
BESLUT
När en församling vill genomgå 
processmodellen för att ta emot 
hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln tar 
den i första hand kontakt med sitt 
stiftskansli och den person som är 
ansvarig för hbtq. Det går också att kontakta 
Regnbågsnyckeln direkt för att få hjälp med kontakt, 
e-post: regnbagsnyckeln@ekho.se. 

För att påbörja processen krävs att kyrkorådet 
i församlingen tar beslut om att de är vill starta processen. 
Kyrkoherden måste också ställa sig bakom beslutet. 

I ett pastorat kan en församling genomgå processen och då 
får endast den församlingen använda sig av märkningen. Det 
krävs fortfarande beslut från kyrkoråd och kyrkoherde men 
också från församlingsrådet och församlingsherden i försam-
lingen där processen ska ske. 

REGNBÅGSNYCKELN
- Allt du behöver veta



EKONOMI
Startavgift 2000 kr
Ska täcka kostnader för Rollups, 
Regnbågsnyckel-märke, 
1 ex av boken Bibeltolkningens bakgator, 
2 ex av boken Inkludera och administration.
(Beställs via Svenska kyrkans webbshop.)

Processledare 2 x 15 000 kr inkl. moms *
Samma värde oavsett vilken processledare; konsult, 
Svenska kyrkan, Sensus eller EKHO. Rabatter kan ges av 
respektive organisation vilket kan minska priset.

Ev. resor och boende för processledare

Boken Så att jag kan komma in. 
59 kr styck.

Lunch vid utbildning för medarbetare och fika vid 
utbildning för förtroendevalda.

* För små församlingar finns möjligheten att genomgå 
utbildningen i steg orange tillsammans.



PROCESSEN
Processledare ska den vara som 
genomgått Regnbågsnyckelns 
processledarutbildning. Uppdraget kan göras inom 
ramen för en tjänst eller som fristående konsult med 
F-skattebevis. Utifrån detta kan priset för 
församlingen variera men värdet är alltid det samma.

Uppstart och tilldelande av processledare ska gå genom 
styrgruppen i form av information. Styrgruppen kan vara 
behjälplig med att fördela uppdrag till processledare. 

Vid utbildningstillfället för medarbetare krävs full 
närvaro. Vid utbildning för förtroendevalda krävs 
minst 70 % av kyrkorådet. Här uppmuntras att också 
fullmäktige, eventuella församlingsråd och ideella 
medarbetare deltar. 

Vid varje utbildning i steg orange kan max 50 
medarbetare/förtroendevalda delta. Är församlingen/
pastoratet fler får flera utbildningar göras vilket innebär 
högre kostnad i form av processledararvoden. 

Processen ska ungefär ta 6 månader. 

Studiecirklarna administreras av Sensus och ska minst 
omfatta 7 x 45 min utspritt på minst 4 tillfällen.



KRITERIER
För att kunna motta hbtq-märkningen 
Regnbågsnyckeln krävs att alla steg i 
processen gåtts igenom, att studiecirkar 
inrapporterats till Sensus för medarbetare och 
förtroendevalda och att församlingen utarbetat 
Mångfaldsvisioner som godkänts av styrgruppen för 
Regnbågsnyckeln. 

Regnbågsnyckeln delas ut till församlingen vid en 
gudstjänst i form av intyg och märke att fästa på vägg. Utdel-
ningen görs av annan församling som tidigare fått Regnbågs-
nyckeln, EKHO-representant eller Sensus-representant. 

Regnbågsnyckeln är som märke och ord skyddat hos Patent- 
och Registreringsverket. Märkningen får 
endast användas av enhet som genomgått processen och i 
enlighet med reglerna för varumärkesskyddet. 

Regnbågsnyckeln får: 
1. endast användas av församling eller organisation som 
genomgått Regnbågsnyckelns steg och därefter godkänts av 
styrgruppen för Regnbågsnyckeln. 
2. endast användas tillsammans med årtalet som den mottagits 
under. 
3. användas i kommunikation, både internt och externt. 
4. användas både i tryck och digitalt. 

I SAMARBETE MED


