
 

 

Curriculum vitae – Erik Eckerdal 

Nuvarande sysselsättning 
Direktor (CEO), Stiftelsen Samariterhemmet diakoni i Uppsala sedan 2018. Verksamhet inom Vård & 

omsorg, Utbildning, Kyrka & sociala verksamheter, Hotell & konferens och Fastighet.  

 

Styrelseuppdrag 
2018 => Ordförande för Uppsala stadsmission  

2019 =>  Styrelseledamot Stiftelsen Fjellstedtska skolan  

2014 => Ersättare i POSK:s riksstyrelse  

2014 => Ersättare i Kyrkomötet 

2018 => Ledamot i Uppsala stiftsfullmäktige 

2018–2021 Ersättare i Stiftsstyrelsen för Uppsala stift  

2018–2021 Ersättare i Uppsala stifts Egendoms- och förvaltningsutskott  

 

Ekumeniska kontakter och uppdrag  
Omfattande ekumeniska kontakter och erfarenheter, i urval:  

2003 En av initiativtagarna och grundarna av Porvoo Research Network, ett fristående 

forskningsnätverk inom Borgågemenskapen. Har vid ett flertal tillfällen lagt fram papers vid 

nätverkets konferenser.  

2010, 2012 – vid två tillfällen Svenska kyrkans representant i The Anglican-Scandinavian Pastoral 

Conference (numera Porvoo Communion Pastoral Conference), i Estland respektive i Sverige.  

2013–2015 – bodde jag 1,5 år vid Collegio Sant’Anselmo i Rom, som är den benediktinska 

världskonfederationens studie- och bönehus i Rom, med ca. 100 boenden från hela världen.  

2019 – på uppdrag av finska kyrkan, en av de lutherska ekumeniska representanterna vid konferens i 

Rom angående Luthersk – Romersk katolska dokumentet Communion in Growth – Declaration 

on the Church, Eucharist, and Ministry (Helsingfors 2017). 

2022 – på Uppdrag av Centro Pro Unione i Rom, teologisk kommentar och föredrag om det Anglikansk 

– Romersk katolska dokumentet Sorores in Spe skriven av The Malanese Conversation Group.  

 

Pastorala erfarenheter  
2000–2001  pastorsadjunkt/distrikts- och samarbetskyrkopräst EFS, Terra Novakyrkan i Visby.  

2001  komminister Sigtuna församling, Uppsala stift 

2002 komminister Danmark-Funbo församling, Uppsala stift.  

2003–2012  komminister Knivsta pastorat, Uppsala stift, med ansvar för:  

- Församlingsprästansvar, Alsike församling med Alsike kloster, med omfattande flyktingarbete.  

- Pastoratets vuxenutbildning, uppbyggnad av alpha-grupp och katekumenat (Medförfattare till 

Vägar till tro! (Artos 2010)).  

- 2007–2011, Etisk/andlig rådgivare på deltid inom 12-stegsrörelsen, Nämndemansgården.  

- 2005–2012, Projektledare och verksamhetschef för S:ta Maria Alsikeprojektet. Projektet 

innebar nybyggnation av ett kvarter i Nya Alsike och ny verksamhet för ca. 145 Mkr (2010 års 

värde), omfattande förskola, skola, LSS-boende, lägenheter, storkök, restaurang, vandrarhem, 

konferens, kapell, gymnastiksal m.m. S:ta Maria Alsike invigdes av ärkebiskop Anders Wejryd 

och drottning Silvia klippte bandet september 2010. Projektet mer än fördubblade pastoratets 

omsättning och tredubblade antalet anställda. 

2013–2015  regelbunden tjänstgöring i svenska församlingen i Rom (SKUT). 

2018  på biskopens uppdrag tf. kyrkoherde för Roslagens östra storpastorat, nybildat 1 jan 

2018 av tidigare 6 pastorat.  



 

 

 

Akademi och studier 
Har studerat historia, filosofi och teologi vid fem universitet i tre länder: Linköpings universitet, 

Uppsala universitet, University of Nottingham, Newmaninstitutet i Uppsala samt Pontificio Ateneo 

Sant`Anselmo i Rom. 

 

Doktorand 2012–2017 vid Uppsala universitet samt i Rom. Disputerade 22 september 2017 på en 

avhandling som behandlade förståelsen av Borgåöverenskommelsen och hur den implementerats: 

Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement – Unity through a deeper sense of apostolicity. 

Avhandlingen har recenserats i ett flertal svenska och internationella tidskrifter.  

 

Andra utbildningar (i urval) 
1999–2000 –  Pastoralteologisk utbildning, Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala.  

2000 Deacons week, College of the Resurection, Murfield Leeds i England, förberedande 

utbildning inför prästvigning tillsammans med anglikanska diakoner.  

2004–2008 Gick jag i regelbunden terapi för att utvecklas som själavårdare och förkunnare.  

2010–2012 Ignatius andliga övningar  

2007 Praktisk projektledning vid Wennels 

2008 UGL (Utveckling, Grupp, Ledarskap), försvarshögskolan 

2017 Pedagogisk grundkurs för universitetslärare  

2016–2017  Förberedande kyrkoherdeutbildning 

2022 UL (utvecklande ledarskap), försvarshögskolan 

 

Publikationer 
- Apostolic Succession in the Porvoo Common Statement – Unity through a deeper sense of 

apostolicity (Uppsala universitet, 2017). Doktorsavhandling (512s). 

- Svenska kyrkan – identitet & organisation, En småskrift från POSK, 2021. 

- ”Låt er förvandlas!”, i Vägar till tro – en bok om katekumenatet (Skellefteå: Artos 2010).  

- ”Kyrkan och hennes liturgiska liv”, i Ecclesia semper reformanda – texter om kyrkan, kyrkans liv 

och kyrkokritik, red. Markus Hagberg (Skellefteå: Artos 2017).  

- ”Att övervinna Babylon – Språk och ekumenik”, i Det kyrkliga språket, red. Marie Rosenius (Umeå 

universitet, 2017).  

- ”Apostolisk succession och biskopsämbetet i Borgåöverenskommelsen”, i Yksi, Pyhä, yhteinen – 

Apostolinen todistus muuttuvassa maailmassa, vänbok till biskop Matti Repo, Helsinki 2019.  

- ”Samspelet mellan ekumenik och kyrkorätt”, i Med god ordning och efter Guds vilja – en antologi 

om kyrkorätt, red. Leif Nordenstorm, Stiftelsen Fjellstedtska skolans skriftserie nr. 1, Artos 2019.  

- ”Den Evangelisk katolska kyrkan”, i Evangelisk katolicitet – om kyrkans enhet och identitet i Kristus, 

red. Berth Löndahl, Artos 2021.  

- ”Svenska kyrkans sakramentala liv i ekumeniskt perspektiv” i kommande antologi, Artos 2022.  

- ”Rom och den svenska församlingen”, i Svenska kyrkans församling i Rom femtio år 2022, Rom 

2022, red. Margot Björck och Maria Enqvist.  

- ”Sorores in Spe – Some comments on its content and possible reception”, in Centro Pro Unione – 

Bulletin, N101, Spring 2022, Rome 2022.  

 

Stor mängd artiklar i tidskrifter och dagspress.  

 



 

 

Föredrag  
Håller regelbundet föredrag i Sverige och internationellt om ecklesiologi, sakramentalteologi, 

ekumenik, kyrkorätt, ekonomi och pastoral strategi. Undervisar vid Stiftelsen Fjellstedtska skolan.  

 

Språkkunskaper  
Svenska – flytande, engelska – flytande, tyska – god läsförståelse, italienska – grundläggande  

 

Övrigt  
Idrottar gärna. Tennis, löpning och styrketräning. Spelade under många år fotboll. Spelat ishockey, bl.a. 

juniorhockey i Linköpings HC. Sjunger, spelar fiol (1992–94 i Linköpings domkyrkoorkester) och gitarr. 


