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Sammanfattning 

Pastoraten inom Svenska kyrkan blir allt större och därmed blir kyrkoherdens verksamhetsområde 
också  större  vad  beträffar  antalet  kyrkotillhöriga,  antalet  anställda  och  många  gånger  också 
förtroendevalda.  Vad innebär  det  att  vara  kyrkoherde i  ett  av Svenska  kyrkans  större  pastorat? 
Någon tidigare forskning finns inte som svarar på frågan vad kyrkoherdar inom Svenska kyrkan gör 
under sin arbetsdag. 

En observationsstudie och en dagboksstudie har därför genomförts med syfte att studera vad fem 
kyrkoherdar i Svenska kyrkan gör under en arbetsdag. 

Vad gör kyrkoherden? 
Svaret  kan bero på vilken kyrkoherde som avses.  Denna undersökning visar att  de ägnar olika 
mycket tid åt olika arbetsmoment. Kyrkoherdearbetet kan därför sägas vara inte ett utan flera olika 
yrken.
Det står dock klart att de ägnar mycket tid åt att organisera och administrerar arbetet. De ägnar lite 
tid åt pastoralt arbete, och de ägnar nästan ingen tid alls åt att undervisa.  Kyrkoherden arbetar 
mycket. Undersökningen visar att de har en arbetsvecka som omfattar nästan 50 timmar. 

Undersökningen visar att orden som läses ur kyrkohandboken vid mottagande av kyrkoherde inte 
stämmer särskilt väl med kyrkoherdens verkliga arbetsdag. De inledande orden som handlar om 
förkunnelse,   gudstjänst,  undervisning  och  själavård  är  uppgifter  som  kyrkoherden  inte  ägnar 
mycket tid åt. Däremot ägnas mycket tid åt det som andra avdelningen i inledningsorden säger, att 
vara ledare, att planera, samråda och att fördela uppgifterna i församlingen.  

Undersökningen  handlar  endast  om  kyrkoherdarnas  arbete  och  inte  i  vilken  omfattning 
församlingen bedriver undervisning eller firar gudstjänst. Församlingen kan alltså ha ett mycket rikt 
gudstjänstliv  och  en  väl  fungerande  undervisning  utan  att  kyrkoherden  under  den  tid 
undersökningen omfattar sysslar med uppgifterna. 
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Bakgrund

Den församling jag arbetar i (Urshults församling) står inför strukturförändringar. Stiftsstyrelsen, 
Växjö Stift har beslutat att de sju församlingarna, tillhörande Svenska kyrkan i Tingsryds kommun 
ska gå samman till ett pastorat från och med 1 januari 2010.  Strukturförändringar är inte ovanligt 
inom Svenska kyrkan. Enligt beräkningar kommer 340 församlingar att försvinna för att uppgå i 
andra år 2010 (Kyrkans tidning). Av matrikeln 2008 för Svenska kyrkan, framgår att det  i och med 
den   mandatperiod  som  började  2006  gjordes  35  strukturförändringar  i  form  av  nya 
pastoratsbildningar  (Matrikel  för  Svenska  kyrkan  2008:  395).  Detta  innebär  större 
verksamhetsområden för den som är kyrkoherde i pastoratet. 

Från flera håll (stiftets medarbetare, förtroendevalda i stiftsfullmäktige, kyrkoherdar m fl) hör jag 
åsikter om att kyrkoherdens arbetsuppgifter ändras när pastoraten blir större. När pastoraten blir 
större, påstår man,   handlar kyrkoherdens arbetsuppgifter allt mer om arbetsledning, organisation 
och  administration.  En  fallstudie  i  Skara  stift  visar  att  pastoratets  storlek  har  betydelse  för 
kyrkoherdens ledningsvillkor. Studien handlar om organisation och ledarskap men visar inte vad 
som  i  praktiskt  arbete  utmärker  arbetsdagen  för  kyrkoherden  i  det  stora  pastoratet  (Hedlind 
Claesson 2005). I och med strukturförändringar i mitt eget pastorat och i och med att pastoraten i 
Svenska kyrkan blir allt  större väcks mitt intresse för kyrkoherdens arbetsuppgifter. Vad arbetar 
kyrkoherden med i ett stort pastorat?

Svenska kyrkans grundläggande uppgift

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom 
kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning 
samt utöva diakoni och mission. Syftet är  att människor skall komma till tro på Kristus och 
leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen  
återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna 
grundläggande uppgift” (Kyrkoordningen s 48).

Svenska kyrkans uppdrag kan alltså sammanfattas i de fyra momenten gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission. Vidare säger kyrkoordningen att uppdraget egentligen handlar om en uppgift 
som i sig består av fyra huvuddelar: 

Gudstjänst
Själva  gudstjänstfirandet  beskrivs  som  det  som  konstituerar  Svenska  kyrkan.  För  att  vara  en 
församling måste alltså församlingen regelbundet fira gudstjänst.

Undervisning
En del av den undervisning församlingen ska bedriva är konfirmandundervisning. Dessutom kan 
annan form av undervisning ske, t e x söndagsskola, kyrkans barntimmar, studiecirklar, m m.

Diakoni
Kyrkoordningen har svårt att beskriva vad diakoni handlar om i forma av exakta uppgifter eller 
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tjänster. Diakoni handlar om 
olika former av hjälpverksamhet motiverad av det kristna budskapet och syftande till kristen  
omvårdnad” (Kyrkoordningen s 52). 

Mission
Här säger kyrkoordningen att :

”kyrkans missionsuppdrag är en fortsättning av det uppdrag som Jesus gav sina 
lärjungar när han gav dem fullmakt och sände ut dem att predika ”Guds rike”. Av 
grundläggande betydelse är den s. k. missionsbefallningen i Matt. 28: 19.20. ”Gå 
därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den heliga 
Andens namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er 
alla dagar till tidens slut”  ”(Kyrkoordningen s 52). 

Kyrkoherden ansvarar för att församlingens grundläggande uppgift  blir  utförd. Kyrkoherden har 
tillsyns- och samordningsansvar för den verksamhet som har med den grundläggande uppgiften att 
göra  och  ska  tillsammans  med  förtroendevalda  tillse  att  allt  sker  med  god  ordning 
(Kyrkoordningen).  Dock  kvarstår  frågan,  hur  gör  kyrkherden  det,  på  vilka  uppgifter  lägger 
kyrkoherden sin tid? 

  

Tidigare forskning
Olika samfund  och olika länder har olika namn för den yrkesgrupp vilka i Sverige kallas präster. I 
fortsättningen benämns dessa ”präster” oavsett vilket land de kommer ifrån eller vilket samfund de 
representerar.  

Chefers arbete
Stålhammar formulerat några kännetecken för att beskriva vad ledarskap bör handla om, 
kännetecken för 2000-talets ledare:

     ”1.  Vara visionär.
2. Vara värderingsförankrad.
3. Vara vägvisande.
4. Vara god pedagog.
5. Vara modig.
6. Vara en god människa.
7. Vara inspirerande.” (Stålhammar 1996 s 48).

Chef  och  ledarskapets  främsta  uppgift  ska  ses  som  ett  led  i  organisationens  förändring  och 
förnyelse.   Ledarskap  har med bestämmande att  göra,  men det  handlar  inte  om ett  hierarkiskt 
baserat chefskap, utan snarare handlar det om ett ledarskap som konstrueras i samspel med de ledda 
(Holmberg & Henning 2003).  

Berg behandlar ledningsfunktionen (chefskapet) inom skolan i sin forskning och beskriver ledning 
som ”en fråga om att genomföra ett faktiskt arbete, d.v. s. om att aktivt föra och organisera. För  
ledning  fordras  ett  ledarskap,  d.  v.  s.  personer/yrkesutövare  som  fullgör  de  uppgifter  som  är 
förbundna  med  ledning.  Detta  innebär  att  ledning  handlar  om utövandet  och  ledarskapet  om 
utövarna (Berg 2003 s 27).
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Nämnd forskning visar på att ledarskapet handlar om att föra organisationen framåt samt att leda
andra i detta arbete. På samma sätt behandlar Tyrstrup ledarskapet som ett viktigt led i att föra 
organisationen  genom  nödvändiga  förändringar,  som t.  ex.  kan  orsakas  av  sämre  ekonomiska 
förutsättningar vilka kräver att organisationen förändrar sitt sätt att arbeta. Men boken ger också en 
bild av chefskapets dilemma. Författaren har undersökt ledarskapet genom studier av och samtal 
med chefer på Ericssonkoncernen. Det finns ett skolexempel på ledarskap som handlar om hur en 
ledare går till väga när t ex en förändringsprocess ska genomföras. För ändamålet utarbetas en plan 
som innehåller allt som behöver göras inklusive det kronologiska tidschemat enligt vilken planen 
ska utföras. Enligt skolmodellen träder så ledaren till verket och allt blir genomfört så som det var 
tänkt,  också  enligt  det  kronologiska  tidsschemat.  Men  av  studien  framgår  att  det  goda 
skolboksexemplet på väl genomfört ledarskap inte sammanfaller med den verklighet cheferna på 
Ericsson befinner  sig i.  Istället  lever  cheferna i  ständig förändring där nya uppgifter  hela tiden 
påkallar uppmärksamhet vilket framtvingar ett ledarskap som författaren kallar ”det improviserande 
ledarskapet” (Tyrstrup 2005).  

Vad gör chefer ?
Sedan  länge  har  det  varit  känt  att  chefer  har  mycket  att  göra.  En  av  de  första  att  undersöka 
företagsledares arbetsdag var Sune Carlson. Cheferna fick genom sina sekreterare rapportera in vad 
de gjorde unders sitt arbete. Efter utförd undersökning fick Carlson ändra en förutfattad mening om 
ledarskapets villkor. Han trodde att ledaren var som en slags dirigent som stod på pulpeten och 
viftade  med  sin  taktpinne.  Efter  studien  förstod  han  att  ledaren  mer  var  att  likna  vid  en 
sprattelgubbe.  En sådan sprattelgubbe där  många drar  i  snörena för  att  påkalla  uppmärksamhet 
(Carlson 1950). 

Mintzberg ställde 1973 frågan ”Vad gör en chef och hur spenderar han sin arbetstid?” Mintzberg 
konstaterar genom observationer att 22% av arbetstiden går åt till skrivbordsarbete och att 59 % 
ägnas åt planerade möten.  Det framgår dock inte av undersökningen vad skrivbordsarbetet handlar 
om,  inte  heller  vad  telefonsamtalen  handlar  om eller  vad  som avhandlas  vid   sammanträdena 
(Mintzberg 1973).

Medan Minzbergs undersökning är gjord inom större  organisationer har Florén & Tell  gjort  en 
undersökning  inom  mindre  organisationer.  Chefen  spenderar  där  46%  av  sin  arbetsdag  vid 
skrivbordet medan 15% ägnas åt planerade möten. Inte heller här anges vad chefen gjorde vid sitt 
skrivbord, eller vad som avhandlades vid mötena (Florén & Tell 2003).  

En  del  präster  blir  kyrkoherdar  liksom  en  del  läkare   blir  chefer  inom  olika  enheter  inom 
sjukvården. Westin analyserar läkarens arbetssituation som chef och ger svar på frågan hur läkaren 
på bästa sätt ska klara av alla de förväntningar som ställs på henne/honom. I boken beskrivs hur 
läkaren får ett nytt jobb när hon/han blir chef. Författaren kommer fram till att när en läkare blir 
chef för en normalstor klinik är det rimligt att högst en halv dag per vecka ägnas åt sjukvårdsarbete, 
resten ägnas åt chefskapets olika arbetsuppgifter.   Vidare ser författaren ett problem för den läkare 
som inom sin profession också är professor att tillsammans med sitt chefskap också uppehålla sin 
forskning. Kanske, säger författaren, kan en forskning på endast 20 % bedrivas av den som ska 
kombinera ett arbete som verksamhetschef och professor. Författaren efterlyser betydligt större stöd 
och  uppmuntran  till  de  läkare  som  antar  chefskap  inom  vården.  Stödet  bör  komma  från 
Läkarförbundet,   Landstingsförbundet,  Chefsföreningen  m.fl.   (Westin  2002).   Att  vara  präst  i 
Svenska  kyrkan  kan  innebära  olika  befattningar  och  uppdrag.  Att  vara  präst  innebär  inte  per 
automatik ett chef och ledarskap. Sammanfattningsvis vet vi ganska lite om hur chefers arbetsdag 
gestaltar sig och vilka arbetsuppgifter de utför.

                                                                                                                                                            7



Tidigare forskning, präster som chefer 
Hartshorne och Froyd var några av de forskare som började att studera  vad präster gör i sitt arbete. 
Deras  forskning  omfattade  präster  inom  Baptistsamfundet,  USA (Hartshorne  &  Froyd  1945). 
Blizzard  gjorde  1955  studier  på  präster  och  deras  arbetsuppgifter.  Det  unika  med  Blizzards 
forskning var att en mångfald av präster från olika samfund blev föremål för undersökningen. Ingen 
katolsk  präst  ingick,  däremot  kom 24  % av  de  tillfrågade  från  Presbyterian  Church,  23% var 
metodister,   16  % från  Episcopal  church,  7% från  Lutherska  kyrkan,  samt  ytterliggare  några 
samfund. Samtliga tillhörde the National Council of Churches (Blizzard 1985). 
Samuel Blizzard omnämns som banbrytande när det gäller att  beskriva prästers uppgifter  under 
deras arbetsdag och hans undersökning var under lång tid den enda i sitt slag (Brunette – Hill & 
Finke  1999).  Blizzard  presenterade  resultatet  i  en  artikel  i  ”The  Christian  Century”  1956  där 
undersökningens stora omfång framgår. Det var nämligen inte mindre än 690 präster som deltog i 
undersökningen.  Blizzard  bad   prästerna   beskriva  vad  de  gjorde  dagen  innan.  De  fick   ett 
frågeformulär där de genom frågor fick beskriva sitt arbete dagen före, vad de gjorde, hur mycket 
tid de använde för t e x andlig vägledning och hur de såg på sitt arbete (Blizzard 1956).

Blizzard strukturerade prästernas arbete i sex olika kategorier:

• Administration.
• Organisation.
• Pastoralt arbete.
• Predikan.
• Liturgi – att leda församlingen i gudstjänst.
• Undervisning.

Blizzard bad prästerna rangordna dessa kategorier utifrån vilka de tyckte var

• Mest viktig
• Mest effektiva, högst verkningsgrad, gjorde mest nytta.
• Mest lustfyllt (det som de tyckte mest om att arbeta med).

När det gällde de viktigaste uppgifterna rangordnade prästerna uppgifterna enligt följande från mest 
viktigt till minst viktigt:

1. Predikan
2. Pastoralt arbete
3. Liturgi, att leda församlingen i gudstjänst
4. Undervisning
5. Organisation
6. Administration

När det gällde de uppgifter där de ansåg att de gjorde mest nytta fördelade sig resultatet enligt 
följande från mest nyttigt till minst nyttigt:

1. Predikan
2. Pastoralt arbete
3. Undervisning
4. Liturgi, att leda församlingens i gudstjänst
5. Administration
6. Organisation  

                                                                                                                                                            8



När det gällde vilka uppgifter prästerna tyckte mest om att arbeta med, fördelade sig resultatet från 
mest lustfyllt, till minst lustfyllt:

1. Pastoralt arbetet
2. Predikan
3. Undervisning
4. Liturgi, att leda församlingen i gudstjänst
5. Organisationen
6. Administration

Ur  sitt  forskningsmaterial  gjorde  Blizzard  en  analys  för  att  se  vad  prästerna  gjorde  under  sin 
arbetsdag. 480 rapporter låg till grund för analysen där Blizzard i sin sammanställning lät  predikan 
och liturgi tillsammans bli en kategori. Av undersökningen framgår att ungefär: 

• 40 % av arbetsdagen ägnades åt administration.
• 25 % av arbetsdagen ägnades åt pastoralt arbete.
• 20 % av arbetsdagen ägnades åt predikan och liturgi.
• 10 % av arbetsdagen ägnades åt organisation.
• 5 % av arbetsdagen ägnades åt undervisning.

Blizzard konstaterade att det prästerna tycker minst om att arbeta med, upplever gör minst nytta och 
är minst viktigt att arbeta med är administration, men det är den uppgift de ägnar sig allra mest åt. 
Undersökningen visar att prästernas verkliga arbetsdag inte stämmer särskilt väl med vad de anser 
om  sitt  arbete  som  viktigt,  nyttig  och  lustfyllt.  Artikeln  kallar  Blizzard  för  ”The  Minister´`s 
Dilemma” (Blizzard 1956).

Brunette-Hill & Finke ville med Blizzards forskning som grund veta om någon förändring skett vad 
beträffar  prästers  arbetsuppgifter.  Forskarna  bestämde  sig  för  att  undersöka  samtliga  präster  i 
kyrkorna inom Milwauke County i USA. I området fanns 921 präster. 856 enkäter skickades ut och 
av dessa svarade 310 vilket betyder att 36.3 % av prästerna besvarade enkäten. I enkäten ombads 
prästerna  beskriva sitt arbete under arbetsveckan. För att också få med gudstjänster i rapporten 
ombads  de  att  berätta  om gudstjänstarbetet  under  en  månad.  Svaren  i  frågeformulären  från  de 
protestantiska prästerna jämfördes med resultaten i  Blizzards undersökning och några skillnader 
blev tydliga. Se tabell 1. 

Tabell 1. Jämförelse av tid för olika arbetsmoment under en arbetsvecka, mellan Blizzards och 
Brunette – Hill & Finkes undersökningar.

Kategori Blizzard 1955
timmar

Brunette-Hill & Finke 1994
timmar

Undervisning 3,4 4,2
Predikan och liturgi 12,4 11,9
Pastoralt arbete 18,9 12,9
Administration och 
Organisation

34,6 18,7

Arbetad tid                                                           69,3                                              47,7
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I denna redovisning har Brunette – Hill & Finke slagit samman kategorierna till fyra stycken: 
Resultatet redovisas i timmar. Från deras artikel redovisas här huvudrubrikerna (Brunette-Hill & 
Finke 1999 s 54).

Prästernas totala arbetstid per vecka hade minskat från 69, 3 timmar per vecka till 47.7 timmar per 
vecka. Forskarna pekar också på den skillnad som blivit tydlig vad beträffar den tid prästerna lägger 
ner på pastoralt arbete, alltså kontakt med församlingsmedlemmar, hembesök och besök hos de som 
är sjuka. Undersökningen från 1994 visar en minskning med 6 timmar per vecka för pastoralt arbete 
jämfört med undersökningen 1955.  När forskarna närmare studerade Blizzards samlade material 
såg de också att prästerna nu ägnade betydligt mer tid åt att planera arbetet än vad de gjorde 1955. 
Dock hade den sammanlagda arbetstiden för administration och organisation minskat (Brunette-Hill 
& Finke 1999).

Mer forskning har gjorts om präster och deras arbete, men dessa studier omfattar inte på samma sätt 
de olika arbetsuppgifterna präster sysselsätter sig med under sin arbetsdag som tidigare forskning 
gör. Kuhne och Donaldsson undersökte 1995 prästernas arbetsdag. Undersökningen handlade om 
prästernas verbala kontakt med människor i sin arbetsdag kontra skrivbordsarbete. Undersökningen 
omfattade 5 veckor och forskarna konstaterade att de tio prästerna vilka studien omfattade arbetade 
i genomsnitt 51 timmar i veckan. De arbetade med 41 arbetsmoment per dag av vilka 49% tog 
mindre  än  5  minuter  att  utföra.  Vidare  framgår  av  undersökningen  att   genomsnitt   25%  av 
prästernas    arbetsdag  i  genomsnitt  används  till  administration,  men detta  moment  kan också 
innefatta samtal med medarbetare.   Prästena själva säger att  den viktigaste delen i  deras arbete 
handlar om att predika och att leda gudstjänst. Undersökningen visar dock att det var väldigt lite av 
den sammanlagda tiden de verkligen ägnar sig åt det, bara 12 %.  Däremot ägnar de mycket av sin 
skrivbordstid  (46%) åt att skriva och förbereda predikan. Under sin arbetsdag träffar prästen många 
personer och 72 % av de  planerade mötena handlade om evangelisation, rådgivning, undervisning, 
predikan och gudstjänst ( Kuhne & Donaldson 1995).

Undersökningar har också gjorts där präster ombetts att reflektera över sitt arbete. Präster i och runt 
Chicago tillhörande olika kristna samfund (ej  katolska)  tillsändes ett  frågeformulär.  667 präster 
svarade på enkäten. Undersökningen omfattade inte prästernas sysslor i vardagsarbetet utan höll sig 
till hur man trivdes med sitt arbete och om man kunde tänka sig att lämna det.

• 44 % svarade att de kände mycket starkt för församlingen  de arbetade i och att de ville 
fortsätta arbeta där.

• 68% svarade att de upplevde sitt yrke som rätt val och kunde inte tänka sig att byta.
• 58 % svarade att de skulle välja prästyrket igen om de fick välja.
• 28 % har aldrig tänkt på att lämna prästyrket och
• 45 % har möjligen tänkt tanken, men inte allvarligt övervägt det.    

Av  undersökningen  framgår  att  prästernas  upplevelse  av  arbetet  och  sina  arbetsförhållande  är 
positivt (Hoge, Dyble & Polk 1981). Detta trots att annan forskning (se ovan) visar att de ofta har 
långa arbetsdagar och ofta inte får arbeta med det som de tycker mest om.

En  undersökning  gjordes  i  Norska  kyrkan  för  att  utröna  vad  kyrkliga  ledare  gjorde  under  sin 
arbetstid. Tre olika arbetsledare undersöktes. Unikt för Norge är att arbetsledarskapet inom kyrkan 
handhas av sk ”daglig ledare” och inte som i Sverige av en kyrkoherde.  Arbetsledarna befann sig 
på  församlingsnivå,   pastoratsnivå  och  den  tredje  arbetade  på  stiftsnivå.   Av  undersökningen 
framgår att ledarna använde större delen av sin arbetstid  åt  skrivbordsarbete samt planerade möten 
och  sammanträden  (Askeland  2005).   Jag  antar  att  detta  också  är  deras  arbetsuppgifter.  Av 
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redovisningen framgår att de inte alls sysslar med traditionella prästerliga uppgifter såsom att leda 
gudstjänster och förvalta sakramenten. Den rapport som framlades i Norge om ledare och ledarens 
roll i den Norska folkkyrkan behandlar också den roll som den sk daglig lederen har. I rapporten 
nämns  också  den  roll  församlingsprästen  har  i  församlingslivet,  men  det  är  alltså  inte 
församlingsprästens roll att leda arbetet. (Askeland 1998). 

I  USA gjorde  MacMillan  (2002)  en  undersökning  för  att  utröna  vad  präster  gör  under  en 
arbetsvecka.  En  av  undersökningarna  gällde  protestantiska  präster.  Resultatet   presenteras  som 
medianvärden i tabell 2. 

Tabell 2. Prästers fördelning av arbetstid enligt McMillan (2002).

Medianvärde i procent
Förberedelse av predikan och gudstjänst 32
Pastoralt arbete 20
Administration  och möten 16
Undervisning 14
Samfunds- och samhällsuppgifter 6

Timmar
Tid för bön och  meditation 8
Tid för litteratur och läsning 5
Den totala arbetstiden 50

                                                     
  

Av undersökningen framgår också hur en arbetsvecka skiljer sig åt mellan präster inom katolska och 
protestantiska  samfund.  Skillnaden  framgår  också  då  kvinnliga  och  manliga  präster  jämförs. 
Katolska präster arbetar nära 53 timmar i veckan medan de protestantiska kollegerna arbetar 46 
timmar  per  vecka.  Vidare  framgår  att  katolska  präster  ägnar  sig  under  10  timmar  åt  bön  och 
meditation  medan  de  protestantiska  prästerna  ägnar  7  timmar  för  samma  uppgift.  Resultatet 
presenterat som ett medianvärde. Båda grupperna ägnar lika mycket tid åt pastoralt arbete medan 
katolska  prästerskapet  ägnar  31  timmar  åt  administration  och  förberedelse  inför  möten.  De 
protestantiska prästerna använder 14 timmar för uppgiften.

 I en jämförelse finns också mellan kvinnliga  och manliga präster inom protestantiska samfund. 
Undersökningen  visar  att  männen  ägnade  33  timmar  åt  gudstjänst-  och  predikoförberedelse, 
kvinnorna ägnade 26 timmar åt uppgiften.  Männen ägnade 15 timmar åt administration medan 
kvinnorna använde 23 timmar för samma uppgift.  Resultatet är redovisades som medianvärde (Mc 
Millan 2002).  

Det finns litteratur kring prästers arbete vad beträffar ledarskap (Caroll 2002), om deras arbete ur 
jämställdhetsaspekt (Wallace 1992; Weidman 1985).  Vidare finns litteratur som behandlar prästens 
arbete  och  liv  ur  ett  sociologiskt  perspektiv  (Mickey & Ashmore  1992).  Litteraturen  beskriver 
prästers arbete och deras arbetsförhållande, men beskriver inte vad de praktiskt sysselsätter sig med 
under sin arbetsdag. Litteraturen har därför inte något väsentligt att tillföra min undersökning. 
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En sammanställning av tidigare forskning presenteras i tabell 3.
Från Askelands forskning är det resultatet från den medelstora organisationen som redovisas. 

Tabell 3. Sammanfattning av prästers och ”daglig lederes” arbete från tidigare forskning.

Blizzard 
1956

Brunett-Hill 
& Finke 1999

Kuhn &
Donaldson 1995

McMillan 
2002

Askeland*
2005

Enhet Medelvärde
procent

Medelvärde
procent

Medelvärde
procent

Medianvärde 
procent  

Procent 

Administration
Organisation

50 39 25 16
(administration

och möten) 

6
(samfunds- och 
samhällsupp- 

gifter) 

51,6 
(skrivbords-

arbete)

1,4 
(telefonsamtal)

42,2 
(planerade 

möten)

1,9 
(oplanerade 

möten) 

3,1
(besök i 

verksamheten) 

Pastoralt
arbete

25 27 72 
(utgjordes av 

planerade mötena om 
evangelisation, 

rådgivning, 
undervisning, 
predikan och 
gudstjänst)

20 

Predikan
liturgi

20 25 12 

(46 % av 
skrivbordstiden 
ägnades åt att 

förbereda gudstjänst 
och predikan)

32
(förberedelse av 
gudstjänst och 

predikan) 

Undervisning 5 9 14
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Medianvärde
antal timmar

Bön och 
meditation

8

Litteratur och 
läsning

5

Timmar per vecka
Arbetad tid 69,3 47,7 51 50

*Resultatet avser daglig ledere (1 person) i den medelstora organisationen 

Kyrkoherdens ställning i Svenska Kyrkan
Kyrkoherden  är  den  som ska  leda  arbetet  i  församling  och  pastorat.  Enligt  kyrkoordningen  är 
pastoratet  kyrkoherdens  tjänstgöringsområde.  Pastoratet  kan bestå  av endast  en församling eller 
flera  församlingar.  ”Kyrkoherden  har  ansvar  för  tillsyn  och  övergripande  samordning  av  all  
verksamhet  utifrån församlingens  grundläggande uppgift,  gudstjänst,  undervisning,  diakoni  och  
mission”  (Kyrkoordningen 2kap 6§). Dock kan chef och arbetsledarskapet för kyrkogårdspersonal 
handhas av andra personer i organisationen, liksom också en kyrkogårds- och fastighetschef kan 
vara chef och arbetsledare för vaktmästare och  städpersonal.  När pastoraten blir större blir också 
kyrkoherdens verksamhetsområde större och ofta innebär detta också fler anställda. Kyrkoherden 
får utöver arbetet med kyrkans grundläggande uppgifter också ägna sin tid åt personalärenden och 
många  kyrkoherdar  ägnar  mycket  tid  och  intresse  åt  just  personalfrågor  (Stålhammar  1996).  I 
gällande kyrkoordning sägs tydligt att med kyrkoherdens tillsynsansvar följer inte per automatik 
något generellt chefskap (Kyrkordningen 2 kap 6§). I utredningen ”Styra och Leda” skärps dock 
kraven och möjligheterna för kyrkoherden att vara pastoratets chef i det att ”kyrkoherden får enligt 
utredningens förslag uppgiften att leda all verksamhet i församlingen. Kyrkoherden ska även leda 
samfällighetens verksamhet i en pastoratssamfällighet” (Styra och leda 2008:1).  

Forskning om kyrkoherdar i Svenska kyrkan
Flera undersökningar har  gjorts tidigare på svenska kyrkoherdar. Per Hansson gjorde tillsammans 
med Jon Aarum Andersen en undersökning angående kyrkoherdarnas ledarstil och jämförde det 
med den ledarstil  rektorer och chefer på försäkringskassan besitter (Hansson & Andersen 2008).
Vidare  har  Hansson  skrivit  om  samspelet  mellan  kyrkoherde  och  kyrkoråd  (Hansson  2004a; 
Hansson 2004b).
     
Inför ett prästmöte i Luleå stift gjorde Lisa Tegby en serie intervjuer med församlingsmedlemmar 
där det framgår att de var medvetna om att kyrkoherden är chef och arbetsledare, men samtidigt var 
de inte medvetna om vad denna del av arbetet innebar. När kyrkoherdarna ska beskriva sig själva 
som ledare och vad ledarskapet innebär gör de det på följande sätt: ”samla, leda personalen, vara 
andlig  ledare,  få  det  organisatoriska  att  fungera,  prioritera,  strukturera  och  organisera,  
skapa  ett  förtroendefullt  samarbete.  Dessutom  nämns  t  ex  gudstjänstens  utformning, 
ungdomsarbetet  och önskan att  få vara präst” (Tegby 2001). Många som blivit  kyrkoherdar är 
också medvetna om att kyrkoherdeskapet innebär att gå in i en ny roll, en chefsroll vilket Hansson i 
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sin forskning konstaterar (Hansson 1996).  
 

Stålhammar intervjuade tre kyrkoherdar och bad dem berätta om sina arbetsuppgifter. Kyrkoherden 
i ett pastorat med 14 759 tillhöriga berättar att:

”hennes administrativa arbete är stort och utförs mest vid skrivbordet. Det handlar om 
personalfrågor, rekrytering, nyanställningar, lösa små problem när t ex två  kyrkomusiker
vill vara lediga samtidigt. 
Samtidigt påpekar hon att hon är för mycket präst. Jag har för många begravningar 
och sådana uppdrag. Jag har för långa arbetsveckor. Vi har under många år haft 
problem med vakanser och sjukfrånvaro.  Antalet  begravningar anpassar sig ju  inte till  
antalet präster”  (Stålhammar 2002 s 113).    

 
Vidare  behandlar  Stålhammar  synen  på  ledarskap,  sökprofiler  på  kyrkoherdar,  en  analys  av 
kyrkoherdens ledningsvillkor m m (Stålhammar 2002).

Vad handlar det dagliga arbetet om för en kyrkoherde i att stort pastorat i Svenska kyrkan?  Frågan 
är svår att få svar på utifrån tidigare forskning. Kyrkoherden har ett tillsynsansvar vilket betyder att 
kyrkoherdens uppdrag innefattar allt som händer och sker inom en församling (Hansson 2004b). 
Men vilka uttryck tar  det  sig i  det  vardagliga arbetet?  Finns  det  någon utarbetad teologi  kring 
kyrkoherdetjänsten? En fråga ställd redan 2001 (Brodd 2001). Gällande kyrkoordning innehåller 
inte  någon  samlad  teologisk  reflektion  kring  uppdraget  att  vara  kyrkoherde.  Däremot  betonas 
ledarskapsrollen  och  de  funktioner  som handlar  om organisation  och  övergripande  ansvar.  En 
genomgång  av  forskningen  på  området  visar  att  det  inte  finns  någon  undersökning  kring 
kyrkoherdens arbetsuppgifter. Frågan jag ställer pockar på ett svar: Vad gör en kyrkoherde i ett 
större pastorat tillhörande Svenska kyrkan?  

Syfte

När en kyrkoherde välkomnas och mottages i den församling hon/han ska vara herde och ledare för 
hålls  en  mottagningsgudstjänst  där  biskopen  eller  någon  i  dennes  ställe  läser  följande  ord  ur 
kyrkohandoken:

”En  kyrkoherde  skall  som  varje  präst  förkunna  Guds  ord,  förvalta 
sakramenten,  leda  församlingens  bön och  tillbedjan  i  gudstjänsten,  undervisa  och  
utöva själavård. 

(Kyrkoherden har därtill ett särskilt ansvar för pastoratet). 

Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens/församlingarnas andliga ledare och 
tillsammans med (övriga präster och) de förtroendevalda tillse att allt sker efter guds  
vilja.  Kyrkoherden  skall  planera  och  samråda,  uppmuntra  och  inspirera  
medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen och verka för församlingens tillväxt  
i tro på Herren”   (Den svenska kyrkohandboken 1999 s 277).

Kyrkohandboken liksom kyrkoordningen är normerande för Svenska kyrkan. 
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Att vara kyrkoherde innebär flera saker enligt dessa mottagningsord. Förutom att förkunna, förvalta 
sakramenten, leda bön och tillbedjan, undervisa och bedriva själavård ska också kyrkoherden vara 
ledare.  Kyrkoherden ska utöver det som åvilar varje präst också svara för ledning och styrning av 
pastoratets personal och verksamhet.  Just  det  sistnämnda förstärks i  utredningen Styra och leda 
(Svenska kyrkans utredningar  2008:1),  men samtidigt  är  mottagningsorden de samma.  Trots  att 
pastoraten blir större och därmed också de personalgrupper vilka kyrkoherden har huvudansvaret 
för  blir  större,  är  mottagningsorden  de  samma.  Går  det  att  som  kyrkoherde  utföra  all  de 
arbetsuppgifter mottagningsorden talar om?
 
Vad som fattas  är  en  analys  av kyrkoherdens  arbetsdag och därför  är  denna  uppsats  syfte   att 
undersöka vilka arbetsuppgifter en kyrkoherde i ett större pastorat sysselsätter sig med. 

Frågeställningar
För att undersöka kyrkoherdarnas arbetsdag har jag undersökt följande frågeställningar:

 
a) Vad gör kyrkoherden under sin arbetsdag?

b) Hur förhåller sig det som kyrkoherden gör under sin arbetsdag, med orden 
     i kyrkohandoken vilka uttalas vid mottagande av kyrkoherden?

Mitt  syfte  är  inte  att  värdera  olika arbetsuppgifter.  Syftet  är  heller  inte  att  avgöra  om den ena 
arbetsuppgiften är viktigare än den andra. Vidare vill jag genom analys av resultatet jämföra den 
faktiska arbetsdagen med kyrkohandbokens mottagningsord.  Kommer alla  momenten att  finnas 
med?

Metod  

Syftet med uppsatsen är, som ovan nämnts, att undersöka vad kyrkoherden gör under sin arbetsdag 
och hur det förhåller sig till kyrkohandbokens mottagningsord. För att besvara  frågorna har jag 
undersökt  fem kyrkoherdar genom en observationsstudie och genomfört en dagbokstudie.  

Urval
När man som jag arbetat som präst under ett antal år i samma stift lär man känna sina kollegor. Vi 
möts i olika sammanhang och blir mer eller mindre bekanta med varandra. Jag ville undvika att ha 
en  arbetsmässig relation till de personer jag hade för avsikt att undersöka och vände mig därför till 
ett grannstif. Bland de fem kyrkoherdar jag valt är båda könen representerade. 
Jag  önskade  en  spridning  i  åldrar  samt  en  spridning  i  antal  år  som  kyrkoherde  i  respektive 
församling.  Utifrån dessa kriterier  valde jag 5 kyrkoherdar  varav den äldste  är  född 1946,  den 
yngste 1964. En av kyrkoherdarna har tjänstgjort i församlingen sedan 1986, medan den som är 
nyast i tjänst började 2007.  

En kyrkoherde (redovisad som nr 2a) kontaktade mig efter observationsstudien och förklarade att 
det inte fanns någon möjlighet att delta i fortsatt dagboks studie. Jag ville hålla kvar vid antalet 
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kyrkoherdar  och  gjorde därför  ett  tilläggsurval.  Ytterliggare en  kyrkoherde i  stiftet  kontaktades 
vilken benämns nr 2b.   

Pastoraten i stiftet har i genomsnitt ca 6000 tillhöriga. Eftersom jag ser en tendens till allt större 
pastorat valde jag därför att studera kyrkoherdar i pastorat med fler tillhöriga än medelpastoratet. 
Fem pastorat utvaldes, på några olika orter i stiftet.

I utgångsläget valdes fem kyrkoherdar. Jag medger att antalet är en fråga för diskussion, men i ett 
arbete av detta omfång anser jag att antalet kan begränsas till de fem jag valt. Dessutom märkte jag 
efter att ha undersökt dessa fem ett mönster vad beträffar arbetsuppgifterna.  

                                                                                                                                                       

Undersökningarnas upplägg 

1. Observationsstudie
Inledningsvis gjordes en observationsstudie. De veckodagar observationerna ägde rum var måndag, 
tisdag, onsdag eller torsdag.  Metoden bedöms vara tillförlitlig eftersom den inte är beroende av vad 
människor säger att de gör, eller arbetar med. Det som faktiskt händer är det som antecknas och 
ligger till grund för forskningen (Denscombe 2000). 

Under en dag besökte jag kyrkoherden och följde med i arbetet.  Jag antecknade löpande under 
dagen det som hände, när jag kom hem renskrev jag anteckningarna. Undersökningen kan beskrivas 
som en deltagande observation där den jag iakttog var väl medveten om min närvaro (Björklund & 
Paulsson  2003).  Motsatsen  skulle  vara  att  skugga  en  motpart  utan  att  personen  visste  om det 
(Czarniawska 2007).  Vid en undersökning av kyrkliga ledare i  Norge gjordes  under  en dag en 
deltagande  observation  (Askeland  2005).  Metoden  deltagande  observation  använde  också 
Mintzberg  redan på 1970-talet i sin undersökning (Mintzberg 1973). Andra har gjort observationer i 
betydligt längre perioder (Czarniawska 2007). Jag är också medveten om den förmån jag besitter i 
att själv vara präst och kyrkoherde, när det är kyrkoherdar jag vill besöka och iaktta. Min prästkrage 
gav mig tillträde till samtal och sammanträde som den förutan hade varit omöjligt. Med andra ord 
gav min egen profession mig tillträde till den yrkeskategori jag ville studera ( Denscombe 2000). 
Fördelen med denna metod är att det inte behövs någon särskild utrustning. Förutom att jag på 
något sätt måste ta mig till plasten för studien krävs bara mitt eget jag som instrument. 

2. Dagboksstudie
Kyrkoherdarna ombads att under en arbetsvecka anteckna vad de gjorde (bilaga 1). Av mig fick de 
ett häfte med 14 papper, två för varje dag, måndag till och med söndag. (bilaga 2). Aktuell vecka 
blev den vecka som följde efter mitt besök och är en av veckorna i mars månad. Ingen av dessa 
veckorna omfattar sportlov eller veckan före påsk. De veckor studien omfattar kan därför så långt 
det är möjligt benämnas ”vanliga arbetsveckor”. Kyrkoherde 2b skriver sin dagbok veckan efter 
påsk vilken innehåller annandag påsk.

Denna typ av material ger min forskning följande bidrag:

”*Faktiska data: en journal över saker som har inträffat, beslut som har fattats och 
   människor som har varit involverade.

 *Betydelsefulla händelser: en identifiering av saker som uppfattas som särskilt viktiga och 
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   en beskrivning av dagboksförfattarens prioriteringar.

 *Personlig tolkning: en personlig reflexion över tolkning av händelser, samt en redogörelse 
   för personliga känslor och uppfattningar beträffande de beskrivna händelserna.”

                                                                                                                       (Denscombe 2000 s 193).

Att beskriva ett arbete.
Svenska  kyrkans  grundläggande  uppgift  kan  som  jag  ovan  nämnt,  sammanfattas  i  de  fyra 
momenten gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Under kyrkoherdens arbetsdag kan det bli 
synligt vilka uppgifter som handlar både om gudstjänst och undervisning. Däremot är det svårt att 
ur materialet få fram vilka arbetsuppgifter som handlar om diakoni och mission. Inte minst när 
kyrkoordningen själv har svårt att precisera vad dessa moment handlar om.

Jag har valt att redovisa kyrkoherdarnas olika arbetsuppgifter i de fyra arbetsmoment vilka Blizzard 
använde sig av i sin forskning. I observationen av kyrkoherdarna samt i dagboksstudien sorterar jag 
in deras arbete enligt momenten enligt följande:

Undervisning
Konfirmand  undervisning  är  en  del  av  församlingens  undervisning,  endast  en  av  
kyrkoherdarna   bedriver sådan  undervisning.  Men det kan också handla om att samtala  
med och undervisa anställda om kyrkans tro och traditioner. En av kyrkoherdarna har vid  
tillfället  prästpraktikanter  i  sin  församlingen   och   att  instruera  och  handleda  dem  
räknas också som undervisning. En kyrkoherde var under veckan ombedd att föreläsa vid en 
studiedag för förskollärare, vilket också redovisas som undervisning.   

Pastoralt arbete.
I  redovisningen  handlar  detta  om  samtal  med  frivilliga  medarbetare,  uppvaktning  på  
födelsedagar, delta i församlingens sopplunch, besöka loppmarknaden,  möten och samtal  
med sörjande, besök på öppet hus för daglediga samt samtal med enskilda personer, fysiskt 
eller i telefon.

Gudstjänst och predikan. 
Momentet  handlar  om  när  kyrkoherden  leder  gudstjänst  i  olika  former.  Även  
begravningsgudstjänst redovisas enligt detta moment.  Momentet omfattar även de tillfällen 
då  kyrkoherden  själv  deltar  i  gudstjänst  ledd  av  någon  annan  präst,  liksom  också  
förberedelse  inför  gudstjänst  såsom  att  skriva  predikan,  att  samtala  med  kantorn  om  
psalmerna  eller  att  planera  gudstjänsten  tillsammans  med  kyrkvärdar  eller  andra  
involverade. 

Administration och organisation.
Till detta moment förs sådant som inte återfinns i den andra momenten, alltså sådant som 
handlar  om  att  organisera  och  administrera  pastoratets  arbete.  Hit  hör  arbetsledning,  
budgetarbete,  möten  och  sammanträden.  En  av  kyrkoherdarna  ägnade  en  del  av  sin  
vecka åt slutbesiktning av nyrenoverad kyrka vilket också redovisas till detta momentet.  
Under tre dagar av sin arbetsvecka deltog en kyrkoherde i utbildning för kyrkoherdar ordnad 
av  stiftet,  en  utbildning  obligatorisk  för  nytillträdda  kyrkoherdar.  Dessa  tre  dagar  
räknas också till  detta moment eftersom utbildningens syfte  är  att   förmedla kunskap i  
ledning och organisation.     
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Kritisk granskning av metod
                     

1. Observationsstsudie

Att vara på någon annans arbetsplats och följa en arbetstagare kan påverka arbetet ( Czarniawska 
2007).  Jag kan inte  veta  om kyrkoherdens  arbetsdag hade sett  annorlunda ut  om inte  jag varit 
närvarande. En av de kyrkoherdar jag besökte ville ta med mig på en rundtur för att visa lokalerna. 
Hade jag inte varit där hade förmodligen kyrkoherden arbetat med andra uppgifter den stunden. Det 
kan medföra  vissa svårigheter  att  både vara  en i  gruppen (en präst  av många närvarande)  och 
samtidigt vara den som bara har till uppgift att observera (Denscombe 2000). 
Någon kyrkoherde sa ” när jag är här på mitt rum och har dörren öppen, då vet de andra att de gärna 
får  komma  in  och  prata  och  ställa  frågor”.  Under  min  närvaro  var  dörren  öppen  några 
eftermiddagstimmar, men kanske fanns det personal som undvek att komma in i rummet eftersom 
de visste att jag var där. 

Det jag iakttog under mina besök är helt beroende av min egen person och hur jag uppfattar och 
tolkar det som händer. Därför blir det svårt för läsaren att kontrollera tillförlitligheten (Denscombe 
2000). 

2. Dagboksstudie

Vad jag  inte  har  kunskap  om är  hur  kyrkoherdarna  antecknat  sitt  arbete.  Har  någon  gjort  det 
fortlöpande allteftersom uppgifterna avlöst varandra, medan andra gjort det vid dagens slut, eller 
kanske efter några dagar?  Anteckningarna är författarens tolkning av det utförda arbetet. Vad den 
ene  kyrkoherden  kallar  ett  själavårdande  samtal,  kan  den  andre  kalla  för  ”samtal  med 
församlingsbor på kyrkbacken”.  En kyrkoherde skriver ”skrivbordsarbete” medan andra i detalj 
redogör  för  vad  de  sysslar  med  som  t.  ex.  ”budgetarbete,  planering  inför  personalmöte, 
semesterplanering” o s v.  Jag är också medveten om att tiden för dagboksstudien kan spela roll. Om 
studien gjorts vid annan tidpunkt på året hade möjligen resultatet inte sett exakt likadan ut. Några 
sommarveckor hade gett ett annat resultat, liksom någon vecka i december förmodligen också gett 
ett annat resultat.  

Etiska överväganden
När observationsstudier och dagboksstudier får ligga till grund för forskningen är det viktigt  att 
materialet  behandlas  och  hanteras  konfidentiellt.  När  jag  tillfrågade  kyrkoherdarna  om  deras 
medverkan försäkrade jag dem om att deras identitet inte skulle röjas och inte heller skulle namnet 
på det  pastorat  eller  stift  vilket  de arbetar  i  nämnas.  Vi  var  också överrens  om att  inga  andra 
personnamn   vad  beträffar  övriga  anställda  och  förtroendevalda  skulle  skulle  finnas  med  i 
redovisningen. 

Kyrkoherdarnas dagböcker återges inte i sitt ursprungliga skick. Eftersom där  ibland finns namn på 
personer och detaljer som gör att orter och personer skulle kunna gå att identifiera.  
Därför har jag när jag i  berättande form presenterar  studierna avidentifierat personer. Jag har inte 
heller angett namn på orter, församlingar  eller stadsdelar där möten och samtal av olika slag ägt 
rum. 

Det skulle inte tillföra något till undersökningen att veta vilka kyrkoherdar som deltagit i studien. 
Det  skulle  heller  inte  varit  forskningsetiskt  riktigt  att  göra  observationen  och  använda 
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dagboksstudier utan att hantera materialet konfidentiellt.

Resultat 

Observationsstudien
 
Jag har spenderat en arbetsdag med vardera 5 olika kyrkohedar och under tiden antecknat deras 
arbete.  Observationen av kyrkoherde 2a har slumpvis valts ut och får vara ett exempel på studien.

Jag kommer till församlingshemmet strax före  kl. 8.00 
Värdinnan i  församlingshemmet hälsar mig välkommen. Hon visste att någon skulle komma på 
besök idag och antar att det är jag.  Strax kommer också kyrkoherden och hälsar mig välkommen.
Vi  går  till  kyrkan  där  morgonmässan  börjar  kl  8.00.  En  av  församlingens  komministrar  leder 
mässan.
Efter  mässan  är  det  personalsamling  som  inleds  med  kaffe  och  smörgås.  Jag  hälsar  på 
medarbetarna. De vet att ”någon” skulle komma på besök idag, men det vet inte riktigt mitt ärende. 
Innan själva personalsamlingen börjar  hälsar kyrkoherden mig välkommen och presenterar mig. 
”Magnus går en chef och ledarskapsutbildning och som ett led i utbildningen följer han idag med  
mig i mitt arbete. Han kommer att följa med mig i de möten och samtal jag har idag och anteckna  
mina olika sysslor”. 

Under  den fortsatta kaffestunden är medarbetarna vid mitt  bord väldigt  nyfikna på vad jag ska 
använda  mina  anteckningar  till  och  jag  berättar  om mina  avsikter.  De blir  förvånande  när  jag 
berättar att det inte finns belagt vad en kyrkoherde gör under sin arbetsdag.

Personalmötet börjar kl 9.00
Kyrkoherden har skrivit en dagordning vilken delas ut. Dagordningen upptar punkter som ska tas 
upp för samtal och information. En av de närvarande är ombedd att föra anteckningar under mötet. 
Kyrkoherden leder mötet och lämnar ibland ordet till redan vidtalade personer som får informera 
om olika  aktiviteter  i  församlingen.  Det  handlar  t  ex  om församlingen  hemsida  som är  under 
utbyggnad. En annan information  handlar om  församlingens vuxenkatekumenat. Ibland lämnar 
kyrkoherden ordet  fritt  för  att  fråga  de  församlade  om åsikter  i  olika  frågor  En  stunds  samtal 
handlar om församlingens bokningsprogram vilket har orsakat blandade känslor. Några i personalen 
upplever bekymmer och irritation över systemet, medan andra ser fördelar. Kyrkoherden lyssnar 
och  försöker  på  ett  diplomatiskt  sätt  väga  fördelar  mot  nackdelar.  Kyrkoherden  slår  fast  att 
församlingen ska fortsätta med bokningssystemet och manar till tålamod, men ger också var och en 
i uppgift att använda systemet och på det sättet få övning och färdighet.
Övriga ärenden handlar om tillsättning av prästtjänst, sommarens semestrar och schemaläggning, 
och om församlingen miljöarbete. Några medarbetare har varit på en utbildningsdag om dopet och 
informerar de övriga.    

                                                                                                                                                            19



Kl 10.00 börjar ett annat möte. 
Församlingens  komministrar  och  musiker  samlas  tillsamman  med  kyrkoherden  för  att  göra 
bemanning av sommarens arbete. Semesterplaneringen är gjord och nu handlar det om vem som ska 
göra vad under sommaren. När några har semester fordras det mer av de som är i tjänst. Det handlar 
om  att  kunna  ha  personal  vid  eventuella  begravningar,  vid  redan  inbokade  gudstjänster  och 
musikevenemang av olika slag.  De som är i tjänst måste också ha sina lediga dagar. Kyrkoherden 
pusslar och präster och musiker som deltar i mötet jämkar, ger och tar av arbetsdagar och lediga 
dagar och efter två timmar är det mesta av sommararens arbete bemannat. Fortfarande återstår några 
frågetecken vilka kyrkoherden har att lösa.  

12.00 middagsbön, vilken leds av diakon, kyrkoherden deltog. Därefter lunch i församlingshemmet 
till vilken alla är välkomna. Kyrkoherden äter och samtalar spontant under tiden med åtskilliga av 
lunchgästerna, både församlingsbor och anställda. Några passar på att fråga kyrkoherden när de nu 
ändå ser honom om tidpunkt för nästa möte, om vem som ska göra en viss uppgift och när en 
sjukskriven medarbetare kan väntas vara tillbaka. 

Efter lunch en kort resa med bil för att 14.00 börja  möte med ledningsgruppen. 
Gruppen träffas minst en gång i månaden. Gruppen består av personer med ledande funktioner i 
församlingen. Kyrkoherden leder mötet och har skrivit en dagordning. Kyrkoherden skriver själv 
anteckningar vid mötet. Några personer har tidigare fått i uppdrag att göra utredningar och förslag 
och kommer vid bestämda klockslag i  rummet.  De uppdrag personerna har  fått  handlar  om en 
övergripande modell för barn- och ungdomsarbetet. Det handlar också om församlingens IT- och 
informations arbete.  Varefter de olika  frågorna är behandlade får de vid talade personerna gå. 
Vidare handlar frågorna om ekonomi, personalvård och lediga tjänster. 

Mötet slutat 16.45.
Kyrkoherden och jag samtalar en stund om dagens arbete Han berättar  att  han ska ringa några 
samtal innan hans arbetsdag är slut. Det är några anställda som sökt honom.

Kyrkoherden har haft många uppgifter under dagen. De mesta har handlat om att organisera arbetet, 
planera  och  samtala  med  personal.  Detta  ger  ett  reslutat  av  7,25  timmars  administration  och 
organisation.  Kyrkoherden deltog i  mässa (30 min)  samt  i  middagsbön (15 min).  Detta  ger ett 
resultat  av 0,75 timmar för gudstjänst och predikan.  Under en timma ägnar sig kyrkoherden åt 
samtal och spontana möten med församlingsbor. Under lunchen är det även anställda som växlar 
några ord om arbetet, men jag bedömer samtal med andra till en timma. Det ger ett reslutat av 1 
timma för pastoralt arbete. Någon undervisning har kyrkoherden inte haft under dagen. Se tabell 4. 
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Tabell 4.  Observationsstudie - kyrkoherdarnas individuella arbetsuppgifter under en dag.

Antal timmar (procent) per dag  
Kyrkoherde 1 Kyrkoherde 2a Kyrkoherde 3 Kyrkoherde 4 Kyrkoherde 5

Administration
Organisation 7 (87,5) 7,25 (80) 8  (100) 6  (86) 6,75 (84)
Pastoralt 
arbetet 0 1 (11) 0 0,5 (7) 0
Predikan
Gudstjänst 1 (12,5) 0,75 (9) 0 0,5 (7) 1,25 (16)
Undervisning 0 0 0 0 0

Tid 
observationen 
omfattar 8 (100) 9  (100) 8 (100) 7 (100) 8 (100)

På samma sätt  observerade  jag  de  andra  kyrkoherdarna.  Ibland stod  det  tydligt  vilket  moment 
kyrkoherden arbetade med och ibland kunder det vara svårare att  avgöra.  När jag samlat  mina 
anteckningar från samtliga observationer kunde jag utvärdera dem och arbeta fram ett sätt att tolka 
och sortera som jag redovisat ovan. När jag observerade kyrkoherde 5 säger  kyrkoherden ”vi är en  
gudstjänstfirande församling”. Det är också den kyrkoherde som under observationsdagen lägger 
den största tiden av kyrkohedarna på just det momentet. Samma mönster syns vid läsning av hans 
dagbok, se tabell 6. 

Det  jag  noterar  under  observationerna  är  att  kyrkoherdarna  arbetar  flertalet  timmar  med 
administration  och  organisation,  en  kyrkoherde  ägnar  hela  sin  dag  åt  momentet.  Tre  av 
kyrkoherdarna ägnar en timma, respektive en halv timma under dagen åt pastoralt arbete, de andra 
ingen tid  alls.  Ingen av kyrkoherdarna ägnar  tid  åt  undervisning.  En sammanställning av deras 
respektive arbetsdagar redovisas i tabell 5.  

Tabell 5. Observationsstudie - sammanställning över kyrkoherdarnas arbetsuppgifter under en dag.
 

Tidsåtgång per dag
Kategori Medelvärde timmar (procent) Medianvärde timmar
Administration 
Organisation 7 (87,5) 6,7
Pastoralt arbete 0,3 (3,6) -
Predikan
Gudstjänst 0,7 (8,9) 0,75 
Undervisning 0 -
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Dagboksstudien

Studien omfattar material från fem kyrkoherdar Jag har gjort ett tilläggsurval som ovan nämnts. 
Dagbokanteckningarna  omfattar  39  A-4  sidor,  helt  eller  delvis  fyllda  med  anteckningar. 
Kyrkoherdarna antecknade sitt  arbete  under en vecka.  Veckan omfattade sju dagar  (måndag till 
söndag). Dag som var ledig antecknade kyrkoherdarna med ordet ”ledig”. Två av kyrkoherdarna har 
skrivet ”skulle varit ledig, men”, och så skriver de en förklaring till varför de ändå valt att arbete 
under dagen. En kyrkoherde har lovat att föreläsa, en annan väljer att jobba under dagen, för att 
sedan ta ledigt  en annan dag.  En kyrkoherde skriver  ”tjänstefridag” och antecknar sedan några 
arbetsuppgifter som utförts under dagen. Kyrkoherdarna uttrycker sig något olika. Några berättar 
med flera ord om en personalsamling. Andra skriver bara personalsamling som en rubrik för några 
timmars arbete. Kyrkoherdarna redovisar inte exakt vad de gjort under sina arbetsdagar.  Ibland kan 
det saknas 15 minuters redogörelse under dagen. Kan handla om toalettbesök, rökpaus eller något 
annat avbrott som kyrkoherden inte redovisar.

Jag har slumpvis valt ut kyrkoherde 4  och låter anteckningarna från en arbetsdag vara exempel på 
hur dagboksanteckningarna kan se  ut. Kyrkoherden valde att skriva sin dagbok i ett kollegieblock, 
de andra använde de listor de fått av mig. Kyrkoherdarna använde oftast  endast  en sida av sitt 
anteckningsmaterial för att beskriva sitt arbete. Kyrkoherden 4 använde under någon dag två sidor.  

Kyrkoherde 4 berättar här med sina egna ord: 

8-8.20
Kollar posten.
Samtala med assistent kring information på hemsidan.

8.20 -8.30
Cykling till grannförsamlingen för planering av gemensam gudstjänst och pilgrimsvandring.

8.30 – 9.45
Genomgång av pilgrimsvandringen och gudstjänsten inför Annandag Påsk tillsammans med  Kh i X 
församling och föreståndare i X församling. 

9.45-10.05
Fika

10,05 – 10.15
Korta samtal med vaktmästare och en km.

10.15-11
Fortsatt förberedande pilgrimsvandring.

11-12
Genomgång och planering av gudstjänster, andakt och mässa på Annandag Påsk.  
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12-12.40
Lunch.

12.40-13.15
Samtal med praktikanter.

13.15 - 16
Samtal med Kh i grannförsamlingen ang. sammangående framöver. 
Upprättar två olika skrivelser. Fika

16-17
Hembesök - sjukbesök

17.15 - 18
Telefon - själavård

20.30 - 21
Telefonsamtal med Kr,s ordf.

21.20-21.30
Telefonsamtal med kassör.

Kyrkoherden  har  under  dagen  ägnat  tid  åt  att  förbereda  pilgrimsvandring  och  gudstjänst 
tillsammans med grannförsamlingen vilket jag bokför som gudstjänst och predikoarbete. Åt detta 
moment ägnar kyrkoherden drygt 3 timmar av sin dag. De pastorala arbetsuppgifterna under dagen 
handlar om hembesök, sjukbesök samt telefonsjälavård  och upptar sammanlagt 1 timma och 45 
minuter av arbetsdagen. Resterande arbetstid under dagen ägnar kyrkoherden åt administration och 
organisation. Under dagen har kyrkoherden haft samtal med praktikanter. Av dagbok från andra 
dagar framgår att det handlar om några praktikanter vilka församlingen har tagit emot i samarbete 
med Samhall. I detta projekt är flera av församlingens anställda involverade. Kyrkoherden är inte 
handledare.  Kyrkoherdens  samtal  med  praktikanterna  är  bokfört  som  administration  och 
organisation. 

Tabell 6 är en sammanställning av kyrkoherdarnas dagboksanteckningar där arbetet är sorterat i de 
olika momenten.  I följande redovisning har alltså kyrkoherde nr 2a ersatts av kyrkoherde 2b. Av 
tabellen framgår att kyrkoherdarna arbetar olika och att momenten fördelar sig olika under den tid 
dagboksstudien omfattar.
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Tabell 6.  Dagboksstudie - kyrkoherdarnas individuella arbetsuppgifter under en vecka.

Antal timmar (procent) per vecka.
Kategori Kyrkoherde 1 Kyrkoherde 2b Kyrkoherde 3 Kyrkoherde 4 Kyrkoherde 5
Administration
Organisationen 40  (83) 17 (44) 36 (90) 34,25 (53,5) 23 (41)
Pastoralt 
arbete 1  (2,25) 4,5 (12) 0 14,75 (23) 2,5 (4,5)
Predikan
Gudstjänst 1 (2,25) 15 (39) 0 15 (23,5) 28,5 (51)
Undervisning 6 (12,5) 2 (5) 4 (10) 0 2 (3,5)
Arbetstid
under veckan 48 (100) 38,5 (100) 40 (100) 64 (100) 56 (100)

Tabell 7 visar hur kyrkoherdarnas arbetsuppgifter fördelar sig under veckan i medelvärde och som 
ett medianvärde.  

Tabell 7.  Dagboksstudie – sammanställning över kyrkoherdarnas arbetsuppgifter under en vecka.

Tidsåtgång per vecka
Kategori Medelvärde timmar (procent) Medianvärde procent
Administration
Organisation 30   (62,3) 53,5
Pastoralt arbete 4,95   (6,85) 4,5
Predikan
Gudstjänst 11,9   (23,15) 23,5
Undervisning 2,8   (6,2) 5

Diskussion
Två studier har gjorts. En observationsstudie, samt en dagbokstudie. Sex kyrkoherdar har på detta 
sätt gett svar på frågan vad kyrkoherden gör under sin arbetsdag. Deras arbete har sammanfattats i 
fyra moment:

• Administration och organisation
• Pastoralt arbete
• Predikan och Gudstjänst
• Undervisning

Av  de  båda  studierna  framgår  att  det  som  upptar  kyrkoherdens  arbetstid  allra  mest  är  att 

                                                                                                                                                            24



administrera  och  organisera  arbetet.  Predikan  och  gudstjänst  är  också  en  betydande  del  av 
kyrkoherdens  arbete.  Pastoralt  arbete  och  undervisning  är  däremot  moment  som kyrkoherdarna 
endast  i  ringa del  sysselsätter  sig  med.  Undersökningen visar  att  en av kyrkoherdarna inte  alls 
ägnade sig åt undervisning. På samma sätt visar undersökningen att en annan av kyrkoherdarna inte 
ägnade sig åt pastoralt arbete under den tiden studien omfattade. 

Vid en jämförelse med kyrkohandbokens mottagningsord vilka läses då en ny kyrkoherde tas emot i 
pastoratet framgår att kyrkoherdens arbetsdag och de olika sysslorna inte helt är samstämmiga med 
mottagningsorden. Studien visar att kyrkoherdens arbetsdag bäst stämmer överrens med den andra 
delen  av  mottagningsorden,  d  v  s  att  leda  och  organisera  pastoratet.  De  inledande  orden  om 
förkunnelse, sakramentsförvaltning, undervisning och själavård är de uppgifter kyrkoherden sysslar 
mindre med. 

Undersökningarnas resultat
Redan efter första observationsdagen kunde jag se ett mönster i arbetsuppgifterna och det var inte 
svårt att använda Blizzards modell för att sortera de olika sysslorna i nämnda moment (Blizzard 
1956). Som jag nämnt avser inte min undersökning att exakt mäta vad kyrkoherdarna sysslat med 
under de dagar studierna omfattar. Det finns mindre tidsluckor i dagböckerna som kan vara fyllda 
med andra göromål, kanske rent privata. Av resultatet framgår att kyrkoherdarna ägnar olika lång tid 
åt de olika momenten. Av undersökningen framgår att vad kyrkoherden gör under sin arbetsdag kan 
variera mellan kyrkoherdarna. 

Administration- organisation
Att administrera och organisera arbetet tar merparten av kyrkoherdarnas arbetstid. Under den dag 
observationsstudien omfattade ägnade en kyrkoherde hela dagen åt detta moment. De andra visar 
såväl under observationsstudien som i dagboksstudien samma arbetssätt. Kyrkoherdarna ägnade i 
medeltal 62, 3 % av sin arbetstid under veckan åt administration och organisation. Medianvärdet för 
detta   moment  var  53,5  timmar.  Jämfört  med  tidigare  forskning  ägnade  prästerna  i  Blizzards 
undersökning mer  tid  åt  momentet  (Blizzard  1955),  medan prästerna  i  Brunette-Hill  & Finkes 
undersökning ägnade färre timmar åt detta momentet (Brunette-Hill & Finke 1999).  Fler forskare 
visar att administration tar tid. Kuhne och Donaldson redovisar sitt material på något annat sätt men 
av studien framgår att 25 % av arbetstiden ägnas åt administration. Vad dessa forskare hänför till 
detta moment är svårt att veta eftersom de också tillägger att av den tid prästerna spenderar vid 
skrivbordet  ägnar  de  46  % åt  att  skriva  och  förbereda  predikan  (Kuhne  & Donaldson  1995). 
Studien från Norge gjordes  på ”daglig  leder”,  vars uppgift  är  att  liksom kyrkoherden leda och 
organisera arbetet.  De ägnar också en betydande del av sin arbetstid åt  som det heter i  studien 
”skrivbordsarbete”. Eftersom de inte är präster behöver de inte  under sin arbetsdag  välja mellan 
pastoralt arbete och skrivbordets arbete och därför är det svårt att göra en jämförelse. Det kan vara 
så att prästerna i Den Norske kirke genom att ha daglig leder får mer tid till pastoralt arbete och 
undervisning (Askeland 2005). 

Pastoralt arbete
Pastoralt arbete upptar olika stor del av kyrkoherdarnas arbete. En av kyrkoherdarna ägnar 23 % av 
sin arbetstid åt  detta momentet.   Det är  den kyrkoherden som också arbetar flest timmar under 
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dagbokstudien. Det kan bero på att det hände mycket i församlingen av pastoral karaktär just den 
veckan vilket krävde kyrkoherdens närvaro och engagemang. Att en av kyrkoherdarna inte ägnade 
någon tid alls åt detta moment kan omvänt bero på  att det just inte hände något som krävde närvaro 
och engagemang just då. Men det kan också, såsom fallet är vid bedömning av varje moment, vara 
en  fråga  om  prioritering  och  val.  I  jämförelse  med  tidigare  forskning  visar  min  studie  att 
kyrkoherdarna ägnar  väldigt lite av sin tid åt pastoralt arbete. Vid en jämförelse mellan Blizzard, 
Brunette-Hill & Finke och min  egen studie märks en tydlig nedgång i antalet timmar ägnade åt 
pastoralt arbete. (Blizzard 1956; Brunette – Hill & Finke 1999). Kan det bero på att andra utför 
arbetet, eller att dessa moment är sådant som kyrkoherden kan delegera till andra och därför inte 
själv gör? 

Predikan - gudstjänst
Många präster säger att predikan och gudstjänst är något de på olika sätt värderar högt i sitt arbete 
(Blizzard 1956;  Kuhne & Donaldson 1995) .  I  min undersökning har jag inte ställt  frågan om 
prioritet, men kan konstatera att resultatet visar på att kyrkoherdarna här skiljer sig åt. Under  dagen 
då observationen gjordes använde en kyrkoherde 1 timma och 15 minuter åt momentet, medan de 
andra ägnade mindre tid åt det och en ägnade ingen tid alls åt gudstjänst och predikan. Se tabell 4. 
Det kan vara så att det inte förkom någon gudstjänst alls just den dagen då observationen gjordes. 
Det kan också vara så att kyrkoherden inte hade för avsikt att ägna någon tid åt förberedelse av 
predikan den dagen, kanske för att jag var där.  Under den vecka dagbokstudien gjordes uppstår 
också skillnader mellan kyrkoherdarna. Kyrkoherde 5 säger under min observation att ”vi är en 
gudstjänstfirande församling”, vilket också märks i tidsåtgången. Kyrkoherde 5 använder mer tid åt 
gudstjänstfriande  och  förberedelse  inför  gudstjänst,  än  åt  administration  och  organisation.  En 
kyrkoherde ägnar sig lite åt predikan och gudstjänst, en gör det inte alls under veckan.  Det kan bero 
på att de inte är inbokade i församlingens gudstjänstschema under den aktuella veckan. Det kan 
också bero på att de inte har någon förrättning i form av dop eller begravning. Det kan också vara så 
att dessa kyrkoherdar prioriterar andra arbetsuppgifter. 
Jämfört  med  tidigare  forskning  visar  min  studie  att  antalet  timmar  kyrkoherdarna  ägnar  sig  åt 
predikan och gudstjänst är ungefär det samma (Blizzard 1956; Brunette – Hill & Finke 1999). En 
jämförelse av mina resultat i jämförelse med Blizzards finns i tabell 8. 

Den som i forskningen kunnat visa ett större antal timmar för just detta moment är McMillan. Han 
skiljer  på  förberedelse  av  gudstjänst  och  predikan  och  tid  för  bön  och  meditation,  men  den 
sammanlagda tiden överstiger den tid jag och andra kan visa i sina studier (McMillan 2002). Se
tabell 3. 

Undervisning
Undervisning  upptar  liten  del  av  prästers  arbete.  Det  visar  både  mina  studier,   samt   tidigare 
forskning (Blizzard 1956; Brunett – Hill & Finke 1999; McMillan 2002). Se tabell 9. Det kan bero 
på att präster som varit föremål för studier inte har någon konfirmandgrupp, eller att det under den 
tid studien gjordes inte var inplanerat något studiearbete alls.   

Resultatet i den studie jag gjort stämmer väl överrens med det uttalande en kyrkoherde gör i Lisa 
Tegbys bok. När hon ska beskriva sig själv som ledare för församlingen använder hon ord som 
”samla personalen, leda, vara andlig ledare, få det organisatoriska att fungera” Det hon nämner 
också  är ”en önskan att få vara präst”  (Tegby 2001).  Är det så att personen ifråga här uttalar en 
önskan att få arbeta mer med gudstjänster, undervisning och pastoralt arbete? 
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Tabell 8.     Jämförelse av olika arbetsuppgifter mellan Blizzards undersökning från 1955 med egen 
       undersökning

Andel av arbetad tid, procent
Kategori Blizzard Kyrkoherde

1
Kyrkoherde 

2b
Kyrkoherde 

3
Kyrkoherde 

4
Kyrkoherde

5
Administra-
tion
Organisation 50 83,0 44 90 53,5 41
Pastoralt
arbete 25 2,25 4,5 0 23 4,5
Predikan
Gudstjänst 20 2,25 39 0 23,5 51
Undervis-
ning 5 12,5 5 10 0 3,5
Arbetad tid 100 100 100 100 100 100

Arbetstid
En jämförelse med tidigare forskning visar att kyrkoherdarna i min undersökning  arbetar många 
timmar under sin arbetsvecka. Två av kyrkoherdarna arbetar 5 dagar, måndag till och med fredag, 
En  kyrkoherde  arbetar  6  dagar.  De  två  resterande  redovisar  arbetsuppgifter  varje  dag.   När 
kyrkoherden arbetar måndag till fredag och är ledig lördag och söndag betyder det att kyrkoherden 
inte leder någon gudstjänst alls under helgen. Undersökningen visar inte om kyrkoherden deltar  i 
någon gudstjänst  som ”besökare” under sina lediga dagar.  Hur är  det  att  arbeta varje dag? Har 
kyrkoherdarna svårt att koppla av, eller finns det något i organisationen som kräver deras närvaro 
varje dag? 

Arbetstiden varierar mellan 56 timmar och 38,5 timmar.  En jämförelse med tidigare forskning visar 
att präster alltjämt arbetar många timmar per vecka  (Blizzard 1956;  Brunette-Hill & Finke 1999). 
Se tabell 9. Hade kyrkoherdarnas arbetsdagar sett annorlunda ut om de arbetet 40 timmar i veckan? 
Skulle de ägnat sig åt alla momenten eller hade de varit tvungna att prioritera bort något moment 
helt  och  hållet.  Kan  det  vara  så  att  kyrkoherden  då  ägnat  all  sin  tid  åt  administration  och 
organisation? 

I studierna har jag inte tagit upp frågan om hur kyrkoherdarna trivs med  arbetet och sina uppgifter. 
Några av dem arbetar många timmar per vecka men mitt intryck är ändå att de förefaller trivas med 
sina yrken och det sätt varpå de arbetar. 

En jämförelse av min undersökning Blizzard och Brunette-Hill & Finke ger en samlad bild av 
arbetstiden i timmar, se tabell 9. 
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Tabell 9.  Jämförelse egen undersökning med tidigare forskning. Prästers arbetsuppgifter.

Antal  timmar medelvärde per vecka
Kategori Blizzard Brunette-Hill och 

Finke
egen undersökning

Administration
Organisation 34,6 18,7 30
Pastoralt arbete 18,9 12,9 4,95
Predikan
Gudstjänst 12,4 11,9 11,9
Undervisning 3,4 4,2 2,8
Arbetad tid under 
veckan 69,3 47,7 49,3

Kyrkoherdens arbete och kyrkohandbokens mottagningsord 

I kyrkohandboken finns en särskild ordning för mottagande av kyrkoherde. Enligt  dessa ord ska 
kyrkoherden såsom varje präst:

1. Förkunna Guds ord,
2. Förvalta sakramenten,
3. Leda församlingen i bön och gudstjänst,
4. Undervisa, 
5. Utöva själavård

Därutöver är kyrkoherdens särskilda uppgift att:

1. Vara församlingens andliga ledare,
2. Tillsammans med (övriga präster och) förtroendevalda tillse att allt sker med god 

ordning och efter Guds vilja,
3. Planera och samråda,
4. Uppmuntra och inspirera medarbetarna,
5. Fördela uppgifterna i församlingen,
6. Verka för församlingens tillväxt i tro på Herren.   

Vid en jämförelse av vad kyrkoherdarna i denna undersökning sysselsätter sig med framgår att de 
tre första punkterna i första avdelningen finns väl representerade. Punkterna kan sammanfattas med 
det moment jag kallar  gudstjänst och predikan. Fyra av kyrkoherdarna har detta moment med under 
sin arbetsvecka och ägnar 23,5 % (medianvärde) av sin tid åt detta. Se tabell 7.

Undervisning  förekommer  i  fyra  av  kyrkoherdarnas  arbetsvecka  liksom  också  fyra  av 
kyrkoherdarna arbetar med någon form av själavård, vilket i min redogörelse hänförs till momentet 
pastoralt arbete. Dessa båda moment utgör dock en betydligt liten del av det sammanlagda arbetet.
Undervisning utgör 5 % (medianvärde) av kyrkoherdarnas arbete, medan pastoralt arbete utgör 4,5 
% (medianvärde)av kyrkoherdarnas arbete under veckan. Se tabell 7.
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Kyrkohandboken har några ord vilka riktar sig till kyrkoherden såsom dennes speciella uppgifter. 
De fem första punktera handlar om att administrera och organisera arbete i form av att leda, planera, 
samråda,  uppmuntra  medarbetare  och  att  fördela  arbetsuppgifterna  Detta  redovisar  jag  i   min 
undersökning som administration och organisation. Detta arbetsmoment upptar den mesta tiden av 
kyrkoherdens arbete och kyrkoherdarna ägnar 53% (medianvärde) åt uppgiften. Den sista punkten 
”att verka för församlingens tillväxt i tro på Herren” förutsätter jag att kyrkoherden gör i alla sin 
arbetsuppgifter. 

Det som varje präst ska syssla med är just det som kyrkoherden sysselsätter sig allra minst med. 
Borde mottagningsorden formuleras om så att det verkligen görs klart när den nye herden mottages 
i församlingen att det först och främst handlar om att administrera och organisera arbetet? Är orden 
formulerade då kyrkoherdar i Svenska kyrkan också ägnade stor del av sin arbetstid åt undervisning 
och pastoralt arbete? 
 

Metodreflektion
Mitt syfte var att ta reda på vad kyrkoherden gör under sin arbetsdag. Olika metoder finns att få 
reda på vad människor gör under sin arbetsdag. Denna forskning bygger på två studier:

Observationsstudie
Metoden bedöms vara tillförlitlig eftersom den inte är beroende av vad människor säger att de gör, 
eller  arbetar  med.  Det  som  faktiskt  händer  är  det  som  antecknas  och  ligger  till  grund  för 
forskningen.  Jag  är  väl  medveten  om att  min  närvaro  kunde påverka  kyrkoherdens  arbete.  En 
kyrkoherde jag observerade ville visa mig kyrkan och församlingshemmet, något som inte skett om 
jag inte varit där.  Två kyrkoherdar  sa ”när min dörr är öppen vet personalen att de kan komma in 
och fråga eller växla några ord”. Under min närvaro på kyrkoherdens rum var besöken få. Var det 
så att min närvaro i rummet utgjorde ett hinder för personalen att komma till kyrkoherden med sina 
frågor? Det jag iakttog under mina besök är helt beroende av min egen person och hur jag uppfattar 
och tolkar det som händer. Därför blir det svårt för läsaren att kontrollera tillförlitligheten. 
Vilken påverkan utgjorde min klädsel under observationen? Jag valde att ha prästskjorta på mig och 
blev på ett synligt sätt kollega med kyrkoherden. Jag vet inte om resultatet hade blivit annorlunda 
om jag valt att inte ha prästskjorta på mig, men av de kyrkoherdar jag observerade var det fyra som 
liksom jag bar prästskjorta. Prästskjortan med tillhörande krage gav mig också tillträde till samtal 
som var av konfidentiell art. 

Dagbokstudie
Att be en person att under en vecka anteckna sina sysslor bygger på att vederbörande är vänligt 
inställd till själva undersökningen och vill delta. Som framgår undanbad sig en av kyrkoherdarna att 
efter  min observation anteckna sina  sysslor  under  arbetsveckan.  Orsaken var  att  alltför  mycket 
hände  under  veckan  och  detta  var  ett  hinder  att  också  hinna  anteckna.  Jag  är  tacksam  att 
kyrkoherden meddelade detta så att en ny kyrkoherde kunde utses. Om jag fått en icke fullständig 
dagbokstudie i min hand hade den inte varit till hjälp. Genom att utse ny kyrkoherde kunde ändå 
sedan tidigare bestämt antal kyrkoherdar ingå i studien. 
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Andra forskares metoder
Andra forskare har också gjort undersökningar för att få ett svar på vad präster gör. I Blizzards 
undersökning sändes frågeformulär ut till präster och de ombads att berätta om sitt arbete dagen 
innan. Detta medför att de rapporterar från olika veckodagar.  Frågorna var öppet ställda och efter 
att Blizzard fått in svaren grupperade han dem i nämnda kategorier. Blizzard gjorde inte själv någon 
observationsstudie  (Blizzard 1956).  Någon sådan observation gjorde inte  heller  Brunette-Hill  & 
Finke i sin undersökning. De bad prästerna beskriva sitt arbete under en vecka,  vilket i stort  liknar 
den dagbokstudie jag har gjort. För att försäkra sig om att också gudstjänster kom med som ett 
moment i studien fick prästerna också berätta om sitt gudstjänstarbete under den gångna månaden 
(Bruentte – Hill & Finke 1999). 

Ytterliggare en metod när det gäller insamling av data är att använda sig av intervjuer. Det var på 
det  sättet   McMillan  insamlade  material  till  sin  undersökning  (McMillan  2002).  Carlsson  lät 
företagsledare genom sina sekreterare rapportera vad de sysselsatte sig med i sitt arbete (Carlson 
(1950).

Min forskning omfattar endast fem kyrkoherdar  i respektive studie vilket är ett litet antal. Men 
andra forskare har också gjort studier på relativt få personer. Askelands förstudie omfattar endast tre 
personer, så kallade ”daglig ledare” inom Norska kyrkan.  Ledare på tre olika nivåer, församling, 
pastorat och stift observerades för en dag. Studien omfattar alltså färre personer än min och gäller 
endast observationer under en dag (Askeland 2005).

Validitet – Reliabilitet
Min avsikt var att ta reda på vad kyrkoherden sysselsätter sig med under sin arbetsdag. Genom 
valda metoder har jag i studien nått en hög grad av trovärdighet. Jag har själv observerat arbetet och 
dessutom bett  kyrkoherdarna anteckna sina sysslor.  Jag har på detta  sätt  fått  en beskrivning av 
kyrkoherdens arbetsdag. Observationsstudien omfattade en dag och dagboksstudien omfattade en 
vecka. Därmed omfattar studien flera dagar och flera personer i olika församlingar.

Dagarna och veckorna då studierna ägt rum har valts för att få så ”vanliga” dagar som möjligt. 
Observationsstudierna har gjorts under veckodagarna måndag t o m torsdag. Avsiktligen har jag valt 
bort lördagar och söndagar eftersom väldigt lite av församlingsaktiviteter såsom sammanträden och 
möten av olika slag äger rum då. Dessutom är stor del av övrig personal ledig. Genom att göra 
dagbokstudien under en vecka täcker ändå studien som helhet in hela veckan. En av kyrkoherdarna 
gjorde sina anteckningar veckan efter  påsk,  en vecka vilken innefattar  Annandag Påsk.  Att  just 
denna vecka med en extra helgdag ingår i studien kan påverka resultatet. Kyrkoherden var i tjänst 
under dagen och var alltså inte ledig. 
Om man upprepar samma studie under andra tider på året, t e x på sommaren eller strax för jul kan 
resultatet  bli ett annat, men blir då påverkat av den speciella tid studien i så fall skulle omfatta.  

 

Fortsatt forskning
Blizzard visade i sin studie vilka uppgifter prästerna ansåg mest viktiga, mest effektiva och mest 
lustfyllda att arbeta med. I mina studier har jag inte haft för avsikt att undersöka detta, men det 
skulle vara av intresse att göra en sådan studie.
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Är kyrkoherdarna nöjda och tillfreds med fördelningen av de olika momenten i sitt arbete? Är de 
tillfreds med att administration och organisation tar större delen av deras arbetstid?  Kyrkoherden 
ägnar mycket liten tid åt pastoralt arbete, d v s väldigt lite tid åt att möta församlingsbor i olika 
sammanhang, själavård och samtal, är det något som kyrkoherden är tillfreds med, eller något han 
eller hon skulle vilja ändra på?

När präster väljer att bli kyrkoherdar i större pastorat, är det då så att de med avsikt söker sig bort 
från undervisning och pastoralt arbete till administration och organisation?

Vad  får  kyrkoherden  att  göra  vissa  prioriteringar  i  sitt  arbete?  Är  det  kyrkoherdens  speciella 
intressen,  förmåga och fallenhet  för  olika arbetsuppgifter  som styr  valet?  Är det  församlingens 
beslutande  organ  som  genom  sin  budget  styr  arbetet  i  församlingen  och  därmed  också  de 
prioriteringar kyrkoherden måste göra?

Mina  studier  har  omfattat  både  kvinnor  och  män.  Är  det  så  att  kvinnor  som  är  kyrkoherdar 
prioriterar andra saker än sina manliga kollegor? Min undersökning ger inte svar på om det finns 
något kvinnligt respektive manligt sätt att vara kyrkoherde på, just vad beträffar prioriteringar av 
sysslor under dagen men det är en intressant fråga för vidare forskning.  

Slutsats
                                             
Vad gör kyrkoherden? 
Svaret kan bero på vilken kyrkoherde du avser därför att denna undersökning visar att de ägnar 
olika mycket tid åt olika arbetsmoment. Kyrkoherdearbetet kan därför sägas vara inte ett utan flera 
olika yrken.

Det står dock klart att de ägnar mycket tid åt att organisera och administrerar arbetet. De ägnar lite 
tid åt pastoralt arbete, och de ägnar nästan ingen tid alls åt att undervisa.  Kyrkoherden arbetar 
mycket. Undersökningen visar att de har en arbetsvecka som omfattar nästan 50 timmar. 

Undersökningen visar att orden som läses ur kyrkohandboken vid mottagande av kyrkoherde inte 
stämmer särskilt väl med kyrkoherdens verkliga arbetsdag. De inledande orden som handlar om 
förkunnelse,   gudstjänst,  undervisning  och  själavård  är  uppgifter  som  kyrkoherden  inte  ägnar 
mycket tid åt. Däremot ägnas mycket tid åt det som andra avdelningen i inledningsorden säger, att 
vara ledare, att planera, samråda och att fördela uppgifterna i församlingen.  

Min  undersökning  handlar  endast  om  kyrkoherdarnas  arbete  och  inte  i  vilken  omfattning 
församlingen bedriver undervisning eller firar gudstjänst. Församlingen kan alltså ha ett mycket rikt 
gudstjänstliv  och  en  väl  fungerande  undervisning  utan  att  kyrkoherden  under  den  tid  min 
undersökning omfattar sysslar med uppgifterna. 
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Bilaga 1
Bäste kyrkoherde.                                                                                                      

Jag är tacksam om Du under en vecka vill anteckna vad du gör under ditt arbete.

Det är bra om Du kan anteckna allt, så långt det är möjligt.
För din hjälp får du några anvisningar för hur jag tänker mig att anteckningarna kan se ut.

När du ”sitter vi skrivbordet” får du gärna skriva vad arbetet handlar om  T ex:
• personalfrågor
• ekonomi
• planering av verksamheten
• går igenom posten
• förberedelse inför gudstjänst (som ju kan vara högmässa, begravning, vigsel, dop.....)
• förbereder konfirmandlektion 

På samma sätt får du gärna anteckna vad dina telefonsamtal handlar om. T ex :
• kyrkonämndens ordf, inför ett sammanträde
• personalärende
• anhörig inför begravning, dop, vigsel...
• enskilt samtal (när samtalet är av mer privat/själavårdande karaktär)
• samtal med personal/frivilliga inför gudstjänst/förrättning

Det kan bli många möten under veckan, de kan t ex antecknas som:
• personalmöte
• kyrkoråd (eller annan nämnd, eller utskott inom organisationen)
• möte med facklig organisation. 
• planeringsmöten inför gudstjänster (begravning, dop, vigsel mm )
• planera konfirmand undervisning
• möte med enskild person, av själavårdande karaktär 

Har du någon gudstjänst under veckan? Anteckna gärna vilken form av gudstjänsten, samt om du 
deltar eller själv leder den.
Anteckna gärna om du själv leder eller besöker någon grupp under veckan, T ex :

• syförening
• konfirmander
• bibelstudie
• sorgegrupp
• studiecirkel

Det är svårt att så här i några anvisningar få med allt som kan hända under en vecka, men jag 
hoppas att det ska gå bra att föra anteckningar. 
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Bilaga 2                                     

Måndag
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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