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Brist på präster skapar
arbetsmiljöproblem i Svenska kyrkan

Bristen på präster förvärrar den redan ansträngda arbetsmiljön inom Svenska kyrkan. Fackförbundet
Kyrkans Akademikerförbund har tidigare slagit larm om att Sveriges farligaste yrke finns i Svenska
kyrkan; kvinnliga präster är de som har löpt den största risken att bli långtidssjukskrivna på grund av
stress och utmattningssyndrom*. Läget har förvärrats av den allvarliga bristen på präster.
Prästbrist
Präster har en gedigen akademisk utbildning och bristen på präster har tidigare varit ett problem
framförallt på glesbygden. Nu har svårigheterna att rekrytera präster blivit kännbar även på större
tätorter. På vissa ställen i landet är bristen så allvarlig att var fjärde tjänst är vakant. Arbetsgivare söker nu
efter präster att rekrytera i våra grannländer Norge och Finland. Konsekvensen av prästbristen är en ökad
belastning på de kvarvarande kollegerna. Det råder också brist på de andra stora akademikergrupperna
inom kyrkan; diakoner och församlingspedagoger.
Arbetsmiljön i fokus inför Avtal 17
Avtalsrörelsen för akademiker inom Svenska kyrkans område har nu startat. Fredagen den 13 januari
överlämnade fackförbundet Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA, sina krav inför avtalsrörelsen 2017 till
motparten Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Kraven fokuserar på åtgärder för att minska risken för
stress och utmattning. Bl. a framförs krav på att långsiktigt vidta åtgärder för att öka antalet sökande till
utbildningar som leder till tjänster inom Svenska kyrkan. Förbundet ställer även krav på att arbetsgivaren
ska se till att tid för återhämtning ges och att regelverk för arbetstider och beredskap fungerar.
- Att arbeta inom Svenska kyrkan tycker de flesta av oss som arbetar där är fantastiskt, säger förbundsordförande Bror Holm. Det är ett är oerhört stimulerande och givande arbete vi har, men alla goda krafter
måste samverka för att kyrkan ska bli en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för alla anställda, även för präster
och diakoner.
Intervjupersoner:
Förbundsordförande Bror Holm, 070-341 28 92, Kanslichef Vibeke Hammarström, 08 - 441 85 72.

Kontakt:
Lennart Håkansson
Kommunikationsansvarig, 072-721 95 67
*Enligt Socialförsäkringsrapport 2014:4, Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser, är präster, i synnerhet kvinnor som är
präster, den kategori som ligger högst av alla yrkesgrupper i samhället vad gäller sjukskrivning relaterat till
utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa.
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