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Ester – för ett hållbart ledarskap
Jenny Bergh och Anethe Carlsson
Pingst Ung

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, till-
sammans med Sveriges kristna råd, 
producerade 2010 en liten grön skrift 
med rubriken: ”Mellan Lustgården och 
Paradiset. Kyrkorna och jämställdheten 
– insikter, erfarenheter och visioner”. 
Skriften var ett resultat av flera års ge-
mensamt arbete med fokus på behovet 
av ökad jämställdhet i svenska kyrkor 
och samfund. I skriften intervjuas per-
soner från olika kyrkor och traditioner, 
bland annat Urban Thoms som tillhör 
Pingströrelsen. 

I intervjun säger han om arbetet för 
ökad jämställdhet:
– När det gäller det samfund jag tillhör 
lever inte frågan alls i det offentliga rum-
met. Många tittar fortfarande konstigt 
på en om man tar upp frågor av det här 
slaget. 

På frågan vad som behöver göras i hans 
eget samfund för att öka jämställdheten, 
svarar han:
– Jag tror att ett generationsskifte be-
hövs, men det är inte enkelt. För sam-
tidigt kommer nya pingst-rookies, unga 
grabbar som kan vara mer konservativa 
än många äldre pastorer. Det behövs öd-
mjukhet och att kloka erfarna ledare vå-
gar peka ut en alternativ väg. 

Det är med stor glädje jag kan konstatera 
att Urban Thoms önskan fem år senare 
gick i uppfyllelse. Kloka och erfarna le-
dare inom Pingströrelsen har tagit tag 
i frågan och pekar ut en altenativ väg. 
2015 gavs skriften Ester – för ett hållbart 

ledarskap ut, skriven av Jenny Bergh och 
Anethe Carlsson, på uppdrag av Pingst 
Ung. 

”Ester – för ett hållbart ledarskap” är en 
behändig liten skrift som är både lätt-
läst och lättillgänglig. Skriften har fått 
stor spridning inom Pingströrelsen och 
många församlingar tar tag i frågorna på 
djupt allvar. Skriften tar fokus på hand-
ling, den ältar inte hur det har varit och 
varför utan fokuserar på framtiden, vil-
ken församling vill vi ha? Det finns både 
teoretiska och praktiska pass och skriften 
lämpar sig bäst med hjälp av en hanled-
ning, eller att man arbetar med den i 
grupp, till exempel ett arbetslag i en för-
samling, styrelsen etc. 

Författarna skriver i introduktionen:
”Att vi valt att tala om hållbart ledar-
skap handlar om att de frågor vi berör 
utifrån Jämställdhetskartläggningen vi 
genomförde 2013 för Pingst Ungs räk-
ning landar i hur ledare lokalt, regionalt 
och nationellt behöver påverka hur vi 
alla fungerar tillsammans. Ledare har ett 
större ansvar när något behöver föränd-
ras. Vi hoppas undvika polariseringen 
mellan män och kvinnor eftersom vi alla 
behöver medverka om förändring ska 
vara möjlig.”

Även om man i skriften är noga med att 
tala om jämställdhet utifrån ett bredare 
perspektiv, och inte en enda gång använ-
der ordet feminism, är det ändå tydligt 
att det är utifrån kvinnors perspektiv 
man skriver. Det finns få kvinnliga le-
dare och pastorer inom Pingströrelsen 
och många av dem som utbildar sig slu-
tar sina tjänster efter kort tid. Det märks 

i skriften att författarna har lyssnat in 
kvinnornas berättelser på allvar. 

Skriften tar sin början i normer, vad en 
norm är, hur den skapas och hur den kan 
hanteras. Att vara kvinna och ledare, till 
exempel pastor, inom Pingströrelsen är 
att vara utanför normen. Normen är att 
vara man om man är pastor.

Det vill säga, kvinnor upplever sig 
vara utanför normen för vem en ledare 
är och ska vara. En norm som skapats 
under lång tid utan kvinnliga förebil-
der bland talare och ledare. Pingst har 
ett normproblem. Hindren för kvinnor 
består i informella hinder som skapats 
över tid.

Författarna tar sin utgångspunkt i 
pingströrelsens start i Los Angeles, USA, 
tidigt 1900-tal då rörelsen var fylld av 
både kvinnor och svarta som ledde orga-
nisationen, men som efterhand kom att 
domineras av vita män. Så även i Sverige. 
Genom att hänvisa till sin egen historia 
och olika bibelberättelser vill författarna 
peka på att ett jämställt och integrerat 
ledarskap är både bibliskt och önskvärt. 
Utifrån de erfarenheter och resultat som 
jämställdhetsprojektet gett vill man ge 
möjlighet att gå vidare, att komma läng-
re: vilken församling vill vi ha?

Genom skriften vill man, utöver att 
initiera samtal och diskussion om vad 
som menas med ett hållbart ledarskap, 
ge kunskap och verktyg för att kunna 
åstadkomma den förändring man ef-
terlyser. Det första man tar tag i då, när 
det kommer till kunskap och verktyg, 
är ångesthantering. Det är då jag förstår 
hur djupt problemet är i Pingströrelsen 
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och vilken enorm insats Jenny Bergh och 
Anethe Carlsson gör för sitt samfund.

”Några skulle kanske säga att ångest är 
ett för starkt ord. Ord som oro, nervosi-
tet, rampfeber etc vore bättre ord. Men 
vi använder ordet ångest eftersom det är 
det ord som oftast kommer upp i samtal 
med unga när något inte är bra.”

”När vi studerat orsakerna till att unga 
människor slutar som pastorer och le-
dare så finner vi att förståelsen av den 
situation man befinner sig i och kunskap 
om vad det är man upplever och känner 
är viktig. Det kan hjälpa en människa att 
inte ge upp i sin arbetssituation, och där-
med hitta ett sätt att fortsätta.”

Efter kapitlet om Ångesthantering, där 
många konkreta och värdefulla råd och 
tips ges, kommer ett kapitel om Kon-
flikter och ett om Härskarteknik och 
mot-tekniker. Sist i boken visar man på 
vägar till att åstadkomma förändring 
med olika övningar och metoder, under-
lag för workshop om insikt och empati. 
Förändring är krävande. Författarna 
konstaterar:

”Att åstadkomma förändring på områ-
den som dessutom är subtila och inte 

helt uppenbara för alla är en reell utma-
ning. För att ha möjlighet att förändras 
krävs insikt, för att få insikt krävs att vi 
får syn på oss själva och andra ur andra 
perspektiv än de vi redan är bekanta 
med. För att insikten ska leda till föränd-
ring behöver vi sedan förmå oss själva att 
acceptera det vi ser och får insikt om. 
Alldeles för ofta stannar processen vid 
att vi ser en bit av de nya perspektiven 
och förkastar det vi ser eller förklarar och 
försvarar oss själva.”

Det är ett stålbad Jenny Bergh och  
Anethe Carlsson serverar sina försam-
lingar men de konstaterar samtidigt att 
det är den enda vägen framåt. Förfat-
tarna hanterar problemet ödmjukt och 
visar på den alternativa vägen med både 
klokhet och stor erfarenhet. 

Skriften är skriven direkt för Pingströ-
relsens egna församlingar, ibland är den 
lite väl intern och den skulle ha vunnit 
på en lite tuffare redigering, men det 
bör inte hindra någon annan från att 
använda skriften, för den är verkligen 
bra. De problem Pingströrelsen brot-
tas med är aktuella för fler kyrkor och 
samfund, på ett eller annat sätt. Skriften 
kan användas av alla församlingar som 
vill arbeta för ett mer jämställt och håll-
bart ledarskap i sitt sammanhang. Skrif-
ten finns att beställa för 100 kr styck i 
webb shopen på Pingströrelsens hemsida 
www.pingst.se 

Annika damirjian

jenny Bergh och Anethe carlsson har skrivit boken ”ester – för ett hållbart ledarskap”.

pingströrelsen har på initiativ av pingst ung gett ut ett material om ledarskap och jämställdhet.


