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Biskop Susanne Rappmann  

Susanne Rappmann är biskop i Göteborgs stift, som omfattar 

Bohuslän, Halland och sydvästra delen av Västergötland. Hon är 

född 1965, prästvigdes 1992 för Göteborgs stift och vigdes till 

Göteborgs stifts biskop den 4 mars 2018. Innan hon vigdes till 

biskop arbetade hon som kyrkoherde i Mölndals pastorat i 

Göteborgs stift. Tidigare har Susanne bland annat arbetat som 

kyrkoherde i Värö-Stråvalla församling och komminister i 

Stensjöns församling. Hon är teologie doktor och har också 

arbetat som universitetslektor vid Karlstads universitet samt vid 

Bräcke Diakoni. (Fotograf: Kristin Lidell) 

 

Caroline Edlund  

Caroline Edlund, komminister i Örebro, disputerade i höstas på 

avhandlingen När jag får vara ute på fältet dansar jag tango. En 

organisationsteologisk studie av konkurrerande logiker i kyrklig 

verksamhet. Avhandlingen undersöker mötet mellan NPM-

inspirerad styrning och professionsdriven verksamhet.  

Inom Svenska kyrkan finns många och ibland motstridiga bilder 

av vad kyrkan och dess uppdrag är, och vad som bör motivera och 

styra församlingsarbetet, man kan säga att det finns flera 

konkurrerande uppdragsförståelser. Ibland leder dessa motstridiga 

synsätt till konflikt. Ta bara ordet ”resultat”. Vad är resultat för en 

präst eller diakon? Och hur skiljer sig det resultatet från 

ekonomins resultat? Hur kan vi tala om kyrkan och vårt uppdrag 

utifrån det arbete vi själva står i?  

 

Else Blomgren  

Präst i Svenska kyrkan. Konstnär. Leder arbetet med gudstjänst 

på feministteologisk grund i Carl Johans pastorat. Sitter i 

styrelsen för Forum för prästvigda kvinnor i Göteborgs stift. 

Lokalföreningen har i sitt arbete de senaste åren utgått från temat 

"Ett hållbart prästliv" där de fokuserat på och utforskat relationen 

mellan den kyrkliga organisationen, prästrollen och det faktum att 

så många prästvigda kvinnor drabbas av utmattning och psykisk 

ohälsa. Else kommer också berätta något om sitt arbete med 

vikten av ett gudsspråk som speglar kvinnors erfarenheter.  

 



Maria Ottensten  

Maria Ottensten är präst sedan 30 år, prästvigd i Karlstad men 

tjänstgörande i Göteborgs stift sedan 1995. Hon är kontraktsprost 

och inne på sin tredje kyrkoherdetjänst, i Nylöse pastorat, 

Göteborg, efter att tidigare ha varit herde i Örgryte församling, 

och i Himledalens församling i Halland. Under några år var hon 

också stiftsadjunkt för rekrytering. Hon har utöver ledarskap 

intresserat sig mycket för predikan, och har tillsammans med 

Tina Johansson skrivit Predikan växer fram. Hon har också 

skrivit en del annat, och var huvudredaktör för boken Nåd i 

realtid som kom ut till präst- och diakonmötet i Göteborgs stift 

2017. (Fotograf: Åsa Westerstad) 

 

 

Sandra Signarsdotter  

Moderator. Prästvigd 2014. Kaplan med samordnings-  

och utvecklingsansvar. Debattör och föreläsare. Kompetens-

områden: Ledarskap, entreprenörskap, organisation.  

(Fotograf: Mikael M. Johansson)  

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Sjögreen  

Biträdande kyrkoherde i Strängnäs domkyrkoförsamling med 

Aspö, ordförande i Forum för prästvigda kvinnor sedan 2020. 

Jenny har tidigare arbetat med Svenska kyrkans ekumenik både 

som förtroendevald och anställd.  

Frågor om barns andliga utveckling är annars en hjärtefråga. 

 

 

 

 

 

 

 


