 
47 Ahrne & Svensson 2011:10. 
48 Ahrne & Svensson 2011:15. 
49 Bilaga 1. 
50 Bilaga 1. 
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3.2 Semistrukturerade intervjuer 

Den huvudsakliga metoden för studien, de semistrukturerade intervjuerna, innebär att en           

intervjuguide förbereds för att ge intervjuerna struktur. Metoden innebär också att intervjuerna ges             

en viss flexibilitet och frågorna som faktiskt ställs i intervjusituationen kan variera något             

formuleringsmässigt.  51

3.2.1 Intervjupersoner 

Sju stycken 30–60 minuter långa intervjuer genomfördes. Fyra personer som hade valts till någon              

roll i konferensernas presidium, och tre personer som varit ombud på båda de två konferenser (år                

2017 och 2018) som använt konsensusmetoderna intervjuades. Då antalet intervjuer är relativt få             

går det inte att räkna med en stor representativitet, men ändå har ett urval gjorts för att få en                   

någorlunda spridning. Bland informanterna som funnits i mötespresidiet finns samtliga roller i            

presidiet representerade utom en. Fyra av sju möjliga informanter intervjuades. Vid urvalet av             

ombud prioriterades, förutom kriteriet att ha varit närvarande vid de båda aktuella konferenserna,             

viss geografisk spridning samt att de var från församlingar av olika storlek. 

3.2.2 Etiska överväganden 

För att ge informanterna möjlighet att berätta fritt och känna sig fria att framföra sina uppfattningar                

behandlas intervjumaterialet anonymt och intervjupersonerna är numrerade istället för namngivna. 

3.2.3 Intervjufrågor 

Fyra intervjufrågor med tillhörande följdfrågor ställdes (se bilaga 1). Frågorna är formulerade med             

avsikt att ge svar på studiens forskningsfrågor. Frågorna ställdes inte alltid ordagrant utan             

formulerades om för att få ett naturligare samtal när så behövdes. Vid några tillfällen, när samtalet                

tillåtit det, har följdfrågor ställts som inte varit förberedda och inte funnits i intervjuguiden, detta för                

att få fram mer information i ämnet. 

51 Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011:34-35. 
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3.3 Arbetsmodell  

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att kunna analyseras. Metoden som använts            

återfinns i Handbok i kvalitativa metoder där tre arbetssätt för analys av kvalitativt material              

beskrivs: sortering, reducering och argumentation.  52

Eftersom intervjuerna transkriberades kunde materialet i denna studie sorteras tematiskt genom att            

kodas. Genom kodning kunde både gemensamma och avvikande tankar och åsikter hos            53

intervjupersonerna uppmärksammas. 

Allt det material som samlats in till studien ryms inte att redovisas inom ramarna för uppsatsen.                

Därför reduceras materialet, ett urval görs med ambitionen att ”skapa en god representation av              

materialet” som sedan presenteras i kapitel fyra. Med reduceringen koncentreras materialet och            54

fokus kan läggas på det som är relevant för studien. 

Argumentationen består i att lyfta fram vad studien tillför till ämnet och därigenom skapas              

självständighet i förhållande till tidigare forskning.   55

Teorierna som beskrivs i kapitel 2 valdes efter genomförda intervjuer. Studiens ansats är därför              

induktiv med ambitionen att låta det insamlade materialet tala för sig själv innan teorierna              

appliceras. Då ingen tidigare utvärdering av Equmeniakyrkans konsensusmetoder presenterats,         

fanns inga tydliga förväntningar på vilka svar informanterna skulle ge, och en induktiv ansats              

lämpade sig väl. 

Med Anthony Giddens struktureringsteori analyseras konsensusmetoderna som strukturer i vilka          

individerna, både ombuden och presidiet, agerar. Agens, möjlighet att agera, ges av metoderna till              

ombud och presidium, som i sin tur anförtror och bejakar varandra agens. I analysen undersöks hur                

detta påverkar beslutsfattandet i kyrkokonferensen.  

Utifrån Mansbridges teori blir förhållandet mellan konsensusmetoder och traditionella parlamentära          

metoder fokus för analysen samt hur de kan ha ett kompletterande förhållande till varandra.  

 

52 Rennstam & Wästerfors 2011:220ff. 
53 Rennstam & Wästerfors 2011:224. 
54 Rennstam & Wästerfors 2011:228. 
55 Rennstam & Wästerfors 2011:231. 

18 



 

Med grund i Fiddes teologiska modell undersöks vilken ecklesiologi och vilken syn på makt som               

träder fram i studiens intervjuer.  
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Kapitel 4.  

Bakgrund 

I detta kapitel görs en historisk bakgrundsteckning för att ge en ökad förståelse av uppsatsens               

studieobjekt: Equmeniakyrkans konsensusmetoder. De metoder som tidigare använts i         

Equmeniakyrkans årsmöten beskrivs (4.1) för att visa på förändringen jämfört med           

Equmeniakyrkans manual för beslutsfattande som beskriver konsensusmetoderna. Denna manual         

sammanfattas i kapitlets andra del (4.2). En kort beskrivning av hur kväkarna ser på beslutsfattande               

(4.3) ger en historisk bakgrund till de teologiska motiven för konsensusmetoder i Kyrkornas             

världsråd, som i sin tur har inspirerat Equmeniakyrkans metoder. 

4.1 Tidigare metoder 

Som tidigare nämnts hävdar Möller att väckelse- och frikyrkorörelsen har fungerat som            

demokratiskolor. Metoderna som användes i Equmeniakyrkan innan konsensusmetoderna infördes         56

är metoder som inte har beskrivits på samma utförliga sätt som konsensusmetoderna, eftersom de              

var de sedvanliga föreningsdemokratiska arbetssätten. I handlingarna till kyrkokonferensen 2016          

beskrivs de som ”Enkla regler för förhandlingarna”, där yttrande- och förslagsrätt förklaras och en              57

begränsad talartid föreslås. Dessutom förklarar texten att beslut fattas genom att säga ”ja” vid de               

frågor presidiet ställer, om inte andra typer av omröstningar krävs. Det nämns inget specifikt om               58

att det är majoritetsomröstningar som gäller, utan det förväntas vara underförstått. Det så kallade              

påverkanstorget förklaras som ett tillfälle att diskutera konferensens frågor och som det tillfälle då              

yrkanden i form av beslutsförslag läggs fram.  59

4.2 Equmeniakyrkans konsensusmetoder 

Metoderna som de beskrivs i Manual för beslutsfattande fokuserar på samtal och öppna             60

frågeställningar. Därmed förflyttas fokus från att rösta på olika formuleringar till att hitta mötets              

gemensamma vilja.   61

56 Möller 2015:43. 
57 Equmeniakyrkan 2016b:62. 
58 Equmeniakyrkan 2016b:62. 
59 Equmeniakyrkan 2016b:63. 
60 Equmeniakyrkan 2016a. 
61 Equmeniakyrkan 2016a:6. 
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En kyrkokonferens där konsensusmetoder tillämpas kan kortfattat beskrivas så här: ett presidium            

lyssnar till samtalet, med samtalet som grund föreslår presidiet beslutsformuleringar som de tror att              

konferensen kan nå enighet kring. För att förstå vad de samlade ombuden tycker i en fråga finns ett                  

antal verktyg. Exempelvis diskuteras de olika frågorna på ett samtalstorg, och till de olika frågorna               

som diskuteras finns processledare utsedda. Dessa personer har i uppgift att sammanfatta och             

presentera samtalet. Denna sammanfattning kan ge presidiet en aning om vad konferensen som             

helhet tycker i en fråga.  62

I talarstationerna i plenum får ombud och andra med yttranderätt dela med sig av sina tankar i                 

frågan. Samtidigt som detta sker kan övriga ombud visa hur de känner inför det som sägs genom att                  

visa sina indikatorkort för presidiet, orange för varma känslor, positiva associationer och blått för              

kalla känslor och en negativ inställning. Detta ger presidiet en översikt kring vilka förslag och vägar                

framåt i processen som kan vara möjliga. Indikatorkorten kan också användas för att signalera att               

det som sägs i talarstolen upprepas genom att lägga de två korten i kors. Med den indikationen från                  

ombuden kan presidiet uppmuntra till att låta samtalet reflektera andra perspektiv istället. När flera              

argument upprepas kan det också betyda att konferensen har bestämt sig och är redo att gå till                 

beslut. I övrigt finns möjligheter för ombuden att diskutera frågorna även i bikupor och i               63

gruppsamtal när presidiet så väljer.   64

I Equmeniakyrkans konsensusmetoder är inte konsensus eller enighet den enda möjliga utgången i             

en fråga. I metoderna beskrivs fyra olika typer av beslut. Den första är ett beslut i enighet vilket                  

innebär att samtliga ombud är överens, man har nått konsensus. Den andra typen av beslut är ett                 

beslut genom acceptans då många ombud är överens och de som inte delar uppfattningen ändå kan                

och vill acceptera att konferensen fattar beslutet. Beslut genom överenskommelse är den tredje             

typen, då är konferensen inte enig men de som har en avvikande åsikt har fått möjlighet att få sina                   

invändningar mot beslutet förda till protokollet och accepterar i och med det ändå beslutet. Till sist                

kan konferensen ta beslut genom en traditionell majoritetsomröstning, det görs när en            

överenskommelse inte kan nås och konferensen menar att det är nödvändigt att fatta ett beslut i                

sittande möte. Majoritetsbeslut sker också vid några i förväg bestämda frågor som till exempel              

budget, stadgeändringar och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  65

62 Equmeniakyrkan 2016a:7. 
63 Equmeniakyrkan 2016a:9. 
64 Equmeniakyrkan 2016a:7. 
65 Equmeniakyrkan 2016a:10-11. 
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I den reviderade manualen som presenterades inför kyrkokonferensen 2019 har både större och             

mindre förändringar gjorts. Bland annat har bakgrunden till metoderna förkortats. Historik och            

teologi har helt plockats bort och manualen fokuserar nu på praktikerna. Genomgående har             66

språkliga ändringar och förtydliganden gjorts. Begreppet påverkanstorg har bytts ut till samtalstorg            

eftersom torgets funktion är en annan i konsensusmetoderna än i tidigare arbetssätt.            67

Indikatorkortens användning beskrivs mer utförligt och flödesschemat som beskriver         68

beslutsprocessen har utvecklats. Ett avsnitt om reservationer mot beslut har lagts till och där              69

förklaras även relationen mellan reservationer och beslut genom överenskommelse.  70

4.3 Konsensusmetoder och andlighet 

I en artikel av Eden Grace beskrivs grundläggande värderingar kring konsensus och beslutsfattande             

i Vännernas samfund (kväkarna) samt vägen fram till användandet av konsensusmetoder i            

Kyrkornas världsråd (WCC). Beslutsfattandet i Vännernas samfund har haft inflytande i           71

metoderna som används av WCC, metoder som i sin tur har varit inspiration till Equmeniakyrkans               

manual för beslutsfattande. 

Grace beskriver kväkarrörelsens beslutsfattande som andliga discipliner och etiska förhållningssätt          

snarare än metoder och tekniker. Hon beskriver bland annat hur kväkarna förhåller sig till Gud i                

samlingen och hur det finns en tydlig ambition att gå in i mötet redo att ledas av den heliga Anden.                    72

I kväkarnas process värderas de andra deltagarna högt, det krävs ömsesidig respekt och omsorg för               

varandra för att skapa en trygg samling. I samlingen lyssnar kväkarna efter Guds tilltal i vad                

deltagarna säger. Vidare värderas processen i sig högt och den är viktigare än slutprodukten,              

beslutet. Ofta får själva processen större konsekvenser än de formella beslutsformuleringarna. Det            

är också viktigt att gå in i processen öppen för förslag och med en medvetenhet om att ingen                  

kommer dit med en färdigformulerad uppfattning om vad som är Guds vilja i frågan.  73

Från sitt eget samfund har Grace fått höra kritik som bland annat innefattar att WCCs metoder inte                 

skulle vara andliga nog. Grace bejakar den synpunkten men lyfter också en stor skillnad mellan               

kväkarna och WCC: det ekumeniska sammanhanget har inte en gemensam uppfattning om hur Gud              

66 Equmeniakyrkan 2016a: 4-5. 
67 Equmeniakyrkan 2019:7. 
68 Equmeniakyrkan 2019:8-9. 
69 Equmeniakyrkan 2019:12-13. 
70 Equmeniakyrkan 2019:11. 
71 Grace 2006:48. 
72 Grace 2006:48. 
73 Grace 2006:49. 
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uppenbarar sig och vilken förmåga människan har att avgöra Guds vilja. Utgångspunkten för             

kväkarna och WCC är annorlunda och inom WCC behövs tydliga regler för besluten, för att mötet                74

ska fungera med de många olika uppfattningarna. Men Grace tror trots detta att likt kväkarnas syn                

på processen kan också WCCs process leda till en andlig fördjupning i de olika beslutsfattande               

organen i WCC.   75

74 Grace 2006:53. 
75 Grace 2006:54. 
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Kapitel 5.  

Resultat 

Nedan följer en tematisk sammanställning av studiens resultat som är ett urval från de intervjuer               

som genomförts inom ramen för uppsatsen. 

5.1 Från parlamentära metoder till konsensusmetoder 

I detta avsnitt besvaras studiens första forskningsfråga om huruvida konsensusmetoderna har           

påverkat beslutsfattandet i kyrkokonferensen och i så fall på vilket sätt. 

5.1.1 Att göra något nytt 

Flera av informanterna ger uttryck för att förändringen i konferensens arbetssätt är positiv även om               

den inte är oproblematisk. En av presidiemedlemmarna menar att det är positivt i sig att en                76

förändring har gjorts, att det vittnar om att Equmeniakyrkan menar allvar med sin demokratiska              

organisering. Equmeniakyrkan signalerar enligt denna person att det är viktigt för Equmeniakyrkan            

att vara demokratiska och det är viktigt att fundera över hur kyrkan styrs.  
77

Manualen som beskriver metoderna är i originalutförande 16 sidor lång, det säger något om              

metodernas tillgänglighet enligt en informant. Både de med erfarenhet som presidium och som             78

ombud ger i intervjuerna uttryck för att det är mycket att hålla reda på jämfört med parlamentära                 

metoder och att metoderna kräver ett annorlunda engagemang än tidigare: det förväntas och krävs              79

att alla är insatta i hur det går till för att beslutsprocesserna ska gå smidigt till. I de parlamentära                   80

metoderna fanns möjligheten att vara passiv fram till dess att konferensens var redo för beslut. De                

nya metodernas indikatorkort involverar ombuden redan i samtalet och processen fram till beslut             

även om man väljer att inte tala i frågan.  81

Farhågorna var många inför förändringen men inte alltid befogade. Tidsåtgången var en farhåga,             

några ifrågasatte presidiets större mandat och makt. Det fanns även en rädsla för indikatorkorten              

och att de ombud som valde att tala i konferensen skulle känna sig bedömda och utpekade när de                  

76 Intervjuperson 1, 3, 5, 6, 7 2019. 
77 Intervjuperson 1 2019. 
78 Intervjuperson 1 2019. 
79 Intervjuperson 1, 2, 3, 5, 6, 7 2019. 
80 Intervjuperson 5, 6 2019. 
81 Intervjuperson 1 2019. 
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andra ombuden visade sina kort. Tidsmässigt har konferenserna som använt konsensusmetoderna           

hållit tiden bättre än tidigare och med användandet av talarstationer istället för en talarstol på en                

scen verkar det som att bedömningen av talarna inte var ett problem. Farhågan kring presidiets               82

förändrade mandat återkommer i avsnitt 5.1.4. 

De två konferenserna som använt de nya metoderna levde i fråga om genomförande inte riktigt upp                

till förväntningarna hos de informanter tillika ombud som blev intervjuade. Informanterna ansåg            

dock att det berodde på hur väl förberedda och insatta de övriga ombuden var snarare än metoderna                 

i sig. Trots haltande beslutsprocesser såg samtliga att metoderna var ett steg i rätt riktning jämfört                83

med tidigare tillvägagångssätt. Någon hade förväntningar som inte konferenserna levde upp till då             84

kommunikation brustit. Informanten i fråga hade uppfattat att endast utvalda frågor skulle behandlas             

med de nya metoderna vilket också antyds i manualen där ett antal frågor som ska fattas med                 85

majoritetsbeslut listas. Informanten upptäckte på plats på konferensen att det inte handlade om             86

utvalda frågor utan att konsensusmetoderna var hela konferensens arbetssätt.   87

Förändringen möttes med viss skepticism, även av några av informanterna. En av informanterna             

berättar om hur förförståelsen utmanades och motbevisades: 
Vi hade pratat om det här i vår församling [...] och det gänget som åkte från oss tyckte ju, de flesta där var                       

väldigt skeptiska till konsensusmetoderna som arbetsform. Vi kommer till Vårgårda och så händer det              

massa häftiga saker den konferensen. [...] Jag kan inte se hur det hade kunnat bli ett beslut överhuvudtaget                  

om vi inte hade använt konsensusmetoder och där fick jag och de som jag åkte med på något sätt direkt                    

det här beviset på att det här är en metod som på riktigt kan forma om sättet som vi tar beslut på, på ett                        

väldigt vackert sätt.  88

Samtliga informanter menar att förändringen är positiv även om det fortfarande finns            

utvecklingspotential. 

5.1.2 Ökad delaktighet 

Införandet av konsensusmetoder gjordes med förväntan om ”att öka ombudens möjligheter att göra             

sin röst hörd”. Den långa manualen kan verka avskräckande men metoderna i sig uppfattas enligt               89

studiens informanter som enklare att vara en del av än tidigare metoder. En av informanterna frågar                

82 Intervjuperson 3 2019. 
83 Intervjuperson 5, 6, 7 2019. 
84 Intervjuperson 5 2019. 
85 Intervjuperson 7 2019. 
86 Equmeniakyrkan 2016:7. 
87 Intervjuperson 7 2019. 
88 Intervjuperson 4 2019. 
89 Equmeniakyrkan 2016:7. 
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sig: ”Hur jobbar vi med metoderna så att de inte blir avskräckande? För det har vi sett nu, att det är                     

de inte när man är inne i det. Men fortfarande så kan det kännas så”.  90

Tröskeln är hög för att ta till sig metoderna genom manualen men när förhandlingarna är igång                

finns alltså flera aspekter som vittnar om en ökad tillgänglighet. Det upplevs vara lättare att göra sin                 

röst hörd bland annat genom användandet av indikatorkort. En förändring från att ha en talarstol               91

på en scen framför de många ombuden till att ha talarstationer på golvet bland ombuden har gjort att                  

fler väljer att yttra sig. Med förflyttningen talar den som begär ordet till presidiet snarare än                92

församlingen vilket har uppfattats vara mindre besvärande för de som inte trivs med att tala inför                

folk: ”Man behöver inte klättra upp på en estrad vilket ju många kan tycka är lite pirrigt och nervöst                   

och tala inför en stor samling. [...] Det är lite lättare att begära ordet och kliva upp och säga vad man                     

tycker, det är bra”.  93

I en intervju framkom att även beslutsunderlaget uppfattas som mer lättillgängligt. Presidiet lägger             

fram ett förslag i taget att ta ställning till, istället för många förslag som ställs mot varandra. ”Man                  

slipper de här beslutsordningarna där man ska klubba igenom förslag från A till Ö så på så sätt så                   

blir det ju kanske en tydligare beslutsordning.” Med fler som förstår vad som händer i               94

förhandlingarna är fler också delaktiga i förhandlingarna. 

Det finns dock aspekter av de nya metoderna som har upplevts som något som inte bidrar till ett                  

ökat engagemang. I kyrkokonferensen år 2018 presenterades motionerna av samtalstorgets olika           

processledare snarare än motionärerna själva som varit brukligt vid tidigare konferenser. Detta            

upplevdes som något som hindrade motionärerna från att dela med sig av tankar och motiv bakom                

den skriftliga motionen och känslan var att det inte uppmuntrade till fortsatt engagemang.  
95

5.1.3 Samtal istället för debatt 

När informanterna jämför sina upplevelser av olika kyrkokonferenser lyfts samtalsklimatet fram           

som en av de större skillnaderna. I användandet av konsensusmetoderna läggs dels större vikt vid               

samtalet och dels får samtalet en annan karaktär: ”Det får ju plats samtal som blir väldigt                96

annorlunda de som förs i en vanlig plenumdebatt. För att metoden bjuder på nått sätt in till att det                   

90 Intervjuperson 1 2019. 
91 Intervjuperson 5, 7 2019. 
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inte blir debattklimat utan det blir just ett samtalsklimat”. Det förnyade samtalsklimatet präglas av              97

en större lyhördhet. Fokus har förflyttats från att argumentera för och försvara egna förslag till att                

presentera sitt perspektiv i frågan och en vilja att ge plats för andra argument.   98

Redan innan konsensusmetodernas införande har Equmeniakyrkan jobbat med att förnya          

arbetssättet i kyrkokonferensen och hitta andra former än plenumdebatt för diskussioner. De valde             

att införa ett påverkanstorg som en del i det arbetet, ett avbrott från plenumförhandlingarna där               

ombuden fritt kan röra sig mellan de frågor de vill diskutera och en möjlighet att lägga fram                 

konkreta beslutsförslag. Inför kyrkokonferensen i Vårgårda 2017 upplevde presidiet att torget           99

hade en annan funktion i konsensusmetoderna och det berättas att man valde att istället använda               

begreppet samtalstorg för att tydligare visa att det tagit en annan form.  100

Om namnbytet gjorde skillnad går inte att utröna, men torgets nya funktion upplevs bidra till ett                

samtalsklimat där det tidigare funnits ett debattklimat. Upplevelsen delas av både presidium och             

ombud. En av informanterna menar att ”det finns en annan möjlighet att lyssna, både inåt och utåt.                 

[...] Samtalstorget har förflyttat positionerna litegrann från påverkanstorget i att vi lyssnar lite mer.              

Vi tänker lite mer och vi argumenterar lite mindre.” och en annan tycker ”en fördel har varit att                  101

det har lyssnats med ödmjukhet”.  
102

5.1.4 Presidiets förändrade mandat 

I och med att fokuset i förhandlingarna förflyttas från debatt, resultat och beslutsformuleringar till              

samtal har också presidiets roll och mandat förändrats. I konsensusmetoderna är det presidiets             

uppdrag att summera diskussionen och utifrån det lägga fram förslag till beslut till skillnad från i                103

en parlamentär situation då det är presidiets uppdrag att leda mötet utifrån befintliga beslutsförslag.              

Denna nya arbetsuppgift innebär ett ansvar som för med sig en del risker enligt en intervjuad                

presidiemedlem: 
När vi strävar efter att hitta mötets gemensamma mening så finns det en risk att vi inte hittar någon                   

mening alls, att vi på nått sätt lägger så stor vikt vid processen och samtalet att vi helt enkelt glömmer bort                     

slutresultatet. Och det finns en risk att vi, när vi är mitt i det, inte klarar av att lyfta blicken tillräckligt                     

97 Intervjuperson 4 2019. 
98 Intervjuperson 2 2019. 
99 Intervjuperson 5 2019. 
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103 Equmeniakyrkan 2016a:10. 
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högt. Den risken finns i andra typer av mötessammanhang också, det är inte unikt för det här. Men jag                   

tror att risken ökar.   104

Samtidigt menar andra informanter att möjligheterna att hitta det beslut som konferensen vill ta ökar               

i förhållande till att presidiet inte hade mandat att lägga förslag i sakfrågor. I de tidigare                105

metoderna för beslutsfattande var konferensen utlämnad till att ta ställning till de förslag som fanns               

och dessa kunde inte lika enkelt kompletteras om presidiet skymtade en lösning som inte något utav                

ombuden formulerade och föreslog. De förslag som presidiet formulerar har sin grund i vad som               

sagts på samtalstorget och i plenum men i och med att presidiet angriper frågan från ett annat                 

perspektiv upplevs deras förslagsrätt som en fördel i sökandet efter enighet.  106

Med presidiets förändrade mandat och förtroende fanns en farhåga att presidiet skulle få för stor               

makt. I manualen hanteras detta genom att beskriva att mötet bland annat har rätt till en                107

ordförande som är välutbildad och förtrogen med metoderna. Men efter att metoderna använts vid              108

två konferenser står det klart att den oron var obefogad, presidiet får inte för stor makt så länge                  

konferensen använder sin makt och tar ansvar för sin del i förhandlingarna: 
Det är ett annat mandat men det är inte för stor makt. Och det kommer sig av att vi har ju den gången att                        

presidiet föreslår beslut vid ett visst skede ”Nu tycker vi att vi går in i beslutssession och vi förslår att vi                     

använder de här att-satserna” och om konferensen inte tycker att de att-satserna speglar samtalet, då säger                

man nej. Och då får presidiet göra om. [...] Om ombuden tar sitt ansvar så får inte presidiet för mycket                    

makt och jag har svårt att tro att en församling om 6-700 ombud skulle lägga sig platt allihopa inför ett                    

presidium som då kan bli maktfullkomligt.  109

Presidiets makt och mandat är förändrat men om ombuden är aktiva bör deras makt vara större                

än presidiet, ombuden är de som tillåter processen att gå vidare. 

5.2 Andens ledning i förhandlingarna 

Här besvaras den andra forskningsfrågan om införandet av konsensusmetoder i Equmeniakyrkans           

kyrkokonferens har förändrat upplevelsen av den heliga andens ledning i förhandlingarna och vilka             

uttryck det i så fall kan ta sig. 
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5.2.1 Presidiets roll i sökandet 

Att söka Guds vilja och andens ledning i förhandlingarna är något som flera av informanterna som                

har presidieerfarenhet upplever att de inte har arbetat aktivt med. Enligt manualen ska varje              110

förhandlingspass inledas med bön och det finns i ordförandes uppdrag att ”vid behov bryta              111

talarlistan för enskild bön och stillhet”. Varje förhandlingspass har inletts med bön men om              112

förhandlingarna har brutits för enskild bön har informanterna skilda och/eller otydliga minnesbilder            

kring.  
113

Att bryta samtalet i plenum för bön som manualen ger möjlighet till har upplevts som svårt av flera                  

anledningar. Bland annat på grund av en otydlighet kring vilka förväntningar som finns på presidiet.               

En av informanterna berättar om andra sammanhang där det är uttalat att det förväntas finnas minst                

en ordinerad person i presidiet och att så inte är fallet i Equmeniakyrkan. Informanten berättar: ”jag                

upplever inte att mitt uppdrag är att finna Guds vilja, jag upplever att mitt uppdrag är att finna                  

mötets vilja. I den bästa av världar är det förstås samma sak”.  114

Ytterligare anledning till att presidiet inte valt att använda den enskilda bönen oftare under              

förhandlingarna kan vara praktisk till sin natur. När presidiet har fokus på att föra samtalet framåt                

vill de använda en paus från samtalet i plenum för att prata ihop sig, då väljer de hellre andra typer                    

av pauser eftersom presidiet också deltar i bönen.  
115

Men vi har sagt, det står inte i manualen, men vi har ändå känt att det är viktigt att om det är så att vi                         

liksom bryter för att be för en fråga då behöver presidiet också göra det. Det blir jättekonstigt om det ska                    

vara liksom bön för alla ombud och så ska presidiet ha konferens, det funkar liksom inte riktigt.  116

Ännu en potentiell anledning till den avvaktande hållningen från presidiet har med tidigare             

erfarenheter att göra. Inför användandet av konsensusmetoderna framkom farhågor kring just           

sökandet efter Andens ledning. Det framkom att det fanns erfarenhet där talad bön använts som               

argumentation och profetiska tilltal som hanterats ovarsamt. Presidiet har därför varit försiktiga            

inför att betona det andliga sökandet i förhandlingarna. ”Det där är delikat. Det är verkligen det                117

och så över allt det här ligger då rastret av att det finns erfarenhet av andliga övergrepp som vi ju                    

110 Intervjuperson 1, 2, 3 2019. 
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inte på nått sätt vill trigga eller bidra till.” säger en av informanterna. För att undvika en del av                   118

den problematiken har det i manualen exempelvis specificerats att bön i förhandlingarna ska ske              

under tystnad. Men det i sin tur för med sig andra svårigheter, till exempel frågan om hur ett tilltal                   119

förmedlas utan att det används som just argumentation och påtryckningsmedel och vems            

uppfattning av andens ledning som ska få gälla. Dessutom ställs frågan om hur andens tilltal ska                

kunna tas på allvar om ingen får lov att säga något. Profetiska tilltal blir svåra för presidiet att                  

hantera och då upplevs det också som svårt att uppmuntra till att söka andens ledning.  120

Samtidigt berättar flera informanter att de tycker att det har tagits stora steg framåt, trots att de                 

själva inte bidragit i någon större utsträckning. Bara att prata om det som en möjlighet, att                121

anden leder i förhandlingarna, tror informanterna har påverkat inställningen hos konferensens           

deltagare. En av informanterna har sett att det finns ”andra organisationer inom vårt fält som               122

har försökt. Men annars skulle jag säga att det här är det största steget, vi pratar om det, vi                   

sätter ord på det. Det finns ju också ändå i metoderna uttalade strategier för hur vi ska göra”.  123

5.2.2 Guds plats i konferensen 

Bland informanterna skiljer sig trosuppfattningar, erfarenheter och fromhetstraditioner åt. En av           

informanterna med erfarenhet som ombud upplevde att sökandet efter andens ledning var gott nog i               

befintlig form med exempelvis en inledande bön och tid för reflektion, dessutom finns utrymme för               

bön och lovsång i konferensens gudstjänster som ligger utanför själva förhandlingarna. En annan             124

av informanterna hade inte upplevt att man sökt Guds vilja och andens ledning mer än att det                 

nämndes i inledningen av konferenserna och denna tillsammans med ytterligare en av            125

informanterna ville gärna se mer av ett tydligare sökande efter Guds vilja i förhandlingarna.              126

Enligt den sistnämnda handlar det inte bara om konferensen utan även i de lokala församlingarna               

som ofta skiljer på formellt beslutsfattande och böneliv: 
Det är fråga om en kultur och vi är främmande för den rakheten att direkt inbjuda till: nu ber vi om det                      

här, så att det blir mer än bara någon formell sak. Jag tror att en behöver helt enkelt ett omskapande av                     
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kultur i våra sammanhang där en faktiskt på ett tydligare sätt ger utrymme för bönen i samspel med                  

viktiga frågor.  127

Metoderna i sig anses dock underlätta sökandet av andens ledning i alla fall i förhållande till de                 128

tidigare metoderna enligt en av informanterna: ”jag tror att konsensusmetoden i alla fall som metod               

är bättre på att bejaka det än den gamla traditionella beslut[sformen]”.  129

I kyrkokonferensen är inte förhandlingarna det enda momentet. De seminarier, morgonböner och            

gudstjänster som ramar in förhandlingarna bidrar enligt flera personer till att påminna om att det är                

en kyrka som samlas och att det räknas med att Gud är där. Men att den förståelsen av                  130

konferensen följer med in i förhandlingarna är några av informanterna tveksamma till. Syftet med              131

förhandlingarna, om det är att finna Guds vilja, skulle enligt en av informanterna kunna förtydligas               

oftare under resans gång och menar att kyrkokonferensen inte är ett årsmöte för vilken klubb eller                

förening som helst: ”vi är faktiskt samlade som kyrka”.  132

5.3 Framtida förändringar 

Detta avsnitt behandlar den tredje forskningsfrågan om det finns utrymme och behov för             

förändringar av metoderna framöver och hur de förändringarna ser ut i så fall. 

5.3.1 Pedagogiska utmaningar 

Informanterna är överens om att förberedelser inför konferensen är viktigt. Inför konferensen i             

Gävle tror någon att presidiet underskattade det behovet. Samtliga intervjuade          133

presidiemedlemmar uppmärksammar att det behövs noggrannare förberedelser inom presidiet inför          

varje konferens eftersom ”varje konferens är ny”. Det är nya ombud och nya frågor, presidiet               134 135

behöver vara samspelta eftersom det inte finns så mycket erfarenhet att luta sig tillbaka på.               136

Dessutom ser några informanter ett behov av att hitta former för presidiet att hjälpa konferensen att                
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komma vidare snabbare i några typer av frågor som har upplevts ta oproportionerligt mycket tid.               137

Några konkreta förslag kring hur det ska gå till har inte framkommit. 

Som tidigare nämnt är förberedelser viktigt också för ombuden. Informanterna upplever att det är              

många som inte är tillräckligt pålästa i varken frågorna som ska diskuteras eller metoderna som ska                

användas.  
138

Equmeniakyrkan har sedan konsensusmetodernas införande arrangerat regionala träffar inför         

kyrkokonferensen där både frågor och metoder presenterats. Informanterna menar dock att dessa            

inte har besökts i tillräcklig utsträckning. Andra insatser för att uppmuntra ombud och församlingar              

i förberedelserna är önskvärt.  139

Men kunskap inför konferensen är inte tillräckligt i sig enligt en av informanterna. Det handlar även                

om inställningen hos ombuden, ett byggande av en kultur, för att metoderna ska kunna fungera               

optimalt och för att konferensen inte ska fastna i en fråga där en minoritet fördröjer överläggning                

och inte är villig att kompromissa.  
140

Det kräver ju en mognad utav hela gemenskapen och varje individ. Det finns ju också i gemenskapen                 

alltid de som [...] har svårare att acceptera ’men okej’. [...] I det här fallet kan ju förhållandevis oviktiga                   

[frågor] tyckas dra ut på tiden och bli omständiga därför att man ska utreda vidare då tills en kommer till                    

att alla kan leva med det där beslutet.  141

 

Flera av informanterna nämner en ambition som uttalats om metoderna: att de ska användas även i                

de lokala församlingarna. Detta ser de som en god ambition, det skulle underlätta på              142

kyrkokonferensen om ombuden redan var bekanta med metoderna och tröskeln till att åka som              

ombud blir lägre. Men informanterna ser också att det finns en utmaning där då exempelvis               

metoderna ställer större och andra krav på mötesledningen än vad församlingarna är vana vid. En               143

av informanterna menar att ”en metod skulle kunna vara att utbilda församlingar ännu mer i               

metoderna så att man kan använda de här metoderna på hemmaplan”.  144

137 Intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5, 7 2019. 
138 Intervjuperson 5, 6, 7 2019. 
139 Intervjuperson 5 2019. 
140 Intervjuperson 7 2019. 
141 Intervjuperson 7 2019. 
142 Intervjuperson 4, 5, 7 2019. 
143 Intervjuperson 4, 5 2019. 
144 Intervjuperson 4 2019. 

32 



 

5.3.2 Samtalstorget 

Trots att påverkanstorget, som kom att kallas samtalstorg istället, har förändrat debatt- och             

samtalsklimatet förhåller sig några av informanterna skeptiska till metoden. Inte för att samtalet             

som sker där skulle vara något negativt utan för att ”det som tas på torgen tas det ingen hänsyn till i                     

storforum”.  145

Synen på torget skiljer sig mellan de som varit ombud och de som varit en del av presidiet. En av                    

informanterna med erfarenhet från presidiets arbete i kyrkokonferensen ger uttryck för att            

samtalstorget tvärtom har fått en mer betydelsefull roll. Samtidigt bejakas inställningen ovan,            146

men då i förhållande till att påverkanstorget som användes ihop med de tidigare metoderna och inte                

konsensusmetoderna: 
Många har skippat påverkanstorget för att man tycker att man kan ändå stå i plenum och säga [samma sak]                   

och det gäller ju på ett sätt här också för att det är i plenum det händer sen, men [...] framför allt nu förra                        

året upplevde jag det som att folk verkligen förstod att det är viktigt, det fördes väldigt stora viktiga långa                   

diskussioner.  147

Ur perspektivet av en annan informant är samtalstorget till hjälp inför plenumförhandlingarna och             

ger en utgångspunkt i formulerandet av beslutsförslag. Det är en startpunkt och beslutet ”växer              

fram”  under samtalets gång och därför kan samtalstorget inte ha sista ordet.  148

5.3.3 Tydligare sökande av andens ledning 

Alla informanterna berättar att det finns förbättringspotential i fråga om att i förhandlingar och              

beslutsfattande söka andens ledning. Bland annat uttrycker informanterna ur tidigare presidium           149

att deras roll kan förtydligas och att det finns ett behov av att ta fram tydligare verktyg för                  150

presidiet att använda för att skapa utrymme för sökandet av andens ledning. Som konkreta förslag               151

kommer formulerade böner upp men även en tanke om att skapa en liturgi för den delen av                 

förhandlingarna förs fram. Dessutom formuleras i en intervju en idé om att skapa rum för förbön                152
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för konferensens förhandlingar, något som också skulle kunna fungera som påminnelse för            

ombuden att själva be och söka Guds vilja.  
153

I övrigt upplever de flesta informanter att förbättringarna som kan göras handlar om att prata mer                

om andens ledning, att påminnas tydligare och oftare i konferensen men också om att skapa en                154 155

kultur både i konferensen och i de lokala församlingarna att bön är viktigt och centralt vid                

beslutsfattande.  156
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Kapitel 6.  

Analys och slutsastser 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån de teorier som presenterats i kapitel 2. Först               

analyseras resultatet utifrån Anthony Giddens teori om aktör och struktur (6.1), sedan jämförs             

resultatet med Jane Mansbridges idéer om den deliberativa demokratins utveckling (6.2). Därefter            

beskrivs utifrån Paul Fiddes modell vilken bild av kyrka och församling som konsensusmetoderna             

och kyrkokonferensens förhandlingar skapar och förutsätter. Till sist redogörs för studiens           

slutsatser. 

6.1 Strukturer som både uppmuntrar och begränsar 

Equmeniakyrkans konsensusmetoder är utförligt beskrivna och tydligt strukturerade. Flera         

informanter vittnar om att de upplever att metoderna och den struktur de för med sig i stort                 

uppmuntrar till större delaktighet. Men samtidigt är de nya och har inneburit en förändring för               

deltagarna. 

Utifrån Giddens teori om strukturer och individens agerande i dessa kan Equmeniakyrkans            157

konsensusmetoder uppfattas som strukturer som möjliggör handlande snarare än begränsar. Det           

syns särskilt i hur flera av informanterna belyser att formerna uppmuntrar till att fler gör sin åsikt                 

hörd. Dels genom ett samtalsklimat som underlättar men också genom praktiska lösningar i form av               

talarstationer som inte uppfattas som lika skrämmande och utpekande som en talarstol placerad             

inför ombuden. Samtalstorget ger också möjlighet för fler att berätta om sin åsikt i frågorna som                

diskuteras. Indikatorkorten är också ett verktyg som ger ombuden handlingskraft i den struktur som              

finns i konferensen utan att behöva argumentera för sin åsikt. 

Samtidigt finns aspekter av konsensusmetoderna som kan begränsa individens handlande. Flera av            

informanterna påpekar att metoderna kan upplevas som svårtillgängliga. Dels för att de är en ny               

struktur som individerna behöver förhålla sig till, nya regler, normer och ramverk att förstå. För               

dem som inte är bekanta med metoderna kan det vara en hög tröskel att ta sig över för att förstå hur                     

påverkan sker: vilka möjligheter som finns för agerande, att förstå och använda sig av den               

handlingsförmåga de tilldelats och anförtrotts. Att flera av informanterna upplevde att många            

157 Furseth & Repstad 2005:92. 
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ombud var oförberedda vittnar om detta. Den höga tröskeln kan begränsa för den som inte hittar sin                 

plats i strukturen och metodernas uppmuntran till handling kan motverkas av rädslan att inte göra               

rätt i förhållande till rådande normer. 

Införandet av konsensusmetoderna har i stort i denna uppsats beskrivits som en förändring som på               

sätt och vis är avslutad. I ljuset av strukturer och aktörers förhållande till varandra, i växelverkan                

med varandra, kan istället en pågående förändring belysas. Metoderna infördes 2017 men har sedan              

dess förändrats, exempelvis har manualen reviderats, detta eftersom aktörer i strukturen lärt sig             

metoderna och upptäckt förbättringspotential allt eftersom de använts. Den förändringsprocessen lär           

fortsätta. Giddens menar att eftersom de som finns i strukturen kontinuerligt skapar strukturen, med              

det följer att den också kan förändras.  158

I den nya strukturen fördelas makten mellan presidium och ombud på ett annat sätt än i tidigare                 

metoder. Presidiet har ett större inflytande i beslutsformuleringar samtidigt som individuella ombud            

behöver ta ett annorlunda ansvar i processer som tidigare letts av presidiet. Metoderna ger presidiet               

och ombuden makt över process och beslut som växelverkar. Presidiets ledning av mötet möjliggör              

ombudens ställningstaganden och ombudens kontinuerliga ställningstaganden leder presidiet vidare         

i deras arbete med mötesledning på väg mot beslut. 

6.2 Kompletterande metoder 

I Equmeniakyrkans konsensusmetoder ryms flera former för beslut och överläggande, men några            

informanterna menar att det ännu saknas tillfredsställande former för att hantera frågor som har              

varit tidskrävande. Hittills har detta handlat om frågor där en minoritet inte kan acceptera              

beslutsförslaget och en överenskommelse inte heller kan nås. Då har frågan behandlats genom             

majoritetsbeslut. Detta tillvägagångssätt bekräftar Jane Mansbridges teori om att deliberativ          

demokrati i sig själv inte fungerar optimalt och bör ha en kompletterande roll snarare än en                

självständig. Att majoritetsbeslut är en del av Equmeniakyrkans manual för beslutsfattande           159

innebär alltså att möjligheten finns att arbeta med både och. Däremot upplevs inte den möjligheten               

som tillräcklig av denna studies informanter utan metoderna behöver kompletteras av ytterligare            

former.  

158 Furseth & Repstad 2005:91. 
159 Mansbridge m.fl. 2010:64. 
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Equmeniakyrkan visar genom användandet av metoderna, likt Mansbridges slutsatser, att de olika            

åsikterna är viktiga, tydligast syns detta i indikatorkorten som används just för att visa ståndpunkter               

och därmed tydliggörs de konfliktområden som Mansbridge menar för samtalen framåt. 

6.3 Andens ledning och Kristi sinnelag 

I inledningskapitlet i manualen konstateras att ”Gud kan tala till sin kyrka genom vilken människa               

som helst”. Detta visar på både en gudsbild och en människosyn där alla är lika värda, både inför                  160

Gud och inför varandra. En syn som liknar den som Paul Fiddes förespråkar, där inte några få                 

utvalda och högt uppsatta i en hierarki för andra människors talan. Med formuleringen som finns i                161

manualen förutsätts att Gud är närvarande och aktiv både i kyrkan i stort och i kyrkokonferensen. 

Ett av målen som presenteras i manualen, att finna Guds vilja med kyrkan, motiveras med att                

kyrkan tillhör Gud och inte dess medlemmar. Målet klingar i samma anda som Fiddes när han                162

menar att Kristus är auktoriteten i kyrkan, en auktoritet som inte människor kan göra anspråk på. Av                 

intervjuerna framgår att detta motiv till metoderna, att finna Guds vilja, inte är tydliga i               

förhandlingssituationen. Flera av informanterna är inte eniga med denna beskrivning av metoderna            

och av Gud som närvarande och delaktig. Som tidigare nämnt har en av informanterna inte uppfattat                

att det är den personens uppgift som en del av presidiet att finna Guds vilja, utan snarare att finna                   

mötets vilja. Kyrkokonferensen fungerar för denna studies informanter alltså inte i praktiken som             

det sakramentala församlingsmöte som Fiddes beskriver och som förväntas i manualen. 

Farhågorna från flera håll kring tilltal från den heliga anden kan uppfattas som tvivel på huruvida                

det faktiskt är Gud som talar till sin kyrka. Men det verkar trots allt inte nödvändigtvis vara tilltalen                  

i sig som några av de intervjuade tvivlar på, utan snarare på om konferensen har den                

urskiljningsförmåga som krävs för att man ska våga tala om andens ledning som en självklarhet.               

Med uppfattningen att Gud kan tala genom vem som helst följer en problematik kring hur man                

förhåller sig till tilltal som motsäger varandra och vem som då avgör vad som är Guds vilja.                 

Eftersom att det konstaterats i manualen att alla människor är lika inför Gud och att Gud kan                 

använda alla människor finns heller inte möjligheten att ge någon tolkningsföreträde för att lösa              

eventuella konflikter, vilket skapar tveksamheten inför att aktivt söka Guds tilltal i konferensen. Det              

går att ana att kyrkokonferensen har en form likt de baptistiska församlingsmöten Fiddes beskriver:              

möten där förtroende och makt pendlar mellan enskilda personer och den större gemenskapen. Den              

160 Equmeniakyrkan 2016a:4. 
161 Fiddes 2003:85. 
162 Equmeniakyrkan 2016a:4. 
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växelverkan syns i samarbetet mellan ombud och presidium. Det förtroendet skulle behöva finnas             

även mellan ombud. Flera informanter påpekar att de saknar den ödmjukhet ombud emellan som de               

anser behövs för att metoderna ska fungera optimalt. Det behövs också förtroende och ödmjukhet i               

relationen mellan kyrkokonferensens alla deltagare och Gud för att visionen ska bli verklighet och              

kyrkokonferensen ska kunna finna Kristi sinnelag med allt vad det innebär. 

6.4 Slutsatser 

Konsensusmetoderna har förändrat beslutsfattandet i kyrkokonferensen: de intervjuade vittnar om          

att konferensens förhandlingar på flera sätt uppfyller de syften och mål som de förstått att               

Equmeniakyrkan har med konsensusmetoderna. Konferensen upplevs som mer tillgänglig, känslan          

av delaktighet är större och finns hos fler ombud än tidigare. Konsensusmetoderna kan därmed              

beskrivas som strukturer som underlättar individens handlingsförmåga och påverkansmöjlighet, i          

alla fall när ombuden lärt känna metoderna. 

En annan betydande förändring uppfattas i hur människor uttrycker sig. Konferensen ses nu som ett               

forum för samtal med stor lyhördhet jämfört med tidigare då debatt istället präglade             

förhandlingarna. Detta upplevs vara en förutsättning för att fokus har kunnat förflyttats från den              

tidigare ingången till förhandlingarna, att övertyga, till sökandet av gemensamma vägar framåt och             

enighet. För att nå enighet har förändringen i hur beslut formuleras varit avgörande. Flexibiliteten i               

beslutsformuleringarna kommer med ett förändrat mandat för presidiet. Det förändrade mandatet           

uppfattas som positivt i studien, men vikten av ett presidium som är väl bekant med metoderna lyfts                 

fram av flera informanter. Presidiets nya uppdrag kan ses som en förutsättning för att konferensens               

ombud ska kunna utöva sitt mandat och ansvar, och ombuden i sin tur behöver ta ansvar och visa                  

sina åsikter i frågorna för att presidiet ska kunna fullfölja sitt uppdrag att leda mötet till ett beslut. 

Konsensusmetoderna medför en förändrad syn på den heliga anden i förhandlingarna jämfört med             

tidigare metoder. Informanterna ger dock inte uttryck för att de skulle ha upplevt andens ledning i                

förhandlingarna varken inom ramen för konsensusmetoderna eller i de tidigare metoderna. Någon            

påtaglig förändring i förhandlingssituationerna talas det inte om, men intentionen med metoderna            

uppfattas som tydlig. 

Samtidigt lyfts det fram av informanter att det i och med konsensusmetodernas införande pratas mer               

om den dimensionen av konferensen vilket påminner de närvarande om det som manualen beskriver              

och förutsätter: att den heliga Anden är närvarande i förhandlingarna och inte bara i de inramande                

38 



 

gudstjänsterna. Konsensusmetoderna och kyrkokonferensen närmar sig det som Paul Fiddes          

beskriver: en levd ecklesiologi, en praktik som likt gudstjänsten är en mötesplats för människor och               

Gud. 

Men det finns flera områden som kan och möjligtvis bör förändras. Dels antyder studien att det                

finns ett fortsatt behov av utbildning i metoderna för de som deltar i kyrkokonferensen, men               

behovet av att införa konsensusmetoderna även i församlingarnas möten framträder också. Att            

ombud och presidium känner till metoderna och förstår strukturerna kring dem möjliggör ombudens             

inflytande och presidiets mötesledning och det anses därför viktigt att fortsätta och förbättra             

ombudens introduktion till konsensusmetoderna. 

Ytterligare praktiska förändringar som kan ses som önskvärda utifrån studiens resultat är att hitta              

metoder och former för frågor som många upplever tar mer utrymme i konferensen än vad som                

anses rimligt i förhållande till antalet ombud engagerade i frågan. Manualen för beslutsfattande har              

alltså inte täckt upp för alla situationer och den skulle kunna kompletteras för att ge vägledning i                 

några fler situationer än vad den gör idag. 

I fråga om sökandet av andens ledning och Guds vilja i konferensen framgår det av studien att den                  

dimensionen kan fördjupas i framtiden. Praktiker skulle kunna formas för att underlätta det             

sökandet men den delen av konsensusmetoderna skulle kunna falla på plats allt eftersom metoderna              

fortsätter användas och ambitionen att finna Guds vilja fortsätter påtalas inom ramen för             

förhandlingsdelen av kyrkokonferensen. 

  

39 



 

Kapitel 7.  

Diskussion och reflektion 

Detta kapitel innehåller en utvärdering av studien. Här diskuteras de val som är gjorda inom ramen                

för uppsatsen: hur de har möjliggjort och begränsat studiens resultat och slutsatser. Dessutom ges              

reflektioner inför framtida studier inom ämnet. 

7.1 Teoretisk reflektion 

I och med den induktiva metoden där teorierna valts utifrån vad resultatet visat har teorierna tjänat                

studien väl. De är valda för att ytterligare belysa vad resultatet i sig själv visar. Giddens                

struktureringsteori möjliggjorde ett prövande av resultatet. Mansbridge och hennes författarkollegor          

bekräftar mer än utmanar studiens resultat och Fiddes tankar kring makt i kyrkan och finnandet av                

Kristi sinnelag ger studien en ecklesiologisk dimension. 

7.2 Metodisk reflektion 

Styrkan med den för studien valda metod med intervjuer är den stora mängd information som getts                

och som möjliggjort svar på forskningsfrågorna. Möjligheten att kunna ställa följdfrågor gav en             

djupare förståelse av informanternas upplevelser och åsikter vilket sannolikt inte hade kunnat            

åstadkommas med exempelvis enkäter. En möjlig svaghet med intervjuformen är att frågorna ska             

tolkas av informanten, det gjordes olika tolkningar på samma fråga och svaren berörde olika              

perspektiv. De olika svaren i sig var inte en nackdel utan gav fler perspektiv till studien. Några av                  

intervjuerna genomfördes via telefon och med det följde nackdelen att ljudkvalitén varierade och att              

kroppsspråk inte gick att läsa som komplement till vad som sades. 

Forskarens roll i en kvalitativ studie är betydande. I detta fall när det gäller hur frågor ställs i                  

intervjusituationer och hur materialet sedan bearbetas. I fråga om intervjuerna framkom efter de             

första intervjuerna att en av frågorna inte var tydlig i sig själv. Frågan om hur metoderna förhåller                 

sig till sitt syfte skapade förvirring hos de flesta informanter då manualen som hänvisas till saknar                

en tydlig syftesbeskrivning. Syftet beskrivs inte explicit och för att intervjupersonerna ändå skulle             

kunna ge ett svar på frågan behövde det göras en definition av syftet vid nästan alla samtal. Trots                  
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avsaknaden av en tydlig skrivelse definierade samtliga intervjupersoner liknande syften och svaren            

är därför jämförbara. 

Kring urvalet fanns många alternativa tillvägagångssätt. Att välja att intervjua personer som har             

olika erfarenheter av konsensusmetoderna ger fler perspektiv och därmed en tydligare helhetsbild            

av metoderna som undersöks. Önskan om en bredd av erfarenheter fick vara vägledande och det               

tjänade syftet väl. Men en studie med enbart ett perspektiv skulle kunna nå ännu djupare               

kunskapsmässigt om det specifika perspektivet. 

Materialet i fråga om Equmeniakyrkans konsensusmetoder är begränsat. Det är endast två år då              

metoderna använts. Det innebär att det endast finns erfarenheter från två konferenser att undersöka.              

Dessutom har inte alla möjliga arbetssätt som finns i manualen hunnit komma till användning ännu               

och därför har inte metoderna i sin faktiska helhet kunnat undersökas. 

7.3 Empirisk reflektion 

Denna studies slutsatser visar bland annat att Equmeniakyrkan med sina konsensusmetoder lever            

vidare i den tradition av demokrati som Möller berättar att deras bildarsamfund lagt grunden för,               

idealet om jämlikhet i beslutsfattande lever vidare. Utöver detta ser Equmeniakyrkan tillbaka på             163

sin egen inomkyrkliga historia genom att införa konsensusmetoderna. Grunden för det baptistiska            

församlingsmötet som Fahlgren beskriver liknar den teologiska grund som Equmeniakyrkan          

motiverat konsensusmetoderna med i Manual för beslutsfattande.  164

7.4 Avslutande reflektion 

Då det vid skrivandet av uppsatsen inte ännu finns någon tidigare forskning kring just              

Equmeniakyrkans former för beslut med konsensusmetoder visar denna studie hur          

konsensusmetoderna uppfattats och att deras syfte och intentioner ses som en positiv förändring i              

förhållande till tidigare metoder. Dessutom bidrar studien till att visa inom vilka områden             

förändringar skulle kunna göras för att förbättra beslutsfattandet med konsensusmetoderna          

ytterligare. 

163 Möller 2015:44–45. 
164 Equmeniakyrkan 2016a. 

41 



 

Eftersom uppsatsens omfång är begränsat finns flera aspekter av Equmeniakyrkans          

konsensusmetoder som kan vara intressant för vidare forskning som inte har rymts inom ramen för               

denna studie. 

Kring flera aspekter av metoderna råder det i denna studie tydligt delade meningar bland              

informanterna och att dra slutsatser i de frågorna utifrån denna studie med dess begränsade antal               

perspektiv blir inte försvarbart. Studiens tydligaste exempel är upplevelsen av samtalstorget som            

metod. En större studie, exempelvis med en kvantitativ ingång, kan rapportera tydligare generella             

antaganden om samtalstorgets och även andra delar av metodernas funktion i kyrkokonferensen. 

Ett perspektiv som inte heller fått plats i denna studie är ett utökat maktperspektiv i förhållande till                 

presidiet. I nuläget uppfattas inte presidiets mandat som ett problem men är det något som kan                

förändras över tid? Hittills har presidiet till stor del bestått av samma personer. Förändras presidiets               

förhållande till sitt mandat om personerna i presidiet byts ut? Förändras ombudens förtroende för              

presidiet om personerna i presidiet byts ut och hur skulle det påverka den växelverkan som sker i                 

både presidiets och ombudens utövande av sin makt? 

Avslutningsvis är det intressant i sig att återkomma vid senare tillfälle till Equmeniakyrkans             

konsensusmetoder som studieobjekt. Manualen för beslutsfattande har redan efter två års           

användning reviderats och ett antagande kan göras i samklang med Giddens struktureringsteori: de             

strukturer vi skapar kan vi också förändra. Det kan därför ses som sannolikt att              165

konsensusmetoderna även fortsättningsvis kan komma att förändras och därför skulle det vara            

relevant att i framtiden undersöka metoderna som de ser ut och fungerar då. 

  

165 Furseth & Repstad 2005:91. 
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Kapitel 8.  

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur konsensusmetoderna som använts i Equmeniakyrkans            

kyrkokonferens sedan år 2017 har upplevts. Studien bygger på sju stycken semistrukturerade            

intervjuer vars resultat har analyserats utifrån Anthony Giddens struktureringsteori, Jane          

Mansbridge och hennes författarkollegors teori om en förändrad syn på deliberativ demokrati samt i              

ljuset av Paul Fiddes tankar kring makt i kyrkan och hur församlingsmötets uppdrag är att finna                

Kristi sinnelag. I resultatet framkom att förändringen som införandet av konsensusmetoder innebar            

upplevs som en positiv förändring. Informanterna berättar om ökad delaktighet och om ett             

samtalsklimat som främjar lyhörda samtal före debatt med syfte att övertyga. En betydande             

förändring i och med konsensusmetoderna är hur formulerandet av beslut går till. Där har presidiet               

stor makt, men den upplevs balanseras upp av utökade möjligheter för ombuden att uttrycka sina               

åsikter. 

Det följer med konsensusmetoderna en vision om att använda metoderna med ambitionen att kunna              

säga ”vi och den heliga Anden har beslutat” och resultatet av intervjuerna visar att den               166

ambitionen är tydlig men att den inte utlevs helt och hållet. På det området finns förändrings- och                 

förbättringsmöjligheter. Det finns också en önskan när informanterna blickar framåt att           

konferensens deltagare får en ännu större förståelse av metoderna, upplevelsen är att metoderna då              

skulle fungera bättre. 

Studiens slutsats består i att Equmeniakyrkan med konsensusmetoderna skapat strukturer som förser            

ombuden med handlings- och påverkansmöjligheter. Det kan dock konstateras att flera praktiska            

moment har utvecklingspotential. Det finns i de nyligen införda metoderna ett större fokus än              

tidigare på att tydliggöra Guds plats i förhandlingarna, men denna dimension av förhandlingarna             

behöver mogna och utvecklas ytterligare. 

  

166 Equmeniakyrkan 2016a:5. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Följande frågor användes i studiens intervjuer: 

1. Berätta om dina erfarenheter av Equmeniakyrkans konsensusmetoder. 

○ Vilka för- och nackdelar har du sett och upplevt med konsensusmetoderna? 

2. Hur tycker du att metoderna har fungerat i förhållande till deras syfte? 

○ Tycker du att något skulle behöva förändras för att syftet ska uppfyllas ännu bättre?              

Vad i så fall? 

3. I manualen för beslutsfattande nämns ett mål med metoderna: att kunna säga “vi och den               

heliga anden har beslutat”. Har du upplevt att man söker andens ledning i förhandlingarna?              

På vilket sätt? 

4. Hur ser du på metodernas roll i sökandet av andens ledning?  

○ Uppmuntrar de eller står de i vägen på något sätt? 

○ Kan något förändras för att sökandet av andens ledning ska vara en tydligare del av               

förhandlingarna? Vad i så fall? 
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