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Sammendrag 
Denne masteroppgaven presenterer en studie som ble gjort blant prestene i Oslo bispedømme vårsemesteret 

2020. Studien tok utgangspunkt i opplevelsen av egen arbeidshverdag og hadde som målsetning å undersøke 

hvilke konsekvenser de senere års mange kirkelige reformer og forandringer har hatt for osloprestenes 

arbeidshverdag. Min personlige erfaring er at flere elementer ved den senere tids kirkelige reformprosesser har 

medført at jeg har mindre tid til og fokus på sentrale oppgaver nå enn tidligere i min tjenestetid, noe som for 

meg påvirker både motivasjon og kreativitet i negativ retning og som gjør meg bekymret for kirkens og 

Evangeliets fremtid. For å få et bredere innblikk i andre presters tanker og opplevelser rundt denne tematikken 

ble det sendt ut en omfattende spørreundersøkelse til alle prester i Oslo bispedømme. I tillegg stilte 6 prester 

velvillig opp til intervju for å utdype sine opplevelser av prestelivet og av reformprosessene. Ved analyse, 

tolkning og sammenligning av datamaterialet fra de to undersøkelsene pekte det seg ut noen problemområder 

som støttet opp om studiens utgangshypotese – at deler av reformene har hatt negative konsekvenser for mange 

presters tidsbruk og fokus på sentrale presteoppgaver, og at reformarbeidet for flere enn meg har påvirket 

motivasjon, kreativitet og bærekraft i tjenesten i negativ retning. Det kom imidlertid også til syne at 

presteskapet ikke er noen ensartet størrelse, at de tenker og opplever forskjellig om mangt, at de 

gjennomgående er dedikert i sitt arbeid og sterkt knyttet både til sin Gud og til sin kirke. Allikevel bør kirken 

merke seg at en betydelig andel av respondentene er usikre på om de ville valg prestetjeneste igjen innenfor 

dagens arbeidsrammer. I løpet av studien pekte det seg noen interessante og til dels alvorlige funn som jeg 

mener kirken kan tjene på å se nærmere på i tiden som kommer. Dette gjelder spesielt prestenes nye plan- og 

rapportregime, TID, som av mange oppleves som urealistisk, til dels kontraproduktivt og som ikke passende til 

tjenestens spesielle karakter. Viktige funn er også stor usikkerhet og skepsis rundt framtidig kirkelig 

organisasjons- og ledelsesstruktur i kirken, utbredt opplevelse av økende kirkelig og tjenstlig byråkrati, 

opplevelse av en mindre relasjonsfokusert tjeneste, trangere rom for fleksibilitet og kreativitet og den 

dramatiske konsekvensen bortfallet av faste kirketjenerstillinger har hatt for mange presters arbeidshverdag. 

Studien tar også et sideblikk til aktuell forskning på bedrifter i omstillingsprosesser og på relevant ledelses- 

motivasjons- og kreativitetsforskning, og stiller som følge av det spørsmål om hvorvidt disse fagområdene er 

blitt tatt tilstrekkelig i betraktning i kirkelige reformprosesser. På grunnlag av dette etterlyser studien både 

hyppigere evalueringer, bedre tilrettelegginger for prestetjenesten og kompetanseheving i fremtidige kirkelige 

ledelsesliner.  
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Forord 
For bare få år siden ville det ikke falt meg inn at jeg istedenfor å bruke min lenge etterlengtede 12 ukers 

studiepermisjon til å kose meg med å skrive masteroppgave innenfor homiletikk eller kirkehistorie, skulle ende 

opp med å bruke, ikke bare store deler av den dyrebare tiden men også mye fritid til å sette meg inn i 

Questback Essentials, lage spørreskjema, lese bøker om samfunnsvitenskapelig metode og tilbringe ukevis 

med å se på tall og statistikk. Da det allikevel ble slik, var det som følge av sterk bekymring for kirkens og 

prestetjenestens fremtid.  Jeg har stått i prestetjeneste siden 2001 og i løpet av min tjenestetid har jeg opplevd 

at store deler av tjenesten har forandret seg - og i mange tilfeller ikke til det bedre. Jeg har i løpet av min 

tjenestetid opplevd økende frustrasjon også blant mange av mine kolleger, både over alle reformene og over 

det jeg og flere av mine kolleger opplever som til dels kontraproduktive arbeidsrammer for prestetjenesten. På 

et tidspunkt følte jeg både et press fra oven og et slags indre press til å gjøre et eller annet i forhold til 

situasjonen, noe som etter en tid manifesterte seg i tanken og beslutningen om å bruke permisjonstiden til å «ta 

en for laget» - eller kanskje heller «lauget». Som en dyd av nødvendighet og mer av pliktfølelse enn av lyst. 

Det har vært et langt og krevende lerret å bleke, men heldigvis har jeg følt på åndelig støtte underveis og 

Vårherre har også ført mange gode hjelpere inn på min vei ettersom prosjektet sakte har skredet frem. Spesielt 

stor hjelp og glede har jeg hatt av min veileder, Øyvind Norderval, som var en utmerket match for meg og mitt 

prosjekt. Takk til ham for god, fruktbar og poengtert veiledning preget av stor tillit og autonomi, for 

oppmuntrende kommentarer og meningsutvekslinger underveis og ikke minst for mang en god latter gjennom 

et tidvis monotont landskap. Takk også for stort engasjement og stor tro på prosjektet fra første stund på tross 

av at jeg i utgangspunktet har favnet i overkant bredt. Takk til hver især av alle mine flotte kolleger som i en 

travel og krevende hverdag har funnet prosjektet verd å sette av tid til ved å gi seg i kast med en lang og 

krevende spørreundersøkelse. Særskilt takk til hver av til de seks prestene som sa seg villige til å bli intervjuet, 

og som ved det har bidratt til å gi oppgaven troverdighet, dybde og nyanse og som har gitt meg dypere innsikt i 

mange ting. Det har også de mange uformelle kollegiale samtalene som har oppstått rundt oppgavens 

problematikk under arbeidsprosessen.  

Takk også til Gunnar Mindestrømmen som da jeg ringte ham i oppgavens startfase, oppdaterte meg på strak 

arm på historikken rundt utviklingen av prestenes arbeidsavtaler. Og, ikke minst, takk til min gode venn og 

kollega Lars Sperre som raskt meldte seg til å gå gjennom og kritisere spørreskjemaet før det ble sendt ut. En 

spesielt varm takk til Jorunn Økland og Det Norske Institutt i Athen for roen og inspirasjonen det gav å få 

vandre rundt Akropolis i pausene i tiden da jeg slet med dataprogram, spørreskjema og samfunnsvitenskapelig 

metode og funderte på hvordan jeg skulle gripe det hele an. Og, sist men ikke minst, takk til Finn, min 

livsledsager, for all mulig sidestøtte, næringsrik mat og stor overbærenhet i prosjektfasen.  

Og takk Gud for at jeg endelig er kommet i mål! Måtte det bli til gavn for din kirke! 



5 
 

 

Såmann 
 

Jeg skal ikke telle frelste sjeler 
Høstens tid er ikke min 

Min tunge ikke skapt som sigd 
Min røst kan ikke samle 

Kornbånd inn i bondens låve 
 

Høstens herre gir meg såkorn 
Min hånd skal strø det ut 

Blant torner, på veien 
På steinet grunn 

I moden muld 
 

Såkorn roper ikke når det slynges ut 
Av egen tyngde faller det  

i overflod 
på vei og åker 

 

Jeg skal ikke telle modne aks 
 Kallet til meg er å så –  
korn av Guds kjærlighet 

raust 
til alle sider 

 

August Bolstad 
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1. Innledning med problemstilling 

1.1. Oppgavens bakgrunn  
Den norske kirke har gjennomgått en rekke radikale forandringer de senere årene. Parallelt med den mest 

radikale forandringen, skillet mellom stat og kirke, har det pågått flere andre gjennomgripende reformer, på 

både arbeidsrettslig, liturgisk, teologisk og administrativt plan. Reformarbeidet har vært ressurskrevende, 

særlig økonomisk og personalmessig, og underveis har kirkens helhetlige økonomi blitt stadig strammere. Selv 

om arbeidet med skillet mellom stat og kirke ikke er endelig sluttført, og det fortsatt gjenstår noen vesentlige 

avgjørelser rundt både organisering, ledelsesstruktur og finansiering i fremtidens kirke, har vi i 2020 levd et 

stykke tid i et nytt regime og med store liturgiske, arbeidsrettslige og administrative omstillingsprosesser. Det 

synes nå betimelig å se på hvilke konsekvenser reformarbeidet har hatt så langt, for å kunne ta stilling til 

hvorvidt kirken ser ut til å styre i riktig retning - mot en kirkeordning som er bærekraftig og samtidig tar sitt 

oppdrag og ansvar på alvor også i fremtiden, eller om reformarbeidet, helt eller delvis, har ført galt av sted med 

hensyn til dette siktemålet. Kirkens grunnoppdrag og hovedansvar, er å spre Evangeliet i ord og handling. Det 

kan det aldri være tvil om. Enhver kirkeordnings siktemål må følgelig være å legge til rette for at dette kan skje 

på best mulig vis, og med best mulig utnyttelse av de ressurser man har til rådighet, slik at oppdraget kan 

gjennomføres i tråd med dets målsetning. 

 

Én av yrkesgruppe reformarbeidet har ført til vesentlige forandringer for, er kirkens prester. Både synet på 

presterollen, prestens arbeidsoppgaver og prestetjenestens rammer har forandret seg radikalt siden begynnelsen 

av 90-tallet, og spesielt de siste ti årene har presters arbeidssituasjon gjennomgått radikale forandringer på flere 

plan. Prestetjenesten er kirkens førstelinjetjeneste, med mandat i at prestene i kraft av sin ordinasjon, er pålagt 

hovedansvaret for at ordet og sakramentene forkynnes og forvaltes på rett vis og etter kirkens forordninger. 

Prestene har til alle tider vært sentrale bærere av Jesu Kristi oppdrag, og kirken, slik vi kjenner den, kan knapt 

tenkes uten prestenes sentrale nærvær i sine menigheter og blant sine menighetslemmer. Samtidig vet vi at det 

er stor grunn til bekymring rundt rekruteringen til fremtidens prestetjeneste. Som konsekvens av løsrivelsen fra 

staten og de sentralkirkelige reformprosesser, har prestene ikke bare fått ny arbeidsgiver, nye arbeidsavtaler og 

helt andre rammebetingelser for sin tjeneste, de har også har vært sentrale i implementeringsarbeidet av store 

liturgiske og teologiske reformer, med alle de konsekvenser det har ført med seg i deres daglige virke. Det 

synes derfor naturlig å allerede nå begynne å kartlegge hvilken innvirkning den senere tids reformer har hatt 

for prestetjenesten, og hvorvidt reformarbeidet synes å ha virket formålstjenlig i forhold til kirkens og 

prestenes oppdrag og ansvar og hvorvidt prestetjenesten, slik den er nå, er gitt rammer som gjør at Ånden får 
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virke, kreativiteten får rom og menighetene kan bli rikelig betjent med prester som vil påta seg å forvalte 

Evangeliet også i fremtidens kirke. 

 

1.2. Problemstilling 
Med den bakgrunn vil jeg gjøre en undersøkelse blant prestene i Oslo bispedømme, der hovedfokus vil være å 

finne ut noe om hvilken innvirkning de kirkelige omstillingene har hatt på prestenes generelle arbeidssituasjon, 

på deres tidsbruk og deres generelle trivsel i og motivasjon for tjenesten. Jeg velger å ta utgangpunkt i 

prestenes opplevelse av egen arbeidssituasjon, og vil fokusere på ting som tidsbruk, oppgaveprioritering, 

mestring av nye administrative og liturgiske rutiner, kreativ og tidsmessig frihet, motivasjon, kreativitet, 

kallsbevissthet og åndelig overbygging. Jeg vil også se på osloprestenes erfaringer med og opplevelse av den 

gjennomgripende forandringen som gradvis har kommet til i synet på presterollen og prestetjenestens egenart, 

og som blant annet har resultert i bortfall av særbestemmelser for yrkesgrupper i såkalt «særskilt uavhengig 

stilling».  De senere tiårene har vi sett en forandring fra en tid med så sterkt fokus på kall og kallsbevissthet at 

liv og arbeid har gått over i hverandre, til dagens rådende oppfatning at prester er arbeidstakere som alle andre, 

og dermed bør avlønnes på samme vis, underlegges de samme restriksjoner og gis de samme arbeidsrettslige 

rettigheter som alminnelige arbeidstakere. Når det gjelder de tidsmessige rammene for prestetjenesten har disse 

beveget seg fra å være nærmest uten regulering for ikke så mange tiår siden, til nå å være regulert av planer og 

rapporter ned på detaljnivå innenfor en 35.5 timers uke, der hvor ethvert tjenstlig «krumspring» på fire timer 

eller mer utenfor planlagt arbeidstid må spesifiseres og rapporteres. Det er uomtvistelig at prester i Den norske 

kirke ikke lenger har den samme autonomi i sin tjeneste som tidligere, og jeg finner det interessant å undersøke 

om innskrenkingen av fleksibiliteten og den personlige friheten i tjenesten har påvirket opplevelsen av egen 

arbeidshverdag. 

 

Min hypotese og subjektive erfaring, er at flere av den senere tids kirkelige endringsprosesser har påvirket 

mange presters motivasjon og kreativitet i tjenesten i negativ retning, og har medført at prester nå har mindre 

tid til og fokus på sentrale presteoppgaver enn tidligere. Siktemålet med prosjektet er å gjøre en kartlegging av 

i hvilken grad reformarbeidet så langt oppleves formålstjenlig av kirkens førstelinjetjeneste (presteskapet), og 

hvorvidt den senere tids utvikling har hatt negativ innvirkning på tidsbruk og fokus når det gjelder generelt 

forkynnelsesarbeid og andre sentrale presteoppgaver. Jeg mener det bør være interessant for kirken sentralt å 

vite noen om hvordan prestetjenesten oppleves innenfra, og om regimet vi er innenfor synes å virke positivt på 

tidsbruk, oppgaveprioritering, meningsoppevelse, spiritualitet, motivasjon, kreativitet og bærekraft i 

prestetjenesten. 
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Om min hypotese skulle vise seg å finne støtte og bekreftes i undersøkelsenes målinger, håper jeg det kan bidra 

til at det tas grep fra sentralt hold som kan motvirke en eventuell negativ trend i presters tidsbruk, trivsel og 

meningsopplevelse. Om kirken skal være attraktiv som arbeidsplass for fremtidens prester er det vesentlig at 

prestetjenesten både gir åndelig mening, kreativt spillerom og er til å leve med i den praktiske moderne 

hverdag. 
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2. Presentasjon av relevant forskning  

2.1. Bedrifter i omstillingsprosesser 
Selv om det, så vidt meg bekjent, finnes lite tidligere forskning som går konkret på virkningen av denne type 

omstillingsprosesser i kirken, er det gjort mye forskning på bedrifter og organisasjoner i omstillingsprosesser. 

Jeg har derfor valgt å se på problematikken i et generelt omstillings- og ledelsesperspektiv. Jeg har også funnet 

det relevant å trekke inn noe motivasjons- og kreativitetsforskning som jeg mener bør tas hensyn til både ved 

kirkelig ledelse og ved fastsettelse av betingelser og arbeidsrammer for prestetjenesten. 

 

NHH-professor Inger Stensaker, professor i strategisk endring og Anne Cathrin Haueng, rådgiver og konsulent 

Deloitte, har fulgt bedrifter gjennom store omstillingsprosesser gjennom 20 år og har som resultat av det gitt ut 

boken «Omstilling – Den uforutsigbare gjennomføringsfasen». Utgangspunktet for boken er deres erfaring 

med at bedrifter ofte gjør gode analyser og planlegger godt, men svikter i gjennomføringen av 

endringene. Dagens Perspektiv (tidligere Ukeavisen Ledelse) publiserte 2016 en artikkel om 

omstillingsforskning basert på Stensaker og Hauengs forskning. I artikkelen kom også spesialist i klinisk 

arbeidspsykologi, Jan Martin Berge, til orde med sin lange erfaring innen arbeidspsykologi.  

 

Stensaker og Haueng sier i artikkelen at bedrifter i omstilling står overfor 6 hovedutfordringer: tap av tillit (til 

ledelsen), utydelig styringsstruktur, manglende handlingsrom i mellomledelsen, manglende engasjement blant 

ansatte, gevinstrealisering blir tallknusing og politikk, ryktebørsen som informasjonskilde.  

 

«Ansatte som har tillit til ledelsen føler seg mer forpliktet, noe som bidrar positivt til gjennomføring. 

Men omstilling fører også med seg usikkerhet, noe som kan sette tilliten på prøve. Vi vet at man kan 

utvikle tillit gjennom en tydelig retning og målsetning, definerte roller, etablerte spilleregler for 

prosessen, og god konflikthåndtering underveis. Men det er ikke nok. Under omstilling innfrir man 

noens krav og bryter andres. Det går ut over tilliten. Tidligere forskning foreslår at ledelsen bør legge 

seg flat og ta all skyld. Vi har sett at dette ikke nødvendigvis er den eneste måten, da det i store 

omstillinger ikke alltid er lett å peke på én person eller én faktor. Det viktigste er å anerkjenne at det 

finnes et problem. Ikke be om unnskyldning, men å se framover. Man bør legge opp en felles 

samarbeidsplan med ønskede resultater, som også sier noe om hvordan man vil arbeide sammen 
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framover for å komme dit. Ofte kan uformelle arenaer være likeså viktige som formelle. Det gjør noe 

med relasjonene, forklarer Stensaker og sier at de har sett mange eksempler på at dette har fungert1». 

 

Spesialist i klinisk arbeidspsykologi, Jan Martin Berge, sier at tillit er basert på ansattes erfaringer og at det er 

viktig at bedriften er tro mot sine verdier under omstilling og han peker på viktigheten av å ta psykologiske 

reaksjoner med i betraktningen under omstillingsprosesser: 

 

«For de fleste skaper omstilling usikkerhet og kan bety store konsekvenser for en persons liv. For noen 

kan det bety å miste visumet sitt, For andre kan det bety at man må begynne å pendle til jobben. 

Livsfase er også viktig å ta med i betraktningen. Generelt kan man si at jo eldre man er, jo mer 

engstelig blir man for endringer. Man er redd man ikke greier å mestre arbeidslivets krav. Denne 

usikkerheten kan føre til en rekke reaksjoner som milde depressive tilpasningsreaksjoner, rastløshet, 

innesluttethet, nedstemthet, og, kanskje det vanligste, søvnproblemer2». 

 

Anne Cathrine Haueng peker på at et problem de ofte har støtt på sin forsking - at eierskapet og ansvaret for 

endringen er feilplassert med tanke på både formål og innhold. Hvor endringen ligger, har mye å si for hvordan 

den blir gjennomført.  Hun sier videre at omstillinger som går over lenger tid over tiden kan begynne å leve 

sine egne liv, og bli frakoblet den overordnede målsetningen og strategien. De må derfor evalueres og 

revideres med jevne mellomrom. Ofte har de som blir berørt av endringen ingen relasjoner til dem som foretar 

dem og det er et problem.  

 

Jan Martin Berge sier at plasseringen av endringen kan gjøre noe med de ansattes opplevelse og at en dårlig 

plassering kan gjøre at de ansatte ikke har forståelse for endringen og dermed mister tilhørighet til den.  

 

«Tilhørighet og forståelse er viktig for å skape engasjement for omstillingen blant ansatte. Forskningen 

er nesten entydig på at engasjement blant ansatte skapes gjennom å involvere dem i prosessen. Dette 

 
1 Stensaker, Inger, i intervju med Dagens perspektiv. https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-
de-fleste-feiler 
 
2 Berge, Jan Martin , i Dagens Perspektiv https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-de-fleste-
feiler 
 

https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-de-fleste-feiler
https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-de-fleste-feiler
https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-de-fleste-feiler
https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-de-fleste-feiler
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kan vippe motstandere over i engasjerte ansatte som driver omstillingen fremover. Både ansatte og 

mellomledere er viktige endringsagenter, ikke bare passive endringsmottakere»3 

 

Stensaker peker på at mellomlederne har en viktig rolle og et viktig ansvar både når det gjelder å skape 

engasjement nedover og å stille krav oppover og være tydelige på hva som trengs for at omstillingen skal 

fungere utover i virksomheten. Stensaker og Haueng understreker også at det er viktig å kontinuerlig overvåke 

effektene og gevinstene ved en omstilling.  

 

«Det gir muligheter for læring og forbedring underveis i endringsprosessen og man må ikke glemme 

viktigheten av jevne tilbakemeldinger. Man må ha en kontinuerlig evaluering og bli flinkere til å gi 

informasjon. Ansatte har behov for informasjon og den bør gjentas ofte. Mangel på informasjon er 

informasjon i seg selv, om at ting kanskje ikke er som de skal, og vil bli tolket av ansatte4». 

 

2.2. Motivasjonsforskning  
Dagens Perspektiv (tidligere Ukeavisen Ledelse) har også intervjuet Edward L. Deci, en av verdens fremste 

motivasjonsforskere, og han har mye klokt å si som jeg vil mene blir spesielt relevant innen kirkens 

organisasjon i tiden som kommer. I kirken står man overfor en rekrutteringskrise samtidig som de økonomiske 

rammene for virksomheten blir strammere og strammere, noe som fordrer høy motivasjon hos de ansatte som 

kompensasjon for stramme rammer. Deci hevder at motivasjon bygger på de tre grunnleggende psykologiske 

behovene kompetanse, selvbestemmelse og relasjoner. Han skiller mellom to typer motivasjon, autonom 

motivasjon og kontrollert motivasjon. Autonom motivasjon er basert på selvbestemmelse, mens kontrollert 

motivasjon springer ut av forpliktelser, press og en følelse av å bli kontrollert. Ifølge Deci, er det den autonome 

motivasjonen som gir de beste resultatene i en bedrift.  

 

«Autonom motivasjon gjør at vi blir mer utholdende, mer fleksible og mer kreative, vi er interesserte i 

oppgaven og liker det vi gjør. Vi trives bedre, den psykiske helsen vår blir bedre og vi utvikler til og 

 
3 Ibid 
 
4 Ibid 
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med bedre relasjoner til folk rundt oss. Vi leverer dessuten bedre resultater der vi må bedrive 

selvstendig problemløsning underveis5». 

 

Som motsetning sier Deci at den kontrollerte motivasjonen i noen tilfeller fører til at man løser rigide, 

rutinemessige, trinnvise oppgaver bedre, men at den negative listen utover dette er veldig lang. 

 

«Vi blir ifølge forskerne mer rigide i måten vi tenker på, vi opplever press og spenning, vi trives 

dårligere, får dårligere relasjoner til våre medmennesker og har dessuten en tendens til å ta den korteste 

veien til målet, hvilket er alt annet enn heldig når oppgavene krever at man går dypere inn i tingene6» 

 

Deci sier videre at motivasjon kan være indre motivasjon eller ekstern motivasjon. Når vi er indre motivert gjør 

vi noe fordi det er morsomt og interessant. Ekstern motivasjon handler om at vi gjør noe fordi vi ønsker å 

oppnå noe annet. Målet kan være en belønning eller å unngå straff. Den autonome motivasjonen består av 

indre motivasjon, men kan også bestå av ekstern, internalisert motivasjon. Hvis du ikke liker å trene, men gjør 

det likevel, kan det være fordi du har tatt til deg at trening er en viktig aktivitet for deg. Du vet at hvis du er i 

god form, så gir det helsemessige gevinster. Deci mener at den beste formen for motivasjon springer ut av tre 

grunnleggende psykologiske behov som alle mennesker har; kompetanse, autonomi og relasjoner. 

 

«Hvis du føler deg kompetent, har du det bedre med deg selv, og har lettere for å bli involvert i 

oppgaven du skal løse. I tillegg har vi behov for valgfrihet og tilhørighet. Vi mener at du er optimalt 

motivert når du får tilfredsstilt dine grunnleggende, psykologiske behov, det vil si kompetanse, 

autonomi og relasjoner7» 

 

Deci maner videre det ikke er lederens oppgave å motivere de ansatte, men at mennesker er motiverte fra 

naturens side.  

 
5  Deci Edward L. i intervju Dagens Perspektiv (Ukeavisen Ledelse)  https://www.dagensperspektiv.no/slik-er-motivasjonen-
v%C3%A5r-skrudd-sammen 
 
6 Ibid. 
 
7 Ibid.  

https://www.dagensperspektiv.no/slik-er-motivasjonen-v%C3%A5r-skrudd-sammen
https://www.dagensperspektiv.no/slik-er-motivasjonen-v%C3%A5r-skrudd-sammen
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«Motivasjon er det naturlige for oss, på samme måte som det er naturlig for en plante å vokse. For at en 

plante skal vokse på naturlig vis, trenger den ikke å bli motivert, men den trenger næring, vann og sol. 

Det er på samme måte med mennesker. Du trenger ikke å motivere folk for at de skal vokse og jobbe 

effektivt. Du må imidlertid tilby dem den næringen de trenger for å gjøre det som er naturlig for dem. 

De trenger å føle at de har kompetanse, mulighet for selvbestemmelse og relasjoner til andre 

mennesker. Ledere bør jobbe for å skape arbeidsforhold hvor medarbeiderne føler at de har det slik. 

Klarer du det, får du motiverte medarbeidere. Får de ikke denne støtten, reduseres motivasjonen8» 

 

På spørsmål om den vanligste feilen arbeidsgivere gjør når det kommer til motivasjon, svarer Deci:  

 

«De blir kontrollerende. Når folk blir stresset, blir de kontrollerende overfor andre. Stressede foreldre 

tar det ut på sine barn, stressede ledere tar det ut på sine medarbeidere9». 

 

Og på spørsmål om negative konsekvenser av tidsfrister, evaluering og konkurranse: 

 

«Folk for dårligere psykologisk helse og gjøre en dårligere jobb når de blir presset til å levere. De kan 

gjøre en bedre jobb ved såkalt algoritmeaktivitet, det vil si oppgaver som gjennomføres regelmessig, 

trinn for trinn. Men det er veldig få steder dette er et behov. Det arbeidsgiverne trenger, er utholdende, 

fleksible og kreative medarbeidere10». 

 

Grunnen til at tidsfrister, evaluering og konkurranse oppleves negativet, er ifølge Deci at følelsen av 

selvbestemmelse reduseres. Deci mener det er en selvfølge at folk skal ha en anstendig lønn for det arbeidet de 

gjør, men han er kritisk til belønningssystemer som motivasjonsfaktor.  

 

 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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 «Funnene våre viser imidlertid at to ting må være på plass for at en belønning ikke skal oppleves som 

negativ, men som positiv. Det ene er å gi folk en lønn som oppleves som rettferdig. Det andre er å la 

være å fokusere på belønningen som en konsekvens av spesifikk oppgaveløsning, men la dette være en 

faktor som ligger i bakgrunnen. Ikke tenk på lønn som en måte å motivere folk på. Spørsmålet om 

hvordan du motiverer folk, er et annet, separat spørsmål11». 

 

I et forsøk på syttitallet, fikk Edward Deci noen studenter til å løse en interessant pusleoppgave. Én gruppe fikk 

ingen betaling. En annen gruppe fikk betalt, og fikk dermed en ekstern motivasjonsfaktor å forholde seg til. 

Funnene viste at de studentene som fikk betalt ble mer interessert i pengene og mindre interessert i selve 

oppgaven12. 

 

2.3. Kreativitets og ledelsesforskning 

Førsteamanuensis Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI har forsket på hva som kjennetegner 

kreative personer og prøvd å finne svar på hva ledere og bedrifter kan gjøre for å få kreativiteten til å blomstre 

i organisasjonen13. Ifølge Martinsen kjennetegnes kreative mennesker ved at de har over middels intelligens, de 

er fleksible, liker tanken på nye ideer og har en velutviklet evne til å skape nye ideer. Kreativitetsforskeren har 

identifisert seks viktige faktorer som får kreativiteten til å blomstre: 

1. Arbeidsoppgavene må oppleves som utfordrende 

2. Samhandling med andre medarbeidere må oppleves som positiv 

3. Toppledelse må vise at den støtter kreativitet i praksis 

4. Medarbeidere må ha god relasjon til nærmeste leder 

5. Det må legges til rette for intellektuell stimulering og variasjon 

6. Risikovillighet og fleksibilitet 

 

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
 
13 https://forskning.no/innovasjon-partner-abc-i-naeringsliv/oppskrift-pa-mer-kreativitet/880416 
 

https://forskning.no/innovasjon-partner-abc-i-naeringsliv/oppskrift-pa-mer-kreativitet/880416
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En ny oversiktsstudie, som er under publisering i anerkjente «Leadership Quarterly», tar for seg 195 studier 

som ser på effekten av ulike typer ledelse på kreativitet og innovasjon hos medarbeiderne14. Begrepene 

kreativitet og innovasjon brukes ofte med noe varierende og uklart innhold, og noen ganger synonymt. Innen 

faglitteraturen forstås kreativitet som det å generere helt nye, originale og potensielt nyttige ideer. Innovasjon, 

derimot, blir vanligvis forstått som det å videreutvikle og sette ut i livet (mer eller mindre originale) ideer, slik 

at de gir praktisk nytte. Resultatene fra oversiktsstudien tyder på at ledelse har stor potensiell betydning for 

både kreativitet og innovasjon, både direkte og indirekte. Tillitsbasert ledelse og transformasjonsledelse ser ut 

til å ha den beste effekten på kreativitet og innovasjon. 

Tillitsbasert ledelse innebærer at medarbeiderne får høy grad av autonomi, valgfrihet og nødvendige ressurser, 

basert på et gjensidig tillitsforhold med leder.  

Transformasjonsledelse er sammensatt av flere, komplekse elementer. De elementene som ser ut til å ha best 

effekt på kreativitet, er individuell støtte og tilrettelegging, intellektuell stimulering og inspirerende visjoner, 

mens respekt for og identifisering med lederen også ofte betyr mye for innovasjon. Transaksjonsledelse er 

basert på ideen om at medarbeidere primært er ytre motivert, altså motivert av belønning for god ytelse. Også 

denne formen for ledelse er sammensatt av flere elementer, og resultatene er todelte. Belønning av innsats og 

kreativitet fremfor prestasjoner og oppgaveytelse kan ha en positiv effekt. «Unntaksledelse», som er å måle og 

straffe for mangelfulle resultater og oppgaveytelse, fungerer derimot oftest ikke i det hele tatt. Flere studier 

viser også at den negative effekten av autoritær, tyrannisk eller splitt-og-hersk ledelse er enda større enn den 

positive effekten av tillitsbasert ledelse eller transformasjonsledelse. 

Bård Kuvås, professor med institutt for ledelse og organisasjon ved BI har i en artikkel følgende å si om 

tillitsbasert ledelse: 

 

«I debatten om svakheter ved detaljert målstyring basert på kvantitative indikatorer har begreper 

som «tillitsbasert ledelse» eller «tillitsbasert styring» blitt brukt om det jeg og mange andre har 

foreslått som bedre alternativer. Jeg har definert tillitsbasert ledelse som i hvilken grad en leder 

tar sjansen på å stole på sine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb. 

Kompetanse refererer til oppgaverelevante kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger og 

motivasjon til et ønske eller en vilje til å gjøre en god jobb. Av natur viser omfattende mengder 

 
14https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/05/slik-kan-sjefen-fremme-kreativitet-og-innovasjon/ 
 

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/05/slik-kan-sjefen-fremme-kreativitet-og-innovasjon/
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av forskning at vi mennesker er slik at vi får positive og produktive psykologiske tilstander når 

vi opplever å gjøre en god jobb og å være til nytte. Ledere som «ikke tror på» eller av andre 

grunner avviser dette bør sterkt vurdere alternative karriereveier. Tillitsbasert ledelse kommer til 

uttrykk først når medarbeiderne opplever høye nivåer av jobbautonomi og lave nivåer av det å 

bli unødvendig kontrollert. Jobbautonomi omhandler i hvilken grad medarbeideren opplever at 

jobben gir rom for frihet, uavhengighet og utøvelse av skjønn, som igjen er avhengig av 

styrings-, rapporterings- og kontrollsystemer og jobbeskrivelser som er mer eller mindre snevre 

eller brede - og medarbeiderens opplevelse av relasjonen til sin leder15». 

 

Kuvås hevder videre at det er funnet mer enn nok empirisk bevis for at tillitsbasert ledelse virker og at 

relasjonen mellom medarbeider og leder er av avgjørende betydning for både kvaliteten på arbeidet som 

utføres og for medarbeidernes trivsel, motivasjon og mentale helse.  

 

«Alle som ønsker produktive og mentalt friske medarbeidere bør i stor eller større grad stole på 

sine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb for å øke sannsynligheten 

for at ledere (som også har ledere) og medarbeidere opplever tillitsbaserte relasjoner til sine 

ledere16». 

2.4. Ledelse av kunnskapsmedarbeidere 
Det har de seneste årene blitt forsket en del på ledelse og motivering av såkalte kunnskapsarbeidere, og det er 

stor enighet i forskningsmiljøene om at kunnskapsmedarbeidere både trives og leverer best når de gis størst 

mulig frihet og fleksibilitet i sitt arbeid. Kirken må i høy grad regnes som en kunnskapsorganisasjon der de 

ansattes tankevirksomhet og kunnskap er den viktigste kapitalen i organisasjonen, og der leveransen skjer 

gjennom komplekse, gjerne unike tjenester og produkter.  

Bård Kuvaas, siviløkonom og professor ved handelshøyskolen BI, institutt for ledelse og organisasjon 

definerer kunnskapsmedarbeidere som: «Høyt utdannede mennesker som utfører komplekse, sammensatte og 

selvstendige arbeidsoppgaver som vanskelig kan standardiseres». Kunnskapsmedarbeidere er altså folk som i 

stor grad bruker sitt intellekt, sin kreativitet og sin spesialkompetanse når de på vegne av bedriften eller 

organisasjonen skal skape verdier. Flere av faggruppene innen kirke- og menighetsliv og i særdeleshet prestene 

må i så måte regnes som kunnskapsmedarbeidere, og i flere av de senere studiene som er gjort på ledelse og 

 
15 Ibid. 
 
16 Ibid. 
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motivasjon av kunnskapsmedarbeidere er nettopp prester med i respondentutvalget i både kvantitative og 

kvantitative undersøkelser som typiske eksempler på kunnskapsmedarbeidere. Kunnskapsorganisasjoner er 

avhengige av motiverte medarbeidere om organisasjonen skal blomstre og kunnskapen beholdes innen 

bedriften/organisasjonen. Om de ansatte tar med kunnskapen og kompetansen og går til andre bedrifter eller 

organisasjoner, har kunnskapsorganisasjonen et problem. Kuvaas sier at kunnskapsmedarbeidere med sine 

unike kunnskaper og ferdigheter er langt vanskeligere å erstatte enn andre med mer rutinepregede oppgaver.  

 

I en tid med økende rekrutteringsproblematikk, vil det være klokt av kirken å oppdatere seg på nyere forskning 

om ledelse og motivasjon av kunnskapsmedarbeidere, både i rekrutteringsøyemed, for å beholde sine 

kunnskapsmedarbeidere og for å tilrettelegge ledelse og arbeidsrammer som gjør at arbeiderne trives og 

verdiskapningen gis gode vekstvilkår. Kirken må sies å være heldig stilt i så måte sammenlignet med mange 

andre kunnskapsorganisasjoner. Tjenestens karakter gjør at prester og også andre kirkelige kompetansegrupper 

må antas å ha sterk indre motivasjon for sitt arbeid i tillegg til sterk lojalitet og stor kjærlighet til kirken som de 

både er en del av og arbeider innenfor. Allikevel vet vi at det allerede finnes en god del teologer som av ulike 

grunner har valgt bort kirken som arbeidsgiver til fordel for andre virksomheter.  

 

I en masteroppgave om kunnskapsbasert ledelse og motivasjon av Kjartan Pedersen Gurholt og Harald 

Gjerdahl oppsummeres funnene slik: 

 

 

«Kunnskapsmedarbeidere er høyt utdannede mennesker som utfører komplekse sammensatte og 

selvstendige arbeidsoppgaver som vanskelig kan standardiseres 

Jobbinnholdet er den viktigste drivkraften for arbeidsgleden til norske medarbeidere 

Indre motivasjonsfaktorer, som autonomi, kompetanse, mestringsopplevelse og sosial tilhørighet, er 

langt viktigere enn ytre motivasjonsfaktorer (som for eksempel lønn) for kunnskapsmedarbeidere. 

Autonomi (frihet og selvstendighet) er den viktigste indre motivasjonsfaktoren for 

kunnskapsmedarbeidere. Faglig og personlig utvikling er noe norske medarbeidere mener er av stor 

betydning for deres motivasjon». Mange mener motivasjonen ligger hos medarbeideren selv, og at det 

kan være vanskelig for en leder å bidra til økt motivasjon, men at de definitivt kan ødelegge den17»  

 
17 Pedersen, Gurholt Kjartan og Gjerdahl, Harald (2010). Ledelse av kunnskapsmedarbeidere Hvordan lede indre motiverte 

kunnskapsmedarbeidere? Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole 
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Både i dette masterarbeidet og i en masteroppgave innen verdibasert ledelse av Margreta Vik Stokke ved VID 

vitenskapelige høyskole, brukes prester som typiske eksempler på kunnskapsarbeidere og begge gjør rede for 

deler av den danske forskeren Helle Hedegaard Hein sin forskning der hun blant annet inndeler 

kunnskapsarbeidere i fire arketyper: Primadonnaen, prestasjonstripperen, pragmatikeren og lønnsmottakeren. 

Folk i samme type stillinger som prestestanden mener hun faller innenfor kategorien «Primadonnaer» noe som 

krever en helt spesiell type ledelse om primadonnaen skal trives og også levere bra i sitt arbeid: 

 

«Jobben primadonnaen gjør skal tjene en høyere hensikt. Primadonnaen har behov for andre 

motivasjonsfaktorer enn for eksempel lønnsmottakeren. Primadonnaen er medarbeideren som betrakter 

arbeidet som kall og ser oppgaven hun eller han har som en høyere saks tjeneste og ønsker å gjøre en 

forskjell. Offerviljen er stor og arbeidet kan til tider oppleves som en pliktfølelse. Primadonnaen vil 

etterstrebe en høy standard på arbeidet vedkommende utfører Ved å utføre arbeidet etter sin selvpålagte 

høye standard, vil det gi et kick som gir høyere standard til arbeidet18» 

 

I møte med denne definisjonen tror jeg de fleste prester vil nikke gjenkjennende og det er noe kirken bør ta 

hensyn til både ved valg av ledelsesstil av prestetjenesten og ved fastsettelsen av de rammer prestetjenesten 

skal utføres innenfor.  

 

 

 

 

 

 

 
18 Vik, Margreta Stokke (2016) s 16-17, Hvordan motivere kirkelige ansatte «headhuntet av Gud» og hvordan ønsker de å bli ledet.  
Masteroppgave i verdibasert ledelse. VID vitenskapelige høyskole. Stavanger. 
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3. Metodisk tilnærming 

3.1. Valg og beskrivelse av metode 
Metodisk vil jeg gjøre bruk av en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode. Det vil konkret si at jeg vil 

gjøre en bred Questback-undersøkelse blant prestene i Oslo bispedømme, og siden kombinere denne med 

intervjuer der noen utvalgte prester får uttale seg mer i dybden om deres opplevelse av egen arbeidshverdag og 

motivasjon i kjølvannet av kirkens mange reformer. Jeg velger å gjøre bruk av en triangulær tilnærmingsform. 

Det vil si at jeg vil samle data hver for seg, og på to ulike vis (kvantitative og kvalitative data), hvorpå de to 

gruppene data analyseres, fortolkes og sammenlignes av meg som tredjeperson. På den måten vil jeg prøve å 

komme til rette med de adskilte metodenes svakheter, og samtidig trekke veksler på begge metoders styrker. 

Om så analysen av de forskjellige datagrupper skulle vise resultater som peker i samme retning, vil det øke 

konklusjonens validitet. Eller motsatt om analysen skulle vise divergens heller enn konvergens.  

Fordeler ved bruk av kvantitativ metode: 

- Standardisert informasjon som kan behandles statistisk 

- Elektronisk hjelpemiddel (Questback Essential) som forenkler både innsamling og analyse av data, og 

som gir en enkel og strukturert oversikt over innsamlet data i form av statistikker, rapporter og 

utskrifter. 

- Gjør det mulig å nå bredt ut til gruppen jeg ønsker å studere 

- Øker muligheten for generalisering 

- Tilrettelegger for kritisk avstand mellom intervjuer og respondent 

- Oversiktlige variabler og verdier 

 

Svakheter ved kvantitativ metode: 

- Begrensede muligheter for dybde og nyanse 

- Strengere krav til presis spørsmålstilling og formålstjenlig nyansering av svaralternativer 

- Ikke mulig å utdype og korrigere om respondenten ikke oppfatter spørsmålstillingen slik det er ment 

forstått 

- Begrenset kjennskap til eksterne variabler som kan bidra til å påvirke respondentens svar 

- Stor avstand mellom intervjuer og intervjuobjekt 

 

Fordeler ved en kvalitativ tilnærming: 
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- Stor mulighet for å gå i dybden/nyanserte data 

- Nærhet mellom undersøker og respondent  

- Fleksibel forskningsprosess  

- Relevante data  

- Ikke-standardisert informasjon 

- Mulighet til å oppklare misforståelser ved spørsmålsoppfatningen 

- Høy begrepsgyldighet  

 

Ulemper ved kvalitativ tilnærming: 

- Validitet 

- Begrenset utvalg av respondenter  

- Stor representativitetsproblematikk 

- Komplisert å analysere 

- Stor mulighet for manipulasjon av data  

- Myke data gir større fare for subjektiv fortolkning 

- Fare for personlig påvirkning på respondentene 

 

 

«Kvalitativ metode har sin styrke i intern gyldighet og sin svakhet i ekstern gyldighet. For kvantitativ 

metode er det motsatt. Kvalitativ metode har sin styrke i forståelse og nærhet, mens kvantitativ har sin 

styrke knyttet til oversikt og avstand19» 

 

Man kan si at kvantitativ metode egner seg best når man har god forhåndskunnskap om temaet slik at man kan 

stille relevante spørsmål, mens kvalitativ metode kan fungere riktig godt om man ikke har mye 

forhåndskunnskap eller vil under overflaten på en problematikk. Ved å bruke en kvalitativ metode parallelt 

med eller i etterkant en kvantitativ vil man kunne utfylle og utdype innhentede data, noe som igjen gir 

muligheten til å se resultatene opp mot hverandre og validere eller negere funnene som er gjort. I mitt tilfelle 

vil dette være helt avgjørende for oppgavens reliabilitet å kombinere den kvantitative delen med en kvalitativ 

undersøkelse. Dette fordi utvalg er for begrenset til at man kan generalisere eller trekke sikre konklusjoner ut 

 
19 Jacobsen, Dag Ingvar (2015).  s 138 «Hvordan gjennomføre undersøkelser? Innføring i samfunnsvitenskapelig metode». 
HøyskoleForlaget, Kristiansand 
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fra respondentenes svar i en kvantitativ undersøkelse. Videre er spørreskjemaet i tillegg for omfattende til at 

det ikke vil være rom for å gå i dybden på de enkelte funn ved å utjevne for variabler og eventuell 

samvariasjon. Alene ville resultatene fra en sånn type undersøkelse ikke kunne brukes til stort, men sammen 

med en kvalitativ undersøkelse med samme tematikk, mener jeg allikevel den vil ha verdi. Jeg mener en slik 

bred spørreundersøkelse blant osloprestene også har verdi i kraft av å kunne peke i retning av områder som det 

bør tas hensyn til og forskes mer gjennomgående på i kirken i tiden som kommer. 

 

3.2. Triangulær metode (Kombinasjonsmetode) 
Forskning via triangulær metode er et relativt nytt fenomen innen samfunnsforskningen. Praksisen med å 

basere forskning på både kvalitative og kvantitative data hadde sin spede start på allerede på slutten av 1950-

tallet da Campbell and Fisk gjorde bruk av både kvalitative og kvantitative data i sin forskning innen 

psykologien20. Det var allikevel ikke før på begynnelsen av 90-tallet at utviklingen av metoder og design for 

systematisk integrering og analyse av kvalitative og kvantitative data skjøt fart. Siden har bruken av 

forskjellige metodiske kombinasjonsdesign utviklet seg og bredt om seg. Det finnes nå både relativt enkle og 

mer kompliserte metodedesign man kan anvende når man ønsker å gjøre bruk av triangulær metode. Når det 

gjelder mitt prosjekt, har jeg kommet frem til at et helt enkelt metodedesign vil egne seg godt. Dette både fordi 

et enkelt design synes å være mest overkommelig når man legger an prosjektet så bredt som jeg har valgt å 

gjøre og fordi det er tydelige og generelle trender det er interessant for meg å se nærmere på, noe jeg mener vil 

peke seg ut også ved bruk av et enkelt design. Videre er det er gjort lite lignende forskning på mitt spesifikke 

område, så det finnes begrenset med litteratur, spesifikke teorier eller lignende undersøkelser som jeg kan 

trekke inn i mitt metodiske arbeid.  

Designet jeg har valgt er et såkalt «konvergent design» eller «enfasedesign», der man samler og analyserer 

kvalitative og kvantitative data hver for seg, hvorpå man søker å sammenflette/integrere analyseresultatene fra 

de respektive undersøkelsene. Til slutt tolkes og sammenlignes resultatene slik at de kan brukes til å verifisere 

eller falsifisere hypotesen som er utgangspunkt for studien21.  

 

 
20 Creswell John W. and Creswell J. David, Research design, qualitative, quantitative & mixed approaches, s 14, SAGE Publications 
2018, UK. 
21 Creswell John W. and Creswell J. David, Research design, qualitative, quantitative & mixed approaches, s 217-218, SAGE 
Publications 2018, UK. 
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3.3. Innsamling av data 
Innsamling og analyse av kvantitative data vil jeg gjøre ved bruk av programvaren Questback Essentials.  For å 

få mest mulig tyngde bak forespørselen om deltakelse vil jeg gjøre avtale med arbeidsgiver om utsendelse av 

spørreundersøkelsen via arbeidsgiverlinjen. Konkret betyr det at jeg vil be personalsjefen ta 

prosjektbeskrivelsen til prostemøtet og der oppfordre prostene til å stille seg bak prosjektet. Prostene bes så 

sende ut undersøkelsen til sine respektive underordnede prester, med oppfordring om deltakelse. Dette håper 

jeg vil gi høy deltakelsesprosent og dermed styrke resultatenes validitet. Ved innsamlingen av de kvalitative 

data, vil jeg i intervjuene bruke min erfaring fra prestetjenesten, der man i forberedelsen av gravferder 

«intervjuer» de pårørende i den hensikt å samle informasjon til en tale over avdødes liv. Jeg vil ta manuelle 

notater som renskrives ganske raskt etter intervjuene, og deretter oversendes respondentene for 

gjennomlesning og godkjenning. Jeg velger denne metoden for innsamling av data fordi den har vist seg å 

fungere meget godt i mitt daglige arbeid, fordi det er en metode jeg både kan godt og er komfortabel med å 

jobbe med, og fordi jeg mener den kan egne seg godt også til den type intervjuer mitt prosjekt omfatter. 

 

Som intervjuobjekter i den kvalitative delen, vil jeg velge ut prester i forskjellige faser av tjenestetiden. Dette 

for i noen grad kunne fange opp eventuelle forskjeller i synet på forandringenes hensiktsmessighet blant dem 

som har jobbet lenge og dem som nettopp har gått inn i tjeneste. Jeg vil dele inn gjennomsnittlig tjenestetid for 

prester i tre faser og velge ut to prester i hver fase av tjenestetiden. Innen hver fase vil jeg intervjue én kvinne 

og én mann, slik at kjønnsperspektivet er ivaretatt i utvalget. Jeg har valgt å begrense antall intervjuobjekter til 

seks personer, dette for å begrense prosjektet og gjøre det overkommelig innenfor rammene av en 

masteroppgave. 

 

Jeg vil bevisst unngå å velge intervjuobjekter fra prostiet der jeg selv tjenestegjør. Dette for å unngå noe a 

problematikken med å stå i arbeidsmessig nær relasjon til mine intervjuobjekter, noe som, bevisst eller 

ubevisst, ville kunne påvirke respondentenes svar i favør eller disfavør av min hypotese. Når det er sagt, kan 

allikevel problematikken rundt forhåndskjennskap mellom intervjuer og intervjuobjekter ikke helt unngås, 

siden presteskapet i hovedstaden ikke er større enn at de fleste kjenner, eller kjenner til hverandre. I tillegg 

ønsker jeg respondenter som har et visst engasjement og et visst refleksjonsnivå rundt prosjektets 

spørsmålstilling og for å finne det, er det ønskelig med en viss forhåndskjennskap til intervjuobjektene. For i 

størst mulig grad å motvirke egen påvirkning av intervjuobjektene, har jeg bedt arbeidsgiver gi meg forslag på 

prester i riktig fase av tjenestetiden som jeg ikke har jobbet sammen med eller har nær kjennskap til. Jeg har 

videre valgt å intervjue to tidligere fagforeningsledere, med den begrunnelse at de begge har vært tett på både 



26 
 

arbeidsgiver- og arbeidstakerlinjen gjennom reformtiden, samtidig som de nå er i prestetjeneste på heltid og 

dermed også har empirisk kunnskap fra egen prestehverdag. Jeg mener valget av disse er formålstjenlig med 

tanke på ønsket om en nyansert og reflektert respons på prosjektets problematikk i prosjektets kvalitative del. 

De resterende er valgt gjennom forespørsel til arbeidsgiver om navn på prester i forskjellige faser av tjenesten. 

Kriteriene de ble valgt ut ifra var: fase i tjenestetid, kjønn, ikke fra intervjuers prosti, og lite kjennskap mellom 

intervjuer og intervjuobjekt. 

 

Antallet prester i Oslo bispedømme er en begrenset størrelse (ca. 130) og mitt prosti, Søndre Aker, er stort. 

Utelukkelse av eget prosti i den brede spørreundersøkelsen ville fått uforholdsmessig stor innvirkning på 

antallet mulige respondenter. Jeg har derfor valgt å inkludere prester i eget prosti i den kvantitative delen av 

undersøkelsen.  

 

Innsamling av de forskjellige grupper data vil skje noenlunde parallelt innenfor en tidsperiode på ca. en måned.  

De respektive resultatene vil så analyseres og tolkes hver før seg, før de sees sammen i håp om å finne 

konvergens gruppene imellom. 

 

En utfordring ved bruk av denne metoden, er at intervjuobjektene i den kvalitative delen også vil være en del 

av gruppen det skal samles inn kvantitative data fra, noe som kan utgjøre et problem for prosjektet, eller i hvert 

fall være med å påvirke svarene som avgis i den kvalitative delen av undersøkelsen. Hvorvidt 

intervjuobjektene har forhåndskjennskap fra den kvantitative undersøkelsen er i hvert fall en avhengig variabel 

som må tas hensyn til i analyse og fortolkning. Om noen av intervjuobjektene har svart på undersøkelsen og 

andre ikke, vil de som har avgitt svar ha mer kjennskap til prosjektets problematikk enn de som ikke har 

respondert, noe som kan gi utslag i ulike refleksjonsnivå i besvarelsene. Min holdning er at jeg ser det som en 

fordel om de kvalitative respondentene har gjennomført spørreundersøkelsen i forkant av intervjuene, da jeg 

mener forhåndskjennskap til prosjektet vil påvirke respondentenes refleksjonsnivå i intervjuene. Jeg vil derfor 

oppfordre intervjuobjektene til å delta og svare raskt på spørreundersøkelsen, slik at flest mulig har vært 

gjennom spørsmålene før de skal utdype tematikken. 

  

3.4. Selvrefleksjon rundt valg av tematikk og metode 
Jeg er i prestetjeneste på tjuende året, og min personlige opplevelse av å stå i tjeneste gjennom store deler av 

reformperioden har vært avgjørende for valg av prosjekt.  Ikke fordi jeg syntes det var særlig forlokkende å 
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skulle bruke sårt etterlengtet studietid til å fordype seg i tall og statistikk, men fordi jeg tror det er et viktig 

stykke arbeid som bør gjøres, og som bør gjøres jo før jo heller. For Evangeliets, kirkens, folkets og prestenes 

skyld. Min subjektive opplevelse, er at de senere årenes utvikling har tatt uforholdsmessig mye tid og energi, 

og i negativ retning påvirket min motivasjon, min kreativitet og tiden jeg bruker på selvforberedelse, generelt 

forkynnelsesarbeid, diakoni og menighetsbygging. Min antakelig største utfordring i arbeidet med prosjektet, 

er altså at jeg står med begge beina midt i den virkeligheten jeg skal studere, og selv har klare meninger om 

tematikken jeg skal undersøke. Samtidig gjøres denne masteroppgaven innenfor fagområdet «Erfaringsbasert 

praktisk teologi», noe som tilsier at jeg absolutt burde undersøke et felt som jeg har god erfaringsmessig 

kjennskap til. På den ene siden gir det meg en fordel å være en del av den virkeligheten jeg skal undersøke, 

siden jeg da kan ta for gitt en hel mengde forhåndskunnskap som utenforstående ville måttet sette seg inn i, 

som for eksempel kjennskap til både tidligere og nåværende rammer og praksiser arbeidsrettslig, 

administrativt, teologisk og liturgisk. Dette opplever jeg som en fordel, både for beskrivelsen av studiens 

utgangspunkt, utarbeidelsen av spørreskjemaer og gjennomføringen av de kvalitative intervjuene. Jeg vet hva 

jeg vil ha svar på, noe som gjør at jeg kan stille presise spørsmål i den kvalitative delen og utdypende spørsmål 

i den kvalitative delen av oppgaven. På den annen side er min subjektive opplevelse og mine klare meninger 

om mye av problematikken jeg skal undersøke en utfordring jeg hele tiden må søke å ha fokus på og komme til 

rette med. 

Tanken på å gjennomføre dette prosjektet har imidlertid kommet til over noe tid, og underveis i prosessen har 

jeg snakket med mange av mine kolleger om tematikken og prosjektet. Prester er akademikere, trenet i og 

gjerne også gode til å gi hverandre tilbakemeldinger, kritikk, motstand og gode råd, så underveis i 

utarbeidelsen av prosjektet har jeg både av veileder og kolleger både fått mange gode råd, og stadig blitt 

minnet om diverse problematikk knyttet til objektivitet og kritisk distanse ved innsamling av data og analyse 

og fortolkning av innsamlet materiale. Så jeg burde i hvert fall ha gode forutsetninger til å kunne oppdage, 

avsløre og begrense min subjektive påvirkning på utfallet av studien. Gjennom disse uformelle samtalene har 

jeg imidlertid også fått et forhåndsintrykk av at ganske mange helt eller delvis deler min oppfatning av 

problematikkensom ligger til grunn for valg av prosjekt. Dette styrker min tro på egen hypotese, noe som 

muligens ytterligere kan påvirke min analyse og tolkning av data i favør av min hypotese. Jeg har også, 

gjennom prosessen med å sette meg inn i bruken av kvalitative, kvantitative og triangulære metoder, blitt 

bevisstgjort på faren for å legge føringer for besvarelsene i både kvantitative og kvalitative 

innsamlingssituasjoner. Ved utarbeidelse av og testing av spørreskjemaene, har jeg derfor søkt å ha en bevisst 

intensjon om nøytralitet i valg av både spørsmålsformuleringer og svaralternativer (kvantitative). Jeg har også 

søkt bistand fra veileder og kolleger til kritisk gjennomgang av spørsmål og spørsmålsformuleringer.  
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Når det gjelder tolkning og analyse av resultatene, vil jeg benytte meg av muligheten jeg til å motta kritiske 

objektivitetsinnspill fra både veileder og kolleger, og søke å ta hensyn til disse innspillene i arbeidet med 

datagruppene. Tydelige statistiske utslag står fast og taler i stor grad for seg selv, mens kvalitative data er myke 

og mer påvirkelige for subjektiv manipulasjon. I analyse- og tolkningsarbeidet med det kvalitative materialet 

ser jeg det som desto viktigere å være seg sin egen rolle bevisst, noe jeg vil etterstrebe i den grad jeg er i stand 

til å se det klart.  Til hjelp i så måte, er at respondentene i etterkant av renskrivningen, får mulighet til å lese 

gjennom og luke vekk det de eventuelt finner av rusk i min subjektive tolkning av deres respons. 
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4. Situasjonsbeskrivelse 

4.1. Reformprosessen - Hva har vi hatt og hva har vi fått 
I Norge har stat og kirkeforvaltning gått hånd i hånd siden reformasjonen, og ikke før på midten av 1800-tallet 

har den indrekirkelig reformbevegelse for endrede relasjoner gjort særlig vesen av seg: 

 

«Fra midten av 1800-rallet har spørsmålet om forholdet mellom stat og kirke bare hatt to poler – enten 

fortsatt statskirke med eventuelle reformer eller en fri folkekirke der alle bånd mellom stat og kirke er 

kuttet22». 

 

Fra den tid gikk diskusjonen i bølger mellom reformskeptiske politikere og reformhungrige kirkefolk. I 1908 

kom kirkekommisjonen med en redegjørelse i sakens anledning, men folkets lunkne holdning til store 

forandringer i forholdet mellom kirke og stat, gjorde at man ikke tok videre grep den gangen. Etter krigen satte 

Kirkeordningsnemda i gang et større reformarbeid innen kirkens organisasjon, og la som resultat frem et 

endringsforslag fra kirkens side. Resultatet av reformarbeidet ble offentliggjort på samme tid som 

helvetesdebatten flammet opp i det ganske land - i kjølvannet av trefningene mellom Hallesby og Schjelderup.  

 

«Den kirkelige borgerkrig førte til at Arbeiderpartiet gikk imot sin egen kirkestatsråd i Stortinget, og 

stemte ned forslaget til kirkelige reformer i frykt for kreftene som var løs innad.  Først etter 1980 har 

det skjedd vesentlige endringer i kirkeordningen23». 

 

Etter den tid kan man si at endringene har skjedd veldig raskt, kanskje for raskt, noe som har medvirket til at 

kirken i skrivende stund ennå ikke har fått på plass en stabil fremtidig kirkeordning. Man har heller ikke full 

oversikt over kirkens fremtidige økonomi og det er også uvisst om kirken besitter arbeidsgiverkompetansen 

som kreves i kjølvannet av en så stor endring. Nå i 2020 har kirken blitt et selvstendig rettssubjekt, har fått 

indre selvstyre og har fått ansvar for å administrere sin egen økonomi, og den har overtatt arbeidsgiveransvaret 

for prestene – på tross av at en av forutsetningene for kirkeforliket i 2008 i det hele tatt skulle komme i havn, 

var at prestene skulle forbli statsansatte og fortsatt ha sine pensjonsrettigheter ivaretatt i Statens pensjonskasse. 

 
22 Norderval,Øyvind (2007)  Tertium non datur, Kirkeordning og statsrett frem mot 2014. Norsk Teologisk Tidsskrift nummer 1, 

2007, Oslo 

23Ibid. 
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Endelig finansiering av de forskjellige deler av kirkens virksomhet er ennå ikke helt klarlagt, men det er så 

langt klart at statlige overføringer vil være av vesentlig betydning også i framtidens kirke. Kritiske røster 

hevder at mange av endringene som har skjedd i kjølvannet av det raske skillet mellom kirke og stat har vært 

uforberedte og ugjennomtenkte, og at de har hatt og vil få omfattende konsekvenser i et kirkelig perspektiv - 

strukturelt, ekklesiologisk, økonomisk og arbeidsrettslig. 

 

4.2. Rammene for prestetjenesten24  
Siden begynnelsen av 90-tallet har rammene for prestetjenesten i Den norske kirke gjennomgått store 

forandringer. Utgangspunktet var da et personalreglement som forutsatte at presten var ansatt i en menighet der 

han bodde gjorde sin tjeneste. Det var ingen klare rammer for når og hvor mye en prest kunne jobbe, og 

prestene var i stor grad selv ansvarlige for å disponere sin tid og ivareta sine oppgaver i tråd med sin 

arbeidsavtale og sitt ordinasjonsløfte.  Om presten skulle være fraværende fra sin menighet i mer enn 36 timer, 

måtte det søkes til prosten om dette og prestene hadde ikke lovfestet rett på helgefri utover én helg i kvartalet. 

Utover det var prestestanden gitt stor frihet til å være til tjeneste for sine menigheter i stor grad etter eget 

forgodtbefinnende, men i tråd med sitt kall og sitt ordinasjonsløfte. Det ble forutsatt at prestene selv skulle 

sørge for at de ikke arbeidet mer enn rimelig var for alminnelige arbeidstakere. Innrapportering av medgått 

arbeidstid og fridagsuttak var det ingen faste sentrale føringer for, så dette varierte sterkt fra bispedømme til 

bispedømme og fra prosti til prosti. Denne frie reguleringen av prestetjenesten fungerte gjerne slik at prestene i 

perioder hadde mange og lange arbeidsdager, mens de om sommeren og i andre rolige perioder kunne ta fri 

eller ha kortere dager. Det hele jevnet seg gjerne ut på sikt for de fleste. 

 

På den tiden fantes det ikke noen avlønnet beredskapsavtale for utrykninger utenom normalarbeidstid, og 

praksisen rundt det ganske land var stort sett at politiet tok kontakt med den lokale presten når dødsbud skulle 

overbringes. Om presten hadde anledning, tok han ta oppdraget. Hvis han av en eller annen grunn var 

forhindret, hadde tatt et glass vin, eller var opptatt på annet hold, kunne han la være og la politiet ta oppgaven - 

siden det formelle ansvaret lå på dem. Prestenes formelle arbeidsgiver var staten, og prestestanden ble avlønnet 

via staten med fast månedslønn, uavhengig av timebruk og diverse særtillegg som mange andre yrkesgrupper 

har rett på. 

 

 
24 Fritt etter telefonsamtale med Gunnar Mindestrømmen, tidligere leder i PF 
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I statens personalreglement ble prestetjenesten regnet blant yrkesgrupper med såkalt «særskilt uavhengig 

stilling». For å kunne regnes i denne kategorien, måtte tre kriterier oppfylles: Man skulle selv kunne bestemme 

hva man skulle gjøre, når man skulle gjøre det, og hvor mye tid man skulle bruke på oppgavene. 

Tjenestegrupper i særskilt uavhengig stilling var unntatt fra Arbeidsmiljøloven på flere områder, blant annet 

når det gjaldt fridagsuttak og økonomisk overtids- helligdags- eller ubekvem arbeidstidskompensasjon.  

 

Utover 90-tallet ble økonomien i bispedømmene stadig svakere. For å kompensere for dette, valgte flere 

bispedømmer å la stillinger stå vakante for å spare penger. I stedet for å lyse ut og hente inn vikarer, lot man 

mange steder nabopresten, eller kollegaen i prestegjeld med flere tjenestegjørende prester, ta jobben. Enkelte 

steder ble dette utnyttet maksimalt, med den konsekvens at det i spesielt utsatte stillinger var få begrensninger 

for hvor mye man kunne pålegges å ta på seg av tjenester. Dette toppet seg i Oslo, der prestene som hadde 

beredskapsuke også i enkelte tilfeller ble pålagt å ha tjeneste på dagtid, noe som førte til at de i praksis kunne 

være til arbeidsgivers disposisjon 24 timer i døgnet, en uke i strekk. En slik praksis brøt fullstendig med alle 

vernebestemmelser, og fikk som endelig konsekvens at Presteforeningen sa opp arbeidsavtalen med staten og 

begynte forhandlinger om mer levelige rammevilkår for prestetjenesten.  

 

Noe av grunnen til at dette bar så galt av sted, var vedtaket tidlig på 2000-tallet om å avvikle prestegjeldet og 

dermed prestenes særskilte tilknytning til eget sogn. Etter dette vedtaket ble prestene ansatt i stilling i prostiet, 

og med sognet som særskilt tjenestested. De kunne da pålegges å gjøre tjeneste i alle prostiets menigheter om 

det var behov for det og man ikke samtidig hadde konkrete tjenester å vise til i egen menighet. Utover 2000-

tallet ble de gjort gradvise tilpasninger i prestenes arbeidsavtaler og fridagsreglement, med det siktemål å gi 

prestene bedre vern mot overbelastning og en mer forutsigbar arbeidssituasjon. De siste 30 årene har man 

gjennom stadige forhandlinger mellom stat, kirke og fagforeninger, beveget seg hele veien fra å gi prestene 

lovfestet rett på kvartalsfri og en fridag i uka, via én frihelg i måneden og to bevegelige fridager i uka, til 

dagens regime med rett på lønn og kompensasjon for ubekvem arbeidstid, fri hver tredje helg og to fridager i 

uka innenfor en 35,5 timers timeramme. Og fra tidlige tiders fravær av kompensasjon for arbeid på røde dager 

og, via rett til uttak av annen fridag når man jobber høytidsdag til kompensasjon for planlagt arbeid på 

kveldstid og på høytidsdager. Prisen prestene har måttet betale, er å nå måtte forholde seg til et plan- og 

rapporteringsregime der kun 20 % av ukens 35.5 timer er såkalt «ubunden» tid. Og hvor man, av økonomiske 

årsaker, for eksempel ikke har lov til å planlegge arbeid for onsdag i den stille uke, selv om man vet med 

sikkerhet at man da skal forberede påskens gudstjenester - og helst ikke noe planlagt arbeid etter klokken 20.00 

om kvelden. 
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4.3. Gudstjenestereformen 
Den norske kirkes reform av kirkens gudstjenesteliv ble vedtatt høsten 2003, blant annet som følge av en 

henstilling fra ungdommens kirkemøte om en mer fleksibel, involverende og lokalt forankret 

gudstjenesteordning. Lignende visjoner, kan imidlertid spores langt lenger tilbake i kirkens historie. 

Reformarbeidet på 70-tallet, som blant annet resulterte i ny alterbok i 1977, etterlot seg et bredt engasjement 

for enda mer fornyelse av gudstjenestelivet, både utenfor og innenfor kirkens formelle strukturer. I 1990 ble 

liturgimyndigheten overført fra stat til kirke, og allerede i utredingen som forberedte denne overdragelsen, 

fantes ansatsene til den nyordning som gudstjenestereformen etter hvert skulle bringe. Nemd for 

gudstjenesteliv fikk i mars 2004 ansvar for å føre disse ansatsene videre, sammen med innspillene fra 

Ungdommens kirkemøte, noe som resulterte i at et visjonsdokument ble framlagt for Kirkerådet høsten 2004. 

Grunnlagsdokumentene ble så bearbeidet og videreutviklet av fagseksjonen i Kirkerådet og publisert som et 

høringsdokument i 2008. Sentrale under utarbeidelsen av dette dokumentet, var både ansatte ved liturgisk 

senter i Trondheim (opprettet i 1996), det nordisk-liturgiske nettverket, Leitourgia, og dagens Oslobiskop, Kari 

Veiteberg, som fra 2006 i perioder fungerte som leder av Nemd for gudstjenesteliv. Etter at høringsdokumentet 

ble fremlagt, fulgte en forsøksperiode i utvalgte menigheter, før reformen ble endelig banket og innført i Den 

norske kirke fra og med første søndag i advent 2011. Arbeidet med gudstjenesteboken som fulgte reformens 

innføring skjedde parallelt og i dialog med strategiplaner som ble utarbeidet for diakoni (2007), kirkemusikk 

(2008), trosopplæring (2009), samisk kirkeliv (2011), samt kirkens kulturmelding, Kunsten å være kirke 

(2005)25.  

 

Et av liturgireformens hovedsiktemål var å synliggjøre at søndagens hovedgudstjeneste er hele menighetens 

felles anliggende. Dette skulle tydeliggjøres ved at flere menighetslemmer ble dratt aktivt inn både ved de 

liturgiske valg den enkelte menighet forventes å gjøre, og ikke minst i planleggingen og gjennomføringen av 

den enkelte gudstjeneste.  Den lokale prest ble gitt særskilt ansvar som gudstjenesteleder, men samtidig skulle 

vedkommende legge forholdene til rette for størst mulig involvering av andre i planlegging og gjennomføring 

av den enkelte gudstjeneste. Tidligere var det vanlig at presten planla de enkelte gudstjenester, hovedsakelig i 

samarbeid med den lokale kirkemusiker. Disse hadde på hvert sitt fagområde hatt hovedansvaret for både 

planlegging og gjennomføring av enkelttjenestene. Det betød imidlertid ikke at disse var de eneste aktører i 

selve gudstjenestefeiringen. Mange menigheter har lang tradisjon for at andre enn de fast ansatte har hatt 

oppgaver som; kirkeverter, forsangere, tekstlesere, nattverdmedhjelpere etc. og fra kirken sentralt ble det under 

tiden også oppfordret til dette.  I den liturgiske ordningen fra 1977 ble lekfolks deltakere som for eksempel 

nattvedmedhjelpere og tekstlesere innført som en normalordning. Det ble samtidig lagt til rette for at diakonene 

 
25 Jan Terje Christoffersen (2015) Sammen for Guds ansikt, Gudstjeneste a la Carte s46-64, Verbum  

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kirke
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_norske_kirke
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kunne skulle delta under forbønnen, både med formulerte bønneemner og som medliturger26. Kirketjenerne 

rundt om i det ganske land har i den forbindelse vært prestenes mest sentrale medspillere, liturgisk så vel som 

praktisk i en årrekke.  Hvor mange fler det har vært vanlig å involvere varierer fra sted til sted, og det har 

gjerne vært flere involverte i gudstjenesten i store bymenigheter enn ute i distriktene. I mange menigheter har 

prestene tradisjon for samarbeid i planarbeidet, spesielt inn mot temagudstjenester og gudstjenester rettet mot 

bestemte målgrupper. Det bør imidlertid også nevnes at det i tidligere tider har sittet en del prester, nærmest 

som småkonger rundt om i landet og nektet andre å ta del i de hellige tjeneste. Den største forskjellen fra 

tidligere tider, er at det nå legges mye sterkere føringer i forhold til den lokale involveringen. Tidligere 

foregikk involveringen i stor grad på pestens initiativ og ønske – etter gudstjenesteformens innføring skjer det 

(i den grad det faktisk skjer) fordi kirken sentralt forventer og krever det. For prestens arbeidshverdag har 

pålegg om økt involvering med nødvendighet fått konsekvenser for både tidsbruk og generelle arbeidsmåter.  

 

Gudstjenesteplanleggingen slik det i hovedsak var fram til reformens innføring, foregikk for en stor del i 

kontortiden. I de fleste norske menigheter har prest og kirkemusiker hatt faste ukentlige møtetider for 

planlegging av søndagens hovedgudstjeneste. I tillegg til prest og kirkemusiker har gjerne også kateket, diakon 

eller andre ansatte deltatt på disse møtene. Hvor lang tid man brukte fra uke til uke varierte ut ifra 

gudstjenestens art, og hvor mye man ellers hadde på programmet den aktuelle uken. Man brukte generelt 

lengre tid på planarbeid inn imot høytider og spesielle dager. Det var imidlertid ingen ukjent problemstilling at 

det ofte blir knapp tid til planarbeidet i uker hvor det var mange begravelser, eller det skjedde andre spesielle 

ting. I situasjoner med høyt tidspress så mange det som en fordel å jobbe sammen med folk man er vant til å 

arbeide med, og som hadde et bevisst faglig forhold til det arbeidet som skulle gjøres.  

 

I liturgireformen ble det lagt opp til at det skulle etableres gudstjenestegrupper som skulle trekkes inn i 

planarbeidet mot hver enkelt gudstjeneste. Rekrutteringen til gudstjenestegruppene skulle fortrinnsvis skje 

blant menighetens medlemmer, og sammensetningen av gruppene skal være mest mulig representativ for 

befolkningssammensetningen. Disse føringene gjorde at det ikke lenger ble mulig med planmøter på dagtid, 

noe som naturlig nok fikk konsekvenser for prestens arbeidshverdag. Gjerne måtte man i tillegg til 

kveldsmøter, ha et forberedende møte på dagtid med kirkemusikeren, siden kirkemusikerne er ansatt i små 

stillinger, og ikke uten videre kunne forventes å ha anledning til å stille til planmøte en kveld hver uke utover 

normalarbeidstid.  

 
26 Merete Thomassen (2013) «Når dere ber» s. 81 Verbum  
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Med reformens innføring fikk man også i de enkelte menigheter i oppgave å utarbeide en lokal grunnordning 

der det skulle gjøre mange liturgiske valg som følge av reformens sentrale begreper, fleksibilitet og 

stedegengjøring. Arbeidet med de lokale grunnordningene var en krevende prosess som tok mye tid for både 

stab og frivillige i råd og utvalg, og de lokale prestene fikk med sitt ledelsesansvar og sin fagkompetanse en 

sentral rolle i arbeidet med grunnordningene. Valgmulighetene innen det liturgiske materiellet som fulgte 

reformen var mange og spesielt innenfor liturgisk musikk sto menighetene overfor store 

innlæringsutfordringer. I denne prosessen knyttet det seg også en god del utfordringer til omstillingen fra 

gamle til nye liturgier. Tidligere var de felleskirkelige liturgiene noe både de fleste prester og aktive 

menighetslemmer nærmest hadde i ryggmargen, og gudstjenestene ble feiret på samme sett hvor hen i landet 

man enn arbeidet eller gikk til kirke. Etter reformens innføring, kunne man risikere at det bare var rekkefølgen 

i gudstjenesten (ordo) som var konstant, mens liturgiens innhold og det musikalske utrykket kunne være 

forskjellig fra sted til sted. For prestene betød dette ekstraarbeid når de skulle gjøre tjeneste i andre menigheter 

enn sin egen og for menighetslemmene førte det til mye fremmedgjøring når de gikk til kirke andre steder enn i 

bostedsmenigheten. En annen utfordring var at med reformens innføring var det forventet at liturgi, og da 

spesielt bønner skulle utformes lokalt, noe som medførte både teologiske og språklige utfordringer og som 

førte til at presten nå ikke bare var ansvarlig for å forrette liturgi, nå skulle vedkommende også være ansvarlig 

for å produsere liturgi, og dermed også teologi, alene eller i samarbeid med lekfolk i menigheten.   

 

Gudstjenestereformen tydeliggjør konturene av en presterolle i endring. Embedsmannens autonomi er i ferd 

med å erstattes av en profesjonsutøver som skal tilrettelegge for samarbeid og involvering, samtidig som han 

skal fylle de tradisjonelle oppgavene som predikant og liturg27.  Presten har altså både måttet lære seg nye 

liturgier, ny musikk, nye liturgiske rutiner og, ikke minst, lære seg tverrfaglig samarbeid og helt nye måter å 

tenke og planlegge gudstjenester på. Presterollen, slik den synes å ha vokst fram i forlengelsen av 

gudstjenestereformen, utfordrer til liturgisk multitasking som eksponerer norske prester for omfattende 

læringsprosesser med fare for en overbelastning av presterollen på sikt28Nå har den senere tidens evalueringer 

av reformen, ført til en del innstramminger og vist at spesielt utvalget av liturgisk musikk og lekfolks 

involvering i planlegging og utforming at stedegent liturgisk materiale var alt for omfattende for de fleste 

menigheter. Man har nå falt ned på at det kun er 5 musikalske serier å velge mellom, og det har også blitt 

strammet noe inn på den stedegne liturgiske frihet. En god del menigheter har også i løpet av 

implementeringen av reformen, enten latt være å bytte liturgisk musikk, eller gått tilbake til som å hovedregel 

bruke Hovlands kjente og kjære serie fra 1977. Involveringen av lekfolk synes i mange menigheter å ha fungert 

 
27 Mosdøl,Olavson  Hallvard (2015) Presterollen i lys av gudstjenestereformen. Side…… Gudstjeneste a la Carte, Verbum 
28 Ibid. s. 281 



35 
 

langt bedre når det gjelder medvirkning i selve gudstjenestefeiringen, enn i planleggingen av den og i 

produksjon av stedegent liturgisk materiale. Det er i hvert fall erfaringen vi har gjort oss i Bekkelaget og 

Ormøy menighet og i flere andre oslomenigheter. 

 

4.4. Trosopplæringsreformen 

I 1969 ble det i Skoleloven vedtatt at kristendomsopplæringen ikke lenger skulle være skolens dåpsopplæring.  

Parallelt med lovens tilblivelse pågikk det på 1960- og 70-tallet et utredningsarbeid og forsøk for å bygge opp 

et kirkelig undervisningsprogram etter en fasemodell. Dette arbeidet lå til grunn for Plan for dåpsopplæring i 

Den norske kirke, vedtatt av Kirkemøtet i 1991, som en retningsgivende rammeplan for dåpsopplæring i 

menighetene. 

Etter forslag i Stortinget i 1996 startet arbeidet med å utrede tanken om lovfestet rett til dåpsopplæring. Dette 

utredningsarbeidet resulterte i «…til et åpent liv i tro og tillit.» Dåpsopplæring i Den norske kirke, som etter en 

bred høring ble behandlet på Kirkemøtet i 2001. Denne danner bakgrunnen for Stortingsmelding nr. 7, 

«Trusopplæring i ei ny tid». Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja, som regjeringen la fram i 

oktober 2002. Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite avga sin innstilling i saken 8. mai 2003 og 

Stortinget vedtok reformen 27. mai 2003. 

 

Trosopplæringsreformen i Den norske kirken ble innledet med en femåring forsøks- og prosjektfase. I perioden 

2004-2008 ble det gjort forsøk lokalt, regionalt og nasjonalt. Trosopplæringsplanen” GUD GIR – VI DELER” 

ble vedtatt av Kirkemøtet 2009. I Stortingets vedtak om reformen lå det som en forutsetning at alle menigheter 

skulle få tilført midler til å fornye sin trosopplæring. I 2013 hadde alle norske menigheter fått midler til 

gjennomføring av reformen basert på antall medlemmer og tilhørende i reformens målgruppe. Menighetsrådet 

ble gitt ansvar for at det skulle utarbeides en lokal plan. Senest tre år etter at midler til trosopplæring er tildelt 

skulle den lokale planen godkjennes av biskopen. Planarbeidet i de enkelte menigheter involverte både ansatte 

og frivillige. Trosopplæringsreformen har en veiledende dimensjoneringsnorm på i alt 315 timer fordelt på 

ulike alderstrinn. Reformen skal være innført i alle landets menigheter innen 2020.  

Med trosopplæringsreformen fulgte det riktignok en god del økonomiske midler, men målet var svært 

ambisiøst, og med planen fulgte det også et rigid regelverk for hva av lokalt barne- og ungdomsarbeid som 

kunne godkjennes som dåpsopplæring innen planene. Eksisterende kontinuerlig trosopplæringsarbeid ble ikke 

godkjent og understøttet. I stedet skulle det utarbeides årlige punktvise tilbud til alle døpte fra 0-18 år. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Stortinget
https://no.wikipedia.org/wiki/1996
https://no.wikipedia.org/wiki/Kirkem%C3%B8tet
https://no.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2002-2003/inns-200203-200/?lvl=0
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Utarbeidelsen og implementeringen av lokale planer førte med seg mange nye arbeidsoppgaver, også for 

prester og andre ansatte i de lokale menigheter. Prester har sammen med undervisningslederne og frivillige 

vært sentrale både i utarbeidelsen av de lokale planene, og i gjennomføringen av planenes mange tiltak. 

Reformens siktemål var ambisiøst og omfattende, men så langt synes ikke planen å ha vært den suksessen man 

hadde håpet. Det har vært brukt mye tid og krefter på planlegging og gjennomføring i tråd med planens 

redningsmidler, men oppslutningen omkring tiltakene har vært liten eller i beste fall veldig variabel. Erfaringen 

fra Bekkelaget og Ormøy menighet, der jeg har mitt daglige virke som prest, er i hvert fall at mange av de 

punktvise tiltakene medfører mye jobb i forhold til uttellingen når det gjelder antall oppmøtte. Sist tiltak kom 

det bare 6 barn av en målgruppe på 500. 
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5. Om spørreundersøkelsen 
Spørreskjemaet som ble utarbeidet og sendt ut var både krevende og omfattende. Undersøkelsen inneholdt hele 

96 spørsmål om opplevelsen av prestehverdagen, og jeg var innforstått med at å gi respons ville kreve både tid, 

interesse, refleksjon og utholdenhet. Jeg vet av erfaring hvor presset mange osloprester er på tid, hvordan 

arbeidsoppgavene ofte hauger seg opp, og hvor fristende det kan være å ikke bruke tid på noe man ikke er 

pålagt av arbeidsgiver, så jeg var veldig spent på om jeg i det hele tatt ville få høy nok deltakelse til at 

undersøkelsen skulle kunne regnes som noenlunde pålitelig. Det var også noe av grunnen til at jeg i tillegg til 

spørreundersøkelsen ville gjøre en kvalitativ undersøkelse, slik at jeg kunne se resultatene opp mot hverandre 

og forhåpentligvis gi prosjektet høyere reliabilitet. Det manglet heller ikke på advarsler og pessimisme fra folk 

jeg kjenner da de fikk høre hvor mange spørsmål jeg tenkte å sende ut. «Det er ingen som kommer til å gidde å 

svare» sa en kirkeansatt som selv nettopp hadde gjort et kvantitativt prosjekt. Og det meste av faglitteratur 

anbefaler også å gjøre det enkelt og gjøre det kort om man vil oppnå høyest mulig deltakelse.  Jeg valgte 

imidlertid å ta sjansen på å gå såpass bredt ut både fordi jeg trodde at prosjektet ville oppleves som relevant og 

viktig av mange av mine kolleger, fordi jeg kjenner prestehverdagen godt, vet hvor kompleks den er, og hvor 

mange ting som spiller inn om man skal gjøre en best mulig jobb og samtidig ha mulighet til å ivareta eget liv 

og familiære forpliktelser. Jeg vet også at prester, selv om de står i samme tjeneste for Gud og kirken, er like 

forskjellige som folk flest, og at mange av mine kolleger opplever både prestehverdag, reformer og 

arbeidsrammer annerledes enn meg og jeg ville derfor legge det hele bredt an også for å unngå å legge for 

mange personlige føringer for hva jeg synes er viktig i undersøkelsen. Jeg visste også at jeg selv gjerne ville 

deltatt i en lignende undersøkelse om det var noen av mine kolleger som gjorde den, så jeg tok sjansen på at 

mange av mine kolleger ville ha samme innstilling. Videre var jeg også klar over at en undersøkelse med så 

mange som 96 spørsmål ville bli for omfattende til at det ville være mulig å gå i dybden på de innsamlede data 

innenfor rammen av en masteroppgave. Jeg har derfor valgt å gjøre prosjektet overkommelig ved å konsentrere 

meg om generelle trender og problematikk som peker seg ut. Jeg tenker at generelle trender og problematikk 

vil peke seg ut også ved bruk av enkle analyseteknikker og at en helt enkel analyse og presentasjon av funn kan 

fungere godt i mitt tilfelle, siden funn som peker i samme retning i oppgavens kvalitative del kan brukes til å 

validere eller negere eventuelle funn i tallmaterialet.  

 

Spørreskjemaets omfang gjør at presentasjonen av tallmaterialet vil ta mye plass og oppgavens sideantall blir 

av den grunn en god del høyere enn den alminnelige normen for slike masteroppgaver. Jeg vil imidlertid 

argumentere med at store deler av det overstigende sideantallet er ren oppramsing av tall og resultater fra 

spørreundersøkelsen og ikke egentlig akademisk arbeid og at det derfor kan forsvares å overgå normen. Jeg 

mener videre det vil være i oppgavens favør å synliggjøre bredden i tallmaterialet fordi det gir eventuelle lesere 
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av oppgaven mulighet til å danne seg et eget bilde av resultatene. Kanskje kan tallmaterialet også inspirere 

noen til å gå dypere inn i det de ser av interessante funn, for det er utvilsomt behov for nærmere forskning på 

mye av tematikken studien berører. Videre har jeg for leservennlighetens skyld valgt å markere avsnitt med 

ekstra linjeskift heller en innrykk, noe som også påvirker oppgavens sideantall. Det bør kanskje også nevnes at 

også appendiksene til oppgaven også vil komme til å utgjøre et betydelig sideantall. Dette både fordi 

spørreskjemaet er langt og fordi det har vist seg at det i Questback Essentials ikke lar seg gjøre å komprimere 

resultatene fra det statistiske tallmaterialet slik at man får plass til flere spørsmål på samme side. 

 

5.1. Populasjon og frafall 
Spørreundersøkelsens hele populasjon var alle prester ansatt i Oslo bispedømme i alminnelig 

menighetstjeneste.  Det ble sendt ut 153 invitasjoner og av disse kom det inn 65 responser. Det reelle tallet på 

aktuelle respondenter er imidlertid en god del lavere enn 153, dette fordi proster, prostesekretærer, 

vikarprester, spesialprester og helt sykemeldte var inkludert i de prostivise mailinglistene jeg fikk tilgang til fra 

arbeidsgiver. Jeg fikk imidlertid oppgitt at det reelle tallet på prester i spørreundersøkelsens målgruppe - 

prester i alminnelig menighetstjeneste i Oslo bispedømme, er 117. Tar man tar utgangspunkt i det tallet, gir det 

undersøkelsen en reell responsprosent på nøyaktig 55.55 %.  Det synes jeg er et akseptabelt tall for en så 

omfattende og til dels krevende undersøkelse. For meg var 55,55% en overraskende høy svarprosent i forhold 

til egne forventninger og pessimistiske kollegers spådommer.  

 

Frafallet på 46,45 % blant de 117 aktuelle respondenter kan ha mange forklaringer. Jeg har fått høre av noen av 

prestene med kort tjenestetid at de fant det for komplisert å svare på undersøkelsen fordi mange av 

spørsmålene handlet om ting som de ikke hadde vært med på i sin tjenestetid og derfor ikke kunne svare på. 

Jeg var klar over at dette kunne gjøre utvalget noe skjevt da jeg sendte ut spørreundersøkelsen, men jeg valgte 

allikevel å inkludere prester med kort tjenestetid fordi de i hvert fall kan uttale seg om hvordan tjenesten 

fungerer for dem innen dagens rammer og fordi det er disse fremtidens rammer er viktigst for siden det er de 

som skal bære fremtidens prestetjeneste. Og mange av de yngre har faktisk svart og valgt alternativet 

usikker/vet ikke på spørsmål som ikke var relevante for dem. Jeg vet også at for flere av mine kolleger har 

undersøkelsen rett og slett gått i glemmeboken til svarfristen var utgått eller den har forsvunnet i det 

kontinuerlige bombardementet av epost i innboksen.  

Jeg tenker at om de funn jeg gjør i den kvalitative delen understøtter de generelle statistiske funnene, vil det 

styrke funnene gjensidig styrke hverandres reliabilitet på tross av at man helst skulle hatt en enda høyere 

svarprosent i et såpass lite utvalg om spørreundersøkelsen skulle regnes for å ha høy og sikker reliabilitet. Det 
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sies generelt at en svarprosent på under 70 % gir fare for skjevhet i spørreundersøkelser, men i en kronikk 

publisert på forskning.no sier professor emeritus Ottar Hellevik ved UIO at lavere svarprosenter ikke 

nødvendigvis fører til skjeve resultater og at svarprosenten i seg selv ikke sier så mye om skjevheter i 

resultatene29.  Han sier videre at både amerikanske og norske studier av konsekvensene av frafall har 

konkludert med at det ikke er noen enkel sammenheng mellom svarprosent og skjevhet i resultater. Jeg tenker 

derfor at innenfor en såpass spesiell kontekst som presteskapet i Oslo, vil ikke en svarprosent lavere enn 70 

nødvendigvis føre til urimelig stor skjevhet i resultatene. Jeg finner det rimelig å anta at de generelle trendene 

som peker seg ut for halvparten av Oslo bispedømmes presteskap i nokså høy grad vil gjelde for den resterende 

halvpart. Vi er forskjellige, men så forskjellige er vi da heller ikke og vi står alle i den samme spesielle 

kontekst og må forholde oss til de samme rammene i vår arbeidshverdag. Jeg regner det for sannsynlig at 

vesentlige ligheter og ulikheter som kommer fram i mine resultater i rimelig grad vil gjenspeile vesentlige 

ulikheter blant de i utvalget som av ulike grunner ikke deltok i undersøkelsen.  

 

Når det gjelder faren for skjevhet i resultatene i forhold til hele populasjonen i min spørreundersøkelse, kan 

man jo alltids hevde at det kanskje er de mest interesserte i problematikken som har valgt å ta seg tid til å 

svare, eller at det kanskje er de mest pliktoppfyllende – de som gjør hva lederen oppfordrer dem til å gjøre, 

eller de som svarer av lojalitet fordi de kjenner meg og vil opptre støttende. Slik jeg kjenner prester, er de 

imidlertid både selvstendige og reflekterte mennesker, og med den bakgrunn vil jeg tro det heller er faktorer 

som arbeidsbelastning, interesse og tid som har vært avgjørende for hvorvidt folk har deltatt i undersøkelsen 

eller ikke. En skjevhetsfaktor som kanskje kan påvirke resultatet i negativ retning i forhold til min hypotese, er 

at en del av frafallet skyldes nettopp høy arbeidsbelastning, så kanskje har en del av de prestene som har 

vanskeligst for å få tjenesten til å passe inn i dagens rammer ikke hatt kapasitet til å svare. I hvert fall så har 

flere prester som gjerne ville ha svart, men ikke har rukket å prioritere det innen fristen, meldt denne 

problematikken tilbake til meg etter at svarfristen var utgått. 

 

Jeg valgte underveis i prosjektet å gå bort fra min opprinnelige plan om å sende ut undersøkelsen via 

arbeidsgiver for å sikre høyest mulig svarprosent. Dette etter råd fra min egen prost og fordi jeg ville unngå at 

respondentene skulle tro at dette var en undersøkelse arbeidsgiver hadde initiert. Arbeidsgiver har imidlertid 

vært veldig positiv til prosjektet underveis og de gode proster i Oslo bispedømme gav sitt bidrag til å økning av 

 
29Hellevik, Ottar (2016) https://forskning.no/statistikk-innvandring-kronikk/kronikk-lave-svarprosenter-forer-ikke-nodvendigvis-til-

skjeve-resultater/1167716 

 

https://forskning.no/statistikk-innvandring-kronikk/kronikk-lave-svarprosenter-forer-ikke-nodvendigvis-til-skjeve-resultater/1167716
https://forskning.no/statistikk-innvandring-kronikk/kronikk-lave-svarprosenter-forer-ikke-nodvendigvis-til-skjeve-resultater/1167716
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responsantallet ved å oppfordre sine underordnede prester til å delta og støtte opp om prosjektet uten å legge 

press på dem.  

5.2. Valideringsskalaer 
Siden undersøkelsen er såpass omfattende, har jeg valgt å bruke samme eller lignende valideringsskala 

gjennom hele undersøkelsen så sant spørsmålstillingen har tillatt det. Det er respondentenes opplevelse av 

situasjonen som gjennomgående spørres om, noe som gjorde at jeg fant det mest hensiktsmessig å bruke 

graderingsskalaer som ved eksemplene nedenfor. På spørsmålene har det i noen tilfeller vært mulig å gå videre 

til neste spørsmål uten å avgi svar. Dette som alternativ til svaret usikker/vet ikke. Dette har gjort at ikke riktig 

alle spørsmålene har like mange respondenter, selv om de aller fleste har det. Svaralternativet usikker/vet ikke 

har gjort at det ikke er hensiktsmessig å bruke gjennomsnittstall i presentasjonen av tallmaterialet, dette siden 

mange av prestene i tidlige faser av tjenestetiden har valgt dette alternativet på spørsmål de ikke har 

forutsetning for å svare på. Skulle man tatt gjennomsnitts beregninger i disse spørsmålene ville verdien 

usikker/vet ikke ha påvirket gjennomsnittet i skjev retning i forhold til de andre graderte variablene som det 

spørres om. 

Eksempler på spørsmål og svaralternativer: 

8) I hvor stor grad opplever du at kreativitet er viktig i din prestetjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

88) Bruker du samlet sett mindre tid på sjelesorg og andre diakonale oppgaver som følge av kirkelige reformer og 

omstruktureringer? 

  Mye mindre 

  Noe mindre 

  Litt mindre 

  Like mye 

  Mer 

  Usikker/vet ikke 
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5.3. Presentasjon av generelle funn og trender 
Siden antallet respondenter er under 100 har jeg funnet det formålstjenlig å presentere statistikken i verdier, der 

jeg forholder meg til antall personer som har avgitt et svar, heller enn en prosentandel av totale respondenter. 

For meg forenkler det analysefasen av de innsamlede data. Så bredt som oppgaven er lagt an, er det som nevnt 

ikke rom for noen dybdeanalyse innen rammen av mitt prosjekt, og med bare 12 ukers permisjon fra en hektisk 

prestehverdag, hvorav en god del av permisjonstiden har gått med til å sette seg inn i og lære å anvende 

samfunnsvitenskapelig metode, noe jeg knapt har vært borti tidligere.  Jeg velger derfor å gjøre en enklest 

mulig analyse av de innsamlede data og i stor grad la tallene tale for seg selv. Jeg tenker imidlertid å ta vare må 

de anonymiserte data etter at oppgaven er levert, slik at enten jeg eller andre interesserte eventuelt kan se 

nærmere på interessante funn ved senere anledninger.  I den kvalitative delen av oppgaven vil jeg gå mer i 

dybden på oppgavens tematikk og la intervjuobjektene utdype sine respektive opplevelser av den senere tids 

mange forandringer, for så å se hvordan disse står i forhold til trendene som peker seg ut i det generelle 

tallmaterialet fra den kvantitative delen av oppgaven.  

 

Arbeidet med å sette seg inn i både metode og elektroniske hjelpemidler har stort sett skjedd etter metoden 

«learning by doing», noe som gjør at jeg i ettertid ser en god del ting som kunne og burde vært gjort 

annerledes. Blant annet burde jeg hatt med alternativet «uaktuelt», slik at de de som har vært kortest tid i 

tjeneste kunne valgt dette alternativet istedenfor «usikker/vet ikke». Hadde jeg gjort dette, kunne det latt seg 

gjøre å presentere tallmaterialet i gjennomsnittsmålinger, men slik det er nå, ville gjennomsnittsmålinger gi et 

uriktig bilde fordi utslaget på kategorien «usikker» er uforholdsmessig stort i mange spørsmål, ikke fordi 

respondentene ikke vet hva de skal mene, men fordi de ikke innehar erfaringen som skal til for å svare på 

spørsmålet. Dette gjelder også for andre prester som ikke har vært sentrale i arbeidet med prosessene rundt 

gudstjeneste- og trosopplæringsreform. 

 

I presentasjonen av de statistiske funn, velger jeg å ikke presentere alle spørsmålene i spørreskjemaet, men 

velge ut de jeg mener er mest relevante. Jeg vil gjøre presentasjonen tematisk heller enn å følge spørreskjemaet 

kronologisk. Dette fordi deler av tematikken går over i hverandre og fordi spørreskjemaet ikke følger en streng 

tematisk inndeling. Jeg vil videre kommentere og reflektere over det jeg finner interessant underveis i 

presentasjonen av totalresultatet. Dette både for å øke leservennligheten gjennom oppramsingen av 

tallmaterialet og for å holde meg selv på sporet under presentasjonen. Jeg har videre valgt å skrive noen korte 

innledninger til noen av temaene. Innledningene og egne kommentarer og refleksjoner underveis har jeg valgt 

å kursivere, slik at dette kan skilles fra selve presentasjonen av tallmaterialet. 
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6. Presentasjon av funn og trender 

6.1. Personlige opplysninger 
Blant respondentene var det 36 kvinner og 27 menn. En overvekt av kvinner har altså svart, noe som kan gi en 

viss skjevhet i resultatene i et kjønnsperspektiv. To respondenter har unnlatt å angi kjønn da dette var en 

mulighet i spørreskjemaet. Av respondentene var 49 gift, 10 enslige og 4 samboere. Blant respondentene var 

det 28 sokneprester, 26 kapellaner, 4 menighetsprester og 5 som har krysset av på annet. Annet kan for 

eksempel være prester som gjør vikartjeneste, men som ikke er i fast stilling. Det kan heller ikke utelukkes at 

det blant disse fem har sneket seg inn en eller annen prost, spesialprest eller prosterådgiver. 

Tjenestetiden ble inndelt i 5 faser hvorav det blant respondentene var 9 personer i første fase (1-5år) 10 i andre 

fase (6-10 år) 19 i tredje fase, 15 i fjerde fase og 10 i siste fase. Klart flest fra tredje fase i tjenestetiden har 

altså respondert på undersøkelsen, mens de to første og de to siste fasene fordeler seg mer likt. Det er færre 

prester i de tidligste fasene i tjenestetiden i Oslo enn det er i midtfasen og de to siste fasene og klart flest i 

midtfasen av tjenestetiden, og med den bakgrunn virker det ikke som om frafallet har vært så stort som jeg 

hadde fryktet blant den yngre delen av presteskapet – uten at jeg har tilgang til konkrete tall å underbygge 

akkurat det med. 46 har barn, 17 har ikke og to har unnlatt å svare. 

 

6.2. Kall og åndelig overbygging 
På spørsmål om i hvilken grad åndelig overbygging og personlig kall fra Gud har betydning for respondentene 

i deres tjeneste (16) svarer hele 28 at kall og åndelig overbygging har stor betydning og 22 at det har nokså stor 

betydning i deres tjeneste. 11 oppgir at det har noen betydning, mens to prester oppleve seg kallsløse ..!  

På spørsmål om i hvilken grad kall fra kirken oppleves som en viktig motivasjonsfaktor (19), svarer bare én 

respondent at det i stor grad er det. 18 opplever at kall fra kirken i nokså stor grad er en viktig 

motivasjonsfaktor, mens hele 34 respondenter opplever att kall fra kirken bare i noen grad oppleves viktig i så 

måte. 9 opplever kall fra kirken som en lite viktig motivasjonsfaktor. Ingen er usikre i dette spørsmålet. 

Tallene indikerer at åndelig overbygging og personlig kall fra Gud betyr mye for osloprestene, noe som 

ikke er et overraskende funn når det er prester man studerer. Kall fra kirken spiller også en vesentlig 

rolle for mange, men i mindre grad enn kallet fra Gud. Heller ikke et overraskende funn. Det at kall fra 

kirken allikevel spiller en vesentlig rolle for prestene, er medvirkende til at jeg finner det rimelig å anta 

at den spesielle relasjonen arbeidsgiver og arbeidstaker imellom i kirken, gir bindinger som bidrar til 

at prester kan oppleve terskelen høyere for å søke andre beitemarker enn kunnskapsmedarbeidere i 

andre kunnskapsbedrifter/organisasjoner uten det samme sammenbindende verdigrunnlag og oppdrag 
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som kirken har.  I så måte er kirken som arbeidsgiver heldig, og den kan antakelig i høyere grad enn 

andre kunnskapsorganisasjoner komme unna med å by sine ansatte ikke-optimale arbeidsrammer – i 

hvert fall for en tid. Mye av den type spesialkompetanse/kunnskap som prestene besitter er det jo 

begrenset med grønnere beitemarker hvor man får brukt hele sitt kompetanseområde. Vi vet allikevel at 

en god del prester opp gjennom årene har funnet sin plass andre steder enn i kirken. Det burde 

allikevel være i kirkens interesse å legge til rette for at de verdiene og den kunnskapen den som kirke er 

satt til å forvalte, gis mest mulig hensiktsmessige rammer å utfolde seg innenfor slik at kirkens prester 

trives og blomstrer. Ikke minst bør dette tas i betraktning i en tid da kirken sliter med både rekruttering, 

dåpsoppslutning og gudstjenestedeltakelse. 

Det at kallet fra Gud trumfer kallet fra kirken undrer jeg meg på om kan ha sammenheng med 

opplevelsen av autonomitap i forbindelse med bortfallet av særbestemmelsene for yrkesgrupper i 

særskilt uavhengig stilling og innstramming av prestenes arbeidsrammer. Når kirken som arbeidsgiver, 

og ikke den enkeltes relasjon til Gud og personlige opplevelse av oppdragets innhold blir bestemmende 

for hvordan kallet skal utøves, kan man oppleve både ytre og indre konflikt mellom de rammene kirken 

setter for tjenesten og det man føler seg kallet og forpliktet til å gjøre av en høyere instans. Det er en 

kjent sak at opplevelsen av å skulle tilfredsstille et kall kan bli grenseløs og altoppslukende, noe som i 

sin tid også var utgangspunktet for ønsket om fastere og mer formålstjenlige rammer for 

prestetjenesten i en moderne hverdag. 

 

6.3. Kreativitet, autonomi og fleksibilitet 
En av tendensene som peker seg ut i det statistiske tallmaterialet, er at kreativitet oppleves som en svært viktig 

del av tjenesteutøvelsen for de aller fleste respondentene:  

Av de 63 som svarte på spørsmålet om betydningen av kreativitet i tjenesten (8), svarte 40 at kreativitet i stor 

grad var viktig, 20 at det i nokså stor grad var viktig. Ingen svarte at det i liten grad var viktig og ingen var 

usikre. Kreativitet oppleves generelt altså å ha høy viktighet i prestehverdagen. 

Statistikken viser også ganske klart at mange av respondentene opplever at fleksibilitet i tjenesten har nær 

sammenheng med og stor betydning for deres kreative arbeid: 

På spørsmål om i hvilken grad deres kreativitet og tjenestens fleksibilitet har sammenheng (10), svarte 21 at 

disse to faktorene i stor grad henger sammen. 23 opplever nokså stor grad av sammenheng og 12 noen grad. 

Bare 4 svarte at de i liten grad opplevde at disse to tingene har sammenheng og kun én var usikker. 
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Fleksibilitet i tjenesten oppleves også som en vesentlig motivasjonsfaktor for de fleste osloprester (11): Hele 

31 av respondentene opplever nokså stor grad sammenheng mellom deres motivasjon for tjenesten og 

tjenestens fleksibilitet, 22 opplever stor grad av sammenheng. 12 respondenter mener at det kun i noen grad er 

sammenheng mellom disse to faktorene, mens bare 4 mente at det i liten grad er det.  

Fleksibilitet oppleves også å ha avgjørende betydning for prestenes utholdenhet/yteevne i tjenesten (12). 29 

respondenter oppgav at de opplever at tjenestens fleksibilitet nokså stor grad har betydning for deres 

utholdenhet/yteevne og 23 i stor grad.  9 opplever at fleksibilitet i noe grad har betydning. Ingen respondenter 

mente at det i liten grad var viktig eller ikke viktig i det hele tatt. 

Tjenestens autonomi oppleves også av mange som viktig for deres bærekraft og utholdenhet i arbeidet (20): 

33 prester oppgav at autonomi i stor grad oppleves viktig for deres bærekraft i arbeidet. 23 mente at det i nokså 

stor grad er viktig, mens bare 6 mente at det kun i noen grad er viktig. Ingen mente at det i liten grad var viktig 

og ingen var usikre i dette spørsmålet. 

Når det kom til spørsmål om hvor stor fleksibiliteten i tjenesten burde være, var svarene mer spredte: 

På spørsmål om hvorvidt dagens ramme med 20% ubundet tid bidrar med tilstrekkelig fleksibilitet for 

tjenestens egenart (13) mente 31 respondenter at 20 % var tilstrekkelig med fleksibilitet, mens 33 respondenter 

mente at 20% ikke var tilstrekkelig. Dette spørsmålet deler altså prestestanden omtrent på midten. 

På spørsmål om hvor mye av arbeidstiden som eventuelt burde være ubundet (14), var det 40 respondenter som 

avgav svar. Her var det ganske stor spredning i oppfatningen av hva som ville være en gunstig prosentandel 

ubundet tid. De fleste svarene spredte seg på 30, 40 og 50 %, 11 var usikre, mens 5 mente at 75-100% burde 

være ubundet.  

Det kom videre frem ganske stor ulikhet i oppfatningen om hvorvidt prestetjenesten burde ha de samme 

arbeidstidsbestemmelser som i arbeidslivet for øvrig (15):  

Bare 2 respondenter mente at den ikke burde ha det i det hele tatt, 10 mente at den i liten grad burde ha det. 

Hele 32 respondenter mente at prestetjenesten kun i noen grad burde ha de samme arbeidstidsbestemmelser 

som for i arbeidslivet forøvrig, 13 respondenter mente den burde ha det i nokså stor grad og 5 i stor grad.  

 

Samlende kan det så langt sies at kreativitet, autonomi og fleksibilitet står høyt i kurs for prestene og at 

mange opplever en sammenheng mellom disse faktorene og deres motivasjon for og bærekraft i 

tjenesten. Det er imidlertid ganske stor spredning i oppfatningen om hvor stor autonomi det bør være 

innenfor arbeidsrammene. Resultatene kan å langt peke mot at et flertall prester opplever at 
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prestetjenesten ikke bør frakobles helt fra det øvrige arbeidslivet når det gjelder 

arbeidstidsbestemmelser. Også prestetjenesten trenger rammer, men gode rammer, rammer som gir 

høy grad av fleksibilitet og autonomi slik at motivasjonen holdes oppe, kreativiteten gis rom og 

prestene får styrke til å bære tjenestens mange skikkelser.  

 

Etter innføringen av den nye arbeidstidsavtalen bortfalt særbestemmelsene for yrkesgrupper i særskilt 

uavhengig stilling for prestestanden, noe man skulle tro innvirket på prestenes opplevelse av autonomi i 

tjenesten. 

På spørsmål om i hvilken grad bortfallet av disse rettighetene har hatt negativ innvirkning på prestenes 

autonomi (21), svarte imidlertid kun 4 respondenter at de opplevde at det i stor grad har hatt negativ 

innvirkning på autonomien i tjenesten og bare 8 i nokså stor grad. 19 opplever noen grad av autonomitap, 16 

liten grad og 16 er usikre. 

Bortfallet av særbestemmelsene oppleves synes heller ikke å ha hatt stor negativ innvirkning på mange presters 

motivasjon for tjenesten (22). 4 respondenter opplever at autonomitapet i stor grad og 4 i nokså stor grad har 

påvirket deres motivasjon i negativ retning, 18 mener at de i noen grad har opplevd moivasjonstap, mens hele 

22 har opplevd bare liten grad av motivasjonstap. 14 er usikre.  

Autonomitapet som fulgte med bortfallet av særbestemmelsene synes videre bare i noen grad å ha hatt negativ 

innvirkning, på prestenes oppgaveprioritering (23) og deres kallsbevissthet (24).: 22 respondenter opplever 

noen grad sammenheng mellom tap av autonomi og oppgaveprioritering, 4 i nokså stor grad, 1 i stor grad. 20 

opplever liten grad av sammenheng, mens 14 er usikre.  

39 respondenter opplever liten grad av sammenheng mellom tap av autonomi og kallsbevissthet. 8 opplever 

noen grad av sammenheng, 5 nokså stor grad og 2 stor grad av negativ innvirkning på oppgaveprioriteringen. 

 

Opplevelsen av autonomi- og motivasjonstap i kjølvannet av bortfallet av særbestemmelsene for 

særskilt uavhengig stilling synes ikke være så stor som jeg hadde forventet at den skulle være. Dette 

finner jeg overraskende, også fordi det tidligere i presentasjonen kom fram at kallsbevisstheten er sterk 

blant osloprester. Jeg forestilte meg i utgangspunktet at tapet av autonomi i tjenesteutøvelsen for en 

god del prester ville oppleves å komme i konflikt med tanken om å være kallet og til dels styrt av en 

høyere makt enn ens verdslige arbeidsgiver. Er det da Gud og jeg, eller er det kirken som skal 

bestemme hvordan og når jobben skal gjøres..? Noen mulige forklaringer på dette, kan være at mange 

prester fra før av ikke var seg videre bevisst rekkevidden av sine tidligere rettigheter, at de opplever at 
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prestetjenesten fortsatt i tilstrekkelig grad er en autonom tjeneste, eller at tjenesten i tidligere tider 

opplevdes for autonom og dermed også kunne oppleves grenseløs. Autonomitapet synes heller ikke å ha 

hatt noen dramatisk innvirkning på prestenes kallsbevissthet og oppgaveprioritering. 

 

På spørsmål om i hvor stor grad respondentene selv opplevde å greie å skille arbeid og fritid (17), oppgav 8 at 

de kun i liten grad greide dette, mens 24 respondenter i noen grad hadde styr på dette. 29 oppgir at de i nokså 

stor grad greier å skille arbeid og fritid, mens kun 4 oppgir å i stor grad skille arbeid og fritid.  

På spørsmål om hvorvidt arbeid og fritid går over i hverandre (18) oppgir bare 1 respondent at det i stor grad 

går over i hverandre. 18 opplever imidlertid at det i nokså stor grad gjør det, mens hele 34 respondenter 

opplever at arbeid og fritid i noen grad går over i hverandre. Bare 9 av respondentene opplever at arbeid og 

fritid i liten grad går over i hverandre. Ingen er usikre i dette spørsmålet. 

På spørsmål om hvorvidt respondentene opplever tydelige rammer for sin arbeidstid som positivt for deres 

bærekraft og utholdenhet i tjenesten (25), svarte hele 29 respondenter at tydelige rammer i noen grad 

opplevdes positivt for bærekraften, 11 svarte at de i liten grad opplevde positiv sammenheng mellom tydelige 

rammer og bærekraft. På den andre siden av skalaen var det 13 som opplevde tydelige rammer som positivt i 

nokså stor grad og 9 i stor grad.  

 

Prester synes så langt å oppleve at de har størst bærekraft i og motivasjon for tjenesten når de kan 

utføre sitt arbeid innenfor rammer der deres kallsbevissthet tas på alvor og der rammene tjenesten 

utføres innenfor gir rom for kreativitet og har stor grad av fleksibilitet og autonomi. Prester er 

imidlertid også mennesker med behov for både hvile og privatliv, og innen prestestanden har det vært 

en kjent problematikk at tjenesten har vært uten tydelige rammer og at det for mange prester har vært 

en utfordring å skille mellom arbeid og fritid. De generelle resultatene viser at arbeid og fritid fortsatt 

for mange prester går over i hverandre. Tydeligere rammer oppleves imidlertid av mange som til dels 

positivt for deres bærekraft i tjenesten. Spørsmålet er bare om hvorvidt man nå har strammet for mye 

slik at rammene har blitt i overkant stramme i forhold til tjenestens karakter. 

 

6.4. Ny arbeidsavtale og nye administrative rutiner 
De tidsmessige rammene for prestetjenesten har de senere tiårene beveget seg fra å være nærmest uten 

regulering for ikke så mange tiår siden, til nå å være regulert av planer og rapporter ned på detaljnivå 

innenfor en 35.5 timers uke, der arbeidet av økonomiske årsaker fortrinnsvis skal skje på dagtid. Man 
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pålegges å lage en plan der 80% av tjenestetiden skal inn i planen månedsvis før man vet hvordan 

ukene og dagene i realiteten vil se ut. Planen skal gå ut i null for å bli godkjent, så man kan heller ikke 

føre opp alt det man vet at man faktisk må gjøre. Og av økonomiske årsaker får man for eksempel ikke 

lov til å planlegge arbeidstid etter klokken tolv onsdag i påskeuken, uansett om man har tjeneste i 

påsken og vet at man sannsynligvis er nødt til å jobbe denne ettermiddagen. Presters jobbing inn mot 

kristendommens viktigste høytid må altså regnes innenfor kvoten av såkalt «ubunden tid» som man ikke 

får ekstra betalt for og kan gjøre på hvilket tidspunkt det måtte passe den enkelte. Det samme gjelder 

om man gjør forberedelsesarbeid til lovpålagte kirkelige handlinger på søn- eller helligdager. Da må 

dette regnes innenfor den ubundne tiden man har til rådighet. Søndager har man ikke lov til å legge 

mer enn 4 timers arbeid inn i planen, noe som fører til at man ikke får regnet søndagen som hel 

arbeidsdag på 7.1 timer, med den konsekvens at de resterende timene denne arbeidsdagen må jobbes 

andre dager. Eventuell tilleggslønn blir beregnet, ikke ut ifra når man faktisk jobber, men ut ifra hva 

man oppgav å ha jobbet et bestemt semester.  Og når rapporten skal avleveres må ethvert tjenstlig 

«krumspring» på fire timer eller mer utenfor planlagt arbeidstid må spesifiseres.  

 

På spørsmål om hvilken betydning kompensasjon for ubekvem arbeidstid har for prestene (65), svarte 24 at det 

har noen betydning, 7 nokså stor betydning og 12 stor betydning. 17 prester mente at kompensasjon for 

ubekvem arbeidstid har liten betydning for dem og 4 er usikre på betydningen. 

Respondentene fikk spørsmål om hvorvidt de i det hele tatt opplever det mulig å legge realistiske planer 

innenfor arbeidsgivers pålegg om normalarbeidstid og medfølgende begrensning av hva det gis anledning til å 

planlette på kveldstid og høytidsdager (56). Bare 3 respondenter opplever at dette i høy grad er mulig, 9 

opplever at det i nokså stor grad er mulig, 21 mener at det i noen grad er mulig, mens hele 27 respondenter 

mener at det i liten grad er mulig å legge realistiske planer innenfor arbeidsgivers pålegg.  

Videre ble prestene spurt om hvorvidt de mente det mulig å gjøre jobben innenfor en 35,5 timers arbeidsuke, 

der arbeidet fortrinnsvis skal skje innen normalarbeidstid (63). Hele 35 respondenter mente at dette i liten grad 

var mulig, 15 at det kun i noen grad var mulig, mens henholdsvis 9 og 2 mente at det i nokså stor og stor grad 

var mulig. 3 var usikre. 

På spørsmål om i hvor stor grad prestene opplever at de nye rammene for plan og rapporteringsarbeid er 

realistiske i forhold til presters faktiske arbeidshverdag (47) svarte bare 3 respondenter at de for dem i høy grad 

er realistiske, 14 mener at rammen i nokså stor grad er realistiske, 19 mener at de bare i noen grad er 

realistiske, mens hele 23 oppgir at rammene i liten grad er realistiske i forhold til deres faktiske 

arbeidshverdag. 
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Som oppfølging, ble det spurt om hvorvidt prestene opplever det problematisk å bli pålagt å planlegge innenfor 

rammer som ikke er realistiske (62). 15 respondenter oppgav å i stor grad oppleve dette som problematisk, 12 i 

nokså stor grad og 15 opplever det i noen grad problematisk med et slikt pålegg.13 respondenter opplevde 

dette i liten grad problematisk, mens 8 oppgav å være usikre. 

 

I denne forbindelse bør det nevnes at de er en kjent sak at arbeidsbelastningen er nokså ujevn 

menigheter imellom i Oslo og dette kanskje kan bidra til å forklare at en del av respondentene makter å 

legge realistiske planer, mens andre har til dels store problemer med det. Den skjeve 

arbeidsfordelingen er noe arbeidsgiver er oppmerksom på, og det foregår i skrivende stund en detaljert 

4 ukers kartlegging av prestenes arbeidsoppgaver og bruk av arbeidstid. Dette arbeidet skjer nok ikke 

først og fremst for å avlaste de som har for mye å gjøre og problemer med å få planer og rapporter til å 

stemme overens med den faktiske virkeligheten, men for å se hvor det kan være mulig å spare penger 

ved å kutte i stillinger. Dette tiltaket vil altså ikke nødvendigvis gjøre plan- og rapportarbeidet mer 

realistisk, det er mer nærliggende å tro at det heller vil føre til at enda færre vil oppleve plan- og 

rapportarbeidet som realistisk.  

 

På spørsmålet om hvorvidt planarbeidet opplevdes realistisk i forhold til faktisk forventet arbeidstid (52), 

svarte hele 24 respondenter at det i liten grad opplevdes realistisk, 21 at det bare i noen grad opplevdes som 

realistisk. Bare 4 respondenter opplevde i stor grad å legge realistiske planer, mens 10 opplevde det i nokså 

stor grad. 

På spørsmål om hvorvidt rapporteringen av medgått arbeidstid oppleves å være i overenstemmelse oppsatt 

arbeidsplan (53), var det ingen respondenter som oppgav å oppleve stor grad av overensstemmelse mellom 

rapport og plan. 11 oppgav at de i nokså stor grad opplevde overensstemmelse. Hele 20 av respondentene 

oppgav liten overenstemmelse mellom rapport og faktisk arbeid, mens 27 oppgav noen grad av 

overensstemmelse. 

På spørsmål om hvorvidt respondentene opplever den nye arbeidsavtalen som formålstjenlig for 

prestetjenestens egenart (48), svarte hele 25 respondenter at de opplever at arbeidsavtalen i liten grad oppleves 

som formålstjenlig for tjenestens egenart. 23 respondenter opplever at den kun i noen grad er formålstjenlig, 

mens henholdsvis bare 8 og 3 respondenter mente at arbeidsavtalen i nokså stor og stor grad tjener formålet. 

Spørsmålet ble senere i undersøkelse fulgt opp med spørsmål om hvorvidt respondentene tror at de nåværende 

rammene for prestetjenesten vil virke positivt på fremtidig rekruttering til prestetjeneste (71). Hele 22 
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respondenter oppgav at de trodde dagens rammer i liten grad ville virke positivt på rekrutteringen, 17 tror at 

det i bare i noen grad vil det. Videre trodde henholdsvis 8 og 7 at det i nokså stor og stor grad ville ha positiv 

innvirkning på fremtidig rekruttering. 

De ble videre spurt om hvorvidt respondentene tror at løsere rammer og større autonomi i tjenesten vil virke 

positivt på fremtidig rekruttering til prestetjeneste (72). 17 respondenter tror i nokså stor grad og 12 i stor grad 

at løsere rammer vil være formålstjenlig for framtidig rekruttering. 16 mener det i noen grad vil være 

formålstjenlig, mens bare 13 mener det i liten grad vil være det. 6 er usikre. 

 

Av disse resultatene trekker jeg den slutning at kompensasjon for ubekvem arbeidstid ikke er uten 

betydning for osloprestene selv om autonomi og fleksibilitet i tjenesten for mange synes å bety mer enn 

helge- og røddagstillegg. Når det gjelder plan- og rapportarbeidet prester nå pålegges, finner jeg det 

bekymringsfullt at mange av prestene opplever dette som både lite realistisk og ikke særlig 

formålstjenlig for prestetjenestens egenart. Alle disse funnene mener jeg arbeidsgiver bør ta på alvor 

og sette på agendaen i tiden som kommer. Det bør gjøres grundigere undersøkelser blant prestene og 

søkes å i fellesskap komme fram til mer hensiktsmessige rammer for prestetjenesten. I diskusjoner i 

prestelige fora rundt problematikken så langt, har man gjerne fra arbeidsgivers side blitt møtt med 

«Det er ikke noe å gjøre med, ikke skyld på arbeidsgiver, det var Presteforeningen som forhandlet fram 

avtalene». Men om det viser seg at rammene av mange verken oppleves optimale eller realistiske i 

forhold til tjenestens faktiske karakter, bør arbeidsgiver være seg sitt ansvar bevisst og søke å finne mer 

hensiktsmessige og realistiske løsninger. Når det gjelder kirken bør det også være både arbeidsgivers 

ønske og siktemål at verdiene og kunnskapen de er satt til å forvalte gis rammer som er i tråd med 

virksomhetens siktemål. Om kirkens viktigste kunnskapsmedarbeidere ikke har opplevelsen av at dette 

skjer, har kirken et problem som nok ikke vil bli mindre i tiden som ligger foran. 

 

6.5. Bortfallet av boplikten 
I kjølvannet av den senere tids kirkelige omstillinger og fremforhandling av nye arbeidsavtaler falt 

også presters eldgamle avtale om boplikt bort, noe som har ført til forandringer både for 

omløpshastighet og rekrutteringsgrunnlag i prestetjenesten. Prester tilbys ikke lenger tjenestebolig når 

de trer inn i stilling og de prester som bodde i tjenestebolig da boplikten falt bort, vil miste boligen ved 

skifte av stilling. En del har fått tilbud om å kjøpe tjenesteboligen. For prester som har kjøpt egen bolig 

i det lokalmiljøet de føler tilhørighet og ønsker å bo er dette en fordelaktig ordning. Disse fikk også et 

solid lønnspåslag da boplikten bortfalt, noe som for dem gjorde det lettere å betjene sine boutgifter. 
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For prester i tjenestebolig gikk lønnspåslaget til staten i form av beskatning av økonomisk fordel av å 

bo i tjenestebolig. Folk i store tjenesteboliger kom tidvis dårligere ut økonomisk på grunn av negativ 

differanse mellom lønnspåslag og beregnet fordel. En av konsekvensene av at prester i tjenestebolig 

mister boligen ved skifte av stilling, er at det blir mindre omløpshastighet i stillingene over en tid. 

Prester i tjenestebolig kan oppleve å bli fastlåst i sin stilling fordi det ville ha for store økonomiske 

konsekvenser å skifte stilling og menighet. Dette gjelder spesielt prester i senere faser av tjenestetiden 

som gjerne har investert i bolig andre steder i påvente av pensjonstilværelsen. Antakelig gjelder det 

også en del yngre prester som ikke har økonomi til å investere i bolig i Oslo. Utslaget av bopliktens 

bortfall har mange konsekvenser og andre konsekvenser i en storbysammenheng enn utover i landet og 

i mer grisgrendte strøk og det blir av mange hevdet at bopliktens bortfall har fått mer alvorlige 

negative konsekvenser utover landet enn i storbyene. 

 

I rekrutteringsøyemed ble det i undersøkelsen stilt spørsmål om hvorvidt respondentene trodde at bortfallet av 

boplikten er positivt for rekruttering til prestetjeneste i en storbysammenheng (49). Helle 33 av respondentene 

mente at bortfallet av boplikten i liten grad var positivt for rekruttering i en storbysammenheng. 14 så det som 

positivt i stor grad, 5 i nokså stor grad, 7 i noen grad. 

Spørsmålet ble oppfulgt med spørsmål om hvorvidt respondentene trodde et tilbud om tjenestebolig (borett) 

ville være positivt for rekruttering til prestetjeneste i en storbysammenheng (50). 20 respondenter mente et slikt 

tilbud i stor grad ville virke positivt, 12 i nokså stor grad og 14 i noen grad. Bare 9 mente tilbud om 

tjenestebolig bare i liten grad ville virke positivt i rekrutteringsøyemed, 8 var usikre.  

På spørsmål om hvorvidt de rapporterer alt arbeid de gjør i tjenesten (68), oppga 23 prester at de i nokså stor 

grad rapporterte tid for alt arbeidet de gjør. 16 opplevde å i stor grad rapportere alt arbeid. 16 rapporterte i noen 

grad og bare 5 i liten grad. 3 var usikre. 

Da dette spørsmålet ble fulgt opp med spørsmål om hvorvidt respondentene opplevde det mulig å 

tidsrapportere kreative prosesser kom imidlertid et ganske annet bilde fram (69): Hele 30 respondenter 

opplevde dette som mulig kun i liten grad og 17 bare i noen grad. 11 opplevde det mulig å tidsrapportere 

kreative prosesser i nokså stor grad og bare 2 i stor grad. 

 

Når man ser disse resultatene i sammenheng med den store betydningen prestene opplever at kreativitet 

har i deres tjeneste, er det betimelig med en diskusjon i kirkelige fora om hvorvidt disse prosessene blir 



51 
 

tilstrekkelig verdsatt som faktisk arbeid og gitt nok rom innenfor presters arbeidsrammer og 

arbeidstidsbestemmelser. 

 

Respondentene ble spurt om de opplevde at plan- og rapportarbeidet tar fokus bort fra andre og viktigere deler 

av deres tjeneste (51), 25 at det i noen grad tar fokus, 10 at det i nokså stor grad tar fokus, 9 i stor grad. 19 i 

liten grad og 2 er usikre.  

Presteskapet er videre delt i opplevelsen av om deres oppgaveprioritering har forandret seg med innføringen av 

nye administrative rutiner (66). 21 respondenter mener at deres oppgaveprioritering i noen grad har forandret 

seg, 5 i nokså stor grad og 3 i stor grad. 26 respondenter opplever i liten grad at deres oppgaveprioritering har 

forandret seg og 10 respondenter er usikre. 

Mestringen av nye administrative rutiner ser imidlertid ut til å være høy blant osloprestene (58): 

Hele 36 av respondentene oppgav at de i nokså stor grad mestrer nye rutiner 20 i stor grad. 6 i noen grad og 

bare 1 i liten grad og 1 er usikker på mestringsgrad. 

Imidlertid oppleves også plan- og rapportregimet som tidkrevende for en del prester (59), 26 opplever det i 

noen grad tidkrevende, 12 i nokså stor grad og 6 i stor grad. 19 opplever det som i liten grad tidkrevende, mens 

1 er usikker. 

På spørsmål om hvorvidt respondentene opplever at det med de nye rammene har blitt enklere for dem å 

avgrense sin arbeidstid (67), svarte 19 at de opplevde at det i liten grad var blitt enklere, mens hele 25 mente at 

det bare i noen grad var blitt enklere, henholdsvis bare 6 og 7 mente at det i stor eller nokså stor grad hadde 

blitt enklere.  

På spørsmål om hvorvidt prestene opplever at deres arbeidsplan er til hjelp med strukturering av deres 

arbeidstid (61) svarte hele 26 at den i liten grad er det, mens 24 opplever at den bare i noen grad er det. For 6 er 

arbeidsplanene i nokså stor grad til hjelp og for kun 3 i stor grad. 

De nye rutinene synes imidlertid å ha gjort det lettere for mange å sette grenser overfor arbeidsgivers krav (70). 

28 respondenter opplever at dette i noen grad har blitt lettere, 7 i nokså stor grad og 3 i stor grad. 17 mener det 

i liten grad har blitt lettere mens 8 er usikre. 

Respondentene fikk også spørsmål om i hvilken grad de opplever kirken som en arbeidsgiver på linje med 

andre arbeidsplasser (64). 32 respondenter opplever at kirken bare i noen grad er en arbeidsplass på linje med 

andre arbeidsplasser, 16 opplever det i liten grad, mens henholdsvis 11 og 1 opplever kirken som en 

arbeidsgiver på linje med andre i nokså stor og stor grad.  
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Det aller siste spørsmålet i hele undersøkelsen var om hvorvidt respondentene ville valgt samme utdannelses- 

og yrkesvei med de arbeidsrammene prestene nå har (96). 39 respondenter svarte ja på dette spørsmålet, hele 

21 var usikre på om de ville valgt samme yrkesvei, mens 5 svarte at de ikke ville det. 

 

Noe av tanken med de nye arbeidsrammene, var at det skulle bli lettere for prester å avgrense sin 

arbeidstid overfor både egne og arbeidsgivers krav. Resultatene fra undersøkelsen viser at det nye 

regimet har hjulpet enkelte respondenter med egen avgrening, mens flertallet ikke opplever det til stor 

hjelp i så måte. Når det gjelder avgrensning overfor arbeidsgiver, synes imidlertid de nye rammene å 

ha hatt en viss positiv effekt. Dette synes jeg er godt forståelige resultater ut ifra egen erfaring. Jeg vet 

at for meg, og for mange av mine kolleger, oppleves yrket i stor grad som en livsstil, noe som gjør at 

arbeid og fritid henger sammen og har felles åndelig overbygging. Det går fint, og oppleves 

meningsfullt for de fleste - så lenge man er fri til å legge arbeid og fritid til rette på måter som fungerer 

i den enkeltes liv. Det fordrer imidlertid også egen evne til både å strukturere nødvendig og påregnet 

arbeid og å sette gode grenser i forhold til fritid og eget privatliv. Så det vi etter mitt skjønn trenger, 

stor egen frihet innenfor hensiktsmessige rammer. Rammer som gjør at vi kan følge vårt kall, men som 

samtidig sørger for at vi som arbeidstakere ikke kan pålegges mer enn det som er hensiktsmessig for 

vår produktivitet, vår trivsel og vår bærekraft i tjenesten. Dette går også godt i hop med at så få av 

respondentene opplever kirken i stor eller nokså stor grad som en arbeidsplass på linje med andre 

arbeidsplasser. Kirken er i verden, men ikke helt av verden… 

Resultatene fra undersøkelsen peker i retning av at prester har stor mestrings og omstillingsevne, men 

at det nye regimet både har tatt og tar både tid, fokus i mange presters liv og for en del har det også 

påvirket deres oppgaveprioritering. Prestetjenesten har mange sider og verdier og gir mening for 

mange og selv om rammene som nå er satt for tjeneste av mange prester ikke oppleves som optimale og 

tjenlige for tjenestens egenart. Jeg vil tro dette er noe av årsaken til at hele 39 respondenter ville ha 

valgt samme yrkesvei igjen også med dagens arbeidsrammer. Jeg vil tro kallet den enkelte opplever, 

både fra Gud og kirken, er sannsynlige medvirkende årsaker til prestenes lojalitet til og tro på sin 

arbeidsgiver. I en tid der kirken sliter både med nedgang i medlemstall og rekruttering til 

prestetjeneste, er det allikevel ganske alvorlig at hele 21 respondenter er usikre på om de ville gått inn i 

prestetjeneste igjen og at 5 avviser det blankt.  Det at hele 40 % av respondentene er usikre eller 

avvisende i dette spørsmålet er noe de som jobber med rekruttering til kirkelig tjeneste bør ta på det 

største alvor. I det siste har det i den forbindelse vært en debatt i kirkelige kretser om hvorvidt man bør 

kritisere sin arbeidsgiver offentlig i tider der man sliter med rekruttering til kirkelig tjeneste. Mitt 

motspørsmål er om hvorvidt det er etisk riktig å tilbakeholde viktig informasjon om den virkeligheten 
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fremtidens prester vil møte og hvilke rammer de vil måtte utøve sitt kall innenfor. Jeg synes det er etisk 

betenkelig å båndlegge kritikk av ikke-optimale rammer og ledelse i rekrutteringsøyemed og tror alle 

har mye å tjene på nettopp å sette fokus på denne problematikken. 

 

6.6. Skillet mellom stat og kirke 
Skillet mellom stat og kirke har det vært opphetede diskusjoner og delte meninger om i kirkelige og 

politiske miljøer helt siden tanken først ble født og diskusjonen pågår fortsatt i rikt monn. Selv om 

skillet mellom stat og kirke nå er reelt, har det i skrivende stund verken kommet på plass noen stabil 

framtidig kirkeordning eller blitt satt stabile og forutsigbare rammer rundt fremtidens kirkelige 

økonomi. 

 

På spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever skillet mellom stat og kirke som negativt for kirken 

generelt (77), svarer 30 respondenter at de i liten grad ser negativ effekt av dette skillet. 17 svarer at de i noen 

grad opplever skillet som negativt, 5 i nokså stor grad og 7 i stor grad. 3 er usikre. 

På spørsmål om hvorvidt prestene opplever skillet mellom kirke og stat som positivt for sin prestetjeneste (78) 

22 oppgav liten grad av positiv effekt, 22 noen grad av positiv effekt, 8 nokså stor grad og 4 stor grad. 8 var 

usikre. 

Spørsmålet ble snudd og det ble spurt om negativ opplevelse av skillet. (79), svarte 32 at de i liten grad 

opplevde negativ effekt, mens 21 i noen grad opplevde negative effekt, 7 i nokså stor grad og 2 i stor grad. 3 

var igjen usikre. 

Så mange som 41 respondenter oppgir å ha opplevd liten grad usikkerhet i forhold til sin framtidige tjeneste 

som følge av skillet (73). 15 har opplevd noen grad av usikkerhet, 7 nokså stor grad og 2 stor grad. 

På spørsmål om hvorvidt prestene opplever skillet mellom kirke og stat som gjennomtenkt på økonomisk og 

strukturelt plan (74) og (75), svarer 18 at de opplever skillet i liten grad gjennomtenkt på det økonomiske plan, 

20 svarer at det kun i noen grad oppleves økonomisk gjennomtenkt, 5 i nokså stor grad og 5 i stor grad. 16 er 

usikre. 

På det strukturelle plan opplever hele 20 av respondentene at skillet kun i noen grad er gjennomtenkt, mens 19 

mener det i liten grad er det. 12 mener skillet i nokså stor grad er gjennomtenkt på det strukturelle plan og bare 

5 i stor grad. 8 er usikre på hva de skal mene. 
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På spørsmål om hvorvidt respondentene har tillit til kirken som fremtidig arbeidsgiver (76), svarer 22 at de i 

nokså stor grad har det, 12 har tillit i stor grad. 19 har i noen grad tillit, mens kun 7 har liten grad av tillit til 

kirken som fremtidig arbeidsgiver. 3 er usikre i dette spørsmålet. 

35 respondenter sier videre at de ville ha valgt å gå inn i prestetjeneste igjen om kirken og ikke staten hadde 

arbeidsgiveransvaret (82). 23 respondenter er usikre i dette spørsmålet, mens kun 2 er avvisende.  

 

Presteskapet i Oslo synes altså å være ganske delt i spørsmålene rundt skillets innvirkning på både 

kirke og prestetjeneste. Bak dette skillet finner man nok både teologiske tanker om kirkelig autonomi, 

om hva kirken er og bør være og egen opplevelse av hva skillet fra staten har av konsekvenser for 

prestene som arbeidstakere og kunnskapsmedarbeidere. Samlende kan man si at dette bildet framstår 

omtrent som forventet i lys av de meningsforskjellene man tidligere har sett at befinner seg innen dette 

området som befinner seg i skjæringspunktet mellom ekklesiologi og konsekvenser i skiftet i forholdet 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det kommer også nokså tydelig fram gjennom responsen på disse 

spørsmålene at hovedstadens presteskap opplever relativt stor grad av lojalitet til, tro på og tillit til sin 

kirke. 

 

6.7. Gudstjenestereformen 
Med innføringen av gudstjenestereformen skjedde det store endringer i måten man i kirken planlegger 

og gjennomfører en gudstjeneste på. Denne prosessen har gått over lang tid og i reformens første faser 

gikk man særdeles bredt ut i alt som skulle endres på både når det gjaldt både tekstlig og musikalsk 

liturgisk materiale og involvering av frivillige medarbeidere i både forberedelse og gjennomføring av 

gudstjenestene. Stedegengjøring, fleksibilitet og involvering var reformens siktemål og kjerneverdier. 

Dette førte til at innholdet i alle liturgiske ledd ble satt i flyt, og bare ordo - rekkefølgen av de liturgiske 

ledd skulle ramme det hele inn i de forskjellige lokale ordninger for gudstjenestefeiringen. For 

prestestanden betød dette store omstillinger i måten å arbeide på og utarbeidelsen og 

implementeringen av lokale stedegne liturgier har krevd mye av både teologisk og liturgisk kompetanse 

og det har også fordret stor omstillingsevne i presteskapet. Prestene har i langt større grad blitt 

teamledere og har også i den forbindelse fått oppgaver med både å utarbeide detaljerte programmer og 

å følge opp frivillige medarbeidere som er involvert i gudstjenestene. Etter en tid i bruk, har det 

liturgiske tilfanget som man i utgangspunktet gikk ut med blitt strammet kraftig inn og i skrivende stund 

er menighetene rundt om i ferd med å tilpasse sine lokale grunnordninger til de nye, langt strammere 

og forhåpentligvis mer stabile rammer for gudstjenestene. 
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Respondentene ble spurt om i hvilken grad de opplever at implementeringen av gudstjenestereformen har ført 

til merarbeid for dem (27). 18 av respondentene oppgav at de i stor grad har opplevd merarbeid i forbindelse 

med reformens innføring, 17 i nokså stor grad og 17 i noen grad. Kun 5 respondenter har i liten grad opplevd 

merarbeid, mens 8 er usikre. 

Respondentene ble også spurt om i hvilken grad de opplever at de bruker mer tid på å forberede en 

gudstjeneste nå etter reformens innføring i forhold til tidligere (32). 21 respondenter oppgir noen grad av større 

tidsbruk, 13 nokså stor grad, 9 stor grad av øket tidsbruk i forberedelsesarbeid inn mor gudstjenesten. Kun 12 

respondenter opplever liten grad av øket tidsbruk, mens 8 er usikre. 

Hele 30 av respondentene oppgir at de i liten grad bruker mindre tid på prekenarbeid som følge av reformen. 

14 oppgir at de i noen grad bruker mindre tid på dette, 9 i nokså stor grad og 2 bruker i stor grad mindre tid på 

prekenarbeid. 9 er usikre. 

 

Det er altså utvilsomt om at prestenes generelle tidsbruk inn mot gudstjenesten har økt. Hele 43 

respondenter opplever i ulik grad økt tidsbruk. Når man bruker mer tid på noe innenfor en ramme, må 

man med nødvendighet bruke mindre tid på noe annet. I den forbindelse ble prestene spurt om hvilke 

tidsmessige konsekvenser de opplever at øket tidsbruk inn mot gudstjenestene har hatt for andre 

sentrale deler av deres tjeneste. De ble spurt om hvorvidt reformen har ført til at de bruker mindre tid 

på prekenarbeid, generelt annet forkynnelsesarbeid, selvforberedelse og diakonalt arbeid. 

Prekenarbeidet ser ut til å prioriteres og ha en sterk posisjon i prestenes arbeidshverdag. Det er 

imidlertid viktig å også være oppmerksom på at så mange som 25 av respondentene oppgir at de nå 

bruker mindre tid på prekenarbeid nå enn tidligere, om enn i varierende grad. Også generelt 

forkynnelsesarbeid står sterkt blant prestene: 

 

34 av respondentene oppgir at de i liten grad bruker mindre tid på generelt forkynnelsesarbeid som følge av 

reformen (31). 12 opplever i noen grad å bruke mindre tid på dette, mens henholdsvis 6 og 2 opplever i nokså 

stor og stor grad å bruke mindre tid på generell forkynnelse. 9 er usikre. 

Omtrent de samme tallene kommer frem når det gjelder tid til selvforberedelse inn mot søndagens gudstjeneste 

(30). 30 mener de i liten grad bruker mindre tid på selvforberedelse, 13 at de bruker noe mindre tid og 

henholdsvis 7 og 4 oppgir at de har mye mindre tid til selvforberedelse i forkant av gudstjenesten. 8 er usikre. 

 



56 
 

Ut ifra egen erfaring og ut ifra tidligere samtaler med kolleger, er jeg overrasket over at så mange som 

30 respondenter oppgir at de i liten grad har mindre tid til selvforberedelse i forkant av søndagens 

gudstjeneste etter reformens innføring. Selv om involveringen av frivillige medarbeidere ikke er like 

stor i alle oslomenigheter, er min erfaring at man i hvert fall i store menigheter bruker mer tid på å 

informere om dagens opplegg og øve med frivillige medarbeidere i forkant av gudstjenesten nå enn 

man gjorde tidligere. Min erfaring som ansatt i en stor menighet med mye involvering av frivillige 

medarbeidere i gudstjenesten, er at jeg både kommer tidligere til kirken søndag morgen, og at det som 

kreves av selvforberedelse må være unnagjort før jeg ankommer og min oppgave som teamleder for 

gudstjenesten begynner. Fra da og frem til klokkene ringer er det hos oss så godt som umulig å få tid til 

å øve på liturgiske ledd, samle seg i bønn eller se over dagens preken. Resultatene viser at jeg langt fra 

er alene om å oppleve denne problematikken, noe som også understøttes av mine kolleger. 

 

På spørsmål om i hvilken grad respondentene har opplevd at reformen har ført til endrede arbeidsformer for 

dem (28), svarte 19 at det i nokså stor grad hadde gjort det, 12 mente at reformen i stor grad hadde ført til 

endrede arbeidsformer og 9 i nokså stor grad. 18 mente at reformen i liten grad hadde ført til endrede 

arbeidsformer og 7 var usikre. 

Et nokså likt resultat kom frem ved spørsmål om hvorvidt reformen har ført til endret fokus for prestene (33). 

21 svarte at de i liten grad hadde endret fokus som følge av reformen, mens 18 mente at de i noen grad hadde 

endret fokus som følge av reformen, 7 har endret fokus i nokså stor grad og 4 i stor grad. 12 er usikre.  

 

Forskjellen i disse resultatene kan muligens forklares blant annet ved at det er store forskjeller 

menighetene imellom når det gjelder i hvilken grad reformen har ført liturgiske endringer og økt 

involvering av frivillige medarbeidere. Noe av forklaringen kan også være at en del menigheter i 

forkant av reformen allerede hadde tatt noen av de liturgiske grepene reformen åpnet for og også var i 

forkant når det gjaldt involvering av frivillige medarbeidere. Med i betraktningen her må det også tas 

at mange prester før reformen var oppgitte og frustrerte over rigide rammer, liten liturgisk fleksibilitet, 

stor ordrikdom og mye utdatert språkbruk i liturgiene fra forrige reform i 1977. 

 

På spørsmål om hvorvidt prestene opplevde å ha fått tilstrekkelig faglig veiledning under implementeringen av 

reformen (38), svarte 24 at de i liten grad hadde fått tilstrekkelig faglig veiledning, mens 23 mente de i noen 
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grad hadde fått det. Bare henholdsvis 7 og 2 mente at de i nokså stor og stor grad hadde fått tilstrekkelig 

veiledning underveis. 9 er usikre. 

På spørsmål om i hvilken grad prestene har opplevd seg selv eller menigheten fremmedgjort av reformen (34) 

og (35), svarte 23 at de i noen grad opplevde at menigheten har følt seg fremmedgjort, 5 opplevde det i nokså 

stor grad og 6 i stor grad. 20 opplevde liten grad av fremmedgjøring og 11 var usikre.  

Prestene oppgir at de selv i langt mindre grad enn menigheten opplever seg fremmedgjort av reformen (34) . 

Hele 38 av respondentene opplever liten grad av fremmedgjøring som følge av reformen. 10 opplever seg i 

noen grad fremmedgjort, mens henholdsvis bare 2 og 7 i nokså stor og stor grad opplever fremmedgjorthet. 

 

Når man tar i betraktning hvor sentrale prestene med deres liturgiske og teologiske kompetanse har 

vært både i valg og utarbeidelse av lokale liturgiske valg og i den øvrige implementeringen av 

reformen, er det ikke oppsiktsvekkende at de fleste ikke i betydelig grad føler seg fremmedgjort som 

følge av reformen. 

 

På spørsmål om hvilke ting respondentene opplevde som positivt og negativt med reformen kom følgende 

resultater frem: 

Positivt med reformen: 

Navn Antall 

Involvering  54 

Fleksibilitet  32 

Stedegengjøring  27 

Teamledelse  27 

Tverrfaglighet  26 

Liturgisk kreativitet og fleksibilitet  27 

Egenproduksjon av liturgisk materiale  15 

Nye og mer aktuelle bønner  24 

Bedre og mer relevant liturgisk språk 24 

N 60 

 

Negativt med reformen: 
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Navn Antall 

Involvering  0 

Fleksibilitet  5 

Stedegengjøring  10 

Egenproduksjon av liturgisk materiale   25 

Fremmedgjøring av menighet   29 

Fremmedgjøring overfor liturgien og de musikalske valgene 28 

Dårligere tid til selvforberedelse i forkant av gudstjenesten pga involvering og teamledelse 17 

Dårligere tid til prekenarbeid på grunn av mer involvering i forberedelsesarbeidet  16 

Mer logistikk   28 

Mer teamledelse 6 

N 54 

 

Gudstjenestelivet og forkynnelsen i preken og liturgi er jo navet som kirken virksomhet ideelt sett skal 

springe ut ifra, så at prester er engasjerte i utformingen av gudstjenesten og at prestene generelt sett 

synes å ha høy endringsmestring og positiv opplevelse av mye av endringsarbeidet reformen har 

medført det er ikke oppsiktsvekkende. Allikevel må det tas på alvor at både reformen også har ført til at 

mange prester i vesentlig grad både har fått både endrede arbeidsoppgaver og øket tidsbruk inn mot 

gudstjenestefeiringen. En del prester bruker også mindre tid på annet sentralt arbeid som følge av 

omstillingen i måten man planlegger og gjennomfører gudstjenesten på. Begge disse tingene bør kirken 

være oppmerksom på.  

 

6.8. Trosopplæringsreformen 
Omtrent samtidig med gudstjenestereformen har det de senere årene blitt innført enda en 

gjennomgripende reform i kirke og menighetsliv, trosopplæringsreformen. Reformens mål var 

ambisiøst og friske midler ble tilført kirken i takt med reformens implementering. Det ble ansatt 

trosopplæringsledere og det skulle i hver menighet utarbeides og implementeres en plan med punktvise 

trosopplæringstiltak for alle døpte fra 0-18 år. Allerede eksisterende kontinuerlig barneaktivitet fikk 

man ikke ta inn i planen og allerede eksisterende tiltak i menighetene kunne man ikke bruke 

trosopplæringsmidler på. Utarbeidelsen av lokale planer og implementeringen av disse har tatt tid og 

vært krevende for både frivillige og kirkelig ansatte. Også mange prester har vært sentrale, både i 

utarbeidelse av plan og implementering av tiltak, noe som har betydd en god del arbeid. I menigheter 

med flere prester har imidlertid ikke alle prestene vært involvert i dette arbeidet i like stor grad. 
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Respondentene ble spurt om i hvor stor grad implementeringen av trosopplæringsreformen har ført til 

merarbeid for dem (39). 25 prester sier at reformen i noen grad har ført til merarbeid, 16 i nokså stor grad, 8 i 

stor grad. Bare tre har i liten grad opplevd merarbeid, mens 12 er usikre. 

De ble videre spurt om hvorvidt reformen, nå da den har vært i funksjon et stykke tid medfører merarbeid for 

prestene (42). 27 opplever merarbeid i noen grad, 15 i nokså stor grad og 5 i stor grad. Bare 8 prester opplever 

liten grad av merarbeid og 9 er usikre. 

På spørsmål om i hvilken grad prestene opplever at trosopplæringsreformen fungerer i tråd med dens 

målsetning (40), opplever 32 respondenter at den i noen grad gjør det, 9 mener den fungerer i nokså stor grad i 

tråd med målsetningen og 4 i stor grad. Kun 13 mener den i liten grad fungerer, mens 6 er usikre. 

Prestene ble videre spurt om i hvilken grad de opplever at reformen har gitt ønsket resultat i forhold til 

økonomisk satsing og personalmessig arbeidsinnsats (43) og (41). 22 opplevde at reformen kun i noen grad har 

gitt ønsket resultat i forhold til økonomisk satsing, 19 opplever at den i liten grad har det. Bare henholdsvis 6 

og en opplever at reformen i nokså stor og stor grad har gitt ønsket resultat i forhold til økonomisk satsing. 14 

er usikre. 

Når det gjelder personalmessig arbeidsinnsats opplever 19 at reformen kun i noen grad gir ønsket resultat i 

forhold til innsatsen og 19 at den i liten grad gjør det. Kun henholdsvis 9 og 3 opplever at den i nokså stor grad 

gir ønsket resultat. 13 er usikre. 

Spørsmålene ble fulgt opp med spørsmål om i hvilken grad respondentene lokalt opplever sammenheng 

mellom reformens tidsmessige og økonomiske ressursbruk (43). 22 opplever at den bare noen grad av 

sammenheng, 20 opplever liten grad av sammenheng. Kun henholdsvis 9 og 2 opplever i nokså stor grad 

sammenheng mellom tidsmessig og økonomisk tidsbruk. 

Til slutt i denne delen ble respondentene spurt om hva de opplevde som positivt og negativt med reformen. 

Følgende ting ble oppgitt: 

Positivt med reformen: 

Navn Antall 

Flere tematiske og mer varierte gudstjenester 3 

Mer tverrfaglig samarbeid inn mot gudstjenestefeiringen 8 

Mer involvering av barn og ungdom i gudstjenestefeiringen 24 

Økonomiske tilskudd til menigheten 8 

Nye stillingsressurser i menigheten 22 

N 65 

Negativt med reformen: 
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Navn Antall 

Mye arbeid med å utvikle lokal trosoplæringsplan fra 0-18 år 22 

Flere tematiske og mer varierte gudstjenester 3 

Mer involvering av barn og ungdom i gudstjenestefeiringen 0 

For omfattende plan 19 

For ambisiøs målsetning 19 

For rigide rammer for hva som kan regnes inn i planen 41 

Mye arbeid for lite resultat  32 

N 56 

 

 

 

Ut fra tallene er det ikke tvil om at også trosopplæringsreformen har ført til merarbeid for mange 

prester, og dette i en tid da arbeidsrammene samtidig strammes inn. Reformen har medført merarbeid 

for mange både i implementeringsfasen og i gjennomføringsfasen av reformen. Det kommer også 

tydelig fram at mange prester ikke opplever at reformen har gitt ønskede resultater verken i forhold til 

økonomisk satsing eller personalmessig arbeidsinnsats. Prestene viser imidlertid en generelt positiv 

holdning til reformen selv om resultatene så langt ikke oppleves optimale. Mer involvering av barn og 

unge scorer høyt på positive ting med reformen. Det samme gjør nye stillingsressurser. Rigide rammer 

for hva som kan regnes inn i lokal plan oppleves som negativt av mange. Likeså mye arbeid for lite 

opplevd resultat.  Merarbeid med utviklingen av lokal plan, for omfattende plan og for ambisiøs 

målsetning er også ting en god del prester har negativ opplevelse av.  

 

6.9. Reformperiodens samlede innvirkning på presters 

arbeidssituasjon 
Spørreundersøkelsens siste del tok for seg prestenes opplevelse av den samlede påvirkningen av de senere års 

mange kirkelige forandringer og reformprosesser. Første spørsmål i denne delen, var i hvilken grad prestenes 

konkrete arbeidshverdag har forandret seg de senere årene (83). På dette spørsmålet svarte 20 at arbeidsdagen i 

noen grad har forandret seg, 18 oppleve at den i nokså stor grad har forandret seg og 9 i stor grad. Bare 7 

opplever i liten grad forandringer, mens 10 er usikre. 

På spørsmålene om hvorvidt de har flere og andre arbeidsoppgaver nå enn for ti år siden (84), svarte 29 

respondenter ja på at de har flere oppgaver nå enn tidligere, 18 svarte nei og 16 var usikre.  



61 
 

Hele 42 svarte at de nå har andre arbeidsoppgave enn tidligere (85), bare 7 opplever ikke å ha andre oppgaver, 

mens 14 er usikre. 

 

Det kommer altså ganske tydelig fram av tallmaterialet at prestetjenesten oppleves å ha forandret seg 

for mange de senere årene. Arbeidsoppgavene har både blitt flere og andre som følge av den senere 

tids mange endringer i kirken. En av tingene som har påvirket prestetjenesten i Oslo i tillegg til den 

senere tids mange reformer, er den dramatiske reduksjonen som har skjedd i faste kirketjenerstillinger. 

Denne reduksjonen har ført til at mange oppgaver som tidligere lå til disse stillingene de senere årene 

har vært i fri flyt mellom kirkelige ansatte og frivillige. Selv om reduksjonen i kirketjenerstillinger til 

dels har skjedd uavhengig av de andre store sentralkirkelige reformer og forandringer, opplevdes det 

relevant å også stille spørsmål om i hvilken grad denne forandringen har ført til merarbeid i prestenes 

arbeidshverdag. 

 

Hele 24 prester opplever stor grad av merarbeid som følge av reduksjonen i faste kirketjenerstillinger (86), 15 i 

nokså stor grad, 10 i noen grad og kun 7 i liten grad. 9 er usikre. 

 

Det er altså ingen tvil om at reduksjonen i kirketjenerstillinger for veldig mange prester har ført til 

merarbeid. Igjen, når noe økes, er noe annet nødt til å reduseres om man skal få plass innen samme 

ramme. 

 

Prestene ble videre spurt om i hvilken grad de opplever å bruke mindre tid på prekenarbeid og generelt 

forkynnelsesarbeid som følge av den senere tids mange kirkelige reformer og omstruktureringer (87). 20 

respondenter oppgir å bruke like mye tid på disse tingene, 10 litt mindre, 14 noe mindre og 8 bruker mye 

mindre tid på dette nå. Ingen opplever å bruke mer tid og 12 er usikre.  

Når det gjelder sjelesorg og andre diakonale oppgaver (88), opplever også her 20 respondenter at de bruker like 

mye tid på dette nå som tidligere. 15 bruker litt mindre, 11 noe mindre og 4 mye mindre. 11 er usikre. 

Når det gjelder menighetsbyggende arbeid (89), oppgir 14 å bruke like mye tid på dette nå. 14 litt mindre, 14 

noe mindre og 6 mye mindre. 13 er usikre. 

Når det gjelder faglig oppdatering (90), oppgir 25 at de bruker like mye tid på dette nå, 9 litt mindre, 13 noe 

mindre og 6 mye mindre. 10 er usikre. 
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På spørsmål om i hvilken grad de nå bruker mer tid på plan- og rapporteringsarbeid i forhold til tidligere (91), 

oppgav 18 at de nå bruker mye mer tid på dette, 19 noe mer tid, 15 litt mer, ingen mindre og 9 er usikre. 

Videre ble prestene spurt om i hvilken grad de opplever at økende kirkelig byråkrati og administrasjon tar 

viktig tid fra sentrale kirkelige oppgaver (94). 21 opplevde at det gjør det noen grad, 21 i nokså stor grad og 10 

i stor grad. Bare 8 opplever at økende byråkrati og administrasjon i liten grad tar tid fra sentrale oppgaver mens 

4 er usikre. 

 

Samlet sett kan man på grunnlag av dette si at preken- og forkynnelsesarbeid ser ut til å prioriteres 

høyt blant prestene, men at en vesentlig andel prester allikevel opplever å bruke mindre tid på dette nå 

enn tidligere. Videre ser det ut til at tiden prester bruker på plan- og rapportarbeid har økt, mens 

tidsbruken oppleves å ha blitt redusert både når det gjelder prekenarbeid og andre sentrale 

presteoppgaver som diakoni og menighetsarbeid. 

 

Det ble videre spurt om i hvilken grad respondentene opplever at den sener tids sentralkirkelige forandringer 

har tatt fokus bort fra sentrale kirkelige oppgaver (93). 18 opplever at det i noen grad har tatt fokus, 14 i nokså 

stor grad og 4 i stor grad. 11 respondenter mener at forandringene i liten grad har tatt fokus bort fra sentrale 

oppgaver mens hele 17 er usikre i dette spørsmålet. 

På spørsmål om i hvilken grad respondentene opplever at den senere tids mange forandringer samlet sett har 

vært formålstjenlige for kirkens identitet og oppdrag (92), svarer hele 27 at de i liten grad opplever 

formålstjenlig effekt av forandringene. 21 opplever bare i noen grad formålstjenlig effekt, 5 nokså stor grad. 

Ingen opplever stor grad av formålstjenlig effekt og 8 er usikre på effektens formålstjenlighet. 

På spørsmål om i hvilken grad de tror at de senere års mange sentralkirkelige forandringer bidrar positivt når 

det gjelder rekruttering til fremtidig prestetjeneste (95), opplever 20 at det i liten grad bidrar positivt i så 

henseende. 12 opplever at forandringene ikke i det hele tatt bidrar positivt til rekruttering. 15 tror 

forandringene i noen grad har positiv effekt på fremtidig rekruttering, 1 i nokså stor grad og ingen i stor grad. 

Hele 17 er usikre i dette spørsmålet. 

Det aller siste spørsmålet i undersøkelsen, var som beskrevet tidligere spørsmålet om hvorvidt prestene ville ha 

valgt samme utdannelses- og yrkesvei om igjen ut ifra de arbeidsrammene som prestetjenesten nå har (96).  39 

svarte ja på dette spørsmålet, 21 er usikre og 5 ville ikke valgt samme vei.  
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Selv om hele 39 prester ville gått samme vei igjen, mener jeg det er et alvorlig funn at så mange som 26 

av respondentene er usikre på eller avvisende til å gå samme utdannelses- og yrkesvei. 
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7. Oppsummering av generelle funn med 

kommentarer 
Gjennomgangen av tallmaterialet fra spørreundersøkelsen har pekt på noen trender som det bør gjøres bredere 

undersøkelser av og som kirken i samarbeid med fagforeningene bør se nærmere på mer i tiden som kommer, 

med det siktemål å tilrettelegge mer tjenlige rammer for prestetjenesten innenfor fremtidens kirkeordning. 

 

Åndelig overbygging og personlig kall fra Gud betyr mye for respondentene. Kall fra kirken spiller også å en 

rolle for mange, men i mindre grad enn kallet fra Gud. Det at kallet fra Gud trumfer kallet fra kirken finner jeg 

naturlig, og jeg vet at det også i enkelte tilfeller kan oppstå konflikt de to kallene imellom. Når kirken, som 

arbeidsgiver, og ikke den enkeltes relasjon til Gud og personlige opplevelse av oppdragets innhold blir 

bestemmende for hvordan jobben skal gjøres, kan man oppleve både ytre og indre konflikt mellom de 

rammene kirken som arbeidsgiver setter for tjenesten og det man føler seg kallet og forpliktet til å gjøre av en 

høyere instans. Et kall kan imidlertid bli grenseløst og altoppslukende, noe mange prester opp gjennom tiden 

har erfart, og som i sin tid var utgangspunktet for ønsket om fastere og mer levelige rammer for prestetjenesten 

i en moderne hverdag der man gjerne også har et komplekst privatliv å ivareta innenfor noen rammer. 

Betydningen kall fra kirken synes å ha blant respondentene, gjør det for meg rimelig å anta at den spesielle 

relasjonen arbeidsgiver og arbeidstaker mellom kan gi bindinger som bidrar å gjøre terskelen høyere for å søke 

andre beitemarker sammenlignet med arbeidstakere i kunnskapsbedrifter uten det samme sammenbindende 

oppdrag og verdigrunnlag.  I så måte er kirken som arbeidsgiver heldig stilt, og kan antakelig i høyere grad enn 

andre kunnskapsorganisasjoner komme unna med å by sine ansatte ikke-optimale arbeidsrammer – i hvert fall 

for en tid. Den type spesialkompetanse/kunnskap som prestene besitter begrenser imidlertid tilfanget med 

grønnere beitemarker hvor man kan gjøre bruk av sitt fulle kompetanseområde noe. Vi vet allikevel at en god 

del prester opp gjennom årene har funnet sin plass andre steder enn i kirken. Det burde uansett være i kirkens 

interesse å legge til rette for at de verdiene og den kunnskapen den som kirke er satt til å forvalte, gis mest 

mulig hensiktsmessige rammer å utfolde seg innenfor slik at kirkens prester trives og blomstrer. Ikke minst bør 

dette tas i betraktning i en tid da kirken sliter med både rekruttering, dåpsoppslutning og 

gudstjenestedeltakelse. 

 

Respondentenes opplevelse av autonomi- og motivasjonstap som følge av bortfallet av særbestemmelsene for 

særskilt uavhengig stilling, synes ikke å være så betydelig som jeg hadde forventet. Med tanke på at det i 

tallmaterialet også kom fram at kallsbevisstheten er sterk blant respondentene, finner jeg dette overraskende. 

Jeg forestilte meg i utgangspunktet at tapet av autonomi i tjenesteutøvelsen for en god del prester ville 
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oppleves å komme i konflikt med tanken om å være kallet og til dels styrt av en høyere makt enn ens verdslige 

arbeidsgiver. Mulige forklaringer på dette, kan være at mange prester fra før av ikke var seg videre bevisst den 

faktiske rekkevidden av sine tidligere rettigheter, at de opplever at prestetjenesten fortsatt i tilstrekkelig grad er 

en autonom tjeneste, eller at tjenesten i tidligere tider opplevdes for autonom og dermed også kunne oppleves 

grenseløs. Autonomitapet synes heller ikke å ha hatt noen dramatisk innvirkning på flertallet av prestenes 

kallsbevissthet og oppgaveprioritering. I hvert fall er mange seg i så fall dette ikke bevisst. 

 

Kreativitet, autonomi og fleksibilitet står høyt i kurs blant respondentene, og mange ser ut til å oppleve en 

tydelig sammenheng både disse faktorene imellom og imellom disse faktorene og respondentenes motivasjon 

for og bærekraft i prestetjenesten. Tallmaterialet viser imidlertid også at det er stor spredning i oppfatningen 

om hvor stor autonomien bør være innenfor arbeidstidsrammene og at en del synes at de 20% såkalt «ubunden 

tid» som rammene nå gir er tilstrekkelig. Til dette må det igjen bemerkes at arbeidstrykket menigheter imellom 

er ulikt og også at det kanskje også er forskjell på hvor strengt systemet praktiseres prostivis.  

 

Resultatene peker videre mot at et flertall prester mener at prestetjenesten ikke bør frakobles fra det øvrige 

arbeidslivet når det gjelder arbeidstidsbestemmelser, men opplever at tjenestens karakter gjør at den heller ikke 

passer godt inn i de samme rammene.  Lønn og Kompensasjon for ubekvem arbeidstid ikke er uten betydning 

for osloprestene selv om autonomi og fleksibilitet i tjenesten for mange synes å ha større betydning enn helge- 

og røddagstillegg. Prestetjenesten trenger rammer, men tilpassede rammer, rammer som gir høy grad av 

fleksibilitet og autonomi slik at motivasjonen holdes oppe, kreativiteten gis rom og prestene får styrke til å 

bære tjenestens mange skikkelser. Prester synes å oppleve at de har størst bærekraft i og motivasjon for 

tjenesten når de kan utføre sitt arbeid innenfor rammer der deres kallsbevissthet tas på alvor, der rammene har 

stor grad av fleksibilitet og autonomi og hvor de gis rimelige lønnsbetingelser.  

 

Noe av tanken med de nye arbeidsrammene, var at det skulle bli lettere for prester å avgrense sin arbeidstid 

overfor både egne og arbeidsgivers krav. Resultatene fra undersøkelsen viser at det nye regimet har hjulpet 

enkelte respondenter med egen avgrening, mens flertallet ikke opplever det nye systemet til stor hjelp i så 

måte.  

 

Når det gjelder avgrensning overfor arbeidsgiver, synes imidlertid de nye rammene å ha hatt en bredere positiv 

effekt. Dette er forståelige resultater sett ut ifra min egen erfaring. Jeg vet at for meg, og for mange av mine 
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kolleger, oppleves yrket i stor grad som en livsstil, noe som gjør at arbeid og fritid henger sammen og har 

felles åndelig overbygging. Det går fint, og oppleves meningsfullt for de fleste - så lenge man er fri til å legge 

arbeid og fritid til rette på måter som fungerer i den enkeltes liv. Det fordrer imidlertid også egen evne til både 

å strukturere nødvendig og påregnet arbeid og å sette gode grenser i forhold til fritid og eget privatliv. Så det vi 

etter mitt skjønn trenger, stor egen frihet innenfor hensiktsmessige rammer. Rammer som gjør at vi kan følge 

vårt kall, men som samtidig sørger for at vi som arbeidstakere ikke kan pålegges mer enn det som er 

hensiktsmessig for vår produktivitet, vår trivsel og vår bærekraft i tjenesten. Dette går også godt i hop med at 

så få av respondentene opplever kirken i stor eller nokså stor grad som en arbeidsplass på linje med andre 

arbeidsplasser. Kirken er i verden, men ikke helt av verden. 

 

Når det gjelder det omfattende plan- og rapportarbeidet prester nå pålegges, viser tallmaterialet at mange av 

prestene finner dette både lite realistisk og ikke videre formålstjenlig for prestetjenestens egenart. Dette synes 

jeg er et bekymringsfullt funn som kirken bør ta på alvor. I denne forbindelse bør det igjen nevnes at 

arbeidsbelastningen er ujevn menigheter mellom i Oslo, noe som nok kan bidra til å forklare at en del av 

respondentene evner å legge realistiske planer, mens andre har til dels store problemer med det.   

 

Resultatene viser videre at arbeid og fritid går over i hverandre for mange også innenfor de nye rammene som 

er satt for tjenesten, og at de nye rammene for mange ikke har vært til betydelig hjelp med grensesetting i så 

måte. Disse funnene mener jeg arbeidsgiver bør ta på alvor og sette på agendaen i tiden som kommer. Det bør 

gjøre grundigere undersøkelser blant prestene og søkes å i fellesskap komme fram til mer hensiktsmessige 

rammer for prestetjenesten.  I diskusjoner i prestelige fora rundt denne problematikken så langt, har man gjerne 

fra arbeidsgivers side blitt møtt med «Det er ikke noe å gjøre med, ikke skyld på arbeidsgiver, det var 

Presteforeningen som forhandlet fram avtalene». Men om det viser seg at rammene av mange verken oppleves 

optimale eller realistiske i forhold til tjenestens faktiske karakter, bør arbeidsgiver være seg sitt ansvar bevisst 

og søke å finne mer hensiktsmessige og realistiske løsninger. Når det gjelder kirken, bør det også være både 

arbeidsgivers ønske og siktemål at verdiene og kunnskapen de er satt til å forvalte gis rammer som er i tråd 

med virksomhetens siktemål. Om kirkens viktigste kunnskapsmedarbeidere ikke har opplevelsen av at dette 

skjer, har kirken et problem som nok ikke vil bli mindre i tiden som ligger foran. Når man videre ser disse 

resultatene i sammenheng med den store betydningen prestene opplever at kreativitet har i deres tjeneste, er det 

også betimelig med en diskusjon i kirkelige fora om hvorvidt det kreative arbeidet tjenesten fordrer blir 

tilstrekkelig verdsatt som faktisk arbeid og gitt nok rom innenfor presters arbeidsrammer og 

arbeidstidsbestemmelser.Resultatene fra undersøkelsen peker videre i retning av at prester har stor mestrings 

og omstillingsevne, men at omstillingene og det nye regimet både har tatt og tar både tid, fokus i mange 
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presters liv og for en del har det også påvirket deres oppgaveprioritering. Prestetjenesten har mange sider og 

verdier og gir mening for mange og selv om rammene som nå er satt for tjeneste av mange prester ikke 

oppleves som optimale og tjenlige for tjenestens egenart. Jeg vil tro dette er noe av årsaken til at hele 39 

respondenter ville ha valgt samme yrkesvei igjen også med dagens arbeidsrammer. Jeg vil tro kallet den 

enkelte opplever, både fra Gud og kirken, er sannsynlige medvirkende årsaker til prestenes lojalitet til og tro på 

sin arbeidsgiver. Men i en tid der kirken sliter både med nedgang i medlemstall og rekruttering til 

prestetjeneste, er det allikevel ganske alvorlig at hele 21 respondenter er usikre på om de ville gått inn i 

prestetjeneste igjen og at 5 avviser det blankt.  Det at hele 40 % av respondentene er usikre eller avvisende i 

dette spørsmålet er noe de som jobber med rekruttering til kirkelig tjeneste bør ta på det største alvor. I det siste 

har det i den forbindelse vært en debatt i kirkelige kretser om hvorvidt man bør kritisere sin arbeidsgiver 

offentlig i tider der man sliter med rekruttering til kirkelig tjeneste. Mitt motspørsmål er om hvorvidt det er 

etisk riktig å tilbakeholde viktig informasjon om den virkeligheten fremtidens prester vil møte og hvilke 

rammer de vil måtte utøve sitt kall innenfor. Jeg synes det er etisk betenkelig å båndlegge kritikk av ikke-

optimale rammer og ledelse i rekrutteringsøyemed og tror alle har mye å tjene på nettopp å sette fokus på og 

være ærlige denne problematikken. 

 

Presteskapet i Oslo synes å være ganske delt i spørsmålene om kirke og stat og dets innvirkning på både kirke 

og prestetjeneste. Bak dette skillet finner man nok både teologiske tanker om kirkelig autonomi, om hva kirken 

er og bør være og egen opplevelse av hva skillet fra staten har av konsekvenser for prestene som arbeidstakere 

og kunnskapsmedarbeidere. Samlende kan man si at dette bildet framstår omtrent som forventet i lys av de 

meningsforskjellene man tidligere har sett at befinner seg innen dette området som befinner seg i 

skjæringspunktet mellom ekklesiologi og konsekvenser i skiftet i forholdet mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker. Det kommer også nokså tydelig fram gjennom responsen på disse spørsmålene at respondentene 

opplever relativt stor grad av lojalitet til, tro på og tillit til sin kirke. 

 

Respondentenes generelle tidsbruk inn mot gudstjenesten har økt. Hele 43 respondenter opplever i ulik grad 

økt tidsbruk. Når man bruker mer tid på noe innenfor en ramme, må man med nødvendighet bruke mindre tid 

på noe annet. I den forbindelse ble prestene spurt om hvilke tidsmessige konsekvenser de opplever at øket 

tidsbruk inn mot gudstjenestene har hatt for andre sentrale deler av deres tjeneste. De ble spurt om hvorvidt 

reformen har ført til at de bruker mindre tid på prekenarbeid, generelt annet forkynnelsesarbeid, 

selvforberedelse og diakonalt arbeid. Prekenarbeidet ser ut til å prioriteres og fortsatt ha en sterk posisjon i 

prestenes arbeidshverdag. Det er imidlertid viktig å også være oppmerksom på at så mange som 25 av 
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respondentene oppgir at de nå bruker mindre tid på prekenarbeid nå enn tidligere, om enn i forskjellig grad. 

Også generelt forkynnelsesarbeid står sterkt blant prestene. 

 

Ut ifra egen erfaring og ut ifra tidligere samtaler med kolleger, er jeg overrasket over at så mange som 30 

respondenter oppgir at de i liten grad har mindre tid til selvforberedelse i forkant av søndagens gudstjeneste 

etter reformens innføring. Selv om involveringen av frivillige medarbeidere ikke er like stor i alle 

oslomenigheter, er min erfaring at man i hvert fall i store menigheter bruker mer tid på å informere om dagens 

opplegg og øve med frivillige medarbeidere i forkant av gudstjenesten nå enn man gjorde tidligere. Min 

erfaring som ansatt i en stor menighet med mye involvering av frivillige medarbeidere i gudstjenesten, er at jeg 

både kommer tidligere til kirken søndag morgen, og at det som kreves av selvforberedelse må være unnagjort 

før jeg ankommer og min oppgave som teamleder for gudstjenesten begynner. Fra da og frem til klokkene 

ringer er det hos oss så godt som umulig å få tid til å øve på liturgiske ledd, samle seg i bønn eller se over 

dagens preken. Resultatene viser at jeg langt fra er alene om å oppleve denne problematikken, noe som også 

understøttes av mine kolleger. Forskjellen i disse resultatene kan muligens forklares blant annet ved at det er 

store forskjeller menighetene imellom når det gjelder i hvilken grad reformen har ført liturgiske endringer og 

økt involvering av frivillige medarbeidere. Noe av forklaringen kan også være at en del menigheter i forkant av 

reformen allerede hadde tatt noen av de liturgiske grepene reformen åpnet for og også var i forkant når det 

gjaldt involvering av frivillige medarbeidere. Med i betraktningen her må det også tas at mange prester før 

reformen var oppgitte og frustrerte over rigide rammer, liten liturgisk fleksibilitet, stor ordrikdom og mye 

utdatert språkbruk i liturgiene fra forrige reform i 1977. Når man tar i betraktning hvor sentrale prestene med 

deres liturgiske og teologiske kompetanse har vært både i valg og utarbeidelse av lokale liturgiske valg og i 

den øvrige implementeringen av reformen, er det ikke oppsiktsvekkende at de fleste ikke i betydelig grad føler 

seg fremmedgjort som følge av reformen. Gudstjenestelivet og forkynnelsen i preken og liturgi er jo navet som 

kirken virksomhet ideelt sett skal springe ut ifra, så at prester er engasjerte i utformingen av gudstjenesten og at 

prestene generelt sett synes å ha høy endringsmestring og positiv opplevelse av mye av endringsarbeidet 

reformen har medført det er ikke oppsiktsvekkende. Allikevel må det tas på alvor at både reformen også har 

ført til at mange prester i vesentlig grad både har fått både endrede arbeidsoppgaver og øket tidsbruk inn mot 

gudstjenestefeiringen. En del prester bruker også mindre tid på annet sentralt arbeid som følge av omstillingen 

i måten man planlegger og gjennomfører gudstjenesten på. Begge disse tingene bør kirken være oppmerksom 

på.  

 

Ut fra tallene er det ikke tvil om at også trosopplæringsreformen har ført til merarbeid for mange prester, og 

dette i en tid da arbeidsrammene samtidig strammes inn. Reformen har medført merarbeid for mange både i 
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implementeringsfasen og i gjennomføringsfasen av reformen. Det kommer også tydelig fram at mange prester 

ikke opplever at reformen har gitt ønskede resultater verken i forhold til økonomisk satsing eller 

personalmessig arbeidsinnsats. Prestene viser imidlertid en generelt positiv holdning til reformen selv om 

resultatene så langt ikke oppleves optimale. Mer involvering av barn og unge scorer høyt på positive ting med 

reformen. Det samme gjør nye stillingsressurser. Rigide rammer for hva som kan regnes inn i lokal plan 

oppleves som negativt av mange. Likeså mye arbeid for lite opplevd resultat.  Merarbeid med utviklingen av 

lokal plan, for omfattende plan og for ambisiøs målsetning er også ting en god del prester har negativ 

opplevelse av.  

 

Det kommer videre fram av tallmaterialet at prestetjenesten oppleves å ha forandret seg for mange de senere 

årene. Arbeidsoppgavene har både blitt flere og andre som følge av den senere tids mange endringer i kirken. 

En av tingene som har påvirket prestetjenesten i Oslo i tillegg til den senere tids mange reformer, er den 

dramatiske reduksjonen som har skjedd i faste kirketjenerstillinger. Denne reduksjonen har ført til at mange 

oppgaver som tidligere lå til disse stillingene de senere årene har vært i fri flyt mellom kirkelige ansatte og 

frivillige. Det er ingen tvil om at reduksjonen i kirketjenerstillinger også for veldig mange prester har ført til 

merarbeid. Igjen, når noe økes, er noe annet nødt til å reduseres om man skal få plass innen samme ramme. 

Tiden respondentene bruker på plan- og rapportarbeid har økt, mens deres tidsbruk samlet sett synes å ha blitt 

vesentlig redusert når det gjelder sentrale presteoppgaver. Preken- og forkynnelsesarbeid ser ut til å prioriteres 

høyt blant prestene, men en vesentlig andel av prester opplever allikevel å bruke mindre tid på både 

prekenarbeid, diakoni og menighetsarbeid som følge av de senere år reformprosesser.  

 

I den forbindelse kan det stilles spørsmål ved i hvilken grad man egentlig er bevisst på sin egen tidsbruk på 

ting over tid. Og som tidligere påpekt; når det kommer mer inn i en fra før stram ramme, må nødvendigvis noe 

gå ut. Et stort flertall av respondentene oppgir å ha flere arbeidsoppgaver nå enn tidligere og mange har også 

fått andre arbeidsoppgaver. Det er betenkelig at oppgavemengden øker når arbeidsrammene strammes inn, og 

de er bekymringsfullt om det er slik at de senere års forandringer gjør at vesentlige deler av prestetjenesten må 

vike plassen for mer perifere oppgaver og økende byråkrati. I en tid med strammere økonomiske rammer, 

rekrutteringskrise og nedgang i både dåps- og gudstjenestetall, er det vesentlig at det ikke er kirkens 

primæroppgaver som taper terreng i forhold mindre sentrale deler av kirkens virksomhet og unødvendig 

økende byråkrati. Dette er noe det i kirken bør gjøres bredere undersøkelser av og det synes også betimelig 

med en avklaring av hva som faktisk er og skal være kirkens og prestenes primæroppgaver. 
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8. De kvalitative data - intervjuene 
Så langt har jeg presentert tallmaterialet fra oppgavens første del, pekt på og kommentert det jeg mener 

kommer til syne av generelle trender og relevante funn i tallmaterialet. I det følgende vil jeg presentere de 

kvalitative dataene jeg har samlet og beskrive sentrale funn jeg har gjort i tekstmaterialet. Jeg vil først innenfor 

hver kategori gi en fyllestgjørende presentasjon av respondentenes tanker rundt tematikken, for så å gjøre rede 

for sentrale funn jeg mener å gjøre i hver kategori. I denne delen vil jeg i langt mindre grad enn i det 

foregående kommentere og reflektere over funnene underveis i presentasjonen, og heller spare videre 

kommentarer og refleksjonen til neste del av oppgaven der jeg skal sammenstille resultatene av de respektive 

undersøkelsene for om mulig kunne trekke noen godt underbygde konklusjoner på grunnlag av eventuelle 

overensstemmelser eller forskjeller i resultatene. 

 

8.1. Enhetene i undersøkelsen 
Som intervjuobjekter i den kvalitative delen, deltok 6 prester i forskjellige faser av tjenestetiden, én kvinne og 

én mann fra hver fase. Respondentene ble valgt ut ifra kriterier om kjønn, tjenestetid, at jeg ikke skulle kjenne 

dem godt fra før eller stå i arbeidsmessig relasjon til dem.  Av arbeidsgiver fikk jeg tilgang på oversikt over 

aktuelle kandidater. To av respondentene ble bevisst spurt om å delta fordi jeg visste de hadde stått tett på 

sentrale forandringsprosesser og jeg antok at de ville ha både kompetanse på og interesse for oppgavens 

problemstilling. 4 av 6 deltakere takket ja til å være med på prosjektet umiddelbart, én bad om tid til å lese 

nøyere gjennom prosjektbeskrivelsen før vedkommende deretter gjerne ville delta. Det viste seg imidlertid å 

være krevende å finne en ung mann i tidlig fase av tjenestetiden som kunne delta. Flere ble forespurt. Det 

gjennomgående svaret var at de syntes prosjektet var viktig og spennende, men at de hadde alt for mye på 

programmet til å sette av tid til dette. Én takket først ja, men trakk seg senere på grunn av kapasitetsproblemer. 

Løsningen på dette ble at jeg fikk forslag på en kandidat fra en av de andre respondentene. Jeg og 

vedkommende som ble foreslått kjenner hverandre noe fra en tidligere arbeidssammenheng. Jeg visste 

imidlertid at vedkommende er både reflektert og engasjert og ville være en utmerket kandidat til intervju, så da 

valgte jeg å se bort fra kriteriet om å ikke kjenne respondenten fra før i dette tilfellet.  

 

8.2. Gjennomføringen av intervjuene 
Intervjuene startet da spørreundersøkelsen hadde vært ute blant prestene i Oslo bispedømme et par uker. Dette 

fordi jeg gjerne ville at respondentene i den kvalitative delen skulle ha mulighet til å gjennomføre 

spørreundersøkelsen i forkant av intervjuene slik at refleksjonsprosessen rundt problematikken var godt i gang 
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da vi skulle møtes. Jeg oppfordret kandidatene forsiktig til å ta en titt på spørreundersøkelsen før intervjuet. 

Det viste seg imidlertid at bare tre av de seks hadde svart på spørreundersøkelsen på forhånd. Én hadde bevisst 

valgt å ikke se på spørreundersøkelsen på forhånd, én gav seg underveis fordi vedkommende var i tidlig fase 

av tjenestetiden og syntes det var for mange spørsmål som ikke var relevante for vedkommende, én hadde på 

planen å gjøre det rett i forkant av vår intervjuavtale, men rakk det ikke før jeg kom. Jeg opplevde imidlertid 

ikke dette som noe vesentlig problem under intervjuprosessene. Kanskje var én av respondentene litt 

vanskeligere å holde fokusert og på sporet underveis i intervjuet, men kjerneproblematikken i prosjektet synes 

å være såpass sentral i presters liv at de har et godt refleksjonsnivå nokså uavhengig av om de konkret har sett 

på undersøkelsens problematikk på forhånd. Respondentene fikk selv velge hvor intervjuet skulle finne sted. 

Dette resulterte i at to av respondentene valgte å gjøre intervjuet på mitt kontor, fire valgte å gjøre det på sitt 

eget. I forkant av hvert intervju snakket vi litt om løst og fast og om gjennomføringen av prosjektet og 

intervjuet. Jeg bad hver respondent hjelpe meg å være oppmerksom på min rolle som intervjuer, slik at jeg ikke 

skulle komme til å legge føringer for svarene – at det var deres stemme og meninger som skulle komme frem 

og ikke min/mine. Jeg gjorde også oppmerksom på at jeg ville sende over intervjuet til godkjenning så snart 

det var renskrevet. 

 

Valg av metode for datainnsamling viste seg å fungere godt. Som prest er man vant, både til å snakke og til å 

reflektere både over egen og andres virkelighet og, ikke minst, til å holde seg selv tilbake og ha fokus på 

konfidentene både i forbindelse med gravferdsforberedelser og andre typer seremonier. Denne felles erfaringen 

gjorde at settingen for meg opplevdes veldig avslappet og naturlig. Prester er gjerne både vant til å lytte og 

glade i å prate om sitt. For meg som intervjuer var det veldig greit å jobbe på denne måten, siden jeg har lang 

erfaring med å ta notater mens folk forteller om eget eller andres liv og siden skrive taler på grunnlag av 

dataene jeg samler i samtalene. Til hjelp underveis i intervjuene hadde jeg lagd en intervjumal løst strukturert 

etter de samme kategorier/temaområder som spørreundersøkelsen var lagt opp etter. Innenfor hver 

kategori/temaområde hadde jeg satt opp en del stikkord til bruk for å holde fokus innenfor hvert tema slik at 

jeg kunne bringe inn et nytt stikkord om respondenten skulle spore av eller ikke komme på noe mer å bemerke 

om sine opplevelser innenfor hver kategori/temaområde. Dette fungerte veldig godt for min egen del og flere 

av respondentene gav også utrykk for det i etterkant av intervjuet. Den siste og yngste respondenten stilte til 

intervju på tross av at vedkommende var syk og bar preg av det, noe som gjorde at jeg brukte litt kortere tid på 

dette intervjuet og ikke gikk i dybden på problematikk som ikke syntes spesielt relevant for respondenten. Jeg 

gjorde notater manuelt med penn og papir mens vi snakket, og hadde satt av tid til å renskrive og grovrydde 

tematisk i notatene umiddelbart etter intervjuene. Etter renskrivning og rydding ble intervjuene oversendt til 
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respondentene for godkjenning og de ble oppfordret til å komme med presiseringer, strykninger eller 

tilføyelser.  Intervjuene ble returnert enten uendret eller med små forandringer.   

 

Jeg valgte bevisst å ikke se på resultatene fra spørreundersøkelsen før intervjurunden var avsluttet. Dette for at 

de foreløpige resultatene fra denne ikke skulle påvirke meg i intervjusituasjonen. Etter renskrivning og 

godkjenning lot jeg så intervjuene ligge urørt til jeg var ferdig med å se på tallmaterialet fra 

spørreundersøkelsen. Dette i håp om at resultatene fra de ikke skulle blandes for mye i tolkningsfasen. 

Allikevel var jo resultatene fra intervjuene present i hodet mitt mens jeg jobbet med tallene, siden jeg jo ikke 

kunne blanke ut min egen hukommelse. På samme måte hadde jeg de generelle funnene fra 

spørreundersøkelsen present i hukommelsen da jeg gikk tilbake til intervjuene for videre analyse og 

fortolkning.  

 

Da jeg tok fatt på materialet fra den kvalitative delen av oppgaven, fargekodet jeg respondentenes svar og 

sammenstilte disse tematisk innenfor min valgte strukturering av tematikken. Jeg fant underveis at enkelte av 

respondensenes utsagn ville være relevante innenfor flere tematiske kategorier og valgte da å inkludere noen 

utsagn fra samme respondent innenfor flere kategorier. Av personvernhensyn tok jeg i sorterings og 

sammenstillingsprosessen bort opplysninger jeg mente kunne føre til gjenkjennelse av respondenten. 

Intervjuene i sin helhet gav jeg bare veileder tilgang til, slik at han skulle ha mulighet til å vurdere min 

sortering og vurdering av det innsamlede materialet.  
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9. Presentasjon av kvalitative data og funn 
Det ble gjennomført intervjuer i form av frie men lett strukturerte samtaler oppbygd rundt samme tematikk 

som spørreskjemaet. Til hjelp underveis i intervjuene var stikkord rundt tematikken. Utdrag fra intervjuguiden 

innleder hvert tema i den følgende presentasjonen i presentasjonen. 

 

9.1. Respondentenes tanker, opplevelser og refleksjoner rundt 

autonomi, kreativitet og fleksibilitet i prestetjenesten 
 

Intervjuguiden for tematikken:  

Autonomi, kreativitet og fleksibilitet. Fleksibilitet-kreativitet – Autonomi-bærekraft - Autonomi-kreativitet -

Autonomi-motivasjon - Samme rammer som andre yrkesgrupper? 

 

Respondentenes tanker om tematikken: 

(1) For meg er autonomi og fleksibilitet vesentlig i mitt daglige virke, og prestestillingens autonomi og 

fleksibilitet har hatt avgjørende betydning for at jeg har valgt å bli i prestestilling. Dette på tross av at 

jeg har videreutdanning innen markedsføring, organisasjon og ledelse, utdanning som kunne gitt meg 

mulighet til å velge annen stilling med høyere lønn men med mindre autonomi og fleksibilitet. Jeg 

opplever i stor grad prestehverdagen som både fri og fleksibel, Jeg kan i nokså stor grad kan velge når 

og på hvilken måte jeg løser mine arbeidsoppgaver, noe som er til hjelp med å få den praktiske 

arbeidshverdagen til å gå opp med alt det livet for øvrig krever. Jeg opplever at prestestillinger på 

mange måter fortsatt er særskilt uavhengige stillinger selv om man ikke faller inn under det samme 

regelverket lenger. Det er fortsatt mulig å legge opp tiden slik at ting kan passe inn, og vi har ikke 

rapporteringsplikt på hva det konkret er vi gjør. Det er ingen som kontrollerer arbeidsoppgavene. Det 

er også i mange tilfeller mulig å forandre dagsplanen etter behov som oppstår, og vi trenger ikke å 

stemple oss ut og inn. For meg henger autonomi, bærekraft og utholdenhet i stilling tett sammen. Det å 

være prest er både et yrke og en livsstil, allikevel vil jeg si at det er viktig at vi fastholder det som yrke 

og med hensiktsmessige rammer. Det viser seg at kvinner i prestetjeneste har hatt positiv innvirkning 

også på menns arbeidssituasjon. Det har ført til større forståelse for at man for eksempel har behov for 

å hente i barnehage og prioritere oppfølging av sine barn, samt ha et liv ved siden av jobben. I 

prestetjenesten bør det være en kombinasjon av innhold, mening og levelige rammer. Dette er spesielt 

viktig for foreldre med hjemmeboende barn. 
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(2) Jeg opplever at jeg har og har hatt stor selvstendighet og frihet i min tjeneste og det er viktig for 

meg. Jeg løser ting på min måte – utformer ting slik jeg vil. Jeg har opplevd en fleksibilitet som har 

gjort at jeg i noen grad har kunnet disponere arbeidstiden slik at jeg også har kunnet ta hensyn til 

familiære behov. Dette var spesielt viktig da barna var små. Det er viktig for meg med forutsigbar fritid 

og et tydelig skille mellom arbeid og fritid, noe som gjør at jeg er glad for arbeidstidsavtalen.  Allikevel 

blir det på en måte en livsstil og man er i kreativ prosess på banen, i bilen, når man tar oppvasken osv. 

Jeg rapporterer ikke sånt, men jeg tar meg også frihet til å for eksempel svare på private telefoner og 

sende noen viktige private mailer i luker mens jeg er på kontoret. Og jeg svarer når noen ringer meg 

utenom arbeidstid. Det handler om å gi og ta …  Det blir en livsstil, eller kanskje «yrkesskade»  

 

(3) Jeg kom fra en stilling i næringslivet med stor frihet og ansvar.  Da jeg gikk inn i kirken, var det 

som om mye av både ansvar og frihet forsvant. Likevel valgte jeg kirken. Det var min plass i Guds rike.  

Arbeidsrommet i kirken har dessverre blitt trangere og trangere. For meg har det alltid vært greit å ta 

den fritiden jeg ønsket. Å være prest har vært en livsstil og jeg har hatt stor frihet til å legge opp 

arbeidet slik at jeg har kunnet ivareta både familie og jobb. Fleksibilitet betød alt da barna vokste opp. 

Jeg tror vi ser for lite på disse fordelene i dag. Jeg mener større fleksibilitet ville vært bra for 

nyutdannede i dag også. Skal du jobbe i kirken er det ikke en 8-15-jobb. For meg har det vært viktigere 

med fleksibilitet enn betaling for ubekvem arbeidstid. Jeg trenger ikke hjelp til å strukturere arbeidet 

mitt. Det greier jeg selv. Jeg strukturerer ut ifra tjenestene jeg skal gjøre og opplever at jeg er kalt til å 

gjøre. Det å være strukturert i arbeidet og for eksempel være ferdig med prekenen onsdag kveld, har 

vært en måte for meg å leve godt som prest på. Det har vært bra for familielivet å ikke bruke helgen til 

prekenarbeid. Mitt mål er å levere og levere godt. Jobben og motivasjonen passer ikke alltid like godt i 

rammene. Jeg skjønner ikke hvordan dette er mulig å få til å gå opp. Spesielt i store menigheter, men 

tror også dette er noe man må lære seg til å leve med.  

 

(4) Jeg er født inn i en tjeneste med særskilt frihet og greier ikke å tenke annerledes om det. Men 

friheten har vært misbrukt av noen. Det er nødvendig at prester også har et ansvar innen friheten. Jeg 

nærmer meg dette arbeidsrettslig. Jeg tenker fortsatt at jeg har særskilt fri stilling. Jeg har frihet til å 

planlegge arbeidet. Ikke fritiden i samme grad. Jeg tror unge mennesker tenker annerledes. Så jeg er 

på én måte glad for innstramming. Men mange prester var strukturerte og trengte ikke denne 

disiplineringen. Og de som trengte det – unnasluntrerne – de har det ikke virket for. Først nå begynner 

arbeidsgiver å ta tak i det. Noen trengt disiplin, de fleste ikke. Det er et dilemma. Før, mens barna 

vokste opp var det viktigere med forutsigbar fritid. Nå er det stort sett bare jobb. Men det er viktig med 
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en strukturert fritid. Allikevel tror jeg knapt det har vært en dag hvor jeg ikke har svart på en jobbmail 

eller jobbtelefon. Ubekvem arbeidstid hører yrket til. Å være prest er en livsstil. Intensjonen med de nye 

rammene var et tydeligere skille mellom arbeid og fritid. Det motsatte har skjedd med meg. Prester må 

gis frihet til å lede. Man skal leve i det og omsette det i arbeidshverdag. Uten rapportering. Da er vi 

tilbake til livsstil. 

 

(5) Som prest har man bak seg et 6 år langt akademisk studium og gjerne et stort studielån. Med en 

sånn bakgrunn bør friheten være en selvfølgelig del av en slik profesjon. Jeg anser prestejobben som en 

særskilt uavhengig stilling. Jobben er såpass spesiell at jeg vil avgjøre selv hva som trengs. Det må 

være rom for pastoralt skjønn. Jeg er ikke perfeksjonist. Menigheten får tåle at det av og til er godt nok. 

Men jeg trenger at noe er dritbra innimellom. Jeg vil gjøre hva jeg vil, når jeg vil og så mye som jeg 

vil. Men jeg vil heller ikke jobbe for mye – og da gjør jeg ikke det.  Det går ikke logisk opp, men det går 

opp for meg.  Noen har blitt utnyttet av arbeidsgiver tidligere. Og noen vil snike seg unna. Derfor 

trengtes det noen rammer. Men det er tullete å trekke alle inn i et sånt system fordi noen har en dårlig 

sjef. Det er viktig med måter å avsløre dårlige arbeidsforhold – uten å gjøre min arbeidsdag mer 

komplisert.  Det går mye tid på å svare på epost og meldinger på sosiale media når jeg har fri. Folk tar 

kontakt med meg fordi jeg er prest. Jeg teller ikke timer på det. Prest er ikke noe man er bare de timene 

man er på jobb. Alt flettes sammen. Vi trenger gode rammer. Noen trenger det. 

 

(6) Det er jo en del frihet i prestejobben. Det er bra og deilig. Tenk å skulle gå tilbake i en vanlig jobb. 

Jeg ser på det som et gode. Det er mye frihet men samtidig ekstremt lagt. Det blir mange kvelder og 

helger. Det å være prest er mer enn bare en jobb. Noe gjør man for sin egen del. Er det arbeidstid eller 

ikke. Er man frivillig? 

 

Funn i materialet: 

På grunnlag av respondentenes uttalelser om tematikken, kommer det frem at autonomi og fleksibilitet er en 

vesentlig motivasjonsfaktor i prestetjenesten og av vesentlig betydning for respondentenes trivsel og 

tjenesteutøvelse. Autonomi og fleksibilitet synes å spille en vesentlig rolle for både for selve tjenesteutøvelsen 

og når det gjelder å få privat liv og tjeneste til å gå i hop. Tre av respondentene trekker fram at betydningen 

fleksibilitet i tjenesten hadde da de hadde små barn. Interessant i den forbindelse er det at alle disse tre var 

småbarnsforeldre under det gamle plan- og rapportsystemet. 
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Det kommer videre fram av respondentenes svar at prestetjenesten fortsatt oppleves og anses som en særskilt 

fri stilling, på tross av den senere tids administrative endringer, innstramminger og forsøk på å sette tjenesten 

inn i mer lagte rammer. Det er stor enighet respondentene mellom om at tjenestens spesielle karakter gjør at 

slik må det også være. Det kan videre synes som om respondentene forholder seg ganske fritt til den senere tids 

innstramminger og lagte rammer, at både plan- og rapportarbeid oppleves som en slags skinnføring og at de av 

respondentene som har vært i tjeneste over tid stort sett fortsetter som de pleier og at de unge også forholder 

seg veldig løst til rammene. 

 

Det kommer også frem at prestetjenesten oppleves som noe mer/annet enn en vanlig jobb. Flere av 

respondentene omtaler tjenesten som en livsstil, noe som gjør at den vanskelig kan settes inn i stramme 

rammer. Forutsigbar/strukturert fritid oppleves imidlertid som viktig, noe som fordrer rammer som gir hjelp til 

dette. Flere er inne på at autonomi krever prioriteringsevne samt evne til struktur og selvdisiplin.  Uttalelsen 

«noen trenger det» finner jeg det rimelig å tro at det her tenkes både på «unnasluntrerne» som ble nevnt av én 

av respondenten og de som har begrenset evne til selvstruktur/selvbegrensning. Det synes å være enighet om at 

prestetjenesten trenger noen rammer. Det ønskes imidlertid hensiktsmessige og gode rammer, spesielt tilpasset 

tjenestens karakter, rammer som er tilstrekkelig fleksible samtidig som de ivaretar arbeidstakers rettigheter til 

fritid og nødvendig avgrensing av arbeidstiden.  

 

Den unge mannlige respondenten trakk fram at «Som prest har man bak seg et 6 år langt akademisk studium 

og gjerne et stort studielån. Med en sånn bakgrunn bør friheten være en selvfølgelig del av en slik profesjon». 

Dette siste utsagnet tenker jeg det er spesielt viktig å merke seg ved i en tid der man sliter med rekruttering til 

teologistudiet og vet at det i nær fremtid vil stadig mer komplisert å fylle landets prestestillinger. 

Jeg finner det også interessant at to av respondentene trekker fram at det nye systemet sikkert passer bedre til 

andre enn dem selv.  

 

9.2. Respondentenes tanker, opplevelser og refleksjoner rundt 

kreativitet og kreative prosesser: 
 

Intervjuguiden for tematikken: 

Autonomi, kreativitet og fleksibilitet. Fleksibilitet-kreativitet – Autonomi-bærekraft - Autonomi-kreativitet -

Autonomi-motivasjon - 20% ubunden tid. Tilstrekkelig? Hvor mye? Samme rammer som andre yrkesgrupper? 
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Respondentenes tanker om tematikken: 

(1) Det går litt i klumper og det kreative arbeidet tar lang tid. Det hender jeg kombinerer med praktiske 

gjøremål mens jeg er inne i kreative prosesser. Jeg rapporterer kreative prosesser som arbeidstid. Å 

gjøre andre ting enn å sitte foran skjermen hjelper ofte på kreativiteten. 

 

(2) Kreativitet i tjenesten er viktig for meg. Når man har mange arbeidsoppgaver, er det det du skal 

skape som blir skjøvet på. Man er i kreativ prosess på banen, i bilen, når man tar oppvasken osv. Jeg 

rapporterer ikke sånt, men jeg tar meg også frihet til å for eksempel svare på private telefoner og sende 

noen viktige private mailer i luker mens jeg er på kontoret. Og jeg svarer når noen ringer meg utenom 

arbeidstid. Det handler om å gi og ta. Det blir en livsstil, eller kanskje «yrkesskade». Man er i kreativ 

prosess mens man gjør annet og noterer ned ideer og gullkorn som dukker opp. Når man så setter seg 

ned for å skrive, blir man gjerne mer effektiv når man har gjort seg tanker på forhånd. Jeg tenker at 

dette er en utvikling også i arbeidslivet generelt. Man tar med seg jobben hjem. Jeg har nok ikke en 

opplevelse av presteyrket som et kreativt yrke. Jeg fører ikke timer for alt. Ikke for kreative prosesser. 

 

(3) For meg har det alltid vært viktig med frihet for å skape. Jeg opplever at kreativiteten har blitt mer 

og mer snevret inn. Mer og mer blir det bestemt hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Kravene 

har blitt effektivisert. Det blir mindre tid i stab til å klekke ut nye ideer og å sette disse ut i praksis. De 

senere årene opplever jeg meg dratt i flere retninger mht. arbeidstid og reformer, noe som nok gjør noe 

med motivasjonen. Jeg opplever at mye tres nedover oss fra oven, fra komiteer og råd.  Rommet vi 

arbeider innenfor har blitt trangere. Det påvirker både motivasjon og kreativitet. Man må leve seg inn i 

noe for å være kreativ. Kreativitet krever jobbing. Jeg finner det vanskelig å tidsrapportere kreative 

prosesser. De pågår kontinuerlig. 

 

(4) Kreativitet er veldig viktig for meg. Spesielt for i prekenarbeidet og i arbeidet med alt som sies i 

seremonier. Kreative prosesser kan også være sosiale prosesser så lenge disse er preget av gjensidig 

frihet. Da kan kreativiteten fungere innenfor rammer. I teamarbeid kan rammer være bra for kreative 

prosesser – så lenge det er frie og lekende prosesser. For meg er kreativitet i stor grad knyttet til fysisk 

aktivitet. Bare ved å gå og få i gang blodomløpet fungerer hodet bedre. Da kobler man seg av og på. 

Og mens jeg har forhøyet puls, kommer ideene. Jfr. Emmausvandrerne. Man vinner innsikter mens man 

beveger seg. Det er også viktig å holde seg i form for at kreativiteten skal få gode kår. Det er helt fysisk 
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og handler om oksygen, blod osv. Det handler om å få overskudd. Uten bevegelse – uten overskudd. 

Dette blir ikke ført som arbeidstid. Det er jo ikke riktig. Man burde kunne føre det. Jeg lærte av min far 

at de beste prekenene skrev han mens han gikk på ski. For meg fungerte det bedre med gammel ordning 

der man førte fridager. Kreative prosesser var bedre ivaretatt innenfor det systemet. Før regnet jeg 

arbeidsdager selv om man jobbet mye en dag og lite neste. Det jevnet seg ut over tid. Da hadde vi mer 

forutsigbare travle perioder. Nå vet man aldri når det kommer en topp. Det går ikke an å planlegge 

kreative prosesser. 

 

(5) Jeg ønsker å starte og eie nye ting. Det er mye kreativitet i det. Jeg finner glede i å brøyte upløyd 

mark. Det er viktig at deg gis fleksibilitet til å løse slike ting og ikke bare få servert 100 ting man skal 

gjøre. Jeg er kreativ på bussen. Kreativiteten lever hele tiden. Slik er jeg. Det er like naturlig som å ta 

på seg skoa. Mye av min forkynnelse handler om hva jeg synes er viktig. Der kommer anarkisten i meg 

frem. 

 

(6) Kreativiteten var egentlig en av grunnene til å søke prestetjeneste. At det var rom for kreativitet. 

Men forskjellen var stor på det vi ble forespeilet i studietiden og virkeligheten vi møtte. Kreativiteten 

får ikke alltid rom i tjenesten. Mye kreativitet skjer i samspill med kolleger og på tverrfaglige møter, det 

er gøy. I løpet av de første fem årene i tjeneste må man lære å være kreativ når man setter seg ned for å 

jobbe.  Prekenarbeid er en prosess og det tar tid. Man trenger å ikke bli forstyrret, så jeg skriver 

prekener hjemme. Om jeg gjør det på kontoret, blir jeg forstyrret hele tiden. Jeg er mest kreativ når jeg 

er glad, fornøyd og uthvilt. Man må ha tid til å tenke. Det er ikke rom for kreativitet med tidspress. Av 

og til må man ut og trekke luft mens man jobber med en preken. Det er bra for kreativiteten men jeg 

fører ikke timer for det. Jeg tidsrapporterer den tiden jeg er på kontorer, ikke kreative prosesser andre 

steder. 

 

Funn i materialet: 

Det kommer tydelig frem av respondentenes refleksjoner at kreativitet og kreativt arbeid oppleves som en 

sentral del av prestetjenesten. Videre tyder respondentenes svar på at prester bruker mye tid og tankekraft på 

kreativt arbeid, men at mange finner det komplisert å tidsrapportere mange av de kreative prosessene som 

hører yrket til – selv om de anser dette som sentralt og viktig arbeid. Kreativitet trekkes frem som vesentlig 

både i forbindelse med eget skriftlig forkynnelsesarbeid og i samspill med andre i forbindelse med andre i stab 
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og menighet. Flere er også inne på betydningen bevegelse, luft, og å gjøre noe annet enn å sitte foran en skjerm 

har for kreative arbeidsprosesser, men opplever det er komplisert å få plassert dette arbeidet inn i 

timetellingsskjema. Rom for kreativitet synes videre å være en viktig motivasjonsfaktor i prestetjenesten, og 

flere trekker fram rommet for kreativitet som vesentlig for deres yrkesvalg og deres bærekraft i tjenesten.  

Flere av de som har stått i tjeneste over tid opplever imidlertid at arbeidsrommet, rommet for kreativitet, har 

blitt trangere i tråd med de senere års reformer. Flere av de som har vært i tjeneste i tid nevnte også at både 

kreativiteten og autonomien var bedre ivaretatt under det tidligere regimet der man telte dager heller enn timer. 

Jeg finner det interessant at undersøkelsens yngste deltaker trekker frem at nettopp rommet for kreativitet var 

en viktig motivasjonsfaktor for i å gå inn i tjeneste, men at hun opplever at det var stor forskjell på det de ble 

forespeilet i studietiden og det det hun opplevde da hun gikk inn i tjeneste. Dette er et problem man bør merke 

seg. 

 

Det bør kanskje også nevnes at én av respondentene kom også med en tilleggsbemerkning da hun returnerte 

renskrevet intervju. Hun bemerket: «Jeg har nok ikke en opplevelse av presteyrket som et kreativt yrke». Jeg 

har ikke helt klart for meg hva hun egentlig med det og opplever det som en inkonsekvens i hennes besvarelse 

siden hun også har sagt at kreativitet i tjenesten er viktig for henne. Kanskje tenker hun kreative yrker mer som 

kunstnere og skapende artister? 

 

9.3. Respondentenes tanker, refleksjoner og opplevelser rundt kall og 

åndelig overbygging 
 

Intervjuguiden for tematikken: Åndelig overbygging: Kallstanke, kallsbevissthet, Gud eller Kirken, 

oppgaveprioritering, tydelige rammer, fritid. 

 

(1) For meg så var det en kombinasjon av kall fra Gud og kirken som gjorde at jeg valgte yrkesvei. Jeg 

er vokst opp innenfor et aktivt menighetsliv og etter konfirmasjonstiden ville jeg lære mer. Gud er 

kontinuerlig tilstede i liv og arbeid og Gud står over arbeidsgiver når det gjelder oppgaveprioritering. 

Jeg prioriterer de oppgavene som går på Gud - som for eksempel forkynnelsesarbeid. Det har for meg 

vært til hjelp at det har blitt satt rammer for kallet. Man vet aldri når kallet er tilfredsstilt. 
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(2) Jeg har det sånn at jeg tenker at Gud holder fast i meg gjennom å ha kalt meg til prest. Så liten tro 

har jeg. Men Gud kan bruke meg og jeg opplever også at kirken har bruk for meg. Jeg prioriterer 

lovpålagte oppgaver. Kallet som mor og kallet som prest skal ikke gå på tverke med hverandre, men det 

har det i noen grad gjort. Når det er tidsnød er det gjerne familien og ikke jobben som blir prioritert 

bort. Jeg er utrolig glad i jobben min. I variasjonen og i at man arbeider med alle aldersgrupper. At 

man får muligheten til å trekke en himmel over alle disse livene. 

 

(3) Min tjeneste i kirken har en kallsopplevelse som bakgrunn. Og det er også bakgrunnen for at jeg 

har fortsatt å stå i tjeneste. Jeg kom borti et ungdomsklubbmiljø. Der møtte jeg en annen holdning enn 

jeg var vant til. Det var tiltrekkende og fascinerende Annerledes enn ungdomsmiljøet jeg kjente til. Jeg 

ble med på en weekend som ble avsluttet med en gudstjeneste. Jeg ville først ikke bli med i kirken, men 

følte meg dratt mot kirketrappa. Da jeg kom inn, knelte de andre ved alterringen for å motta nattverd. 

Jeg knelte også og opplevde å bli kristen der og da. Jeg har gode lederegenskaper og ble etterhvert 

leder i menigheten. Det var flere godt skolerte mennesker i menigheten. De tok meg i sin favn, rettledet 

meg og lærte meg opp. De holdt tak i meg og fulgte meg opp videre. Det var en sterk kjærlighet … Jeg 

begynte etter hvert på MF. Kallet fra kirken kom senere. For meg ble det slik at jeg måtte bli prest om 

jeg skulle være kristen. For meg gir det bærekraft når jeg ser at noe skjer med folk, at man gjør en 

forskjell i menneskers liv. Når det man gjør blir mottatt på en positiv måte gir det mening og bærekraft. 

Det er også motiverende å ha en stab som leverer et produkt som funker. 

(4) Kallet fra Gud var viktig for meg da jeg var ung prest. Nå er kallet mer knyttet til å kjempe for gode 

forhold i kirken. Være med i prosessene. Prestelivet har gjort at jeg må være bevisst på å sortere 

mellom Gud og meg selv. Hva er hva? Og når troen utfordres, tenker jeg at Gud tror på meg. Det er en 

god deal. Og jeg får lønn. Det er også viktig å vare bevisst på at jeg ikke er subjekt i troen. Troen er en 

gave – ikke min beslutning. Jeg føler et kall på tradisjonens vegne. Jeg håper den kan bidra med noe 

også i fremtiden. Det er viktig å videreføre tradisjonen. Bibel, salmer, kunnskap. I det kan mennesket få 

fornemmelse av håp og tro – og lære noe om kjærlighet. Det har blitt veldig mye mindre tid til spirituelt 

egenarbeid. Spirituelt egenarbeid er viktig for å kunne veilede andre. Presterollen er en rolle der du 

jobber seriøst med spirituelle spørsmål. Her står og faller min troverdighet. 

 

(5) Kall er noe jeg fikk og som jeg tenker at jeg har inntil jeg opplever noe annet. Kallet til 

teologistudiet var sterkt. Det kallet kom fra kirken, fra en biskop. Jeg var lenge usikker på om jeg ville 

passe i presterollen. Mange av de jeg studerte med som trodde de passet i rollen, har ikke blitt prester. 
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Jeg måtte øve på å stå for det og si det høyt. «jeg skal bli prest!» 22. juli så jeg omrisset av en kirke jeg 

var stolt av og ønsket å være en del av. Jeg tenkte: «Dette skjer i folks liv hver dag og der vil jeg være». 

Jeg hadde en kallsopplevelse der og da. «det er dette jeg skal gjøre». Siden har jeg ikke sett meg 

tilbake. For meg var denne opplevelsen på en måte like stor som ordinasjonen – på tross av at jeg også 

der kjente Den hellige ånds tilstedeværelse. 2011 var et av de største vendepunktene i livet mitt. Siden 

fulgte jeg kallet. Jeg får kallet bekreftet i møte med menigheten, spesielt i gravferder. Når jeg kommer 

hjem etter to-tre gravferder på en fredag og vet at folk er fornøyd vet jeg at jeg er på riktig sted. Det er 

en god følelse. Eller når jeg får kontakt med folk, for eksempel på babysang – og de vil snakke med meg 

om det de bærer på. At folk tør å åpne seg og stå i livene sine. Når jeg kan hjelpe dem med det som er 

vanskelig. At vi har en himmel over oss og en hverdag rundt oss som kan være veldig forskjellig for 

folk. Da driter jeg i arbeidstid. Jeg ber mye og går til arbeidsveiledning. Det gir meg også mye 

spirituelt å stå i kirkelige handlinger. Hva skjer mellom oss der og da? Når vi får til å se hverandre, så 

trer Gud fram. Jeg opplever det spesielt i forbindelse med gravferd. Etterpå kan jeg være fysisk utslitt 

men åndelig lettet. Som om jeg har mitt eget hjerte utenpå prestekjolen. Det er en åndelig erfaring i seg 

selv. Å stå i seremoniene og ha samtaler med folk. 

 

(6) I studietiden snakket vi en del om kall. Det var viktig gjennom studiene. Nå lever jeg bare i det. Det 

handler om å få bruke seg selv. Jeg ble sett og utfordret av lokalkirken i oppveksten og jeg fikk bli med 

på ting i menigheten under studietiden. Være medliturger og lede lederkurs osv. Jeg tenkte først å bli 

kateket og det tok litt tid å se for seg meg som prest. Jeg trives godt. Ukentlige samlinger med prestene 

med bønn og tekstgjennomgang er viktig for meg. Det er bra for spiritualiteten. Jeg har satt av en time 

til det i uka. Periodevis får man også mye tilbake igjen fra menneskene man møter. Spesielt synes jeg 

gravferder og gudstjenester gir påfyll til egen spiritualitet. Og for eksempel kveldsbønn med 

konfirmanter. Man får dele mange øyeblikk med mennesker.  

 

Funn i materialet: 

Ut ifra respondentenes uttalelser om deres opplevelse av kall og åndelig overbygging i tjenesten, kommer der 

fram at kallstanken står sterkt blant respondentene, og fire av dem forteller om sterke og tydelige 

kallsopplevelser som gjorde at de valgte tjenestevei. Det synes også som om kallsopplevelsen blir mindre 

sentral for enkelte etter at de har gått inn i tjeneste. Jfr. «nå lever jeg bare i det» og «kall er noe jeg opplever at 

jeg har inntil jeg opplever noe annet» «Nå er kallet mer knyttet til å kjempe for gode forhold i kirken. Være 

med i prosessene» «Jeg føler et kall på tradisjonens vegne». 
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Flere av respondentene opplever at forberedelse og utøvelse av forskjellige kirkelige handlinger gir dem mye 

spirituelt. Det å kunne gjøre noe for eller i samspill med mennesker i forskjellige livssituasjoner oppleves også 

å ha høy spirituell verdi for flere av respondentene. Å dele øyeblikk og få mulighet til å trekke en himmel over 

livene til folk synes å gi både spirituell mening, motivasjon og bærekraft i tjenesten. Én av respondentene ytrer 

bekymring for at det har blitt mindre rom for spirituelt egenarbeid innenfor tjenestens rammer og trekker dette 

fram som noe som kan gi prestetjenesten et troverdighetsproblem på sikt.  

Flere av respondentene oppgir at deres kallsopplevelse har nær sammenheng med mennesker i kirkelige 

miljøer som har sett, bekreftet og støttet dem på veien mot prestetjenesten. 

 

9.4. Respondentenes tanker, refleksjoner og opplevelser rundt ny 

arbeidsavtale og nye administrative rutiner 
 

Intervjuguiden for tematikken: Ny arbeidsavtale og nye administrative rutiner: Realistiske rammer, 

formålstjenlige rammer, rekruttering, fokus, tid, rapport og plan, mestring, strukturering, grenser, 

tidsrapportering av kreative prosesser, plusstimer, 20% ubunden tid. Tilstrekkelig? Hvor mye? 

underrapportering, betalt for ubekvem arbeidstid, arbeidsplass som andre.  

 

Respondentens tanker rundt tematikken: 

(1) Innføringen av nye rutinger for plan- og rapportering har gått greit for meg. Det er imidlertid ikke 

mulig å planlegge realistisk når planen skal gå i null. Detter inviterer til/oppfordrer til juks. Vi har et 

urealistisk system blant annet på grunn av lengden på planperioden. Plan og rapport over et år hadde 

vært bedre. Eventuelt 6 mnd. Jeg vil tro at det er omtrent 60% overenstemmelse mellom plan og 

rapport. Det er vanskelig å rapportere tid på mange ting man gjør, spesielt mange praktiske ting som 

man må gjøre for at ting skal fungere. Det oppleves veldig krevende å stadig måtte gjøre jobben til 

andre faggrupper som for eksempel kirketjener. Jeg skulle ofte ønske jeg hadde hatt stoppeklokke de 

gangene jeg gjør andre faggruppers arbeid – så jeg hadde hatt noe å slå i bordet med. Planlegging og 

rapportering tar mindre tid etter hvert. Det nye regimet skjerper planleggingen i stab og det er bra. Det 

er helt ok å jobbe helg og kveld, det hører med til yrkets karakter. Jeg synes at 35,5 timer er en god 

ramme å arbeide innenfor om arbeidet skal ha nok kraft og energi. 35,5 timer er nok på en uke. For 

meg er forutsigbar fritid langt viktigere enn kompensasjon for ubekvem arbeidstid. 20% ubunden tid 

oppleves som i minste laget for meg og jeg tror det ville ha vært mer hensiktsmessig med minst 30% 

ubundet tid. Det er så mange ting man gjerne skulle ha gjort, men som man ikke får tid til innenfor en 

20% ramme. Det som ofte blir en salderingspost er faglig påfyll og lesing av relevant faglitteratur inn 
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mot preken- og annet forkynnelsesarbeid.  Det å være prest er både et yrke og en livsstil, allikevel vil 

jeg si at det er viktig at vi fastholder det som yrke og med hensiktsmessige rammer. Det handler om 

både kompetanse, lønn og arbeidstid. Det er en utfordring at man ikke kan måle resultatene av mye av 

det man gjør. Det er viktig med en noenlunde forutsigbar fritid, jeg er en iherdig planlegger, og jeg 

synes det er positiv at det har blitt lettere å få orden på skillet mellom arbeid og fritid. Når det gjelder 

rapporteringen, synes jeg det er nyttig å kunne vise til hvor mye man har jobbet - både for meg selv og 

overfor arbeidsgiver. Jeg er nok noe oversamvittighetsfull og spør meg selv stadig «har du jobbet 

nok?».  Når jeg ser konkret hvor mye jeg har jobbet, får jeg bevis for det og da kan jeg avspasere med 

god samvittighet. Jeg er samtidig litt kritisk til TID og synes systemet med fridager fungerte vel så bra. 

Det er positivt at det har blitt lettere å holde orden på arbeid og fritid, men det sklir jo stadig ut. Nå 

har jeg nettopp jobbet tolv dager i strekk selv om noen av dagene har vært korte dager. Min opplevelse 

er at unge prester responderer positivt på dagens rammer og jeg mener tydelige rammer kan virke 

positivt for framtidig rekruttering. Systemet vil imidlertid bli satt på prøve ved sykdom og vakanser. 

Prostens styringsrett kan bli et problem for bærekraften om alle planlagte luker i kalender og 

arbeidsplanen blir fylt opp. 

(2) Jeg er ganske god på planarbeid. Siden planen skal gå i null og det ikke oppleves realistisk, bruker 

jeg ikke mye tid på det. Jeg noterer når jeg kommer og når jeg går. Overenstemmelsen mellom plan og 

rapport er i ferd med å bli bedre. Tidsregnskapet mitt er riktig. I snitt er det fint med 35.5 timers uke. 

Jeg har aldri måttet stryke timer. Det er ikke lett å få til avspasering. Mandagsfri ryker ofte. Det er bra 

at vi nå får tilleggslønn for røddager og ubekvem arbeidstid. Jeg er glad vi har noe slags føring som 

synliggjor hvor mye vi jobber. Både overfor arbeidsgiver og meg selv. Er man tilgjengelig, er man på 

jobb og det skal føres timer. Rammer er til hjelp med å strukturere arbeidet. Liv og arbeid henger 

sammen. Forutsigbar fritid er viktig. Jeg fører ikke timer for alt. Ikke for kreative prosesser. 

Fleksibilitet er viktigere enn penger. Vi trenger alle rammer og et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Gode 

rammer er viktig for framtidig rekruttering. Prestejobben må kunne kombineres med et annet liv. Jeg 

tror de yngre er opptatt av å begrense helgejobbing. Ha annenhver helg fri og sånt. Det er viktig for 

meg med forutsigbar fritid og et tydelig skille mellom arbeid og fritid, noe som gjør at jeg er glad for 

arbeidstidsavtalen.  Allikevel blir det på en måte en livsstil og man er i kreativ prosess på banen, i 

bilen, når man tar oppvasken osv. Jeg rapporterer ikke sånt, men jeg tar meg også frihet til å for 

eksempel svare på private telefoner og sende noen viktige private mailer i luker mens jeg er på 

kontoret. Og jeg svarer når noen ringer meg utenom arbeidstid. Det handler om å gi og ta … Det blir 

en livsstil, eller kanskje «yrkesskade» Jeg er ikke helt enig med meg selv om hva jeg tenker om hvorvidt 

20% ubundet tid er tilstrekkelig. Jeg tror utgangspunktet for dette var organistenes arbeidsavtale som 

gav dem 20% ubundet tid. Forskjellen er at de ikke må rapportere disse prosentene. For oss blir det litt 
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«kvasirapportering». Vi burde heller hatt et system der man rapporterte 80% av tiden og fikk pluss- og 

minustid på grunnlag av det mens man lot resten stå åpent. Det kommer ikke fram hva som blir gjort på 

de ubundne 20 prosentene og de man skiller ikke mellom når man gjør lovpålagte og ubundne ting. Jeg 

synes ikke at det er en kjempegod ordning. Når det er tidsnød er det gjerne familien og ikke jobben som 

blir prioritert bort. Skulle gjerne hatt tydeligere grenser for sånt - satt både av meg selv og av 

arbeidsgiver. Det har ikke blitt lettere å sette grenser. Presset er stort i Oslo og det settes gjerne ikke 

inn vikarer.  Jeg strekker meg langt – for langt innimellom. Vet ikke om jeg har tatt lærdom av tidligere 

erfaringer. Jeg frykter at presset blir større ettersom de økonomiske rammene blir strammere. 

 

 

(3) Rammene er ikke reelle og føringen i TID er nok ikke alltid like reell. Man kan bli lei av å få kjeft 

for å jobbe for mye … Mitt mål er å levere og levere godt. Jobben og motivasjonen passer ikke alltid 

like godt i rammene. Jeg skjønner ikke hvordan dette er mulig å få til å gå opp. Spesielt i store 

menigheter, men tror også dette er noe man må lære seg til å leve med. Systemene har for meg vært 

lette å lære og sette seg inn i. Vi bruker mer tid på å planlegge nå enn før. Menigheten blir lidende. Jeg 

prøver å være innom på ungdomsklubb etc. men er der i kortere tid nå enn tidligere. Jeg trenger ikke 

hjelp til å strukturere arbeidet mitt. Det greier jeg selv. Jeg strukturerer ut ifra tjenestene jeg skal gjøre 

og opplever at jeg er kalt til å gjøre. Det blir dårligere med tid til å prøve ut og gjøre nye ting, samtidig 

som det går bort veldig mye tid i møter og da møter utenfor menigheten. Jeg synes det er alt for lite 

med 20% ubundet tid. Det burde være mist 50%. Aller helst 100%.  Det 20% med ubundet tid blir 

gjerne brukt på ettermiddagen. Det blir en ettermiddag i uken. Hvordan bygge menighet på 20% tid? 

Plan og rapportregimet vi er under er vanskelig å følge. Så blir spørsmålet «hvor ærlige skal vi 

være?». Når det gjelder prioritering av arbeidsoppgaver, har det mer og mer blitt arbeidsgiver som 

prioriterer hva som skal gjøres. Lovpålagte kirkelige handlinger prioriteres innenfor rammen av 80%. 

80% arbeidsgiver, 20% Gud? For meg har det vært viktigere med fleksibilitet enn betaling for ubekvem 

arbeidstid. Jeg synes et system med flat lønn ville vært bedre. Men gjerne høyere. Det blir ikke penger 

av plusstid. Jeg rapporterer det jeg jobber på kontoret. Byråkratiet er økende. Det har vokst fram et 

krav om en økende detaljer rapportering og det tar tid. (Bispedømmet, KA, trosopplæring og statistikk). 

Tilstedeværelse på kontoret er viktig, både for kontakten, med menighet, nærmiljø og stab. Det betyr 

noe å være tilstede i nærmiljøet.  

(4) Arbeidsplanen legges alt for lang tid på forhånd. Den blir ikke reell. Det blir uforutsigbart. Ting 

dukker opp. Man har ikke oversikt på plantidspunktet. For meg er det viktig å kunne jobbe effektivt og 

styre tiden selv. Det blir ofte lange søndagsmorgener med å legge siste hånd på preken før jeg drar til 
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kirken. Det gir en dårlig følelse i magen fredag kveld. Men ukene er ofte så fulle at man ikke rekker. 

Det går bort mye tid i møter. Før, mens barna vokste opp var det viktigere med forutsigbar fritid. Nå er 

det stort sett bare jobb. Det er viktig med forutsigbarhet, men jeg har i stor grad resignert. Men det er 

viktig med en strukturert fritid. Allikevel tror jeg knapt det har vært en dag hvor jeg ikke har svart på 

en jobbmail eller jobbtelefon. Før det nye arbeidstidsregimet var det lettere å kunne ta to fridager i 

strekk.  Nå får jeg sjelden det til. Jeg tar innimellom fri på tjenestedager om det ikke har kommet inn 

seremonier, men jeg er tilgjengelig. Det er jo ikke helt riktig. Jeg prøver å rapportere så reelt som 

mulig, men mye av det som før var viktig arbeidstid blir ikke med. Noe av det nye har anliggender som 

jeg tror på og yngre tenker annerledes. 20 % var kompensasjonen. Det er ikke nok. Mulig det fungerer 

bedre for yngre prester, men det går ikke opp i mitt liv. Det er veldig komplekst. Fridagsavtalen var 

bedre. Noen reguleringer er bra av rekrutteringshensyn. Jobben må være mulig å leve med og da må 

man ha noen rammer. Men jeg får det ikke til. Men verden går videre. Gamle prester vil ikke ledes, 

unge vil. Unge forventer mer ledelse fra prosten. Jeg tilpasser meg, men friheten og ansvaret må ligge i 

bunnen. Det er ikke noe system jeg trenger, men jeg underkaster meg det. Bøyer det inn mot vær tid. 

Jeg synes jeg har akseptabel lønn med de tilleggene jeg har. Ubekvem arbeidstid hører yrket til. Å være 

prest er en livsstil. Intensjonen med de nye rammene var et tydeligere skille mellom arbeid og fritid. 

Det motsatte har skjedd med meg. Jeg stryker mange timer ved utgangen av januar. 

 

(5) TID henger bare så som så sammen med virkeligheten, så jeg forholder meg egentlig ikke til det. 

Jeg er den typen. Timetelling og struktur passer meg ikke, så jeg gjør i stor grad som jeg vil. Jeg gjør 

oppgavene mine, så det går ikke på bekostning av det, men jeg vil bestemme selv når og hvordan. Det 

er latterlig å presse en sånn type jobb inn i et slikt skjema. Jeg kan godt jobbe 12-14 timer i strekk, men 

jeg vil bestemme det selv. Jeg oppfører meg på mange måter som en 30 år eldre person. Prester er 

vanskelige å styre. Vi roper etter ledelse når det mangler, men vi vil helst bestemme selv. Dårlige 

ledere fordrer rammer. For meg er det også et personlighetstrekk. Jeg har venner som tenker 

annerledes. Jeg tror familiserte er flinkere til å lage en fast kontortid. Personligheten min passer ikke 

inn i skjema. Min tolkning er at andre er mer avhengige av en sånn type verktøy. Jeg merka det når jeg 

jobbet i en stab med mange familiserte. Det ble en belastning for de andre i staben. For meg fungerte 

det bra. Det ble å gi og ta. Vi hadde ikke trengt et slikt verktøy om vi hadde hatt god ledelse. Noen har 

blitt utnyttet av arbeidsgiver tidligere. Og noen vil snike seg unna. Derfor trengtes det noen rammer. 

Men det er tullete å trekke alle inn i et sånt system fordi noen har en dårlig sjef. Det er viktig med 

måter å avsløre dårlige arbeidsforhold – uten å gjøre min arbeidsdag mer komplisert. Det går mye tid 
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på å svare på epost og meldinger på sosiale media når jeg har fri. Folk tar kontakt med meg fordi jeg 

er prest. Jeg teller ikke timer på det. Prest er ikke noe man er bare de timene man er på jobb. 

 

(6) Slik jeg opplever TID, er det bare på papiret. Man bruker mase tid på byråkrati som ikke 

gjenspeiler det virkelige livet. Hvorfor bruker vi tid på noe som ikke gjenspeiler virkeligheten, det er 

bare frustrerende. Jobben passer ikke i en 35,5 timers ramme. Det er urealistisk og provoserende. Jeg 

tror ikke jeg ville syntes det var morsomt å være prest om man skulle være det innenfor TID. De 

rammene vi har nå er dårlige og passer ikke til yrket. Det fungerer dårlig, i hvert fall hvis man tenker 

på kreative prosesser. TID er flisespikkeri og det fungerer ikke. Vi burde heller meldt inn arbeid på 

røde dager og sånt. Og det vi planlegger og rapporterer stemmer ikke overens med det vi får betalt for. 

Om vi følte vi fikk igjen for det vi meldte inn, hadde det kanskje fungert bedre. Hvorfor skal vi i det hele 

tatt rapportere?  Det tar tid og det er ekstremt mye frem og tilbake med planene før de blir godkjent. 

Det tar mye ressurser hos arbeidsgiver også. Det er tåpelig lagt opp. Og det er uforutsigbart hva man 

må jobbe. Jeg mister over 100 timer hvert år. Hva om vi bare hadde sendt inn timeregnskapet. 

Planleggingen skjønner jeg ikke. Det er bare formalia. 20% ubundet tid er ikke reelt. Byråkrati og 

tjenestelinjer er slitsomt. Det er så mye rot hele tiden. Hvis man skulle jobbe innenfor de gitte 

rammene, måtte man hatt færre oppgaver. Det er ikke så interessant å være prest om man i liten grad 

får møte menigheten og man må gjøre ting halvveis. På et eller annet tidspunkt vil man da heller være 

frivillig. Jeg misunner det litt innimellom. Man får gjøre det man har lyst og synes er spennende. Det 

som er gøy gjør at man gidder å stå i alt rotet. Jeg tidsrapporterer den tiden jeg er på kontorer, ikke 

kreative prosesser andre steder. Hjemme rapporterer jeg den tiden jeg sitter og jobber med det. Det 

betyr litt med kompensasjon for ubekvem arbeidstid, men jeg ville heller hatt fast lønn enn slik det er nå 

når man allikevel ikke får betalt for det man jobber. Det er tullete slik det er nå.  

 

Funn i materialet: 

Alle respondentene gir på forskjellig vis utrykk for misnøye med det nye plan- og rapportregimet (TID) som 

fulgte i kjølvannet av ny arbeidsavtale og oppgir at de opplever systemet som lite realistisk. Både planarbeidet 

og rapporteringsarbeidet oppleves som lite tilpasset presters reelle arbeidshverdag og tjenestens spesielle 

karakter. Det kommer frem at det nye systemet for planlegging og rapportering ikke bare tar tid og fokus, men 

også fører til høy grad av frustrasjon, irritasjon og demotivasjon i presteskapet. Dette er et bekymringsfullt 

funn. Flere av respondentene er inne på at systemet på forskjellige måter oppfordrer til juks og at flere av 

prestenes vesentlige arbeidsoppgaver ikke gis rom innenfor dette systemet. Lengden på planperioden nevnes 
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som et problem av flere og det påpekes også at det oppleves komplisert å skulle differensiere arbeidet etter 

bundne og ubundne oppgaver da disse gjerne går hånd i hånd i et presteliv. 

 

Interessant er det at de to respondentene som har vært kortest tid i tjeneste, er de som uttaler seg mest kritisk til 

timetellesystemet. Dette på tross av at flere av respondentene gir uttrykk for at de tror systemet passer bedre 

for de yngre. At rammene har til hensikt å ivareta yngre i prestetjeneste er fra før et kjent argument i samtale 

med arbeidsgiver om de nye systemene, men resultatene fra intervjuene med de to yngste i denne 

undersøkelsen peker i retning av at dette kan være en feilslutning, og at de yngre tvert imot ønsker et annet 

system med langt løsere rammer og mindre kontroll og byråkrati. 

 

De to kvinnene i midtfasen og siste fase av tjenestetiden er de som uttaler seg minst kritisk til det nye systemet, 

selv om også disse oppgir at de opplever føringen i TID som urealistisk og bare så som så i kontakt med 

virkeligheten. Begge disse oppgir at 35,5 timer er en ok ramme å arbeide innenfor og at de nye rammene har 

vært til hjelp med å sette grenser for kallet og overfor arbeidsgiver. Verd å bemerke i den forbindelse, er at 

begge disse respondentene har stått nært på utarbeidelsen av nye systemer, den ene som fagforeningsleder og 

den andre i vernetjenesten, noe som kanskje gir høyere grad av eierskap til deler av reformene og også mer 

bevissthet rundt vern av arbeidstaker. Faktorer som kan påvirke deres opplevelse av systemenes 

hensiktsmessighet i positiv retning. Begge disse gir imidlertid også utrykk for at de innimellom opplever det 

utfordrende å sette egne grenser for tjenesteutøvelsen og at de ofte strekker seg lenger enn de burde. Begge 

disse respondentene jobber forøvrig i menigheter som ikke er kjent for å ha spesielt stort trykk på kirkelige 

tjenester og kirkelige aktiviteter, noe som nok kan påvirker deres opplevelse av hensiktsmessigheten i 

tjenestens tidsrammer. De fire andre respondentene opplever at deres faktiske arbeid verken passer eller får 

plass innenfor dagens 35,5 timers ramme. Disse fire siste arbeider alle i menigheter hvor det er en kjent sak at 

arbeidspresset er jevnt høyt. Disse fire fremhever også alle sine evne til selv å strukturere og regulere både 

arbeidsoppgaver og fritid og understreker at autonomien ikke går på bekostning av tjenesteutøvelsen. 

 

Med unntak av en respondent, som ikke gir noe klart svar, er respondentene er samstemte om at 20% ubunden 

tid ikke er tilstrekkelig. Jeg finner det ikke usannsynlig at ulik arbeidsmengde i menighetene også her kan ha 

betydning for respondentenes svar, siden de som jobber i de minst pressede menighetene er de som synes å 

mene at kun 20% ubunden tid er minst problematisk å forholde seg til. Flere av respondentene uttrykker også 

at føringen i TID og differensieringen av arbeidsoppgaver ikke gjenspeiler den faktiske virkeligheten. 

Mestringsevnen når det gjelder nye administrative rutiner synes imidlertid å være høy. Det fremkommer at 
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imidlertid at det er ganske stor forskjell på hvorvidt respondentene fører timer for forskjellige typer arbeid som 

de gjør og i hvor stor grad de må stryke timer ved utgangen av hver rapporteringsperiode.  

 

Forutsigbar fritid scorer høyt blant respondentene og både det og fleksibilitet i tjenesten oppgis å ha større 

betydning for respondentene enn kompensasjon for ubekvem arbeidstid og de er også tydelige på at ubekvem 

arbeidstid er noe som hører yrket til. Respondentene er imidlertid tydelig på at lønnen de mottar bør være 

akseptabel i forhold til tjenestens spesielle karakter og høye kompetansekrav og flere respondenter gir utrykk 

for at de ikke opplever det slik nå. Interessant er det å merke seg at én av respondentene anmerker at det var 

lettere å ta to fridager i strekk under det gamle regimet, noe som kan tyde på at det nye regimet for enkelte kan 

ha gjort det mer komplisert å avgrense sin arbeidstid. 

 

Flere av respondentene etterlyser mer hensiktsmessig ledelse og innramming av prestetjenesten i fremtiden og 

løfter også fram ledelsesproblematikk som sentral årsak til at det tidligere systemet ikke fungerte optimalt.  

 

Av positive ting med nye systemer, nevnes skjerpet planlegging i stab, hjelp til strukturering av arbeidet og 

avgrensning overfor arbeidsgiver.  

 

9.5. Respondentenes tanker, opplevelser og refleksjoner rundt skillet 

mellom kirke og stat 
 

Intervjuguiden for tematikken:  

Løsrivelsen fra staten: Kirken som fremtidig arbeidsgiver, trygget, fremtidig økonomi. 

Respondentenes tanker om tematikken: 

(1) Jeg tror ikke folk flest har merket stort til løsrivelsen fra staten. Det har ikke vært noen stor 

overgang for de fleste. Mye var endret på forhånd, blant annet tilsettingsrutiner. Min usikkerhet ligger i 

hvem som skal lede oss fremover. Om det blir fellesrådet, kjenner jeg på stor usikkerhet. Om det blir 

bispedømmerådslinjen med sin personalkompetanse og felles økonomienhet, føler jeg meg trygg. 

Arbeidsledelsen bør ligge lokalt i prostiet, bare det er bispedømmelinjen som styrer. Jeg har tillit til 

kirken som arbeidsgiver på bispedømmeplan. Jeg har vært med i prosessene i Oslo bispedømme som 

fagforeningsleder. Jeg har opplevd gode prosesser med gjensidig stor tillit og godt samarbeid mellom 
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arbeidsgiverlinje og arbeidstakerlinje. Men jeg tror det er stor forskjell fra bispedømme til 

bispedømme. Departementet var i utgangspunktet imot ny arbeidsavtale. Det var presteforeningen som 

banket den gjennom. Fagforeningen Teologene anmerket at de var imot. Det har vist seg at nye prester 

orienterer seg etter hvordan det lokale fellesrådet fungerer. Det gjelder personalressurser og praktiske 

tilretteleggelser. Mange steder er det ikke ordnede forhold og stor usikkerhet rundt de faktiske og 

praktiske arbeidsrammene. Og det har ikke nødvendigvis noe med fellesrådets størrelse å gjøre. Hvor 

kan man være genuin prest? Store mangler i det praktiske rundt prestetjenesten tar fokus og tid vekk fra 

det å være prest. Nå for tiden kan man velge og vrake i stillinger. Praktiske rammer vil være vesentlig 

for rekruttering og kontinuitet. Jeg ville valgt samme yrkesvei om jeg skulle valgt om igjen også med 

kirken som arbeidsgiver. 

 

(2) Løsrivelsen fra staten måtte komme siden samfunnet blir mer og mer sekulært. Både kirka og 

fellesrådene har godt i å øve seg på å bli profesjonelle arbeidsgivere. Jeg kjenner på usikkerhet for 

framtiden. Det er et problem om kutt i økonomiske og personalmessige ressurser går på bekostning av 

kvaliteten. Kvalitet i arbeidet er viktig fort meg og jeg er bekymret for at kvalitet og bærekraft om 

rammene blir strammere. Den økonomiske situasjonen gjør meg spent på framtiden. Hva skjer med 

enda strammere økonomiske rammer?  Jeg er redd arbeidspresset vil bli større. Hva skjer med 

bevilgningene når dåpstallene faller? Det kan bli så knapt at det går ut over motivasjonen i tjenesten.  

 

(3) Jeg synes det var synd med skillet. I staten hadde man en større trygghet når det gjaldt lønn, 

pensjon og rettigheter. Statlig kontroll gav også bedre oversikt over prestedekningen landet rundt. Jeg 

er bekymret for økonomien i framtiden. Jeg er redd kirken holder på å fase seg ut (vi holder på å fase 

oss ut?). Jeg er redd for at «mørkemannskristendom» skal få råderetten i kirken med tiden. Det føles 

noe mer usikkert ut med kirken som arbeidsgiver. Staten kunne tingene sine og var en profesjonell 

arbeidsgiver. Kirken er ikke det på samme måten. Samtidig blir jeg noe betenkt når jeg ser hvor mange 

administrative stillinger som lyses ut.  Det blir vanskeligere å fylle prestestillinger. Kanskje må 

fremtidens kirke satse på mennesker som gjør «Second career». I fremtiden tenker jeg at menighetene 

fremdeles bør ledes av presten. Det bør også være en tydelig arbeidsgiverlinje, basert på bispedømme. 

 

(4) Jeg skulle ønske vi fortsatt hadde staten som arbeidsgiver. Staten var en god arbeidsgiver. 

Profesjonell og gjennomarbeidet, regulert og gjennomdiskutert. Staten er god på arbeidsgiveransvar. 

Staten styrte gjennom å være arbeidsgiver. Statlig forvaltningskultur taper. Statens pensjonskasse 
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hadde 30 års opptjeningstid, nå må vi ha 40. Fremtiden med kirken som arbeidsgiver føles ikke trygg. 

Jeg er dypt bekymret for kirken som arbeidsgiver. Kirken som arbeidsgiver tar prestelivet mindre 

alvorlig enn staten. Staten garanterte for folkekirken. Staten ville at prester skulle ha embetseksamen. 

Kirkefolket vil ikke det i samme grad. Staten ville ha folkekirke og brød seg ikke om de dras inn i 

kirkelig aktivitet. Staten var opptatt av den geistlige betjening av folkekirken. Den norske kirke er den 

eneste kirken som seriøst diskuterer om den lokale kirken skal ledes av andre enn presten. For meg 

handler prestetjenesten om at man skal strø ut uten forventning. Det kristne livet skal leves der ute i 

verden. Livet foregår der ute. Det handler ikke om at folk har valgt seg Jesus, men omvendt. Jesus har 

valgt dem. Jeg er redd dette står på spill i kirken. Jeg er redd for den kristendomsformen som vi dyrker 

fram. Det er et ekstremt behov for å fremstå relevant. Og man er redd folkekirkekristendom. Man disser 

sakramental kristendom. Jeg tror sakramental kristendom har noe å bidra med også i fremtiden. Det er 

ord og sakramente som gjør ting kristne.  

 

(5) Det har langt på vei gått bedre enn fryktet. Vanvittig mye har skjedd. Det handler om hvilken stat vi 

skal ha. Det er i kirkens interesse. Utfordringen handler om to arbeidsgiverlinjer. Jeg har tillit til 

kirken som arbeidsgiver, men ikke til fellesrådet. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan jobbe i kirka hvis det 

er fellesrådet som skal styre kirka. Jeg kan ikke fatte at de kan ivareta dette. Jeg forstår ikke at 

fellesrådsmodellen har noe for seg. I så fall må kirkevergen vigsles og stå under tilsyn av biskopen. 

Men dette finner vi ut av. Vi finner gode ordninger lokalt, men ikke takket være ledelsen. Vi har ikke 

helt sett omfanget ennå. Mye er forandret og det har skjedd veldig fort. Jeg vil at arbeidsgiveransvaret 

må ligge på prostinivå. At vi kan ha fire nivå istedenfor tre. Det har skjedd endringer i prosterollen de 

siste årene. Nå blir de omtalt som biskopens ledergruppe??? Det forstår jeg ikke og jeg liker det ikke. 

Prosten har blitt fjernere fra prestene og soknepresten mellomledd. Det er stor forskjell på hvilken 

selvforståelse prostene har. Det er et problem. 

 

(6) Jeg har tillit til kirken som arbeidsgiver, men jeg håper at det ikke blir fellesrådet. Jeg er for ideen 

om å stryke ut fellesrådene. 

 

Funn i materialet: 

Flere av respondentene trekker fram tapet av staten som trygg og profesjonell arbeidsgiver som negativt, og 

bemerker at kirken har lang vei å gå i så måte. Tapet av staten som garantist for folkekirken, for 
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prestedekningen landet rundt og for et teologisk kompetent presteskap trekkes også fram som bekymringsfullt 

av to av respondentene. Av respondentenes svar kommer det videre frem betydelig usikkerhet knyttet til 

fremtidig ledelsesstruktur i kirken og til kirken som fremtidig arbeidsgiver for prestene. Usikkerheten handler 

om mangel på arbeidsgiver- og ledelseskompetanse, tap av rettigheter og bekymring for fremtidig kirkelig 

økonomi.  Flere av respondentene utrykker sterk skepsis til et mulig fremtidig scenario der fellesrådet forvalter 

arbeidsgiveransvaret på kirkens vegne. For noen er denne skepsisen så sterk at de vil vurdere å gå ut av tjeneste 

om dette scenarioet blir en realitet.  Større tillit er det blant respondentene til bispedømmelinjens evne til å 

forvalte dette ansvaret på en hensiktsmessig måte i framtidens kirke.   

To av respondentene gir utrykk for bekymring for at skillet mellom kirke og stat vil føre til at folkekirketanken 

og sakramental kristendom står på spill i framtidens kirke, at «mørkemannkristendom» vil bre om seg og at 

kirkefolket kan komme til å kuppe folkekirka. 

 

Ut ifra dette kan det et synes som om skepsisen til skillet mellom kirke og stat for mange ikke er en prinsipiell 

motstand mot en autonom kirke som sådan, men at motstanden handler mer om bekymring for manglende 

kirkelig kompetanse til å håndtere fremtidige utfordringer som arbeidsgiveransvar, kirkelig ledelsesstruktur og 

også noen sentrale folkekirkelige og teologiske problemstillinger.   

 

9.6. Respondentenes tanker opplevelser og refleksjoner rundt 

gudstjenestereformen 
 

Intervjuguiden for tematikken: Gudstjenestereformen. Implementeringsfasen, merarbeid, endrede 

arbeidsformer, innvirkning på prekenarbeid og selvforberedelse, innvirkning på annet preste- og 

menighetsarbeid, fremmedgjøring, faglig veiledning, forberedelsestid gudstjeneste, involvering, 

stedegengjøring, oppgaveprioritering, positivt, negativt. 

 

Respondentenes tanker om tematikken: 

(1) Implementeringen av gudstjenestereformen medførte masse merarbeid for meg som prest. Ikke 

minst så tok alle rundene der MR skulle mene noe, veldig mye tid. Mangel på kompetanse blant 

frivillige og folkevalgte har også vært et problem og jeg vet at det har vært en del konflikter mellom MR 

og fagpersonell underveis og at dette har tatt mye tid og krefter. Og nå venter det en ny runde når man 

går tilbake på mye av det man gjorde i forsøksperioden. Faglig veiledning har det vært dårlig med 
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underveis. Det har vært mer instruksjon enn faglig veiledning fra arbeidsgiver. Dette har imidlertid 

blitt bedre i det siste og de siste fagdagene på Sunnvolden var en positiv opplevelse i så måte. Det var 

veldig krevende å skulle etablere gudstjenestegrupper og ikke minst å holde disse i live etter at de var 

etablert. Til dette gikk det med utrolig mye tid. Og det har vist seg i etterkant at tanken om involvering i 

gudstjenesteforberedelsene ikke har fungert i tråd med målsetningen. Det er litt «Opp som en løve og 

ned som en skinnfell». En tid førte reformen til mer tilfang av frivillige, men det dabber av etter hvert. 

Det tar tid og krefter å følge opp frivillige. Det at vi ikke lenger har faste kirketjenerstillinger har også 

ført til mye praktisk merarbeid inn mot gudstjenestene. Alt dette har samlet tatt både tid og 

oppmerksomhet bort fra forkynnelsesarbeidet. Prekenen kommer ofte til sist etter at alt det praktiske er 

på plass. Jeg ser stor forskjell fra kirke til kirke hvordan kirketjeneroppgavene er løst. Selv har jeg 

opplevd at dette har tatt mye tid, mye energi og mye tankekraft. Det har blitt mindre tid til 

selvforberedelse og mer stress inn mot gudstjenestefeiringen. Konsentrasjon, ro og kontemplasjon 

umiddelbart før gudstjenesten har lidd veldig som følge av dette. Det har blitt mer bevissthet rundt 

liturgi og man har endret en del tekster og det er positivt, samtidig har mangelen på fagkompetanse 

vært tydelig. Det har vært gjort mye godt kirkemusikalsk arbeid og mye rart MR-arbeid. Det har 

imidlertid også tatt mye tid å lage nye programmer og det har vært mye leting etter liturgisk materiale. 

Jeg savner en stabil liturgibok. Jeg opplever at gudstjenestereformens ideal om stedegengjøring har 

virket fremmedgjørende både på meg som prest og på mange av kirkens medlemmer. Selv går jeg 

sjeldnere i kirken på fremmede plasser og jeg går heller ikke til gudstjeneste i min lokalkirke fordi jeg 

ikke føler meg tilpass med liturgien. Jeg mener reformen har virket spesielt fremmedgjørende på folk 

som ikke går så ofte i kirken og jeg tror folk flest går sjeldnere til kirke for eksempel når de er på ferie. 

Jeg kjenner til et tilfelle der en speidergruppe gikk til gudstjeneste på et fremmed sted og det eneste de 

kjent igjen i liturgien var Fadervår. Og nå er det også forandret. Involvering er positivt, stedegenhet 

noe tull. Menigheten forventer gjentagelse og stabilitet. 

 

(2) Implementeringen av reformen har ikke medført så mye merarbeid for meg personlig. Jeg kom til en 

menighet der implementeringsjobben var gjort og det var en ferdig lokal liturgi. Der jeg tidligere 

jobbet, var jeg kapellan og trengte ikke å drive prosesser. Det har ikke fungert å ha med frivillige i 

planleggingen av gudstjenester generelt. Inn mot spesielle gudstjenester og innenfor 

trosopplæringsreformen har dette fungert bedre. Det er jo mye praktisk dill. Man må lage programmer 

og fullstendige liturgiagender. Det gir imidlertid et godt innsteg til gudstjenesten. Man har 

gudstjenesten under huden når søndagen kommer. Det jeg dytter på, er det som involverer meg selv. 

Selv om jeg ikke nødvendigvis bruker mindre tid på preken enn tidligere, er jeg ofte glad for at liturgien 
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bærer gudstjenesten også ganske uavhengig av prekenen. Jeg har også tidligere forholdt meg ganske 

fritt til liturgien og har hatt stor frimodighet på å ta inn nye bønner og annet nytt liturgisk materiale. 

Kirka og prester er utrolig gode på å ta inn nye oppgaver uten å ta noe ut. Jeg har blitt mer effektiv 

med årene. Hos oss ligger vi tett opp til 77-liturgien men med en god del språklige forbedringer.  Det 

er interessant at for eksempel Uranienborg, der de ligger tett opp til gammel liturgi er blant de med 

størst oppslutning. Dåpsliturgien har blitt mye bedre. Nytt språk og nye perspektiver er viktig. Det er 

fint med mange medarbeidere, men vi hadde jo også tidligere både dåpsvert, nattverdmedhjelper og 

tekstleser. Jeg synes det nå har landet på et levelig nivå. Menighetslemmer har blitt mer liturgisk 

bevisste og det har vært mye læring i prosessene. Ny salmebok har vært vel så viktig som nye liturgier. 

Involvering av frivillige i utforming av lokalt liturgisk materiale har ikke fungert godt. 

Stedegengjøringen har gjort at flere føler seg fremmedgjort. Både kirkevante og mer kirkefremmede. 

 

(3) Menigheten jeg arbeidet var en forsøksmenighet og det var interessant. Vi flyttet mye om på 

kirkerommet, men opplevde at det ble urolig, så med tiden havnet det meste tilbake på sin 

arkitekttegnede plass. Reformen medførte mye arbeid og den førte vel også i noe grad til 

fremmedgjøring av menigheten. Noe lokalt preg på gudstjenestene hadde man også tidligere. Vi har de 

senere årene opplevd at det har vært vanskelig å få prestevikarer fordi de ikke kjenner liturgien. Dette 

tror jeg spesielt gjelder store menigheter. Utfordringene ved gjennomføring av gudstjenestene er 

større, og man bruker lengre tid på å planlegge og gjennomføre gudstjenester nå. Etter reformen hadde 

vi planmøter med frivillige på kveldstid. Det fungerte ikke så godt. Det viste seg at de frivillige syntes 

det gikk med for mye tid og de ville heller ta det søndag morgen. Vi prøvde å trekke inn frivillige i 

produksjon av liturgisk materiale. Det funket heller ikke optimalt. De vil gjerne delta men ikke 

produsere liturgi. I tjenesten har det blitt mindre tid til samtaler, sykebesøk ol. Effektiviteten har økt, 

men på bekostning av hva? Man har mer tidseffektive samtaler på kontoret, men har kanskje mistet noe 

av nærheten underveis. Nå har vi for eksempel tverrfaglige dåpsmøter for alle som skal døpes i løpet av 

en måned. Det er lett å miste noe av kirkens særpreg.  Vi effektiviseres på godt og ondt. Det blir mindre 

tid til selvforberedelse, men det er også lettere å hoste opp ting når man har erfaring. I dag tar det mer 

tid å forberede gudstjenester nå og det blir mindre tid til å tune seg inn på det man selv skal gjøre i 

løpet av gudstjenesten Oppfølging av ministranter og andre frivillige medarbeidere tar tid og fokus 

både i uka og i forkant av gudstjenesten søndag morgen. Når vi har ministranter begynner vi 0900 og 

det går i ett til 1055. Jeg vil anta at jeg bruker omtrent 5 timer på preken og 3 timer på andre 

forberedelser inn mot en gudstjeneste. Det blir mindre tid til å se og følge opp menigheten.  
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(4) Det har blitt mer planlegging. Vi var prøvemenighet og det var arbeidskrevende men også 

vitaliserende for gudstjenestelivet. Man fikk andre stemmer inn. Og man prøvde ut ting i kirkerommet. 

Det har blitt mindre tid til studier og prekenarbeid. Det er mye praktisk som må gjøres. Trykke 

programmer og følge opp frivillige.  Det tar tid med programutforming og involvering. Man kommer 

mye tidligere til kirken nå. Det er mye som skal snakkes gjennom og avtales på forhånd. Før kunne man 

komme til kirken 10.30 og alt var klart. Man kunne gå inn i det samme og man kjente det man skulle gå 

inn i. Det har blitt mindre tid til selvforberedelse og prekenarbeid. Reformen fungerte der det var vitale 

miljøer rundt gudstjenestefeiringen, ikke andre steder. Det har vært positivt å få barn- og ungdom inn i 

planlegging og gjennomføring av gudstjenestene. Tverrfaglig samarbeid har også vært positivt. Jeg har 

opplevd samspill som har ført til kreativ forløsning. Det har også blitt større eierskap til gudstjenesten 

blant de andre i staben. Det krever fleksibilitet og det kan oppstå interessekonflikter. Da er det viktig 

med tydeligere ledelse – tydelige sokneprester. Man skal ikke krangle om ting like før gudstjenesten 

begynner. Presten må ha det avgjørende ordet da. Utvidet eierskap ble en utfordring. Jeg bruker 

kanskje ikke mer tid inn mot en gudstjeneste nå, men det har med erfaring å gjøre. Jeg gjør andre og 

kjedeligere ting inn mot en gudstjeneste nå. Kjedeligere ting, praktiske ting. Bruker tiden annerledes. 

Programmer, kunngjøringer.  Tiden brukes annerledes nå. Før hadde jeg tid til dåpssamtaler i 

hjemmene. Nå samles vi til dåpsmøter på kontoret. Tjenesten har blitt mindre relasjonsorientert. Jeg 

har sett at det er stort konfliktpotensial. Mange steder har brukt mye krefter på konflikt. Det er stor 

forskjell fra sted til sted, men jeg har lyse minner. Frivilligheten er ikke så stor nå. Reformen har virket 

fremmedgjørende. Det er vanskeligere å få vikarer nå, og det er så mye man må forberede for vikaren 

at jeg i mange tilfeller heller har valgt å ta gudstjenesten selv. Det er mye jobb å tilrettelegge for 

vikarer. Folk blir redde for å ta på seg å vikariere. Fornyelsen av språket etc. har gjort menigheten 

mindre fremmedgjort. Men stedegengjøring er en flopp. Stedegenhet var en løgn. «Det er vi som har 

makta og vi vil ha det sånn» Jeg opplever oftere at folk som har hatt en opplevelse i gudstjenesten 

kommer og vil ha en samtale med meg. Det er positivt. Terskelen for å tolke ord og sakramente er blitt 

lavere. Det er blitt lettere å ta kontakt med presten. Vi har fått greit med materiale og faglig oppfølging 

fra arbeidsgiver, men prestekollegiet har i mindre grad stimulert hverandre. Det har vært mye synsing 

og jeg savner samtaler i «lauget» med faglig tyngde. 

 

(5) Mye av det overbyggende er bedre enn reformen. Verdiene (involvering, fleksibilitet og 

stedegengjøring) kan brukes og tolkes i positiv forstand. Ordo er positivt. Praksisen fra før sprikte. I 

Kirkemøtet endte det opp med å bli som en multiple choice eksamen. Det var et negativt utfall. Det er 

ikke en verdig måte å behandle liturgi på. Det gikk i flertallsvedtak og hestehandel. En mindre gruppe 
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burde ha gjort dette. Men det går seg til. Den siste dåpsliturgien har blitt bedre.  Involveringen 

fungerer ikke slik det var ment. Hva er involvering? Hva med salmesang, fysiske bevegelser, bønner, 

bekjennelser etc.? Vi har medliturger, tekstlesere osv. men de får utdelt oppgaver. Involvering i 

planarbeid skjer i liten grad. Bortsett fra i gudstjenester knyttet til barn, ungdom og 

trosopplæringsreformen. Reformen har kostet mye. Nye liturgi- og salmebøker. Jeg er ikke veldig 

regelstyrt. Det har vært mange spørsmål rundt involvering. Kan for eksempel barn dele ut nattverd. 

Dette har like mye et rekrutteringsperspektiv. Vi rekrutterer til prestetjeneste gjennom at de blir vant til 

å gjøre liturgiske ting. Det blir naturlig på et tidlig tidspunkt. I forkant av gudstjenesten har jeg noen 

ganger tid til å ha fokus på mitt, ofte ikke. Jeg bruker gjerne tiden på bussen og før klokka ti på 

selvforberedelse. Da har jeg manus og notater klart. Jeg kan ikke satse på at jeg for tid til å se på det i 

forkant av gudstjenesten. Det har vært mye jobb med lite endring. Det ble gjort en studie av to 

menigheter. Én jobbet med temagudstjenester, én med kvassere gudstjenester. Begge opplevde stigning. 

Jeg er usikker på hva som skal til. Jeg er opptatt av å treffe de som ikke kommer så ofte. Reformen har 

ikke svart på den utfordringen. Det har vært små endringer som her hatt liten betydning. Det handler 

om mer. Stedegengjøring er mer enn å velge ut ledd. Oppslutningen har det ikke virket på. 

Gudstjenestereformen ble på mange måter et spill for galleriet. 

 

(6) Prosten har gitt oss en omtrentlig ramme på 10-12 timer til gudstjenestearbeid. Hos oss får 

medliturgene utdelt oppgaver. Når vi har med konfirmantministranter, øver jeg med dem 50 minutter 

før gudstjenesten starter. Av og til har vi også barneministranter. Det tar mer tid til oppfølging. 

Liturgien her ligger tett på det gamle. 

 

Funn i materialet: 

Alle respondentene synes å ha interesse for og være engasjert i liturgi og gudstjenestearbeid. De opplever 

gudstjenestefeiring og gudstjenesteutvikling som sentralt og viktig arbeid og den generelle holdningen til 

gudstjenestereformen synes å være positiv. Nytt liturgisk materiale, mer tverrfaglig samarbeid, tidligere 

planlegging, mer involvering av frivillige i gudstjenestefeiringen, mer tidsriktig språk, ny dåpsliturgi og ny 

musikk trekkes fram som positive trekk ved reformen. På tross av mange positive holdninger, er det et 

bekymringsfullt funn at flere av respondentene opplever å ha fått mindre tid til prekenarbeid og til 

selvforberedelse i forkant av gudstjenesten søndag morgen.  

 



96 
 

De av respondentene som har stått sentralt i menigheters arbeid med implementering av reformen oppgir å ha 

brukt mye tid og krefter på dette arbeidet. Arbeidet med å utarbeide stedegne grunnordninger for gudstjenesten 

synes å ha vært krevende og tatt mye tid for mange. Det kommer videre frem at respondentene har opplevd det 

vanskelig å få til involvering av frivillige i planlegging og gjennomføringen av gudstjenestene på en slik måte 

som reformen la opp til.  Flere av respondentene oppgir også å bruke mer tid på gudstjenestearbeidet nå enn 

tidligere. Respondentene opplever videre at de nå, etter reformens innføring, både jobber på andre måter og har 

flere oppgaver enn tidligere, for eksempel utarbeidelse og trykking av programmer, oppfølging av frivillige og 

utvidet ansvar for teamledelse søndag morgen. Mangelen på faste kirketjenerstillinger nevnes også av flere 

som en vesentlig merbelastning for flere av respondentene i forbindelse med gudstjenestefeiringen. 

Flere trekker fram at meningsforskjeller, manglende liturgisk og teologisk kompetanse i vedtaksberettigede 

fora har vært et problem i implementeringsfasen, både i sentrale råd og utvalg og i de enkelte menigheters 

beslutningsorganer.  

Respondentene er videre samstemte i at stedegengjøringen som reformen la sterke føringer for ikke har vært 

noen suksess, men heller har ført til fremmedgjøring for mange av kirkens medlemmer og gjort det 

vanskeligere og mer arbeidskrevende å få tak i og tilrettelegge for vikarer ved sykdom og vakanser. Flere av 

respondentene bemerker også at deres lokale grunnordning nå ligger nokså tett på den gamle liturgien fra 1977. 

 

9.7. Respondentenes tanker, refleksjoner og opplevelser rundt 

trosopplæringsreformen  
 

Intervjuguiden for tematikken: Trosopplæringsreformen. Implementeringsfasen og merarbeid, i tråd med 

målsetning, resultat i forhold til økonomisk og personalmessig satsing, lokalt, sentralt, tidsbruk, kompetanse, 

fremtiden. 

 

Respondentenes tanker om tematikken: 

 

(1) Implementeringen av trosopplæringsreformen har tatt veldig mye tid. Det har vært utrolig mye 

byråkrati å forholde seg til og den lokale planen gikk frem og tilbake mellom menighet og bispekontor. 

Det tok lang tid å komme i gang med konkrete tiltak fordi planarbeidet tok så mye tid. Jeg har også 

opplevd det problematisk at kontinuerlige tiltak ikke skulle være med i planen. Det har vært vanskelig å 

knytte sammen eksisterende og punktvise tiltak. For prestene har reformen medført mye merarbeid. 

Dette fordi prester gjerne er stabile i en menighet, mens stillingene innen trosopplæring har vært både 
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små og preget av gjennomtrekk og det har også vært vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse til 

stillingene. Så da har det i mange tilfeller blitt prestenes oppgave å holde i og gjennomføre planlagte 

tiltak, samt å veilede ansatte faglig. Som mottiltak har stillinger i flere menigheter blitt slått sammen og 

det har hjulpet noe. Vi har også opplevd at stillinger innen trosopplæring har virket positivt på 

rekruttering til kirkelig tjeneste. Det har vært viktig at vi har fått tilført lønnsmidler og 

stillingsressurser. Økonomisk frihet er et pluss og flere medarbeidere er også positivt. Bevissthet rundt 

trosopplæring er bra. Kvaliteten på innholdet i opplæringen har imidlertid vært varierende på grunn av 

manglende eller varierende kompetanse. Det har vært mye «Hurra meg rundt» og lite faglig substans i 

enkelte tilfeller. Målsetningen med reformen var veldig ambisiøs, og man kan stille spørsmål ved 

måloppnåelsen. Jeg tipper at toppen 10 % av målgruppene har deltatt på de konkrete tiltakene.  

 

(2) Friske midler har betydd mye, både økonomisk og personalmessig. Reformen har skapt et rom for 

fokus på barn og unge, noe som faller sammen med mine visjoner for kirken. Jeg har brukt mye tid på 

arbeid med reformen og jeg har hatt mange gode opplevelser og erfaringer. Jeg har brent for dette og 

det har vært med å gi prestelivet mening. Det er stor forskjell på by og land. Det er bra at det er brukt 

mye ressurser på barn og unge. Resultatene kan diskuteres og evaluering trengs. Er planene 

realistiske? Når man bredden? Ambisiøst mål. Dårlig oppslutning blant enkelte tiltak, god rundt andre 

som Lysvåken. Forbindelsen mellom kontinuerlige og punktvise tiltak har vært en utfordring, men har 

funnet sin løsning og form. Det har vært gjort et viktig ryddearbeid i barne- og ungdomsarbeid. Viktig 

å få til en vinn-vinn-situasjon mellom punktlige og kontinuerlige tiltak. For eksempel tensing-

konfirmanter som rekruteringsarena. Reformen har født mange gode ideer.  

 

(3) God økonomi har ført til at det har blitt anskaffet mye materiell. Det hadde kanskje vært bedre med 

mer personell. Reformen har gått en del utover det faste barne- og ungdomsarbeidet. Det er eventene 

som teller. Vi ser hos oss også at det er mangel på kvalifiserte søkere til stillingene innen 

trosopplæring. Når man ikke har trosopplæringsleder, er det gjerne prestene som får jobben. Markedet 

er støvsugd for kompetanse. Resultatet står kanskje ikke helt i forhold til den økonomiske satsingen og 

det går noe på bekostning av det kontinuerlige arbeidet. Det har blitt vanskeligere å få til kontinuerlig 

arbeid. Oppslutningen om tiltakene er ikke mye høyere en 5-10% totalt. Noe, som for eksempel 

Lysvåken funker. Nye arrangementer er vanskeligere. Folk stiller til dåpssamtale, deretter er det stort 

frafall. Vi ser de igjen som konfirmanter. 
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(4) Intensjonen med reformen var god, men den har tatt mye tid. Trosopplæringsreformen har fulgt 

gudstjenestereformen og noe av det har jeg opplevd vitaliserende. Den har vært bra for 

gudstjenestelivet. Det var positivt at det kom en trosopplærer. Det har tatt tid og etter hvert opplevde 

jeg at gravitasjonen tok trosopplæringa. Det ble en interessekonflikt mellom indrekirkelige ønsker og 

folkekirkelige ønsker. Med det mistet man bredden. Istedenfor at kristendommen skulle bringes ut til 

folket, ble målet at det skulle rekrutteres til kirken og kirkelig aktivitet. Dåpen som folkekirkelig rite er 

utgangspunktet. Tanken var i utgangspunktet at man skulle inn og få noe som man skulle ta med seg 

tilbake ut i livet. At folkekirken inviteres inn er idealet. Rekruttering var ikke målet med reformen. 

Reformen ble tatt av kirkefolkets gravitasjon … Det var ikke meningen. Reformen skulle truffet bredere. 

Det er fortsatt mulig, tror jeg.  Det har vært en utfordring at det har vært uklarhet rundt ledelse. Jeg vil 

si at reformen er mislykket og at pengene kunne vært brukt bedre. Jeg vil gjette på 5 % oppslutning 

totalt. Trosopplæringen drifter konfirmantarbeidet mange steder. Det har vært mangel på kompetanse. 

Her er det et minimumstilbud og annet arbeid finnes nesten ikke. 

 

(5) Det har vært en del jobb, men veldig gøy. Jeg har behov for et ekklesiologisk rom og jeg vil gjerne 

være med på jubel og baluba – så lenge der er et substansielt/teologisk nav i midten. Det handler om å 

gjøre seg attraktiv for den gemene hop. Det er både bra og krevende. Noen ganger blir man mer et 

eventbyrå – fordi man vil nå folk. Vi skal være kirke og annerledes enn resten av samfunnet. Kjernen i 

det vi driver med må være substansiell. Enkelttiltakene har det gjerne i planen, men så ender man opp 

med å løpe rundt for å være kule. Men jeg er positiv til reformen. Det kan være skikkelig fint om 

rammen gir substans. Jfr., karneval og forkynnelse om å kaste maska. Implementering tar lenger tid 

enn vi sier. Oppstarten av tiltak utsettes gang på gang. Det er mye som skal på plass på kort tid. Mye 

har gått bra. Det er fint med andre folk i staben. Folk som tenker annerledes og som har veldig 

forskjellig bakgrunn. Drama, musikk etc. Det er fruktbart med tverrfaglig samarbeid. Teologien i det 

må prestene ta ansvar for med sin teologiske kompetanse. Jeg lærer mye av de andre og 

trosopplæringen er et godt sted å være. Det er vanskelig å flette sammen punktvise tiltak og 

kontinuerlig arbeid. Det er unødvendig byråkratisk. Det har påført mange mye ekstra. Rapporteringen 

er for omfattende og det er problematisk at den er kjønnet. Det er mye omtrentlig telling. Jeg vil gjette 

at oppslutningen er omtrent 5 % av de døpte og tilhørende. Noen tiltak betraktelig mer. LysVåken 20-

30 %. Og konfirmasjon. Vi må ha trosopplæringstiltak som treffer. Det er viktig for oss at folk kommer 

på tiltak. Det skal være viktig for dem. Vi har svar på spørsmål som folk ikke stiller. Det er fint om vi 

kan koble tiltakene på tradisjon eller kontinuerlig arbeid. 
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(6) Trosopplæringsreformen tar tid, men det er gøy. Jeg har stått tett på prosessen. Det er problematisk 

med mye vakanser og utskiftninger. Arbeidet mangler kontinuitet. Det er utfordrende å finne en god 

prosess for tverrfaglighet.. Planen blir liggende i en skuff og det blir lite eierskap til planen. Det er 

tydelig at det ikke er eierskap i staben. Jeg kjenner planen godt og dette arbeidet er viktig for meg. Jeg 

synes det er gøy. Det er varierende hvor godt trosopplæringen fungerer. Konfirmantarbeidet fungerer 

veldig godt og det er stor oppslutning. Det er også et stort potensial her og mange barnefamilier. Det 

tar tid, men det kommer til å bli bra. Den beste trosopplæringen spiller på det kontinuerlige arbeidet og 

omvendt. Det som kan være utfordrende er innholdet. Innholdet er det siste som kommer på plass – 

etter aktivitetene. Det handler om dårlig tid. Egentlig burde det heller være en prosjektplan. Mange 

tiltak er bare på papiret på grunn av personalmangel. Det er bra at vi tenker breddetiltak. Det er 

enklere å komme når de har fått invitasjon. Ofte har man brukt mye ressurser for liten oppslutning. 

Man kan sende ut 100 invitasjoner og det kommer fem barn. Jeg skulle ønske 

trosopplæringslederstillingen ikke var så rigid. Bare de som kommer på tiltak kjenner trosopplæreren. 

Det er et problem. 

 

Funn i materialet: 

På tross av at respondentene oppgir at reformen har medført mye arbeid for dem i implementeringsfasen og at 

den også medfører mye arbeid nå i gjennomføringsfasen, synes det som om respondentene gjennomgående har 

en positiv holdning til trosopplæringsarbeid generelt og opplever dette som viktig og givende arbeid. Av 

positive ting med reformen, trekker de frem mer involvering av barn og unge i gudstjenestene, mer tverrfaglig 

samarbeid, flere personalressurser og friske økonomiske midler. Flere av respondentene stiller seg imidlertid 

også kritisk til en del av reformens innhold og retningslinjer og alle er inne på problematikken rundt at 

oppslutningen om reformens punktvise tiltak er faretruende lav eller i beste fall veldig varierende. Det synes 

også å være enighet om at resultatene så langt ikke har stått i forhold til reformens økonomiske satsing. Når de 

skal gjette på hvor mange av målgruppen som gjennomsnittlig deltar på deres tiltak, ligger gjetningene så lavt 

som 5-10%. Noen tiltak, som LysVåken og konfirmantundervisningen, oppgis å treffe vesentlig bredere enn 

dette. Flere av respondentene opplever videre reformens målsetning som for ambisiøs, rammene for rigide og 

rapporteringen av arbeidet for omfattende.  En annen problematikk som trekkes frem av flere, er manglende 

sammenheng mellom punktvise tiltak og menighetenes kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid. Flere er også 

inne på problematikk rundt manglende kompetanse og stabilitet i trosopplæringsstillingene og ytrer bekymring 

for på mangel på substansielt teologisk innhold i mange av de punktvise tiltakene. Det kommer også fram at 

respondentene tenker veldig ulikt om trosopplæring som arena for kirkelig rekruttering, det være seg til 

kirkelig aktivitet eller til kirkelig tjeneste. Noen av respondentene ser trosopplæringen nettopp som et 
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rekrutteringssted, mens andre tenker helt motsatt, ser det hele i et folkekirkeperspektiv og bemerker i den 

forbindelse at reformens siktemål i utgangspunktet var å få kirken ut til de døpte, ikke de døpte inn i kirkelig 

aktivitet. 

 

9.8. Respondentenes tilleggsbetraktninger  
 

Intervjuguiden for tematikken: Tilleggsbetraktninger. Hvordan har arbeidshverdagen endret seg, positivt, 

negativt, andre oppgaver, flere oppgaver, faglig oppdatering, bortfall av boplikt, kirketjener, 

oppgaveprioritering, kirkens oppdrag, fokus, tilstedeværelse, arbeid, fritid. Samme yrkesvei igjen? 

 

Respondentenes tanker om tematikken: 

(1) Reformer er bra i den grad de skaper ordnede arbeidsforhold. Dårlige datasystemer som ikke 

kommuniserer med hverandre er et problem som stjeler tid. Her er det stort forbedringspotensial. Når 

man blir ferdig med reformene tror jeg det vil hjelpe godt. Om rutiner og praksiser blir mer helhetlige 

blir de lettere å forholde seg til. Mindre personell i fellesrådslinjen (spesielt kirketjenere) har ført til at 

det har blitt flere oppgaver på mindre tid. De praktiske tingene stjeler tid fra presteoppgaver. Det er så 

mange ting man gjerne skulle ha gjort, men som man ikke får tid til innenfor en 20% ramme. Det som 

ofte blir en salderingspost er faglig påfyll og lesing av relevant faglitteratur inn mot preken- og annet 

forkynnelsesarbeid. Min opplevelse er at unge prester responderer positivt på dagens rammer og jeg 

mener tydelige rammer kan virke positivt for framtidig rekruttering.  Jeg har opplevd fordeler og 

ulemper ved boplikten, har blitt tilbudt uhensiktsmessig bolig og har kjøpt egen, har bodd i dårlig bolig 

fordi det ble for kostbart å kjøpe egen i et dyrt boligmarked, og jeg har valgt å søke stilling utfra om det 

var boplikt eller ikke. I Oslo virker det som om det ikke er noe problem at boplikten og boretten er 

opphevet. Prestene har innfunnet seg med det og lever greit med å skaffe egen bolig. Ikke å bo i soknet 

eller nærområdet kan oppfattes som negativt fra menighetens side, men jeg synes det er bra for mitt 

privatliv å kunne ha en viss yrkes-anonymitet der jeg bor. I grisgrendte strøk regner jeg med det vil 

være en fordel om det stilles rimelig leiebolig til rådighet dersom presten ikke velger å kjøpe. Men da 

må det sørges for at boligen har god standard og beliggenhet. Jeg ville ha gått inn i prestetjeneste 

igjen. 

 

(2) Jeg er spent på presterollen fremover.  Det har vært et statusfall og det virker som om man ønsker å 

gjøre presterollen minst mulig. Det har skjedd en degradering av presterollen. Når prestene 
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degraderes, blir ikke andre faggrupper automatisk oppgradert. Isteden dras de andre faggruppene med 

ned. Jeg gjør mange praktiske ting og mange oppgaver som skulle ha vært gjort av andre. Det går på 

bekostning av helse og timetall og kanskje medfører det dårligere kvalitet på forkynnelsesarbeidet pga. 

tidsnød. Det kan bli en stressfaktor inn mot seremonier. Det blir mindre tid til å tune seg inn på det 

man skal gjøre selv og til å ha egne ting på plass. Det kan bli er veldig sårbart å ikke ha ting på plass 

eller gjøre feil i seremonier. Er man overarbeidet får man dårligere fokus. Jeg var glad i boplikten, 

men jeg tror ikke det er reversibelt. At presten bor i menigheten har mye å si for hva det er å være 

kirke. Jeg tror boplikt ville vært positivt for rekruttering i Oslo. Det er dyrt å bo i Oslo og 

arbeidspresset er høyt. Jeg har vært prest i en tid der jeg har fått jobbe med ting som er viktige for meg. 

Jeg har hatt mange gode ledere og jeg opplever at kirka setter pris på meg og har bruk for meg. Jeg 

har også opplevd at det har blitt gitt rom for studier og permisjoner. Jeg føler meg verdsatt. 

 

(3) Byråkratiet er økende. Det har vokst fram et krav om en økende detaljer rapportering og det tar tid. 

(Bispedømmet, KA, trosopplæring og statistikk). Det går med mye tid til det på kontoret. I tjenesten har 

det blitt mindre tid til samtaler, sykebesøk ol. Effektiviteten har økt, men på bekostning av hva? Man 

har mer tidseffektive samtaler på kontoret, men har kanskje mistet noe av nærheten underveis. Nå har 

vi for eksempel tverrfaglige dåpsmøter for alle som skal døpes i løpet av en måned. Det er lett å miste 

noe av kirkens særpreg.  Vi effektiviseres på godt og ondt. Jeg leser mye, men tiden til å lese 

faglitteratur blir ofte spist opp. Det blir mindre tid til selvforberedelse, men det er også lettere å hoste 

opp ting når man har erfaring Det blir dårligere med tid til å prøve ut og gjøre nye ting, samtidig som 

det går bort veldig mye tid i møter og da møter utenfor menigheten. Tilstedeværelse på kontoret er 

viktig, både for kontakten, med menighet, nærmiljø og stab. Det betyr noe å være tilstede i nærmiljøet. 

For meg har det vært en fordel å kunne bo i tjenestebolig og jeg mener bortfallet av boplikt er et tap for 

kirken, men det blir ofte tiet i hjel. Dette er jo også et kulturelt tap. Jeg tror også bortfallet av boplikt 

teller negativt for fremtidig rekruttering. Det er vanskelig å kjøpe leilighet mange steder i Oslo på 

prestelønn. Så hvis man ikke har en partner som tjener mye bedre. Jeg har nok på mange måter stått i 

tjeneste gjennom en god periode i kirken. Jeg er i dag oftere usikker om jeg vil råde unge til å ta arbeid 

i kirken. Vi har ressurssterke folk i ungdomsmiljøet. Spørsmålet blir hva man skal bruke disse 

ressursene til. Det har nok blitt en fattigere tjeneste. Kan man realisere seg selv i kirken i dag? Vi har 

kanskje vært for lite flinke til å markere oss i samfunnet. Det har skjedd et statusfall i prestetjenesten og 

andre kirkelige stillinger har blitt dratt med ned. Fakultetene er også for lite flinke til å forberede 

studentene på virkeligheten. Mange aner ikke hva de går til. Hadde jeg vært ung i dag, ville jeg nok 

vært frivillig i kirken, ikke ansatt. Samtidig vil jeg understreke at jeg har hatt et fantastisk liv som prest 
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i kirken, et liv jeg ikke ville bytte bort! Jeg mener større fleksibilitet ville vært bra for nyutdannede i dag 

også. Skal du jobbe i kirken er det ikke en 8-15-jobb. Nå handler det ofte mer om levering av tjenester 

enn å skape en levende menighet. Det blir mindre tid til å se og følge opp menigheten. Det kuttes i 

menighetsarbeid og i kontakten med nærmiljøet. Forskjellen mellom arbeidsmengde for prester i 

samme prosti har blitt større og det har blitt færre søkere til stillinger i store menigheter. Det har blitt 

vanskeligere å fylle stillinger. 

 

(4) Jeg har aldri brukt så mye tid på kontoret som nå. Det går på bekostning av hjemmebesøk, sykehjem 

osv. Jeg savner en kollegial samtale om dette. Det har blitt mindre tid til studier og prekenarbeid. 

Tiden brukes annerledes nå. Før hadde jeg tid til dåpssamtaler i hjemmene. Nå samles vi til dåpsmøter 

på kontoret. Tjenesten har blitt mindre relasjonsorientert. Prester må gis frihet til å lede. Man skal leve 

i det og omsette det i arbeidshverdag. Uten rapportering. Da er vi tilbake til livsstil. Kanskje er det for 

få nivåer i tjenesten. Man burde i større grad distribuere ledelse nedover – etter svensk modell. Noe 

har vært nyttig med New Public Management, men man har gått bort fra mye i det nå. Nå gjenfødes 

ledelse også i næringslivet. Det kan hende at pendelen slår tilbake til gammeldags pastoral ledelse der 

det handler om å lytte og kompromisse.  Jeg håper det - at man tar til vett til slutt.. Kan hende så lander 

vi på beina og da har prosessene vært nyttige og lærerike. Mye står på spill i kirken. Det er viktig å 

snakke om dette på en løsningsorientert måte. Prestenes statusfall er en konsekvens av et myndig 

lekfolk som mener at det prestene gjør, forvaltningen av ord og sakramenter ikke er nok. Det kommer 

nok fra pietismen. KA legger seg på den samme linjen. «Kirken er så mye mer en prester». 

Prestetjenesten er en av mange tjenester. Lekfolket har overtatt fordi «Det må være noe mer.». Denne 

tankegangen har ført til statusfall for prestetjenesten. Hvis denne formen tar ledelsen over presteskapet 

er jeg bekymret. For meg er det en umulig tanke at prestetjenesten skal ledes av andre. Og at den skal 

likestilles med andre stillinger. Bortfallet av boplikten er det dummeste vi har gjort. Utenfor byene er 

prestegården et viktig sted. Det var også dumt fordi rekrutteringsgrunnlaget er endret. Det var viktig 

for folkekirketanken at presten skulle bo og delta i menigheten. Når folk kan velge, vil de gjerne bo i 

regionssentrene. Da blir det mye kjøring og reisetid. Folk trodde det var en dårlig ordning. Det var det 

imidlertid ikke og vi snakket for lite om fordelene ved boplikten. Jeg ville ikke valgt å gå inn i 

prestetjeneste igjen med dagens rammer for tjenesten. Det er mye turbulens og usikkerhet. Jeg 

anbefaler unge å tenke seg godt om før de velger å jobbe i kirken.  

 

(5) Jeg vil tro at jeg bruker i hvert fall et par timer i uka på kirketjeneroppgaver. Nå er det ingen som 

har særskilt ansvar for kirkerommet. Vi er prisgitt frivillige som gjør en kjempejobb. Andre bruker også 
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mye arbeidstid på dette. Det blir mye ekstra førstelinjetjeneste i møte med folk som trenger å bli vist 

kirken eller få svar på noe. Låse opp og låse igjen. De ringer meg samme hva det gjelder. Det har jeg 

ikke tid til. Mye av maset er en direkte konsekvens av ikke å ha kirketjener. Jeg får ikke tid til å lese fag 

annet enn i ferier og i fritiden. Heldigvis er jeg interessert i teologi. Jeg skriver ikke preken på kontoret. 

Der må man være på jobb utenom kontortid for ikke og blir forstyrret. Det gjør at jeg går glipp av ting 

jeg burde vært tilstede på fordi jeg må. Jeg trenger tid til å forberede gravferder og andre seremonier. 

Det er viktigere enn å blande saft. Av og til føler jeg meg tvunget opp i et hjørne av kolleger som vil ha 

planmøter. Jeg må være streng og si at jeg ikke kan hjelpe noen med noe når jeg forbereder for 

eksempel gravferder. Da må jeg av og til tenke «det der er ikke viktig». Jeg tror presters statusfall også 

har vært viktig og nødvendig. «Det finnes mange måter å være arrogant på». Det er viktig å anerkjenne 

ulike profesjoner. Det å være likeverdig betyr ikke at man skal gjøre det samme. Det er mer krevende. 

Vi trenger god, forutsigbar og omsorgsfull ledelse. Det er den beste rekruttering. Jeg tror at de 

menighetene som er på oppadgående ikke vil slite med rekruttering. De prostiene som leder godt vil få 

søkere. Det er søkers marked. Jeg er prest uavhengig av forholdene og jeg er klar for å gjøre opprør. 

Alternativet er ikke å gå ut av kirken, men å jobbe for gode ordninger eller et annet sted enn i Oslo. Jeg 

ville ha blitt prest igjen – men ikke under fellesrådet. 

(6) Jeg får tid til litt faglig oppdatering og det er bra. Jeg er jo interessert i teologi og leser også en del 

på fritiden. Jeg tidsrapporterer ikke det jeg leser. Tid til å forberede preken og forbønn kommer ofte 

nederst i bunken. Mye blir lagt på deg og man skyver på sitt eget. Jeg har blitt flinkere. Tidligere satt 

jeg og skrev preken hele lørdagen. Prekenarbeidet skal lenger frem i køen. Prekenarbeid er en prosess 

og det tar tid. Man trenger å ikke bli forstyrret, så jeg skriver prekener hjemme. Om jeg gjør det på 

kontoret, blir jeg forstyrret hele tiden. Noen eldre prester kaller oss yngre for det negative prestene. De 

sier at vi ikke vil jobbe og at vi vil ha betalt for alt vi gjør. Jeg opplever ikke at det er slik i det hele tatt. 

Mannlige prester i 60åra har gjerne ikke hatt ansvar for familielogistikk. Jeg tror man blir mer bakpå 

med årene. Jeg håper på én arbeidsgiverlinje og at det blir ryddet i en del rot. Rot i andre stillinger 

preger også prestestillingene. Vi prester har stor ansvarsfølelse for at ting skal bli gjennomført. 

Kanskje på grunn av kallstanken.  Det er fint på mange måter å jobbe i kirken. Hvis man skulle jobbe 

innenfor de gitte rammene, måtte man hatt færre oppgaver. Det er ikke så interessant å være prest om 

man i liten grad får møte menigheten og man må gjøre ting halvveis. På et eller annet tidspunkt vil man 

da heller være frivillig. Jeg misunner det litt innimellom. Man får gjøre det man har lyst og synes er 

spennende. Det er fint på mange måter å kobbe i kirken. Det som er gøy gjør at man gidder å stå i alt 

rotet. Boplikt ville vært kjedelig. Vi er herfra og vil bo her. Vi er heldige. Det virker slitsomt å måtte 

flytte mye rundt. Når det gjelder tjenestebolig, tenker jeg at det kunne vært gøy å være et annet sted i 

landet en periode, men det er umulig uten tjenestebolig og når man er etablert her.  Jeg brukte mye mer 
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tid på å forberede meg før. Nå har vi lite tid. Man vet ikke hvilken virkelighet man kommer ut i. Hvis 

man skulle jobbe innenfor de gitte rammene, måtte man hatt færre oppgaver. 

 

Funn i materialet: 

Det kommer fram av respondentenes tilleggsbetraktninger at tidsrammene for tjenesten oppleves å ha blitt 

strammere og flere av respondentene opplever av ulike årsaker og i forskjellig grad å ha fått mindre tid til 

sentralt prestearbeid som prekenarbeid, selvforberedelse, diakonalt arbeid, menighetsarbeid og faglig 

oppdatering. Flere av respondentene trekker fram at ansvar for praktiske ting som burde vært ivaretatt av andre 

faggrupper tar både tid og fokus fra prestenes primæroppgaver. I denne forbindelse trekkes reduksjonen i faste 

kirketjenerstillinger fram som spesielt problematisk. Stramme arbeids rammer, økende byråkrati og byråkratisk 

rot nevnes også blant ting som tar tid og fokus i respondentenes arbeidshverdag. Flere av respondentene 

opplever at tjenesten har blitt mindre relasjonsorientert og én bemerker i den forbindelse at vedkommende aldri 

har brukt så mye tid på kontoret som nå og at dette går på bekostning av oppfølgingen av menighetslemmer og 

diakoni. Flere av respondentene trekker imidlertid også fram at de opplever tilstedeværelse på kontor og i 

menighet som viktig, men at det skriftlige forberedelsesarbeidet til gudstjenester og kirkelige handlinger krever 

en ro og konsentrasjon som gjør det hensiktsmessig å jobbe med dette andre steder for ikke å bli forstyrret.  

 

Når det gjelder bopliktordningen som forsvant, opplever flere av respondentene dette lite gjennomtenkt både i 

rekrutteringsøyemed og når det gjelder presters nærhet til egen menighet. Andre mener imidlertid at 

bopliktordningen fra før av ikke var optimal og at bortfallet av ordningen ikke er noe stort problem, men 

anmerker at en borettordning nok kan være fordelaktig for rekruttering til enkelte områder.  

 

En av respondentene kom inn på statusfallet vedkommende har opplevd at har rammet prestetjenesten og da 

dette ble brakt inn i de andre intervjuene viste det seg at flere hadde erfaring av et slikt statusfall.  

 

Bekymringsfullt og oppsiktsvekkende er det at to av de seks respondentene sier at de ikke ville ha gått inn i 

prestetjeneste igjen med dagens rammer for tjenesten og at de anbefaler unge mennesker å tenke seg nøye om 

før de går inn i prestetjeneste. En tredje er inne på at det kan komme til et punkt der for stramme og 

ufordelaktige rammer for tjenesten kan gjøre den så lite interessant at man heller vil være frivillig enn ansatt. 

De to første er menn som har vært i tjeneste over tid, den siste en ung kvinne.  



105 
 

Flere av respondentene bemerker videre at teologistudentene ikke forberedes på den virkeligheten møter når de 

går inn i tjeneste. Interessant er også bemerkningen fra en av de yngste prestene om at forestillingen noen eldre 

prester har om yngres negative holdning til arbeid og arbeidsrammer ikke stemmer overens med vedkommende 

erfaring og opplevelse. Dette stemmer overens med de to yngre respondentene faktisk virker mer kritiske til 

dagens rammer og timetellingssystem enn de som har stått i tjeneste over tid, på tross av at mange antar at det 

er omvendt. Organisasjons- og ledelsesproblematikk trekkes også frem av respondenten som sentrale 

problemområder som trengs å jobbes seriøst med i fremtidens kirke, ikke minst i rekrutteringsøyemed.  

 

Kirken, både som arbeidsplass og åndelig størrelse, synes å bety mye for respondentene. Flere har både tro på 

og håp om at kirken vil finne fram til mer hensiktsmessige ledelses- og organisasjonsstrukturer i fremtidens 

kirke og at ting vil falle bedre på plass når man blir ferdig med reformer og har fått en mer helhetlig tenkning 

om både kirken og prestetjenesten. Eller som en av respondentene sa: «Noe har vært nyttig med New Public 

Management, men man har gått bort fra mye i det nå. Nå gjenfødes ledelse også i næringslivet. Det kan hende 

at pendelen slår tilbake til gammeldags pastoral ledelse der det handler om å lytte og kompromisse.  Jeg håper 

det - at man tar til vett til slutt.. Kan hende så lander vi på beina og da har prosessene vært nyttige og lærerike. 

Mye står på spill i kirken. Det er viktig å snakke om dette på en løsningsorientert måte». 
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10. Sammenstilling av resultater med kommentarer 

og refleksjoner 
Vi har så langt sett at det i gjennomgangen av tallmaterialet kommer frem at prester ikke er en ensartet gruppe, 

og at de i mange spørsmål både opplever arbeidshverdagen forskjellig og tenker ulikt om mange ting innen 

kirkeliv og tjenesteutøvelse. I tallmaterialet kom det imidlertid også til syne noen ganske klare trender og en 

del problematikk som peker i favør av min hypotese og som i stor grad også har blitt utdypet og funnet støtte 

og i den kvalitative delen av undersøkelsen. I det følgende vil jeg gi en presentasjon av det jeg mener er de 

vesentligste sammenfall og ulikheter undersøkelsene imellom og dele mine refleksjoner rundt disse funnene. 

10.1. Kall og åndelig overbygging 
Undersøkelsene peker begge i samme retning når det gjelder betydningen kall og åndelig overbygging har for 

osloprestene. Både kall fra Gud og kall fra kirken oppleves å ha vesentlig betydning for mange. Kallet fra Gud 

oppleves imidlertid betydelig sterkere enn kallet fra kirken for de fleste – og slik bør det også være. I 

intervjuene forteller flere om tydelige kallsopplevelser som ledet dem inn i kirkelig tjeneste. Noen fortalte 

imidlertid også at kallstanken og kallsbevisstheten har endret seg og fått mindre fokus etter at de gikk inn i 

tjeneste. Flere trekker også fram betydningen relasjonsbaserte kallsopplevelser har hatt på deres vei mot 

teologistudier og prestetjeneste - kall som har blitt vekket og utviklet seg i møte med teologer, kirkelige 

medarbeidere og kirkelig aktivitet. Dette stemmer veldig godt overens med erfaringene jeg selv har gjort på 

min vei mot prestetjeneste. Jeg ville nok aldri funnet min plass i kirken om det ikke var for kombinasjonen av 

opplevelsen av gudommelig press eller ledelse og mine mange nærmøter med flotte teologer og kirkefolk som 

har inspirert, støttet og bekreftet meg helt fra jeg tok mine første ustø skritt inn på teologisk fakultet, 

fullstendig blottet for kirkelig erfaring og teologisk kompetanse og med lite annet enn motstand mot 

kristenheten i bagasjen. Ut ifra dette trekker jeg den slutning at en relasjonsfokusert prestetjeneste kan være av 

avgjørende betydning om man skal lykkes med fremtidig kirkelig rekruttering. I den forbindelse er det et 

bekymringsfullt funn at det i intervjuene kom fram en tydelig opplevelse av at tjenesten er i ferd med å bli 

mindre relasjonsorientert og at man tilbringer stadig mer tid på kontoret og mindre i møte med mennesker. Jeg 

håper min undersøkelse kan bidra til å få denne problematikken opp på bordet om og når rammer og 

arbeidsinnhold i prestetjenesten skal opp til evaluering.  

 

I begge undersøkelsene kommer det også fram at prestetjenesten av de fleste oppleves som noe mer enn et 

alminnelig arbeid, og i intervjuene trekker flere frem opplevelsen av tjenesten som en livsstil i tillegg til yrke. 

Jeg vil tro at dette henger nært sammen med betydningen kall og åndelig overbygging har i tjenesten, jo 

sterkere kallsbevissthet, jo mer sammenfletning av arbeid og fritid vil jeg anta.  
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Det synes imidlertid å være bred enighet om at prestetjenesten ikke bør frikobles fra arbeidsliv og 

arbeidstidbestemmelse for øvrig, at rammer for tjenesten trengs også for prestene, men at tjenesten fordrer 

rammer som er spesielt tilpasset dens spesielle karakter. Det kommer videre frem i begge undersøkelsene at det 

er ulikt behov for tydelige rammer og ekstern hjelp til struktur, oppgaveprioritet og avgrensning av tjenesten 

blant prestene. Noen opplever det utfordrende både å avgrense og strukturere sin tjeneste, mens andre opplever 

at rammer ovenfra (fra arbeidsgiver, ikke Værherre..) er mer til hinder enn til gavn og opplever det langt mer 

meningsbærende og produktivt å styre disse tingene på egen hånd. Dette vil jeg anta forteller mer om 

respondentenes ulike personligheter enn om rammenes hensiktsmessighet for tjenestens karakter. Uansett så 

mener jeg at dette funnet viser at det kan være formålstjenlig å utrede muligheten for å finne tjenesterammer 

som gir de som trenger det hjelp til struktur og avgrensning, uten at det går på bekostning av alle som opplever 

å levere best for Gud og kirke når de kan styre tid og oppgaveprioritering selv. Kirken har ikke en prest å miste 

i tiden som kommer, så den bør så langt det er mulig legge til rette for at forskjellige personlige behov kan 

ivaretas innenfor samme tjenesteramme. 

 

Flere av respondentene i intervjuene trekker fram at forberedelse til og gjennomføring av kirkelige handlinger 

har stor betydning både for deres meningsoppevelse og deres spiritualitet. Flere trekker også frem den høye 

spirituelle og meningsbærende verdien de opplever i tjenstlige nærmøter med mennesker i ulike livssituasjoner. 

Flere av respondentene oppgir imidlertid å ha knapt med tid til bønn og spirituelt egenarbeid, opplever dette 

som problematisk og det nevnes også som et mulig troverdighetsproblem for prestetjenesten på sikt. Også 

denne problematikken tror jeg kirken gjør klokt i å være oppmerksom på og invitere både ledelse og presteskap 

til ytterligere til refleksjon rundt.  

 

10.2. Autonomi, kreativitet og fleksibilitet i prestetjenesten 
Undersøkelsene gir hverandre tydelig støtte i at autonomi, kreativitet og fleksibilitet oppleves å være av 

vesentlig betydning i prestenes tjenesteutøvelse, og at mange også opplever nær sammenheng disse faktorene 

imellom. Tjenstlig autonomi, kreativitet og fleksibilitet synes videre å være vesentlige motivasjons- og 

bærekraftsfaktorer, og av vesentlig betydning for mange når det gjelder å få tjenesten til å gå opp med 

privatlivets fordringer. Disse funnene synes å være i helt i tråd med forskningen som ble presentert i oppgavens 

innledningsfase. Både betydningen autonomi, kreativitet og fleksibilitet har for prester og den sterke åndelige 

overbyggingen mange opplever underbygger tanken om prester ikke bare er typiske eksempler på 

kunnskapsmedarbeidere, men at tjenestens spesielle karakter og åndelige overbygging gjør at mange prester 



108 
 

faller naturlig inn under kategorien «primadonnaer» og dermed har behov for rammer og ledelsesstrukturer 

spesielt tilpasset den typen arbeidstakere om de skal trives, blomstre og levere optimalt for Gud, folk og kirke.  

 

I begge undersøkelsene kommer det videre fram at på tross av kreativitet og kreativt arbeid oppleves å være 

svært sentralt i prestetjenesten, opplever mange det komplisert å skulle plassere denne typen arbeid i et 

timetellingsskjema. Dette anser jeg som et viktig funn og jeg finner det bekymringsverdig at flere av 

respondentene som har vært i tjeneste over tid også oppgav å ha opplevelse av at det kreative rommet i 

tjenesten har blitt stadig trangere de senere årene. Verd å merke seg er også en av de unge prestene bemerkning 

at spillerommet for kreativitet slett ikke står i forhold til det hun var blitt forespeilet på veien mot 

prestetjenesten. Det kommer videre fram at mange av prestene opplever det komplisert å beregne arbeidstid for 

kreative prosesser, og at mange heller ikke fører arbeidstid for store deler av sitt kreative arbeid. En god del 

mener imidlertid at det er på sin plass å ta med kreativt arbeid og kreative prosesser i timetellingen og forsøker 

å få til en føring også av kreativt arbeid og kreative prosesser. Det synes å være store forskjeller prestene 

imellom når det gjelder hvilke deler av det kreative arbeidet som oppgis som faktisk arbeidstid og ikke.  

 

Kreativitet i samspill med andre nevnes som motivasjonsfaktor av flere i intervjuene, og det samme gjør den 

positive effekten av fysisk bevegelse, luft og å gjøre «noe annet» ofte har på kreative prosesser og en av 

respondentene trekker i den forbindelse frem at den positive effekten fysisk bevegelse kan ha på ulike former 

tankearbeid for lengst er grundig dokumentert i forskningsmiljøer og at dette handler om rent biologiske 

prosesser. 

 

Undersøkelsens resultater taler for at kreativt arbeid og kreative prosesser i langt større grad bør løftes fram 

som vesentlig del av prestetjenesten, i større grad verdsettes som faktisk arbeid og gis tilstrekkelig rom innen 

tjenesterammene.  Dette også når det kreative arbeidet skjer i hodet mens kroppen gjør andre ting – som for 

eksempel å gå på ski mens man funderer over søndagens preken. 

 

I det kvantitative materialet kom det fram at flertallet av respondentene ikke hadde noen utpreget negativ 

opplevelse av autonomitap som følge av bortfallet av prestetjenesten blant yrker i særskilt uavhengig stilling. 

Dette var for meg i utgangspunktet et overraskende funn og ikke i tråd med min egen erfaring og opplevelse. I 

intervjuene kom det imidlertid frem at respondentene i stor grad fortsatt betrakter prestetjenesten som særskilt 

uavhengig, og at de fleste fortsatt opplever stor grad av autonomi i sitt arbeid, blant annet fordi timetellings- og 
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differensieringsregimet ikke oppleves å praktiseres stramt i henhold til de fastsatte rammene verken av 

arbeidstaker eller arbeidsgiver.  I intervjuene påpekte respondentene som er engasjert i fagforeningsarbeid i at 

det nok kan være en viss forskjell i hvordan systemene praktiseres på prostinivå.  

 

Den kvantitative delen av undersøkelsen viste at responsene var delt omtrent på midten når det gjaldt hvorvidt 

20% ubunden tid opplevelses som tilstrekkelig fleksibilitet for tjenestens egenart. Blant de som mente 20% var 

for lite, var det stor variasjon i hvor mye mer de mente det fortrinnsvis burde være. Også blant de intervjuede 

kom det fram ulike oppfatninger om dette, men flertallet mente at 20% var for lite og bemerket at mange 

sentrale tjenesteoppgaver ikke får plass innen en slik ramme og at differensieringen av oppgaver heller ikke 

opplevdes i tråd med opplevd virkelighet. Det er imidlertid alt for stor usikkerhet knyttet til disse tallene til å 

kunne gi noen god tolkning av disse resultatene, spesielt siden vi i utgangspunktet vet at arbeidsbelastningen 

kan være veldig ulik blant osloprestene.  

 

10.3. Ny arbeidsavtale og nye administrative rutiner 
Det nye plan- og rapportsystemet er det området i de to undersøkelse respondentene synes å ha tydeligst 

sammenfallende negativ opplevelse av, noe som er i tråd med min egen erfaring og også med min 

utgangshypotese. Jeg opplever i min tolkning av materialet stor grad av sammenfall undersøkelsene imellom 

når det gjelder en gjennomgående kritisk holdning til ny arbeidsavtale og nye administrative rutiner. I begge 

undersøkelsene kommer det fram at systemet som brukes til planlegging og rapportering av tjeneste, oppleves 

som lite realistisk av et stort flertall og bare i begrenset grad tilpasset og formålstjenlig for tjenestens egenart. 

Dette mener jeg er et særdeles bekymringsfullt funn som jeg håper kirken tar på alvor og som jeg håper kan 

bidra til å initiere en snarlig evaluering av systemet med det siktemål å komme fram til et mer hensiktsmessig 

og realistisk system for presters plan- og rapportarbeid.  

 

Tallmaterialet viser videre at mange er av den oppfatning at det nåværende systemet heller ikke i stor grad 

oppleves som spesielt formålstjenlig i rekrutteringsøyemed. Mange oppgir at de derimot tror at løsere rammer 

og mer fleksibilitet i større grad vil være formålstjenlig i så måte. I den kvalitative delen kommer det også frem 

at flere av respondentene antar, ja, nærmest tar for gitt, at yngre prester finner de nåværende rammene mer 

hensiktsmessige enn eldre prester. Dette understøttes imidlertid ikke av uttalelsene til undersøkelsens to yngste 

deltakere. Snarere tvert imot vil jeg påstå. Dette mener jeg kan tyde på at dette muligens er en feiloppfatning 

og at yngre prester og deres opplevelse av tjenesterammenes hensiktsmessighet for tjenesten i realiteten ikke 

nødvendigvis skiller seg i vesentlig grad fra eldre presters.  
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Det kom videre frem i intervjuet med de yngste prestene at de arbeider mye og dedikert, at de ikke finner seg 

vel til rette innenfor de satte rammene og at de ikke kjenner seg igjen i eldre presters forestillinger verken om 

deres negative holdning til tjenestens arbeidsbelastning eller til forestillingen om at arbeidsrammene nok er 

bedre tilpasset unge prester og et moderne liv enn til dem selv. Når dette er sagt, bør det nevnes at ingen av de 

to yngste respondentene viste seg å være småbarnsforeldre, og at jeg er åpen for muligheten for at disse kan ha 

en mer positiv opplevelse både av rammenes hensiktsmessighet, noe en av de yngre også oppgir å ha erfart. Jeg 

har imidlertid ikke hatt kapasitet til å utvide oppgaven for å se nærmere på det momentet. 

 

En del av prestene i den kvantitative delen oppgir at timetellingsregimet har hatt en viss positiv effekt når det 

gjelder avgrensning av arbeidstiden, men flertallet synes ikke å oppleve dette i betydelig grad. Opplevelsen av 

positiv effekt synes imidlertid å være betydelig større når det gjelder hjelp til avgrensning overfor 

arbeidsgivers krav og forventninger, enn i til hjelp med egen avgrensning og struktur. To av de seks 

intervjuede oppgir en viss positiv effekt både til hjelp med strukturering av arbeid og av at 35,5 timers rammen 

og rapporteringsarbeidet gir bidrar til å sette grenser både for kall og arbeidsgiver.   

 

Begge undersøkelsene viser at forutsigbar fritid oppleves som viktig for mange og at mange også evner å 

ivareta dette skillet på en god måte. Dette på tross av at det også kommer fram at flertallet har en opplevelse av 

at arbeid og fritid går over i hverandre i varierende grad. Dette tolker jeg ikke først og fremst som en negativ 

opplevelse, men tenker heller at det står i et naturlig forhold til mitt tidligere funn rundt opplevelsen av 

tjenesten både som livsstil og arbeid. Negativt kan det imidlertid være om det tar overhånd og fører til 

overbelastning. Det er stor samstemmighet i opplevelsen av at ubekvem arbeidstid hører yrket til og i at 

fleksibilitet og autonomi verdsettes høyere enn kompensasjon for ubekvem arbeidstid, selv om akseptable og 

tilpassede lønnsbetingelser også har vesentlig betydning for mange. I respondentenes divergerende svar på i 

hvilken grad tidsrammene står i forhold til deres faktiske arbeidsoppgaver, er det betydelig sannsynlighet for at 

også den ulike arbeidsbelastningen menigheter imellom her kommer til syne tallmaterialet, noe som gjør det 

vanskelig å bruke tallene. 

 

10.4. Skillet mellom kirke og stat 
Som tidligere nevnt så er det velkjent at det i presteskapet er ulike oppfatninger på mange plan i stat/kirke-

spørsmålet og dette gjenspeiles også i mine undersøkelser.  Responsene fra den kvalitative delen av dette 

prosjektet tyder på at mye av mye av skepsisen til skillet mellom stat og kirke handler om bekymring både for 

fremtidige økonomiske rammer og for hvorvidt kirken vil være i stand til å ivareta fremtidig 
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arbeidsgiveransvaret på en profesjonell og tilfredsstillende måte. I intervjuene kom det imidlertid også frem 

tydelig bekymring for folkekirkens fremtid når makten nå er flyttet over i kirken og kirkefolkets hender. 

Usikkerheten rundt fremtidig ledelses- og organisasjonsstruktur i kirken synes å være stor og trekkes frem av 

flere i intervjuene. Spesielt sterk bekymring er det for at fellesrådslinjen skal få ansvaret for å forvalte 

arbeidsgiveransvaret også for prestetjenesten i framtiden. Dette ser jeg som et alvorlig og oppsiktsvekkende 

funn og et uttrykk for en dyp mistillit til fellesrådet som kirken bør være oppmerksom på i det videre arbeidet 

med å fastlegge fremtidig kirkelig ledelsesstruktur.  

Tilliten til at bispedømmerådslinjens etter hvert skal evne til å håndtere arbeidsgiveransvaret på en god måte 

synes å være langt større og mange oppgir å ha tillitt til kirken som fremtidig arbeidsgiver og tro på at man vil 

finne gode og tjenlige løsninger etterhvert. Et innspill verd å ta i betraktning er også respondentenes utrykte 

bekymring for folkekirkens fremtid innenfor en kirkelig styringsstruktur og for ivaretakelse av prestedekningen 

landet rundt og av et fremtidig teologisk kompetent presteskap når kirken skal styre dette på egenhånd. Og det 

advares mot faren for at indrekirkelige krefter kan komme til å kuppe folkekirken. 

 

10.5. Gudstjenestereformen 
Til tross for at det i begge undersøkelsene fram kommer en tydelig positiv holdning til gudstjenestearbeid 

generelt og også til mye av innholdet i gudstjenestereformen, er det liten tvil om at reformen har medført mye 

arbeid for et stort flertall av respondentene, og at vesentlige deler av reformens innhold har vist seg å ikke 

fungere i praksis. Dette gjelder spesielt effekten av såkalt «stedegengjøring» som mange mener heller har ført 

til større grad av fremmedgjøring enn økt eierskap til gudstjenesten og de lokale grunnordninger. Også 

involveringen av frivillige medarbeidere i planarbeidet har vist seg å ikke fungere slik det var tenkt, men 

respondentene opplever allikevel økt involvering av frivillige i gudstjenestefeiringen som en betydelig positiv 

verdi. Det meste av dette er i tråd med det som er kommet fram i tidligere evalueringer av reformen. 

 

En påtagelig forskjell kommer imidlertid fram undersøkelsene imellom når det gjelder opplevelsen av hvorvidt 

økt arbeidsmengde og tidsbruk på gudstjenestearbeid har negative konsekvenser for prestenes tidsbruk på 

selvforberedelse i forkant av gudstjenesten, forkynnelsesarbeid og andre sentrale deler av prestetjenesten. I den 

kvantitative undersøkelsen kommer det frem at mange ikke har noen betydelig opplevelse av redusert tidsbruk 

på forkynnelsesarbeid og andre sentrale oppgaver, mens respondentene i kvalitativ del oppgir å oppleve dette i 

vesentlig grad. Spesielt påtagelig finner jeg dette resultatet når det gjelder spørsmålet om tid til 

selvforberedelse i forkant av gudstjenesten søndag morgen. Respondentene i den kvalitative oppgav alle at 

reformen har ført til vesentlig mindre tid til selvforberedelse, ro, konsentrasjon og fokus på det man selv skal 
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gjøre i forkant av gudstjenesten. Dette er i overenstemmelse med min egen opplevelse, og jeg lurer på om en 

del av respondentene i spørreundersøkelsen kan ha misforstått spørsmålet og trodd at utrykket 

«selvforberedelse» siktet til prekenforberedelser og andre gudstjenesteforberedelser. Det kom også langt 

tydeligere fram i intervjuene enn i spørreundersøkelsen at respondentene opplevde å ha fått mindre tid til både 

prekenarbeid, selvforberedelse før gudstjenester og flere bemerket i den forbindelse at det gjerne var deres 

egne ting som ble nedprioritert og skjøvet på i pressede situasjoner og flere var også inne på at de stadig oftere 

måtte improvisere, trekke ting frem fra ermet og lene seg på at erfaring og rutine.  

 

10.6. Trosopplæringsreformen 
Undersøkelsene samstemmer også i å vise at også implementeringen av trosopplæringsreformen har medført 

og medfører mye arbeid for mange. Begge undersøkelsene viser videre at dette er arbeid som oppfattes som 

fruktbart, viktig, givende og positivt av mange. Det kommer imidlertid også frem at reformen så langt ikke 

oppleves som noen suksess verken når det gjelder oppslutning rundt punktvise tiltak eller har resultatet så langt 

har stått i forhold til økonomisk og personalmessig satsing, men at mange på tross av dette har vært viktig og 

har ført med seg mye positivt. Begge undersøkelsene samstemmer også i at reformens målsetning generelt 

oppleves som for ambisiøs og rapporteringsregimet unødvendig byråkratisk og rigid. Det mest bekymringsfulle 

funnet når det gjelder trosopplæringsreformen, er at mange i den kvalitative delen av undersøkelsen etterlyser 

både teologisk substans i de brede trosopplæringstiltakene og mer fagkompetanse i stillingene knyttet til 

trosopplæringsarbeidet.  

 

10.7. Respondentenes tilleggsbetraktninger 
Tilleggsbetraktninger er det jeg mener er viktige og interessante funn, men som jeg ikke har funnet en tydelig 

plass for i de foregående kategoriene, selv om mye av tematikken har sammenheng og flere av disse funnene 

kunne ha vært plassert under andre kategorier. 

 

Et av de viktigste funnet jeg har gjort blant tilleggsbetraktningene er den betydelige konsekvensen bortfallet av 

faste kirketjenerstillinger oppleves å ha hatt for både prestetjeneste og menighetsliv. Begge undersøkelsene 

viser at denne kirketjenerreduksjonen er en betydelig tidstyv, en kilde til mye frustrasjon og ekstrabelastning 

for respondenter i begge undersøkelser. I intervjuene etterlyser flere av respondentene en klarere tenkning 

rundt praktisk arbeid knyttet til både gudstjenestefeiring, kirkelige handlinger og generell menighetsaktivitet.  

Dette funnet tyder på at man i nedskjæringsiveren ikke har vært seg tilstrekkelig bevisst den sentrale betydning 
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kirketjenerfunksjonen har hatt for både menighetsliv og prestetjeneste opp gjennom kirkens historie og at 

kirken her har gått i historieløshetens felle. 

 

Det kommer videre frem at det store flertall av respondentene opplever å ha fått både flere og andre 

arbeidsoppgaver i kjølvannet av de sener års mange reformer. Min påstand er at denne økningen med 

nødvendighet både må ha medført betydelige og tidkrevende læringsprosesser og ha hatt negative 

konsekvenser for andre deler av prestearbeidet. Dette finner støtte i begge undersøkelsene. I den kvantitative 

undersøkelsen oppgir en høy andel av respondentene mindre tidsbruk på både prekenarbeid, diakoni og 

menighetsarbeid som følge av den senere tids reformprosesser – om enn i varierende grad. En del av 

respondentene oppgir imidlertid også at de ikke i vesentlig grad opplever mindre tidsbruk på sentrale oppgaver 

som følge av reformene. I den forbindelse er det for meg nærliggende å stille spørsmål ved om det kan sitte 

langt inne for en del prester å flagge at deres oppgaveprioritering ikke alltid gir forkynnelsesarbeidet plass 

øverst i bunken eller at andre sentrale deler av deres arbeid ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i en slik 

spørreundersøkelse. Jeg undres videre på i hvilken grad man faktisk er seg tilstrekkelig bevisst alt som taper 

terreng når nye oppgaver og nye ansvarsområder gradvis kommer til.  Også når det gjelder dette spørsmålet 

tenker jeg at den ulike arbeidsbelastningen menigheter imellom kan ha hatt stor innvirkning på respondentenes 

svar og opplevelse.  

I den kvalitative delen kom det til syne en tydeligere bevissthet på og enighet om at de senere årenes mange 

forandringer i og rundt tjenesten har ført til negative konsekvenser både for tidsbruk på eget skapende arbeid 

og også for sentrale relasjonsbaserte deler av tjenesten. Stadig økende byråkrati og flere rapporteringsregimer 

oppgis å være både tidkrevende, demotiverende, en betydelig kilde til frustrasjon. Dette bekreftes også i den 

kvantitative delen der det kommer fram en utbredt opplevelse av at økende byråkratisering tar både tid og 

fokus fra mer sentrale områder av kirkens virksomhet og av begrenset tjenlighet både for kirkens identitet og 

oppdrag og prestetjenestens egenart. 

 

Spørsmålet om boplikt kommer det frem delte meninger om, men det synes klart at ganske mange opplever 

bortfallet av denne ordningen som et tap for både kirke og prester på flere plan, og i den kvalitative delen sier 

flere at dette er noe som har blitt snakket for lite om.  Borett istedenfor boplikt er det imidlertid et stort flertall i 

materialet som mener vil virke positivt i rekrutteringsøyemed, så dette er noe jeg mener kirken bør utrede 

nærmere i tidens som kommer. 
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Det må til slutt nevnes i at det i begge undersøkelsene kommer fram at det store flertallet av prestene fortsatt 

synes å være er sterkt knyttet til og opptatt av kirken og dens fremtid, dypt engasjert i sitt arbeid, og at mange 

deler av prestetjenesten oppleves som både dypt meningsbærende, spirituelt viktige og gledesfylte. Disse 

faktorene synes å gi både motivasjon og bærekraft for mange til tross for en utbredt opplevelse av å virke 

innenfor kritikkverdige og ikke-optimale rammer.  Respondentene synes videre å ha hatt høy grad av 

omstillings- og tilpassingsevne i møte med omstillinger i kirke og tjeneste, og jeg vil hevde at det i begge 

undersøkelsene kommer til syne stor grad av godvilje og overbærenhet i møte med de mange utfordringene 

respondentene har møtt og møter som følge av kirkelige omstillingsprosesser.  

 

En bekymringsfullt stor andel av respondentene i begge undersøkelser er allikevel enten i tvil om eller stiller 

seg avvisende til tanken om valg av samme yrkesvei med dagens mer rigide rammer og mer begrensede rom 

for kreativitet og autonomi i tjenesten. I intervjuene sier to av respondentene med lang kirkelig tjeneste i 

ryggen rett ut at de enten fraråder eller råder unge mennesker til å tenke seg nøye om før de legger sitt liv i 

kirkens hender i det de opplever som en begrenset og usikker kirkelig fremtid. Dette funnet tyder på at et 

kjempeproblem i en tid da vi i kirken befinner oss i en alvorlig rekrutteringskrise, ikke har en prest å miste og 

har et skrikende behov for at unge mennesker også i fremtiden skal se seg mål på å legge ut på en lang og 

krevende utdannelsesvei. Den betydelige usikkerheten som kommer frem i dette spørsmålet er et for meg 

tydelig signal om at det ganske raskt må gjøres noe med rammene for prestetjenesten om unge, kreative og 

ressurssterke mennesker også i fremtiden kan finne det meningsbærende å gjennomføre en lang teologisk 

utdannelse for så å legge sine liv til kirkens hender. Kirkens fremtid er truet og min profeti er at en fremtidig 

kirkeordnings bærekraftighet og kanskje også hele kirkens fremtid vil stå og falle med om vi i fellesskap evner 

å utvikle gode og hensiktsmessige arbeidsrammer og ledelsesstrukturer spesielt tilpasset både prestene som 

særskilte kunnskapsmedarbeidere, kirkens karakter og dens spesielle oppdrag i verden.  
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11. Drøfting av resultater i lys av relevant forskning 
Som vist gjennom presentasjon, analyse og sammenstilling av de kvantitative og kvalitative data har jeg gjort 

en del funn som støtter min utgangshypotese - at flere av den senere tids kirkelige endringsprosesser har 

påvirket mange presters motivasjon og kreativitet i tjenesten i negativ retning og har medført at et betydelig 

antall prester opplever å ha mindre tid til og fokus på sentrale presteoppgaver enn tidligere.  

 

Resultatene fra analysen har også i høy grad bekreftet forestillingen om kirken som særskilt verdibedrift og 

oppfatningen i ledelsesforskningen om at presteskapet faller inn under kategorien «kunnskapsmedarbeidere».  

Den sterke åndelige overbyggingen, prestenes indre motivasjon som følger i dens fotspor og den høye verdien 

autonomi, fleksibilitet, kreativitet og teologisk kompetanse gis blant respondentene bekrefter også 

forestillingen om at presteskapet ikke bare er kunnskapsmedarbeidere, men at mange prester også faller 

naturlig inn i underkategorien av kunnskapsmedarbeidere som kalles «primadonnaer30».  

 

I ledelsesforskningen understrekes det at denne typen kunnskapsmedarbeidere trenger både særdeles høy grad 

av autonomi og en spesiell type tillitsbasert ledelse for å trives, motiveres og yte maksimalt i sitt arbeid. Dette 

er det stor enighet om i forskningsmiljøene. I generell forskning innen tillitsbasert ledelse er det videre bred 

enighet at ledelsesstrukturer som bruker telling, styring og kontroll som styrings- og navigeringsverktøy er 

uheldig for kunnskapsmedarbeidere. Jeg vil anta at det i enda høyere grad vil gjelde for trivselen og 

produktiviteten til kunnskapsmedarbeidere som faller inn under kategorien «primadonnaen».   

 

Når man sammenligner denne ledelsesforskningen med det som har skjedd under utarbeidelsen av prestenes 

nye arbeidsavtale, kan det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt nyere ledelsesforskning og forskning på ledelse i 

verdibedrifter i det hele tatt har vært tatt i betraktning i den prosessen, spesielt når det gjelder timetellings- og 

avlønningssystemet man har endt opp med og som av veldig mange prester i mine undersøkelser opplever at 

verken er funksjonelt, tilstrekkelig fleksibelt, virker motiverende eller står godt i forhold til deres opplevde 

arbeidshverdag. 

 

I den kvalitative delen av oppgaven ble det av flere trukket fram at de mener kirken har et ledelsesproblem og 

at det oppleves som kilde til mye problematikk, både når det gjelder ikke-optimale arbeidsrammer for 

 
30 Jfr. side 14-16 i oppgaven 
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prestetjenesten og i det hele tatt for at mye av reformarbeidet de senere årene har vist seg å ikke fungere i 

praksis. Videre virker det som om det som bekymrer prestene aller mest med skillet mellom kirke og stat, er 

staten profesjonell arbeidsgiver, selv om det også kom til uttrykk bekymring for folkekirkens fremtid i 

kirkefolket hender. 

 

Min personlige erfaring er at kirkelig ledelsesproblematikk og arbeidsgiverkompetanse også ofte trekkes frem i 

samtalen når prester og kirkefolk samles i uformelle fora og jeg vil på grunnlag av disse tingene hevde at det 

synes å være et tydelig behov for kompetanseheving på alle ledelsesnivåer i kirken. Jeg vet at en del kirkefolk 

og ledere på mellomledernivå i kirken har tatt og tar videreutdanning i verdibasert ledelse den senere tiden. Det 

er bra og kan gi håp for fremtiden selv om jeg personlig ikke har opplevd nevneverdige praktiske resultater av 

denne kompetansehevingen foreløpig. Jeg mener imidlertid at innenfor kategorien verdibasert ledelse bør 

kirkeledere ha spesielt fokus på kompetanseheving innen områdene tillitsbasert ledelse og ledelse av 

kunnskapsmedarbeidere. De som i fremtiden skal ha sentrale ledelsesfunksjoner overfor presteskapet bør i 

tillegg tilegne seg spesialkunnskap om ledelse av «primadonnaen». Dette tror jeg er av vesentlig betydning 

både for fremtidig kirkelig rekruttering til prestetjeneste og for å motvirke at prester i tjeneste begynner å se 

etter grønnere beitemarker.  

I min studie har det kommet frem at både kirke og tjeneste betyr mye for prestene, og jeg opplever at de fleste 

prester har utvist stor endringsvilje, endringsmestring og overbærenhet i møte med de senere årenes 

omstillinger.  Mange meningsfulle arbeidsoppgaver, nærmøter med mennesker i ulike livssituasjoner og mye 

godt kollegialt fellesskap synes videre å bidra til fortsatt høy trivselsopplevelse i tjenesten og flere av 

respondentene i intervjuene gav også utrykk for at de hadde hatt et godt liv i kirkelig tjeneste. Jeg opplevde 

imidlertid også en slitenhet og en resignasjon hos flere av respondentene, og jeg vil tro også presters bærekraft 

og velvillighet i møte med uhensiktsmessig ledelse, høy arbeidsbelastning og ikke-optimale arbeidsrammer på 

sikt kan nå en grense, spesielt om det skulle komme til alvorlig konflikt mellom kall, meningsoppevelse og 

arbeidsrammer. Denne antakelsen støttes av det alvorlige funnet som kom fram i min analyse både av 

tallmaterialet og det kvalitative datamaterialet: I tallmaterialet kom fram at hele 40 % av respondentene var 

usikre eller stilte seg avvisende til å igjen gå inn i prestetjeneste med dagens rammer for tjenesten. I 

intervjuene uttrykte videre to av seks respondenter at de ikke ville valgt samme vei igjen, og en av de ferskeste 

i tjeneste sa at det kunne komme til et punkt der det ville oppleves mer meningsfullt å gjøre tjeneste som 

frivillig i kirken.  
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I forlengelsen av disse funnene finner jeg det også betimelig å igjen trekke frem den sterke skepsisen som kom 

fram i undersøkelsen når det gjelder fellesrådets evne til å håndtere arbeidsgiveransvaret i en fremtidig kirkelig 

ledelsesstruktur. Jeg vil oppfordre kirken til å merke seg dette funnet og ta dem med i betraktningen i det 

videre arbeidet med kirkelig ledelsesstruktur. Det er bred enighet i forskningen om at ledelse har stor potensiell 

betydning for både kreativitet og innovasjon og jeg tror kirken vil ha stort behov for begge deler i tiden som 

ligger foran oss.  

 

Jeg opplever at den høye spirituelle og meningsbærende verdien respondentene gir de relasjonsbaserte sidene 

av prestetjenesten, og betydningen anatomi, fleksibilitet, kreativitet og teologisk arbeid har for mange prester 

stemmer godt overens med hva motivasjonsforskningen sier om at motivasjon bygger på de tre grunnleggende 

psykologiske behovene kompetanse, selvbestemmelse og relasjoner. I min kvalitative undersøkelse kom det 

imidlertid fram at flere av respondenten opplever at tjenesten har blitt vesentlig mindre relasjonsbasert, at 

teologisk og kreativt arbeid taper rom og at tjenesten oppleves vesentlig mindre autonom etter innføringen av 

den nye arbeidsavtalen og plan- og rapporteringsverktøyet TID. Alt dette mener jeg er funn som bør fokuseres 

på og søkes motvirket i tiden som kommer. Hvis det ikke skjer, er jeg redd det kan få alvorlige konsekvenser 

for presters motivasjon, meningsopplevelse og bærekraft i tjenesten og gjøre det mindre attraktivt for unge 

mennesker å begi seg ut på veien til prestetjeneste. I den forbindelse vil jeg igjen trekke frem betydningen flere 

av respondentene i intervjuene forteller at nettopp relasjoner og nærmøte med prester og kirkefolk har hatt for 

dem på deres vei mot egen prestetjeneste.  

 

Mange prester opplever også at det har kommet både andre og nye oppgaver inn i deres tjeneste- og 

ansvarsområder de senere årene. Dette kommer tydelig fram i begge undersøkelsene jeg har gjort. I intervjuene 

trekker mange fram praktiske oppgaver som tidligere har vært ivaretatt av forgangne tiders faste kirketjenere 

nå ofte faller på prestene, noe som oppleves frustrerende og som tar både tid og stjeler fokus fra prestenes egne 

arbeidsoppgaver og kompetanseområder. Det å få bruke og bli verdsatt sin kompetanse nevnes i 

ledelsesforskningen som en vesentlig trivsels- og motivasjonsfaktor for kunnskapsmedarbeidere om de skal 

levere optimalt. I en tid der kirken både sliter med gudstjenesteoppslutning og tallene for dåp og andre 

kirkelige er for nedadgående, vil jeg hevde at kirken i denne situasjonen mer enn noen gang har behov for et 

teologisk kompetent, innovativt, motivert og kreativt presteskap som kan sette alle sine krefter inn på å snu den 

negative trenden gjennom relasjonsbygging og kreativt forkynnelsesarbeid. I den sammenheng vil jeg tror det 

er lite formålstjenlig for fremtidens kirkeoppslutning å fjerne det praktiske støtteapparatet rundt prestetjeneste 

og menighetsliv som opp gjennom historien og som har vært ivaretatt på eksemplarisk vis av historiens mange 
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kirketjenere. Jeg vil også tro at det ligger mye dårlig både faktisk og teologisk økonomi i å i stor utstrekning 

bruke tiden til dyr kirkelig fagkompetanse til å rydde matter og blande saft… 

 

Det er ingen tvil om at presteskapet har brukt mye tid og stått overfor store utfordringer og omstillinger de 

sendere årene og at dette har vært krevende for mange. Flere gjennomgripende reformer har pågått parallelt 

eller fulgt rett etter hverandre de senere årene. Det synes for meg som om presteskapet har utvist stor bærekraft 

og omstillingsvilje i møte med reformprosessene, men at de også nå er både slitne, lei av reformer og at det er 

en utbredt opplevelse at en god del av reformarbeidet ikke har vist seg å fungere godt og at prosessene i mange 

tilfeller ikke har vært optimale. I den forbindelse undrer jeg meg på om ikke en av grunnene til at prestene har 

evnet å utvise så stor bærekraft gjennom omstillingsprosessene er at mange ikke opplever rammene reelle og 

derfor i liten grad forholder seg til dem, slik som flere var inne på i intervjuene. Dette tror jeg kan gjelde både 

på grunnplanet og oppover i kontrollsystemet. 

 

Sett opp mot omstillingsforskningen jeg presenterte innledningsvis, ser det ut som om kirken i 

gjennomføringsfasen av sine reformprosesser har fått kjenne på konsekvensene av flere feilmanøvreringer som 

er i tråd med Stensaker og Hauengs forskning på bedrifter i omstillingsprosesser. Dette gjelder for eksempel 

tap av tillit til ledelsen, utydelig styringsstruktur og manglende engasjement blant ansatte31.  Etter mitt skjønn 

har det imidlertid ikke bare sviktet på vesentlige områder i gjennomføringsfasene av i kirkelige 

reformprosesser, det kan virke som om det også har funnet sted betydelig svikt i flere av planfasene. Min 

opplevelse er at det ikke er gjort grundige nok analyser og at man ikke har støttet seg mer på aktuell og 

relevant forskning og fagkunnskap når man har tatt vesentlige avgjørelser. Dette både når det gjelder ledelses- 

kreativitets- og motivasjonsforskning og forskning på bedrifter/organisasjoner i omstillingsprosesser. Flere av 

prosessene oppleves for meg å ha vært mer preget av hastverk og hestehandel enn av ledelses- og 

omstillingskompetanse, noe som også kom fram i noen av intervjuene. Eller som denne oppgavens veileder sa i 

et av veiledningsmøtene underveis: «Det kan synes symptomatisk at man hele veien har gått baklengs inn i 

prosessene». 

 

Omstillingsforskingen framhever også betydningen eierskap til reformene blant ansatte har for omstillingenes 

vellykkethet i gjennomføringsfasen. På det området mener jeg kirken har gjort vesentlige feil, spesielt i 

 
31 Stensaker, Inger (2016) i intervju med Dagens perspektiv. Hentet fra: https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-
gjennomforingen-de-fleste-feiler 
 

https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-de-fleste-feiler
https://www.dagensperspektiv.no/2016/omstilling-det-er-i-gjennomforingen-de-fleste-feiler
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forbindelse med prestenes nye arbeidsavtale og det medfølgende plan- og rapportregimet som fulgte avtalen. 

Jeg mener det ville ha båret langt bedre av sted om det var blitt gjort grundigere analyser av presteskapets 

opplevelser og behov på forhånd, om man hadde tatt større hensyn til relevant forskning, og om et bredere 

utvalg av prestestemmer enn fagforeningsrepresentantene hadde fått lyde, både i sentrale forhandlinger og i 

den konkrete utarbeidelsen av rammer og avtaler.  

 

Også når det gjelder fagmiljøenes betoning av hvor viktig kontinuerlig evaluering er i omstillingsprosesser, 

synes jeg kirken har mye å lære av omstillingsforskningen. Når det gjelder gudstjeneste- og 

trosopplæringsreformen har det riktig nok vært gjort noe evaluering som har ført til positive endringer, spesielt 

når det gjelder gudstjenestereformen. Jeg etterlyser imidlertid en rask og grundig evaluering av de nye 

rammene som er lagt for prestetjenesten og disses hensiktsmessighet i forhold til tjenestens karakter, og også 

større vilje i arbeidsgiverlinjen til å utarbeide mer tjenlige rammer for prestetjenesten i tråd med 

evalueringenes resultat. Det holder ikke å møte kritiske innspill med holdningen «Det er ikke noe å gjøre med, 

nå er det sånn» og «Det var Presteforeningen som godkjente avtalen».  Eller som omstillingsforskeren 

Stensaker sier: 

 

«Det viktigste er å anerkjenne at det finnes et problem. Ikke be om unnskyldning, men å se framover. Man 

bør legge opp en felles samarbeidsplan med ønskede resultater, som også sier noe om hvordan man vil 

arbeide sammen framover for å komme dit32» 

 

Det man bør gjøre er altså å sette sammen et bredt utvalg til å se på rammene og snakke om dette på en 

løsningsorientert måte. I den forbindelse mener jeg det vil være spesielt viktig å la yngre presters stemme lyde 

tydelig i evalueringsprosessene, slik at man ikke går i samme felle ved utarbeidelsen av fremtidige rammer for 

prestetjenesten som man gjorde ved utarbeidelsen av gudstjenestereformen. Da tok man utgangspunkt i det 

man trodde var ungdommens ønsker og behov og i sin iver etter å imøtekomme disse kastet man om på det 

meste som var gammelt og kjent uten å forsikre seg om at det faktisk var det ungdommene spurte om og ønsket 

- og endte opp med et resultat fjernt fra ungdommenes nokså forsiktige ønsker om bedre språk, mer fleksibilitet 

og bredere musikktilfang i gudstjenestefeiringen. I intervjuene kom det også fram at noen av de eldste 

deltakerne hadde tanker og forestillinger som de yngre ikke kjente seg igjen i både når det gjaldt holdning til 

 
32 Ibid. 
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arbeidsbelastning og arbeidsrammer. Jeg tolker alle disse tingene dithen at det kan finnes flere feiloppfatninger 

i eldre kirkefolks oppfatninger om hva de yngre tenker, mener og har behov for. 

 

Fremover håper jeg man vil basere seg mer på dokumentert erfaring og fagkunnskap når viktige avgjørelser 

skal tas og rutiner skal legges om. Jeg tror kirkens fremtid og troverdighet står og faller med om man i 

prosessene som nå pågår evner å finne frem til en fremtidig kirkeordning og en fremtidig ledelses- og 

organisasjonsstruktur som synliggjør, for både kirkeansatte og kirkemedlemmer, at kirken tar sitt overordnede 

oppdrag på alvor. Dette blant annet ved å søke å legge til rette for at prestene, som er satt til å forvalte kirkens 

oppdrag i kraft av sitt kall og sin ordinasjon, kan gjøre dette innenfor rammer som oppleves realistiske, 

formålstjenlige og meningsbærende. Evner vi det tror og håper jeg at presteskapet vil fortsette å trives i sin 

tjeneste, yte sitt beste og sørge for at Guds ord også i fremtiden vil lyde høyt og klart i hver en avkrok av 

Norges land - så mennesker også i fremtiden kan berøres, bekreftes og beveges av evangeliets og 

sakramentenes kraft. 
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12. Avslutning 
Ut ifra materialet jeg har presentert i det foregående og min analyse og etterfølgende refleksjon rundt 

resultatene, opplever jeg å ha funnet god støtte i favør av min utgangshypotese for denne studien.  På tross av 

at det er store usikkerhetsmomenter knytet til en så lang og tematisk bred spørreundersøkelse som jeg har gjort, 

mener jeg å i rimelig grad ha verifisert min hypotese ved å ha vist til trender i tallmateriale som i stor grad 

understøttes og utdypes av det som kom frem i intervjuene. Jeg vil hevde at begge mine undersøkelser i 

vesentlig grad peker i samme retning, og mener å ha belagt dette ved min sammenstilling og drøfting av 

resultatene fra undersøkelsene.  

 

Jeg mener det kommer relativt klart fram i resultatene fra mine to undersøkelser at den senere tids kirkelige 

endringsprosesser har medført at osloprestene samlet sett har mindre tid til og fokus på sentrale 

tjenesteoppgaver og at deler av reformarbeidet også har påvirket et betydelig antall presters motivasjon og 

kreativitet i tjenesten i negativ retning. Dette synes for meg særlig å gjelde den nye arbeidsavtalen og dens 

strammere rammer og timetellingsregime, opplevelsen av en mindre relasjonsfokusert tjeneste og mindre rom 

for kreativitet og fleksibilitet i arbeidet, bortfallet av kirketjenerstillingen som praktisk støttefunksjon i preste- 

og menighetstjenesten og generell økende kirkelig byråkratisering i kjølvannet av reformprosessene. 

 

Det konkrete omfanget av konsekvensene og hvilke områder innen prestetjenesten som er mest berørt er ikke 

mulig å tallfeste konkret utelukkende på grunnlag av mine undersøkelser, men det kommer fram i begge deler 

av dette prosjektet at et betydelig antall prester opplever negative konsekvenser når det gjelder både 

forkynnelsesarbeid, diakoni og menighetsbyggende arbeid. Samlet sett mener jeg det er rimelig å hevde at det 

også må være snakk om betydelige negative konsekvenser som bør tas på alvor og undersøkes nærmere. 

 

I min drøfting av resultatene opp mot relevant forskning har jeg kommet frem til at kirken i flere av 

reformprosessene synes å ha tatt for lite hensyn til forskning og fagkompetanse i både plan- og 

gjennomføringsfasen av sentrale prosesser. På grunnlag av drøftingen har jeg videre pekt på behovet for 

hyppigere evalueringsrutiner i omstillingsprosesser og argumentert for at når det gjelder rammene for 

prestetjenesten, bør denne evalueringen komme raskt og at den bør baseres på både grundige analyser og 

relevant ledelses- motivasjons- og omstillingsforskning og at den bør skje i nært samarbeid med de berørte. 

Evalueringen bør også ha som siktemål størst mulig grad av hensiktsmessighet i forhold til både 



122 
 

tjenesteutøvelse, lønns- og kompetansenivå, vern og ivaretakelse av prestenes som arbeidstakere og, sist men 

ikke minst, kirkens overordnede oppdrag.  

 

Til slutt bør det sies at på tross av at flere av funnene jeg har gjort i mine undersøkelser kan gi et ganske 

nedslående bilde av tingenes tilstand på flere områder, skinner det også igjennom blant hovedstadens 

presteskap et stort engasjement for kirken, dens oppdrag og dens fremtid. Men mange prester er slitne og lei av 

reformer nå, så det haster med å bli ferdig med reformene og komme frem til mer helhetlige rammer og rutiner 

for prestetjenesten. Min erfaring og personlige opplevelse er at selv om mange er slitne og til dels resignerte, så 

finnes det også i store deler av presteskapet også håp om tro på at man etter hvert vil komme frem til gode og 

mer tjenlige løsninger på flere plan i kirkens organisasjons- og ledelsesstruktur.  I den forbindelse vil jeg 

avslutte hele mitt prosjekt med et sitat fra en av respondentene i den kvalitative undersøkelsen: 

«Noe har vært nyttig med New Public Management, men man har gått bort fra mye i det nå. Nå 

gjenfødes ledelse også i næringslivet. Det kan hende at pendelen slår tilbake til gammeldags pastoral 

ledelse der det handler om å lytte og kompromisse.  Jeg håper det - at man tar til vett til slutt. Kan 

hende så lander vi på beina og da har prosessene vært nyttige og lærerike. Mye står på spill i kirken. 

Det er viktig å snakke om dette på en løsningsorientert måte» 
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14. Appendiks 

1.Intervjuguide 
Det gjennomføres personlige intervjuer i form av strukturerte men frie samtaler, oppbygd med samme struktur 

og tematikk som det kvantitative spørreskjemaet respondentene får tilsendt på forhånd. Til hjelp underveis i 

samtalen er stikkord rundt tematikken. 

Personlige opplysninger. Kjønn, alder, tid i tjeneste, sivilstatus, type stilling (kapellan sokneprest), prosti. 

Autonomi, kreativitet og fleksibilitet.F leksibilitet-kreativitet - Autonomi-bærekraft - Autonomi-kreativitet -

Autonomi-motivasjon - 20% ubunden tid tilstrekkelig? Hvor mye? Samme rammer som andre yrkesgrupper? 

Åndelig overbygging. Kallstanke, kallsbevissthet, Gud eller Kirken, oppgaveprioritering, tydelige rammer, 

fritid. 

Ny arbeidsavtale og nye administrative rutiner. Realistiske rammer, formålstjenlige rammer, bortfall av 

boplikt, kirketjener, rekruttering, fokus, tid, rapport og plan, mestring, strukturering, grenser, tidsrapportering 

av kreative prosesser, plusstimer, underrapportering, betalt for ubekvem arbeidstid, arbeidsplass som andre. 

20% ubunden tid tilstrekkelig? Hvor mye? 

Løsrivelsen fra staten. Kirken som fremtidig arbeidsgiver, trygget, fremtidig økonomi. 

Gudstjenestereformen. Implementeringsfasen, merarbeid, endrede arbeidsformer, innvirkning på 

prekenarbeid og selvforberedelse, innvirkning på annet preste- og menighetsarbeid, fremmedgjøring, faglig 

veiledning, forberedelsestid gudstjeneste, involvering, stedegengjøring, oppgaveprioritering, positivt, negativt. 

Trosopplæringsreformen. Implementeringsfasen og merarbeid, i tråd med målsetning, resultat i forhold til 

økonomisk og personalmessig satsing, lokalt, sentralt, tidsbruk, kompetanse, fremtiden. 

Sluttbetraktninger. Hvordan har arbeidshverdagen endret seg, positivt, negativt, andre oppgaver, flere 

oppgaver, faglig oppdatering, oppgaveprioritering, kirkens oppdrag, fokus, tilstedeværelse, arbeid, fritid. 
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2. Info og samtykkeskriv kvalitativ del 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”[The times they are a changing]”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å gjøre en undersøkelse blant prestene i 

Oslo bispedømme, der hovedfokus vil være å finne ut noe om hvilken innvirkning den senere tids kirkelige 

omstillingsprosesser har hatt på prestenes generelle arbeidssituasjon, og på deres generelle trivsel i og motivasjon for 

tjenesten. Undersøkelsen vil være en del av en mastergrad. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

Formål/Prosjektbeskrivelse  

Den norske kirke har gjennomgått en rekke radikale forandringer de senere årene. Parallelt med den mest 

radikale forandringen, skillet mellom stat og kirke, har det pågått flere andre gjennomgripende reformer, på 

både arbeidsrettslig, liturgisk, teologisk og administrativt plan. Reformarbeidet har vært ressurskrevende, 

særlig økonomisk og personalmessig, og underveis har kirkens helhetlige økonomi blitt stadig strammere. 

Én av yrkesgruppe reformarbeidet har ført til vesentlige forandringer for, er kirkens prester. Som konsekvens 

av løsrivelsen fra staten og de senere årenes sentralkirkelige reformprosesser, har prestene ikke bare fått ny 

arbeidsgiver, nye arbeidsavtaler og helt andre rammebetingelser for sin tjeneste, de har også har vært sentrale i 

implementeringsarbeidet av store liturgiske og teologiske reformer, med alle de konsekvenser det har ført med 

seg i deres daglige virke. 

Med den bakgrunn vil jeg gjøre en undersøkelse blant prestene i Oslo bispedømme, der hovedfokus vil være å 

finne ut noe om hvilken innvirkning de kirkelige omstillingene har hatt på prestenes generelle arbeidssituasjon, 

og på deres generelle trivsel i og motivasjon for tjenesten.  

Jeg vil også se på osloprestenes erfaringer med og opplevelse av den gjennomgripende forandringen som 

gradvis har kommet til i synet på presterollen og prestetjenestens egenart, og som blant annet har resultert i 

bortfall av særbestemmelser for yrkesgrupper i såkalt «særskilt uavhengig stilling».  De senere tiårene har vi 

sett en forandring fra en tid med så sterkt fokus på kall og kallsbevissthet at liv og arbeid har gått over i 

hverandre, til dagens rådende oppfatning, at prester er arbeidstakere som alle andre, og dermed bør avlønnes på 

samme vis, underlegges de samme restriksjoner og gis de samme arbeidsrettslige rettigheter som alminnelige 

arbeidstakere. Det er uomtvistelig at prester i Den norske kirke ikke lenger har den samme autonomi i sin 

tjeneste som tidligere, og jeg finner det interessant å undersøke om innskrenkingen av fleksibiliteten og den 

personlige friheten i tjenesten har påvirket opplevelsen av egen arbeidshverdag med hensyn til motivasjon, 

kreativitet, kallsbevissthet og opplevelse av en høyere mening og styring i tjenesten. 

Målet med prosjektet, er å kartlegge hvorvidt reformarbeidet synes å ha virket formålstjenlig i forhold til 

kirkens og prestenes oppdrag og ansvar, og hvorvidt prestetjenesten, slik den er nå, er gitt rammer som gjør at 

Ånden får virke, kreativiteten får rom og menighetene kan bli rikelig betjent med prester som vil påta seg å 

forvalte Evangeliet også i fremtidens kirke. 

 

Ansvarlig for forskningsprosjektet 

Ansvarlig for forskningsprosjektet er Barbro Schmedling, prest i Bekkelaget og Ormøy menighet. Barbro Schmedling 

Ivar Knutsons vei 21 

1161 OSLO 



127 
 

Tlf. 936 82 453 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du blir spurt om å delta fordi du gjør prestetjeneste i Oslo bispedømme. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltakelse innebærer et intervju bygget opp som en strukturert, men fri samtale rundt endringsprosessene i kirken og 

disses innvirkning på prestehverdagen og rammene som er satt for den. Intervjuet vil ta ca. halvannen time. Intervjuet vil 

så renskrives og sendes deg til gjennomlesning og godkjenning. Du er fri til å endre innhold og formuleringer ved 

gjennomlesning.  

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen 

grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke 
vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene 

konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  

Behandlingsansvarlig institusjon er UIO ved Det teologiske fakultet. Veileder for prosjektet er professor Øyvind 

Norderval. Intervjuene vil bli anonymisert og lagret på min personlige bruker på kirkeserveren mens jeg jobber med 

analyse av materialet. Når oppgaven er levert, blir de slettet fra min personlige bruker. Siden dette er frie samtaler og 

bispedømmet ikke er så stort, finnes det en mulighet for at noe av det som kommer frem i intervjuene kan identifisere 

intervjuobjektet, men intervjuene vil anonymiseres så langt mulig og formålstjenlig og de vil ikke inneholde sensitive 

opplysninger. Prosjektets mål er å finne generelle trender og gi gode beskrivelser av disse, mer enn å beskrive spesifikke 

opplevelser. Det er dette som vil komme frem i den endelige masteroppgaven.   

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Ved prosjektslutt anonymiseres alle personopplysninger, intervjuene slettes og kun resultatene som er med i selve 

masteroppgaven beholdes. Resultatene i studien vil legges fram i håp om at de vil fremme formålstjenlige endringer for 

fremtidens prestetjeneste. 

Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Det teologiske fakultet. UIO har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 
UIO - Det teologiske fakultet ved Øyvind Norderval. oyvind.norderval@teologi.uio.no 
Vårt personvernombud: personvernombud@uio.no 
 

mailto:oyvind.norderval@teologi.uio.no
mailto:personvernombud@uio.no
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NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenesternsd.no) eller telefon: 55 58 21 17. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Norderval                                          Barbro Schmedling 
 
Prosjektansvarlig    Eventuelt student 
(Forsker/veileder) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  

 
 å delta i intervju i tråd med det som er beskrevet i det overstående informasjonsskriv. 
 

 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 31.05.2020 
Samtykke ble gitt ved retur av renskrevet intervju 
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3. informasjon til respondenter i spørreundersøkelsen 
 

The times they are a changing (For better, for worse..?) 

  
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt (en masteroppgave) hvor formålet er 

å kartlegge hvordan osloprestenes arbeidshverdag og arbeidsrammer oppleves i kjølvannet av den 

senere tids mange kirkelige omstillingsprosesser. 

Formål: 

Den norske kirke har gjennomgått en rekke radikale forandringer de senere årene. Parallelt med 

den mest radikale forandringen, skillet mellom stat og kirke, har det pågått flere andre 

gjennomgripende reformer, på både arbeidsrettslig, liturgisk, teologisk og administrativt plan. 

Reformarbeidet har vært ressurskrevende, særlig økonomisk og personalmessig, og underveis har 

kirkens helhetlige økonomi blitt stadig strammere.  

Én av yrkesgruppe reformarbeidet har ført til vesentlige forandringer for, er kirkens prester. Som 

konsekvens av løsrivelsen fra staten og de senere årenes sentralkirkelige reformprosesser, har 

prestene ikke bare fått ny arbeidsgiver, nye arbeidsavtaler og helt andre rammebetingelser for sin 

tjeneste, de har også har vært sentrale i implementeringsarbeidet av store liturgiske og teologiske 

reformer, med alle de konsekvenser det har ført med seg i deres daglige virke.  

Med den bakgrunn vil jeg gjøre en undersøkelse blant prestene i Oslo bispedømme, der 

hovedfokus vil være å finne ut noe om hvilken innvirkning de kirkelige omstillingene har hatt på 

prestenes generelle arbeidssituasjon, og på deres generelle trivsel i og motivasjon for tjenesten.  

Jeg vil også se på osloprestenes erfaringer med og opplevelse av den gjennomgripende 

forandringen som gradvis har kommet til i synet på presterollen og prestetjenestens egenart, og 

som blant annet har resultert i bortfall av særbestemmelser for yrkesgrupper i såkalt «særskilt 

uavhengig stilling».  De senere tiårene har vi sett en forandring fra en tid med så sterkt fokus på 

kall og kallsbevissthet at liv og arbeid har gått over i hverandre, til dagens rådende oppfatning, at 

prester er arbeidstakere som alle andre, og dermed bør avlønnes på samme vis, underlegges de 

samme restriksjoner og gis de samme arbeidsrettslige rettigheter som alminnelige arbeidstakere. 

Det er uomtvistelig at prester i Den norske kirke ikke lenger har den samme autonomi i sin 

tjeneste som tidligere, og jeg finner det interessant å undersøke om innskrenkingen av 

fleksibiliteten og den personlige friheten i tjenesten har påvirket opplevelsen av egen 

arbeidshverdag med hensyn til motivasjon, kreativitet, kallsbevissthet og opplevelse av en høyere 

mening og styring i tjenesten.  

Målet med prosjektet, er å kartlegge hvorvidt reformarbeidet synes å ha virket formålstjenlig i 

forhold til kirkens og prestenes oppdrag og ansvar, og hvorvidt prestetjenesten, slik den er nå, er 

gitt rammer som gjør at Ånden får virke, kreativiteten får rom og menighetene kan bli rikelig 

betjent med prester som vil påta seg å forvalte Evangeliet også i fremtidens kirke. 

Opplysningene behandles konfidensielt. Den tekniske gjennomføringen av 

spørreskjemaundersøkelsen foretas av Questback essentials. Forsker får utlevert data fra 

Questback uten tilknytning til e-post/IP-adresse. Opplysningene anonymiseres når prosjektet er 

ferdigstilt, innen 31.05.2020 
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3. Spørreundersøkelsen 

Personlige opplysninger 

1) Kjønn 

  Kvinne 

  Mann 

2) Sivilstatus 

  Enslig 

  Gift 

  Samboer 

3) Hvor lenge har du vært i prestetjeneste? 

  1-5 år 

  6-10 år 

  11-20 år 

  21-30 år 

  30-40 år 

4) Hvilken type stilling er du i? 

  Sokneprest 

  Menighetsprest 

  Kapellan 

  Annet 

5) Hvilket prosti jobber du i? 

  Domprostiet 

  Søndre Aker 

  Nordre Aker 

  Vestre Aker 

  Groruddalen 

  Bærum 

  Asker 

6) Har du barn? 

  Ja 

  Nei 

7) Hvor gamle er dine barn? 

1-3 år 

3-6 år 
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6-12år 

13-16 år 

16-18 år 

Over 18 år 
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Sammenheng mellom autonomi, kreativitet og fleksibilitet 

8) I hvor stor grad opplever du at kreativitet er viktig i din prestetjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

9) I hvor stor grad opplever du at er fleksibilitet i tjenesten er viktig for deg? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

10) I hvor stor grad opplever du at din kreativitet i tjenesten og tjenestens fleksibilitet har 

sammenheng? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/ vet ikke 

11) I hvor stor grad opplever du at din motivasjon for tjenesten og tjenestens fleksibilitet 

står i sammenheng? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Ikke viktig 

  Usikker/vet ikke 

12) I hvor stor grad opplever du at tjenestens fleksibilitet har betydning for din 

utholdenhet/yteevne i tjenesten som prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Ingen betydning 
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  Usikker/vet ikke 

13) Opplever du at dagens ramme med 20 % ubundet tid bidrar til tilstrekkelig fleksibilitet 

med hensyn til prestetjenestens egenart? 

  Ja 

  Nei 

14) Hvis nei, hvor mye av arbeidstiden som ubundet ville være mer gunstig? 

  30% 

  40% 

  50% 

  75% 

  100% 

  Usikker/vet ikke 

15) I hvor stor grad opplever du prestetjenesten som et arbeid som bør ha de samme 

arbeidstidsbestemmelser som andre yrkesgrupper i arbeidslivet ellers? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Ikke i det hele tatt 

  Usikker/vet ikke 
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Åndelig overbygging og autonomi 

16) Hvor stor betydning har åndelig overbygging og personlig kall fra Gud for deg i din 

tjeneste? 

  Stor betydning 

  Nokså stor betydning 

  Noen betydning 

  Liten betydning 

  Usikker/vet ikke 

17) I hvor stor grad greier du å skille tydelig mellom arbeid og fritid? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

18) I hvor stor grad opplever du at arbeid og fritid går over i hverandre 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

19) I hvor stor grad opplever du at kall fra kirken en viktig motivasjonsfaktor for deg i din 

tjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I lliten grad 

  Usikker/vet ikke 

20) I hvor stor grad opplever du autonomi (personlig frihet) som viktig for din bærekraft og 

utholdenhet i tjenesten? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 
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21) I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig 

stilling hatt negativ innvirkning på din autonomi i tjenesten? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

22) I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig 

stilling hatt negativ innvirkning på din motivasjon i tjenesten? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

23) I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig 

stilling har hatt negativ innvirkning på din oppgaveprioritering? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

24) I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig 

stilling har hatt noen innvirkning på din kallsbevissthet? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

25) I hvor stor grad opplever du tydelige rammer for din arbeidstid som positivt for din 

bærekraft og utholdenhet i tjenesten? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

26) I hvor stor grad opplever du en regulert og forutsigbar fritid som positivt for din 

bærekraft og utholdenhet i tjenesten? 

  I stor grad 
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  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 



137 
 

 

Gudstjenestereformens innvirkning på presters arbeidssituasjon 

27) I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har medført 

merarbeid for deg som prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

28) I hvor stor grad mener du at gudstjenestereformen har ført til endrede arbeidsformer 

for deg som prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I nokså stor grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

29) I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har ført til at 

du bruker mindre tid på  prekenarbeid? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

30) I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har ført til at 

du bruker mindre tid på selvforberedelse i forkant av søndagens gudstjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

31) I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har ført til at 

du bruker mindre tid på generelt forkynnelsesarbeid? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 
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  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

32) Nå som reformen er innført, i hvor stor grad bruker du mer tid på å forberede en 

gudstjeneste nå i forhold til tidligere? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

33) I hvor stor grad opplever du at gudstjenestereformen har ført til endret fokus for deg 

som prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

34) I hvor stor grad har du opplevd gudstjenestereformen som fremmedgjørende for deg i 

din tjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

35) I hvor stor grad har du opplevd at menigheten har følt seg fremmedgjort som følge av 

gudstjenesteformen? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

36) Hvilke av følgende ting opplever du som negativt med gudstjenestereformen: 

Involvering 

Fleksibilitet 

Stedegengjøring 

Egenproduksjon av liturgisk materiale 

Fremmedgjøring av menighet 

Fremmedgjøring overfor liturgien og de musikalske valgene 

Dårligere tid til selvforberedelse i forkant av gudstjenesten pga involvering og teamledelse 

Dårligere tid til prekenarbeid på grunn av mer involvering i forberedelsesarbeidet 

Mer logistikk 
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Mer teamledelse 

37) Hvilke av følgende ting opplever du om positivt med gudstjenesteformen: 

Involvering 

Fleksibilitet 

Stedegengjøring 

Teamledelse 

Tverrfaglighet 

Liturgisk kreativitet og fleksibilitet 

Egenproduksjon av liturgisk materiale 

Nye og mer aktuelle bønner 

Bedre og mer relevant liturgisk språk 

38) I hvor stor grad har du fått tilstrekkelig faglig veiledning av arbeidsgiver under 

reformens implementering? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 
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Trosopplæringsreformens innvirkning på presters arbeidssituasjon 

39) I hvor stor grad har implementeringen av trosopplæringsreformen medført merarbeid 

for deg som prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

40) I hvor stor grad opplever du at trosopplæringsreformen så langt fungerer i tråd med 

reformens målsetning? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

41) I hvor stor grad opplever du at reformen har gitt ønsket resultatet i forhold til 

personalmessing arbeidsinnsats? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

42) Nå da den har vært i funksjon et stykke tid, i hvor stor grad opplever du at 

trosopplæringsreformen medfører merarbeid for deg som prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

43) I hvor stor grad opplever du sammenheng mellom trosopplæringens tidsmessige og 

økonomiske ressursbruk og dens resultater i din menighet? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 
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  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

44) I hvor stor grad opplever du at reformen har gitt ønsket resultat i forhold til dens 

økonomiske satsing? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

45) Hvilke av følgende ting opplever du som positivt med trosopplæringsreformen: 

  Flere tematiske og mer varierte gudstjenester 

  Mer tverrfaglig samarbeid inn mot gudstjenestefeiringen 

  Mer involvering av barn og ungdom i gudstjenestefeiringen 

  Økonomiske tilskudd til menigheten 

  Nye stillingsressurser i menigheten 

46) Hvilke av følgende ting opplever du som negativt med trosopplæringsreformen: 

Mye arbeid med å utvikle lokal trosoplæringsplan fra 0-18 år 

Flere tematiske og mer varierte gudstjenester 

Mer involvering av barn og ungdom i gudstjenestefeiringen 

For omfattende plan 

For ambisiøs målsetning 

For rigide rammer for hva som kan regnes inn i planen 

Mye arbeid for lite resultat 
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Ny arbeidsavtale og nye administrative rutiners innvirkning på presters 

arbeidssituasjon 

47) I hvor stor grad opplever du at de nye rammene som er satt for presters plan- og 

rapporteringsarbeid er realistiske i forhold til presters faktiske arbeidshverdag? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

48) I hvor stor grad har du opplevd presters nye arbeidsavtale som formålstjenlig for 

prestetjenestens egenart? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

49) I hvor stor grad opplever du bortfallet av presters boplikt som positivt i en 

storbysammenheng? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

50) I hvor stor grad tror du et tilbud om tjenestebolig (borett) ville være positivt for 

rekruttering til prestetjeneste i en storbysammenheng? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

51) I hvor stor grad opplever du at planarbeid og rapporteringsarbeid tar fokus bort fra 

andre og viktigere deler av din tjeneste? 

  I stor grad 
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  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

52) I hvor stor grad opplever du at PLANARBEIDET du pålegges innenfor gjeldende 

rammer er realistiske i forhold til din faktisk forventede arbeidstid? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

53) I hvor stor grad opplever du at din RAPPORTERING av medgått arbeidstid er i 

overensstemmelse med din oppsatte arbeidsplan? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

54) I hvor stor grad har du opplevd at rammene for plan og rapportarbeidet stabile fra 

planperiode til planperiode? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

55) I hvor stor grad har du opplevd nye administrative rutiner for plan- og 

rapporteringsarbeid krevende å sette seg inn i? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

56) I hvor stor grad opplever du det mulig å legge realistiske planer for ditt arbeid innenfor 

arbeidsgivers pålegg om normalarbeidstid og medfølgende begrensning av hva det gis 

anledning til å planlegge på kveldstid og høytidsdager (Av økonomiske årsaker)? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 
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  Usikker/vet ikke 

57) I hvor stor grad har du opplevd skiftende rutiner som belastende? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

58) I hvor stor grad opplever du at du mestrer nye administrative rutiner? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

59) I hvor stor grad opplever du plan- og rapportarbeidet som tidkrevende? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

60) I hvor stor grad opplever du at stadig skiftende rutiner tar fokus bort fra viktigere deler 

av din tjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

61) I hvor stor grad opplever du at din arbeidsplan er til hjelp med strukturering av din 

arbeidstid? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

62) I hvor stor grad opplever du det problematisk å skulle planlegge etter rammer som ikke 

er realistiske? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 
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  Usikker/vet ikke 

63) I hvor stor grad opplever du det mulig å gjøre jobben din innenfor 35,5 timers 

arbeidsuke, der arbeidet fortrinnsvis skal skje innenfor normalarbeidstid? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

64) I hvor stor grad opplever du kirken som en arbeidsplass på linje med andre 

arbeidsplasser? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

65) Hvilken betydning har kompensasjon for ubekvem arbeidstid for deg i din 

prestetjeneste? 

  Stor betydning 

  Nokså stor betydning 

  Noen betydning 

  Liten betydning 

  Usikker/vet ikke 

66) I hvor stor grad opplever du at din egen oppgaveprioritering har forandret seg med 

innføring av nye administrative rutiner? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

67) I hvor stor grad opplever du at nye plan- og rapporteringsrutiner har gjort det enklere 

for deg å avgrense din arbeidstid. 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

68) I hvor stor grad rapporterer du tid for alt arbeid du gjør i din tjeneste? 

  I stor grad 
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  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

69) I hvor stor grad opplever du det mulig å tidsrapportere kreative prosesser knyttet til ditt 

prestearbeid? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

70) I hvor stor grad opplever du at nye rammer og rutiner har gjort det lettere for deg å 

sette grenser overfor arbeidsgiver? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

71) I hvor stor grad tror du de nåværende rammene for prestetjenesten vil virke positivt på 

fremtidig rekruttering til tjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

72) I hvor stor grad tror du at løsere rammer og større autonomi i tjenesten vil virke positivt 

på fremtidig rekruttering til prestetjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 
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Løsrivelsen fra staten og dens innvirkning på prestehverdagen 

73) I hvor stor grad har du opplevd usikkerhet i forhold til din fremtidige tjeneste som følge 

av skillet mellom kirke og stat? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

74) I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som gjennomtenkt på det 

økonomiske plan? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

75) I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som vel gjennomtenkt det 

strukturelle plan? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

76) I hvor stor grad har du tillit til kirken som framtidig arbeidsgiver for prestene? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

77) I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som negativt for kirken 

generelt? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 
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  Usikker/vet ikke 

78) I hvor stor grad opplever du skillet mellom stat og kirke som positivt for din tjeneste som 

prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

79) I hvor stor grad tror du skillet mellom stat og kirke som negativt for din tjeneste som 

prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

80) I hvor stor grad opplever du at det er en sammenheng mellom skillet kirke/stat og 

strammere økonomiske rammer for prestetjenesten? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

81) I hvor stor grad opplever du at det er en sammenheng mellom skillet mellom kirke og 

stat og mer rigide rammer for planarbeid og rapportering? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

82) Hvis du har vært ansatt lenge: Ville du ha valgt å gå inn i prestetjeneste igjen om kirken 

og ikke staten hadde arbeidsgiveransvaret? 

  Ja 

  Nei 

  Usikker/vet ikke 
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Reformperiodens samlede innvirkning på presters generelle arbeidssituasjon 

83) I hvor stor grad opplever du at din konkrete arbeidshverdag har forandret seg de senere 

årene? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

84) Har du flere arbeidsoppgaver nå enn for ti år siden? 

  Ja 

  Nei 

  Usikker/vet ikke 

85) Har du andre arbeidsoppgaver nå enn for ti år siden? 

  Ja 

  Nei 

  Usikker/vet ikke 

86) I hvor stor grad har reduksjonen i faste kirketjenerstillinger medført merarbeid for deg 

som prest? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

87) Bruker du samlet sett mindre tid på prekenarbeid og generelt forkynnelsesarbeid som 

følge av den senere tids mange kirkelige reformer og omstruktureringer? 

  Mye mindre 

  Noe mindre 

  Litt mindre 

  Like mye 

  Mer 

  Usikker/vet ikke 

88) Bruker du samlet sett mindre tid på sjelesorg og andre diakonale oppgaver som følge av 

kirkelige reformer og omstruktureringer? 

  Mye mindre 
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  Noe mindre 

  Litt mindre 

  Like mye 

  Mer 

  Usikker/vet ikke 

89) Bruker du mindre tid på menighetsbyggende arbeid som følge av den senere tids mange 

kirkelige reformer og omstruktureringer? 

  Mye mindre 

  Noe mindre 

  Litt mindre 

  Like mye 

  Mer 

  Usikker/vet ikke 

90) Bruker du mindre tid på faglig oppdatering som følge av den senere tids mange reformer 

og kirkelige omstruktureringer? 

  Mye mindre 

  Noe mindre 

  Litt mindre 

  Like mye 

  Usikker/vet ikke 

91) Bruker du mer tid på plan og rapporteringsarbeid som følge av den senere tids mange 

reformer og kirkelige omstruktureringer? 

  Mye mer 

  Noe mer 

  Litt mer 

  Like mye 

  Mindre 

  Usikker/vet ikke 

92) I hvor stor grad opplever du at den senere tids mange strukturelle og administrative 

endringer i kirken samlet sett har vært formålstjenlige for kirkens identitet og oppdrag? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikke/vet ikke 

93) I hvor stor grad opplever du at de senere års mange sentralkirkelige forandringer har 

tatt fokus bort fra sentrale kirkelige oppgaver? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 
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  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

94) I hvor stor grad opplever du at økende kirkelig byråkrati og administrasjon tar viktig 

tid fra sentrale kirkelige oppgaver? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Usikker/vet ikke 

95) I hvor stor grad tror du de senere års mange sentralkirkelige forandringer bidrar 

positivt når det gjelder rekruttering til fremtidig prestetjeneste? 

  I stor grad 

  I nokså stor grad 

  I noen grad 

  I liten grad 

  Ikke i det hele tatt 

  Usikker/vet ikke 

96) Om du skulle valgt om igjen, ut ifra de arbeidsrammene prestetjenesten nå har, ville du 

da ha valgt samme utdannelses- og yrkesvei? 

  Ja 

  Nei 

  Usikker/vet ikke 
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4. Statistisk tallmateriale 
Personlige opplysninger 

 

 

 

1. Kjønn 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Kjønn 63 1,43 0,49 1,00 

  

 

Navn Antall 

Kvinne 36 

Mann 27 

N 63 

  

  



 

 

 

2. Sivilstatus 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Sivilstatus 63 1,90 0,46 2,00 

  

 

Navn Antall 

Enslig 10 

Gift  49 

Samboer 4 

N 63 



 

 

 

3. Hvor lenge har du vært i prestetjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvor lenge har du vært i prestetjeneste? 63 3,11 1,26 3,00 

  

 

Navn Antall 

1-5 år 9 

6-10 år 10 

11-20 år 19 

21-30 år 15 

30-40 år 10 

N 63 

  

  



 

 

 

4. Hvilken type stilling er du i? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilken type stilling er du i? 63 2,13 1,08 2,00 

  

 

Navn Antall 

Sokneprest 28 

Menighetsprest 4 

Kapellan 26 

Annet 5 

N 63 

  

  



 

 

 

5. Hvilket prosti jobber du i? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilket prosti jobber du i? 65 4,12 1,86 4,00 

  

 

Navn Antall 

Domprostiet 6 

Søndre Aker 11 

Nordre Aker 7 

Vestre Aker 11 

Groruddalen 13 

Bærum 9 

Asker 8 

N 65 

  

  



 

 

 

6. Har du barn? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Har du barn? 63 1,27 0,44 1,00 

  

 

Navn Antall 

Ja  46 

Nei 17 

N 63 

  

  



 

 

 

7. Hvor gamle er dine barn? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvor gamle er dine barn? 47 4,13 1,65 4,00 

  

 

Navn Antall 

1-3 år 5 

3-6 år 9 

6-12år 16 

13-16 år 13 

16-18 år 7 

Over 18 år 26 

N 47 

  

  



 

 

Sammenheng mellom autonomi, kreativitet og fleksibilitet 

 

 

8. I hvor stor grad opplever du at kreativitet er viktig i din prestetjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at kreativitet er viktig i din prestetjeneste? 63 1,60 0,68 1,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 32 

I nokså stor grad 24 

I noen grad 7 

I liten grad 0 

Usikker/vet ikke 0 

N 63 

  

  



 

 

 

9. I hvor stor grad opplever du at er fleksibilitet i tjenesten er viktig for deg? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at er fleksibilitet i tjenesten er viktig for deg? 63 1,38 0,55 1,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 41 

I nokså stor grad 20 

I noen grad  2 

I liten grad 0 

Usikker/vet ikke 0 

N 63 

  

  



 

 

 

10. I hvor stor grad opplever du at din kreativitet i tjenesten og tjenestens fleksibilitet har sammenheng? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at din kreativitet i tjenesten og tjenestens 

fleksibilitet har sammenheng? 
61 2,03 0,97 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 21 

I nokså stor  grad 23 

I noen grad 12 

I liten grad 4 

Usikker/ vet ikke 1 

N 61 

  

  



 

 

 

11. I hvor stor grad opplever du at din motivasjon for tjenesten og tjenestens fleksibilitet står i sammenheng? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at din motivasjon for tjenesten og tjenestens 

fleksibilitet står i sammenheng? 
64 1,89 0,89 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 22 

I nokså stor grad 31 

I noen grad 9 

I liten grad 1 

Ikke viktig 0 

Usikker/vet ikke 1 

N 64 

  

  



 

 

 

12. I hvor stor grad opplever du at tjenestens fleksibilitet har betydning for din utholdenhet/yteevne i tjenesten som 
prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at tjenestens fleksibilitet har betydning for 

din utholdenhet/yteevne i tjenesten som prest? 
62 1,81 0,74 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 23 

I nokså stor grad 29 

I noen grad 9 

I liten grad 1 

Ingen betydning 0 

Usikker/vet ikke 0 

N 62 

  

  



 

 

 

13. Opplever du at dagens ramme med 20 % ubundet tid bidrar til tilstrekkelig fleksibilitet med hensyn til 
prestetjenestens egenart? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Opplever du at dagens ramme med 20 % ubundet tid bidrar til tilstrekkelig 

fleksibilitet med hensyn til prestetjenestens egenart? 
64 1,52 0,50 2,00 

  

 

Navn Antall 

Ja 31 

Nei 33 

N 64 

  

  



 

 

 

14. Hvis nei, hvor mye av arbeidstiden som ubundet ville være mer gunstig? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvis nei, hvor mye av arbeidstiden som ubundet ville være mer gunstig? 40 3,45 1,90 3,00 

  

 

Navn Antall 

30% 8 

40% 7 

50% 9 

75% 2 

100% 3 

Usikker/vet ikke 11 

N 40 

  

  



 

 

 

15. I hvor stor grad opplever du prestetjenesten som et arbeid som bør ha de samme arbeidstidsbestemmelser som 
andre yrkesgrupper i arbeidslivet ellers? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du prestetjenesten som et arbeid som bør ha de 

samme arbeidstidsbestemmelser som andre yrkesgrupper i arbeidslivet 

ellers? 

64 2,95 1,04 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 5 

I nokså stor grad 13 

I noen grad 32 

I liten grad 10 

Ikke i det hele tatt 2 

Usikker/vet ikke 2 

N 64 

  

  



 

 

Åndelig overbygging og autonomi 

 

 

16. Hvor stor betydning har åndelig overbygging og personlig kall fra Gud for deg i din tjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvor stor betydning har åndelig overbygging og personlig kall fra Gud for 

deg i din tjeneste? 
64 1,84 0,92 2,00 

  

 

Navn Antall 

Stor betydning 28 

Nokså stor betydning 22 

Noen betydning 11 

Liten betydning 2 

Usikker/vet ikke 1 

N 64 

  

  



 

 

 

17. I hvor stor grad greier du å skille tydelig mellom arbeid og fritid? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad greier du å skille tydelig mellom arbeid og fritid? 65 2,55 0,79 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 29 

I noen grad 24 

I liten grad 8 

Usikker/vet ikke 0 

N 65 

  

  



 

 

 

18. I hvor stor grad opplever du at arbeid og fritid går over i hverandre 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at arbeid og fritid går over i hverandre 62 2,82 0,68 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 1 

I nokså stor grad 18 

I noen grad 34 

I liten grad 9 

Usikker/vet ikke 0 

N 62 

  

  



 

 

 

19. I hvor stor grad opplever du at kall fra kirken en viktig motivasjonsfaktor for deg i din tjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at kall fra kirken en viktig motivasjonsfaktor 

for deg i din tjeneste? 
62 2,15 0,90 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 19 

I nokså stor grad 17 

I noen grad 24 

I lliten grad 2 

Usikker/vet ikke 0 

N 62 

  

  



 

 

 

20. I hvor stor grad opplever du autonomi (personlig frihet) som viktig for din bærekraft og utholdenhet i tjenesten? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du autonomi (personlig frihet) som viktig for din 

bærekraft og utholdenhet i tjenesten? 
62 1,56 0,66 1,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 33 

I nokså stor grad 23 

I noen grad 6 

I liten grad 0 

Usikker/vet ikke 0 

N 62 

  

  



 

 

 

21. I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig stilling hatt negativ 
innvirkning på din autonomi i tjenesten? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for 

særskilt uavhengig stilling hatt negativ innvirkning på din autonomi i 

tjenesten? 

63 3,51 1,18 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 8 

I noen grad 19 

I liten grad 16 

Usikker/vet ikke 16 

N 63 

  

  



 

 

 

22. I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig stilling hatt negativ 
innvirkning på din motivasjon i tjenesten? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for 

særskilt uavhengig stilling hatt negativ innvirkning på din motivasjon i 

tjenesten? 

62 3,61 1,10 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 4 

I noen grad 18 

I liten grad 22 

Usikker/vet ikke 14 

N 62 

  

  



 

 

 

23. I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig stilling har hatt negativ 
innvirkning på din oppgaveprioritering? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for 

særskilt uavhengig stilling har hatt negativ innvirkning på din 

oppgaveprioritering? 

61 3,69 0,95 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 1 

I nokså stor grad 4 

I noen grad 22 

I liten grad 20 

Usikker/vet ikke 14 

N 61 

  

  



 

 

 

24. I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for særskilt uavhengig stilling har hatt noen 
innvirkning på din kallsbevissthet? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at bortfallet av særbestemmelsene for 

særskilt uavhengig stilling har hatt noen innvirkning på din 

kallsbevissthet? 

64 3,78 0,91 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad  2 

I nokså stor grad 5 

I noen grad 8 

I liten grad 39 

Usikker/vet ikke 10 

N 64 

  

  



 

 

 

25. I hvor stor grad opplever du tydelige rammer for din arbeidstid som positivt for din bærekraft og utholdenhet i 
tjenesten? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du tydelige rammer for din arbeidstid som 

positivt for din bærekraft og utholdenhet i tjenesten? 
63 2,71 0,97 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 9 

I nokså stor grad 13 

I noen grad 29 

I liten grad 11 

Usikker/vet ikke 1 

N 63 

  

  



 

 

 

26. I hvor stor grad opplever du en regulert og forutsigbar fritid som positivt for din bærekraft og utholdenhet i 
tjenesten? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du en regulert og forutsigbar fritid som positivt 

for din bærekraft og utholdenhet i tjenesten? 
65 2,02 0,87 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 20 

I nokså stor grad 28 

I noen grad 13 

I liten grad 4 

Usikker/vet ikke 0 

N 65 

  

  



 

 

Gudstjenestereformens innvirkning på presters arbeidssituasjon 

 

 

27. I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har medført merarbeid for deg som 
prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at implementeringen av 

gudstjenestereformen har medført merarbeid for deg som prest? 
65 2,51 1,30 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 18 

I nokså stor grad 17 

I noen grad 17 

I liten grad 5 

Usikker/vet ikke 8 

N 65 

  

  



 

 

 

28. I hvor stor grad mener du at gudstjenestereformen har ført til endrede arbeidsformer for deg som prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad mener du at gudstjenestereformen har ført til endrede 

arbeidsformer for deg som prest? 
65 2,83 1,31 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 12 

I nokså stor grad 19 

I nokså stor grad 9 

I liten grad 18 

Usikker/vet ikke 7 

N 65 

  

  



 

 

 

29. I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har ført til at du bruker mindre tid på  
prekenarbeid? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at implementeringen av 

gudstjenestereformen har ført til at du bruker mindre tid på  

prekenarbeid? 

64 3,55 1,00 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 9 

I noen grad 14 

I liten grad 30 

Usikker/vet ikke 9 

N 64 

  

  



 

 

 

30. I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har ført til at du bruker mindre tid på 
selvforberedelse i forkant av søndagens gudstjeneste?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at implementeringen av 

gudstjenestereformen har ført til at du bruker mindre tid på 

selvforberedelse i forkant av søndagens gudstjeneste?  

62 3,50 1,06 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 7 

I noen grad 13 

I liten grad 30 

Usikker/vet ikke 8 

N 62 

  

  



 

 

 

31. I hvor stor grad opplever du at implementeringen av gudstjenestereformen har ført til at du bruker mindre tid på 
generelt forkynnelsesarbeid? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at implementeringen av 

gudstjenestereformen har ført til at du bruker mindre tid på generelt 

forkynnelsesarbeid? 

63 3,67 0,94 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 6 

I noen grad 12 

I liten grad 34 

Usikker/vet ikke 9 

N 63 

  

  



 

 

 

32. Nå som reformen er innført, i hvor stor grad bruker du mer tid på å forberede en gudstjeneste nå i forhold til 
tidligere? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Nå som reformen er innført, i hvor stor grad bruker du mer tid på å 

forberede en gudstjeneste nå i forhold til tidligere? 
65 3,02 1,25 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 9 

I nokså stor grad 13 

I noen grad 21 

I liten grad 12 

Usikker/vet ikke 10 

N 65 

  

  



 

 

 

33. I hvor stor grad opplever du at gudstjenestereformen har ført til endret fokus for deg som prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at gudstjenestereformen har ført til endret 

fokus for deg som prest? 
62 3,48 1,12 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 7 

I noen grad 18 

I liten grad 21 

Usikker/vet ikke 12 

N 62 

  

  



 

 

 

34. I hvor stor grad har du opplevd gudstjenestereformen som fremmedgjørende for deg i din tjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du opplevd gudstjenestereformen som 

fremmedgjørende for deg i din tjeneste? 
62 3,65 1,00 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 5 

I nokså stor grad 2 

I noen grad  10 

I liten grad 38 

Usikker/vet ikke 7 

N 62 

  

  



 

 

 

35. I hvor stor grad har du opplevd at menigheten har følt seg fremmedgjort som følge av gudstjenesteformen? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du opplevd at menigheten har følt seg fremmedgjort 

som følge av gudstjenesteformen? 
65 3,38 1,13 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 6 

I nokså stor grad 5 

I noen grad 23 

I liten grad 20 

Usikker/vet ikke 11 

N 65 

  

  



 

 

 

36. Hvilke av følgende ting opplever du som negativt med gudstjenestereformen: 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilke av følgende ting opplever du som negativt med 

gudstjenestereformen: 
54 6,17 2,10 6,00 

  

 

Navn Antall 

Involvering  0 

Fleksibilitet  5 

Stedegengjøring  10 

Egenproduksjon av liturgisk materiale   25 

Fremmedgjøring av menighet   29 

Fremmedgjøring overfor liturgien og de musikalske valgene 28 

Dårligere tid til selvforberedelse i forkant av gudstjenesten pga involvering og teamledelse 17 

Dårligere tid til prekenarbeid på grunn av mer involvering i forberedelsesarbeidet  16 

Mer logistikk   28 

Mer teamledelse 6 

N 54 

  

  



 

 

 

37. Hvilke av følgende ting opplever du om positivt med gudstjenesteformen: 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilke av følgende ting opplever du om positivt med gudstjenesteformen: 60 4,34 2,70 4,00 

  

 

Navn Antall 

Involvering  54 

Fleksibilitet  32 

Stedegengjøring  27 

Teamledelse  27 

Tverrfaglighet  26 

Liturgisk kreativitet og fleksibilitet  27 

Egenproduksjon av liturgisk materiale  15 

Nye og mer aktuelle bønner  24 

Bedre og mer relevant liturgisk språk 24 

N 60 

  

  



 

 

 

38. I hvor stor grad har du fått tilstrekkelig faglig veiledning av arbeidsgiver under reformens implementering? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du fått tilstrekkelig faglig veiledning av arbeidsgiver 

under reformens implementering? 
65 3,48 0,96 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 7 

I noen grad 23 

I liten grad 24 

Usikker/vet ikke 9 

N 65 

  

  



 

 

Trosopplæringsreformens innvirkning på presters arbeidssituasjon 

 

 

39. I hvor stor grad har implementeringen av trosopplæringsreformen medført merarbeid for deg som prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har implementeringen av trosopplæringsreformen 

medført merarbeid for deg som prest? 
64 2,92 1,24 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 8 

I nokså stor grad 16 

I noen grad 25 

I liten grad 3 

Usikker/vet ikke 12 

N 64 

  

  



 

 

 

40. I hvor stor grad opplever du at trosopplæringsreformen så langt fungerer i tråd med reformens målsetning? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at trosopplæringsreformen så langt fungerer i 

tråd med reformens målsetning? 
64 3,13 0,98 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 9 

I noen grad 32 

I liten grad 13 

Usikker/vet ikke 6 

N 64 

  

  



 

 

 

41. I hvor stor grad opplever du at reformen har gitt ønsket resultatet i forhold til personalmessing arbeidsinnsats?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at reformen har gitt ønsket resultatet i 

forhold til personalmessing arbeidsinnsats?  
63 3,48 1,11 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 3 

I nokså stor grad 9 

I noen grad 19 

I liten grad 19 

Usikker/vet ikke 13 

N 63 

  

  



 

 

 

42. Nå da den har vært i funksjon et stykke tid, i hvor stor grad opplever du at trosopplæringsreformen medfører 
merarbeid for deg som prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Nå da den har vært i funksjon et stykke tid, i hvor stor grad opplever du at 

trosopplæringsreformen medfører merarbeid for deg som prest? 
64 3,02 1,11 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 5 

I nokså stor grad 15 

I noen grad 27 

I liten grad 8 

Usikker/vet ikke 9 

N 64 

  

  



 

 

 

43. I hvor stor grad opplever du sammenheng mellom trosopplæringens tidsmessige og økonomiske ressursbruk og 
dens resultater i din menighet? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du sammenheng mellom trosopplæringens 

tidsmessige og økonomiske ressursbruk og dens resultater i din menighet? 
63 3,43 1,02 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 9 

I noen grad 22 

I liten grad 20 

Usikker/vet ikke 10 

N 63 

  

  



 

 

 

44. I hvor stor grad opplever du at reformen har gitt ønsket resultat i forhold til dens økonomiske satsing? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at reformen har gitt ønsket resultat i forhold 

til dens økonomiske satsing? 
62 3,63 0,99 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 1 

I nokså stor grad 6 

I noen grad 22 

I liten grad 19 

Usikker/vet ikke 14 

N 62 

  

  



 

 

 

45. Hvilke av følgende ting opplever du som positivt med trosopplæringsreformen: 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilke av følgende ting opplever du som positivt med 

trosopplæringsreformen: 
65 3,58 1,20 3,00 

  

 

Navn Antall 

Flere tematiske og mer varierte gudstjenester 3 

Mer tverrfaglig samarbeid inn mot gudstjenestefeiringen 8 

Mer involvering av barn og ungdom i gudstjenestefeiringen 24 

Økonomiske tilskudd til menigheten 8 

Nye stillingsressurser i menigheten 22 

N 65 

  

  



 

 

 

46. Hvilke av følgende ting opplever du som negativt med trosopplæringsreformen: 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilke av følgende ting opplever du som negativt med 

trosopplæringsreformen: 
56 4,92 2,04 6,00 

  

 

Navn Antall 

Mye arbeid med å utvikle lokal trosoplæringsplan fra 0-18 år 22 

Flere tematiske og mer varierte gudstjenester 3 

Mer involvering av barn og ungdom i gudstjenestefeiringen 0 

For omfattende plan 19 

For ambisiøs målsetning 19 

For rigide rammer for hva som kan regnes inn i planen 41 

Mye arbeid for lite resultat  32 

N 56 

  

  



 

 

Ny arbeidsavtale og nye administrative rutiners innvirkning på presters arbeidssituasjon 

 

 

47. I hvor stor grad opplever du at de nye rammene som er satt for presters plan- og rapporteringsarbeid er 
realistiske i forhold til presters faktiske arbeidshverdag?   

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at de nye rammene som er satt for presters 

plan- og rapporteringsarbeid er realistiske i forhold til presters faktiske 

arbeidshverdag?   

64 3,20 1,02 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 3 

I nokså stor grad 14 

I noen grad 19 

I liten grad 23 

Usikker/vet ikke 5 

N 64 

  

  



 

 

 

48. I hvor stor grad har du opplevd presters nye arbeidsavtale som formålstjenlig for prestetjenestens egenart? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du opplevd presters nye arbeidsavtale som 

formålstjenlig for prestetjenestens egenart? 
64 3,33 0,95 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad  3 

I nokså stor grad 8 

I noen grad 23 

I liten grad 25 

Usikker/vet ikke  5 

N 64 

  

  



 

 

 

49. I hvor stor grad opplever du bortfallet av presters boplikt som positivt i en storbysammenheng? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du bortfallet av presters boplikt som positivt i en 

storbysammenheng? 
65 3,18 1,33 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 14 

I nokså stor grad 5 

I noen grad 7 

I liten grad 33 

Usikker/vet ikke 6 

N 65 

  

  



 

 

 

50. I hvor stor grad tror du et tilbud om tjenestebolig (borett) ville være positivt for rekruttering til prestetjeneste i 
en storbysammenheng? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad tror du et tilbud om tjenestebolig (borett) ville være 

positivt for rekruttering til prestetjeneste i en storbysammenheng? 
63 2,57 1,39 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 20 

I nokså stor grad 12 

I noen grad 14 

I liten grad 9 

Usikker/vet ikke 8 

N 63 

  

  



 

 

 

51. I hvor stor grad opplever du at planarbeid og rapporteringsarbeid tar fokus bort fra andre og viktigere deler av 
din tjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at planarbeid og rapporteringsarbeid tar 

fokus bort fra andre og viktigere deler av din tjeneste? 
65 2,92 1,06 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 9 

I nokså stor grad 10 

I noen grad 25 

I liten grad 19 

Usikker/vet ikke 2 

N 65 

  

  



 

 

 

52. I hvor stor grad opplever du at PLANARBEIDET du pålegges innenfor gjeldende rammer er realistiske i forhold til 
din faktisk forventede arbeidstid? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at PLANARBEIDET du pålegges innenfor 

gjeldende rammer er realistiske i forhold til din faktisk forventede 

arbeidstid? 

63 3,22 1,00 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad  10 

I noen grad 21 

I liten grad 24 

Usikker/vet ikke 4 

N 63 

  

  



 

 

 

53. I hvor stor grad opplever du at din RAPPORTERING av medgått arbeidstid er i overensstemmelse med din 
oppsatte arbeidsplan? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at din RAPPORTERING av medgått arbeidstid 

er i overensstemmelse med din oppsatte arbeidsplan? 
62 3,27 0,83 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 0 

I nokså stor grad 11 

I noen grad 27 

I liten grad 20 

Usikker/vet ikke 4 

N 62 

  

  



 

 

 

54. I hvor stor grad har du opplevd at rammene for plan og rapportarbeidet stabile fra planperiode til planperiode? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du opplevd at rammene for plan og rapportarbeidet 

stabile fra planperiode til planperiode? 
63 3,30 1,23 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 18 

I noen grad 19 

I liten grad 7 

Usikker/vet ikke 17 

N 63 

  

  



 

 

 

55. I hvor stor grad har du opplevd nye administrative rutiner for plan- og rapporteringsarbeid krevende å sette seg 
inn i?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du opplevd nye administrative rutiner for plan- og 

rapporteringsarbeid krevende å sette seg inn i?  
65 3,14 0,94 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 10 

I noen grad 27 

I liten grad 21 

Usikker/vet ikke 3 

N 65 

  

  



 

 

 

56. I hvor stor grad opplever du det mulig å legge realistiske planer for ditt arbeid innenfor arbeidsgivers pålegg om 
normalarbeidstid og medfølgende begrensning av hva det gis anledning til å planlegge på kveldstid og høytidsdager 
(Av økonomiske årsaker)? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du det mulig å legge realistiske planer for ditt 

arbeid innenfor arbeidsgivers pålegg om normalarbeidstid og 

medfølgende begrensning av hva det gis anledning til å planlegge på 

kveldstid og høytidsdager (Av økonomiske årsaker)? 

63 3,29 0,93 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 3 

I nokså stor grad 9 

I noen grad 21 

I liten grad 27 

Usikker/vet ikke 3 

N 63 

  

  



 

 

 

57. I hvor stor grad har du opplevd skiftende rutiner som belastende? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du opplevd skiftende rutiner som belastende? 62 3,06 0,98 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 8 

I nokså stor grad 4 

I noen grad 26 

I liten grad 24 

N 62 

  

  



 

 

 

58. I hvor stor grad opplever du at du mestrer nye administrative rutiner?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at du mestrer nye administrative rutiner?  64 1,86 0,77 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 20 

I nokså stor grad 36 

I noen grad 6 

I liten grad 1 

Usikker/vet ikke 1 

N 64 

  

  



 

 

 

59. I hvor stor grad opplever du plan- og rapportarbeidet som tidkrevende? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du plan- og rapportarbeidet som tidkrevende? 64 2,95 0,96 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 6 

I nokså stor grad 12 

I noen grad 26 

I liten grad 19 

Usikker/vet ikke 1 

N 64 

  

  



 

 

 

60. I hvor stor grad opplever du at stadig skiftende rutiner tar fokus bort fra viktigere deler av din tjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at stadig skiftende rutiner tar fokus bort fra 

viktigere deler av din tjeneste? 
63 2,83 1,13 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 12 

I nokså stor grad 9 

I noen grad 22 

I liten grad 18 

Usikker/vet ikke 2 

N 63 

  

  



 

 

 

61. I hvor stor grad opplever du at din arbeidsplan er til hjelp med strukturering av din arbeidstid? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at din arbeidsplan er til hjelp med 

strukturering av din arbeidstid? 
62 3,32 0,89 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 3 

I nokså stor grad 6 

I noen grad 24 

I liten grad 26 

Usikker/vet ikke 3 

N 62 

  

  



 

 

 

62. I hvor stor grad opplever du det problematisk å skulle planlegge etter rammer som ikke er realistiske?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du det problematisk å skulle planlegge etter 

rammer som ikke er realistiske?  
63 2,79 1,35 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 15 

I nokså stor grad 12 

I noen grad 15 

I liten grad 13 

Usikker/vet ikke 8 

N 63 

  

  



 

 

 

63. I hvor stor grad opplever du det mulig å gjøre jobben din innenfor 35,5 timers arbeidsuke, der arbeidet 
fortrinnsvis skal skje innenfor normalarbeidstid? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du det mulig å gjøre jobben din innenfor 35,5 

timers arbeidsuke, der arbeidet fortrinnsvis skal skje innenfor 

normalarbeidstid? 

64 3,44 0,90 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 9 

I noen grad 15 

I liten grad 35 

Usikker/vet ikke 3 

N 64 

  

  



 

 

 

64. I hvor stor grad opplever du kirken som en arbeidsplass på linje med andre arbeidsplasser? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du kirken som en arbeidsplass på linje med 

andre arbeidsplasser? 
64 3,17 0,84 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 1 

I nokså stor grad 11 

I noen grad 32 

I liten grad 16 

Usikker/vet ikke 4 

N 64 

  

  



 

 

 

65. Hvilken betydning har kompensasjon for ubekvem arbeidstid for deg i din prestetjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilken betydning har kompensasjon for ubekvem arbeidstid for deg i din 

prestetjeneste? 
64 2,91 1,17 3,00 

  

 

Navn Antall 

Stor betydning 12 

Nokså stor betydning 7 

Noen betydning 24 

Liten betydning 17 

Usikker/vet ikke 4 

N 64 

  

  



 

 

 

66. I hvor stor grad opplever du at din egen oppgaveprioritering har forandret seg med innføring av nye 
administrative rutiner? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at din egen oppgaveprioritering har forandret 

seg med innføring av nye administrative rutiner? 
65 3,54 0,99 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 3 

I nokså stor grad 5 

I noen grad 21 

I liten grad 26 

Usikker/vet ikke 10 

N 65 

  

  



 

 

 

67. I hvor stor grad opplever du at nye plan- og rapporteringsrutiner har gjort det enklere for deg å avgrense din 
arbeidstid. 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at nye plan- og rapporteringsrutiner har gjort 

det enklere for deg å avgrense din arbeidstid. 
65 3,25 1,10 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 6 

I nokså stor grad 7 

I noen grad 25 

I liten grad 19 

Usikker/vet ikke 8 

N 65 

  

  



 

 

 

68. I hvor stor grad rapporterer du tid for alt arbeid du gjør i din tjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad rapporterer du tid for alt arbeid du gjør i din tjeneste? 63 2,30 1,08 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 16 

I nokså stor grad 23 

I noen grad 16 

I liten grad 5 

Usikker/vet ikke 3 

N 63 

  

  



 

 

 

69. I hvor stor grad opplever du det mulig å tidsrapportere kreative prosesser knyttet til ditt prestearbeid?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du det mulig å tidsrapportere kreative prosesser 

knyttet til ditt prestearbeid?  
64 3,36 0,94 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 11 

I noen grad 17 

I liten grad 30 

Usikker/vet ikke 4 

N 64 

  

  



 

 

 

70. I hvor stor grad opplever du at nye rammer og rutiner har gjort det lettere for deg å sette grenser overfor 
arbeidsgiver? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at nye rammer og rutiner har gjort det lettere 

for deg å sette grenser overfor arbeidsgiver? 
63 3,32 0,99 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 3 

I nokså stor grad 7 

I noen grad 28 

I liten grad 17 

Usikker/vet ikke 8 

N 63 

  

  



 

 

 

71. I hvor stor grad tror du de nåværende rammene for prestetjenesten vil virke positivt på fremtidig rekruttering til 
tjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad tror du de nåværende rammene for prestetjenesten vil 

virke positivt på fremtidig rekruttering til tjeneste? 
64 3,31 1,20 3,50 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 7 

I nokså stor grad 8 

I noen grad 17 

I liten grad 22 

Usikker/vet ikke 10 

N 64 

  

  



 

 

 

72. I hvor stor grad tror du at løsere rammer og større autonomi i tjenesten vil virke positivt på fremtidig 
rekruttering til prestetjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad tror du at løsere rammer og større autonomi i tjenesten vil 

virke positivt på fremtidig rekruttering til prestetjeneste? 
64 2,75 1,24 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 12 

I nokså stor grad 17 

I noen grad 16 

I liten grad 13 

Usikker/vet ikke 6 

N 64 

  

  



 

 

Løsrivelsen fra staten og dens innvirkning på prestehverdagen 

 

 

73. I hvor stor grad har du opplevd usikkerhet i forhold til din fremtidige tjeneste som følge av skillet mellom kirke og 
stat? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du opplevd usikkerhet i forhold til din fremtidige 

tjeneste som følge av skillet mellom kirke og stat? 
65 3,46 0,81 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 7 

I noen grad 15 

I liten grad 41 

Usikker/vet ikke 0 

N 65 

  

  



 

 

 

74. I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som gjennomtenkt på det økonomiske plan? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som 

gjennomtenkt på det økonomiske plan? 
64 3,55 1,17 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 5 

I nokså stor grad 5 

I noen grad 20 

I liten grad 18 

Usikker/vet ikke 16 

N 64 

  

  



 

 

 

75. I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som vel gjennomtenkt det strukturelle plan? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som vel 

gjennomtenkt det strukturelle plan? 
64 3,20 1,12 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 5 

I nokså stor grad 12 

I noen grad 20 

I liten grad 19 

Usikker/vet ikke 8 

N 64 

  

  



 

 

 

76. I hvor stor grad har du tillit til kirken som framtidig arbeidsgiver for prestene? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har du tillit til kirken som framtidig arbeidsgiver for 

prestene? 
63 2,48 1,07 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 12 

I nokså stor grad 22 

I noen grad 19 

I liten grad 7 

Usikker/vet ikke 3 

N 63 

  

  



 

 

 

77. I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som negativt for kirken generelt? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du skillet mellom kirke og stat som negativt for 

kirken generelt? 
62 3,27 1,07 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 7 

I nokså stor grad 5 

I noen grad 17 

I liten grad 30 

Usikker/vet ikke 3 

N 62 

  

  



 

 

 

78. I hvor stor grad opplever du skillet mellom stat og kirke som positivt for din tjeneste som prest?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du skillet mellom stat og kirke som positivt for 

din tjeneste som prest?  
64 3,34 1,05 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 8 

I noen grad 22 

I liten grad 22 

Usikker/vet ikke 8 

N 64 

  

  



 

 

 

79. I hvor stor grad tror du skillet mellom stat og kirke som negativt for din tjeneste som prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad tror du skillet mellom stat og kirke som negativt for din 

tjeneste som prest? 
65 3,42 0,86 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 2 

I nokså stor grad 7 

I noen grad 21 

I liten grad 32 

Usikker/vet ikke 3 

N 65 

  

  



 

 

 

80. I hvor stor grad opplever du at det er en sammenheng mellom skillet kirke/stat og strammere økonomiske 
rammer for prestetjenesten? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at det er en sammenheng mellom skillet 

kirke/stat og strammere økonomiske rammer for prestetjenesten? 
65 2,63 1,10 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 11 

I nokså stor grad 19 

I noen grad 22 

I liten grad 9 

Usikker/vet ikke 4 

N 65 

  

  



 

 

 

81. I hvor stor grad opplever du at det er en sammenheng mellom skillet mellom kirke og stat og mer rigide rammer 
for planarbeid og rapportering? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at det er en sammenheng mellom skillet 

mellom kirke og stat og mer rigide rammer for planarbeid og 

rapportering? 

65 3,25 1,20 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 6 

I nokså stor grad 14 

I noen grad 12 

I liten grad 24 

Usikker/vet ikke 9 

N 65 

  

  



 

 

 

82. Hvis du har vært ansatt lenge: Ville du ha valgt å gå inn i prestetjeneste igjen om kirken og ikke staten hadde 
arbeidsgiveransvaret? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvis du har vært ansatt lenge: Ville du ha valgt å gå inn i prestetjeneste 

igjen om kirken og ikke staten hadde arbeidsgiveransvaret? 
60 1,80 0,96 1,00 

  

 

Navn Antall 

Ja 35 

Nei 2 

Usikker/vet ikke 23 

N 60 

  

  



 

 

Reformperiodens samlede innvirkning på presters generelle arbeidssituasjon 

 

 

83. I hvor stor grad opplever du at din konkrete arbeidshverdag har forandret seg de senere årene? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at din konkrete arbeidshverdag har forandret 

seg de senere årene? 
64 2,86 1,25 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 9 

I nokså stor grad 18 

I noen grad 20 

I liten grad 7 

Usikker/vet ikke 10 

N 64 

  

  



 

 

 

84. Har du flere arbeidsoppgaver nå enn for ti år siden? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Har du flere arbeidsoppgaver nå enn for ti år siden? 63 1,79 0,82 2,00 

  

 

Navn Antall 

Ja 29 

Nei 18 

Usikker/vet ikke 16 

N 63 

  

  



 

 

 

85. Har du andre arbeidsoppgaver nå enn for ti år siden? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Har du andre arbeidsoppgaver nå enn for ti år siden? 62 1,56 0,84 1,00 

  

 

Navn Antall 

Ja 41 

Nei 7 

Usikker/vet ikke 14 

N 62 

  

  



 

 

 

86. I hvor stor grad har reduksjonen i faste kirketjenerstillinger medført merarbeid for deg som prest? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad har reduksjonen i faste kirketjenerstillinger medført 

merarbeid for deg som prest? 
65 2,42 1,42 2,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 24 

I nokså stor grad 15 

I noen grad 10 

I liten grad 7 

Usikker/vet ikke 9 

N 65 

  

  



 

 

 

87. Bruker du samlet sett mindre tid på prekenarbeid og generelt forkynnelsesarbeid som følge av den senere tids 
mange kirkelige reformer og omstruktureringer? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Bruker du samlet sett mindre tid på prekenarbeid og generelt 

forkynnelsesarbeid som følge av den senere tids mange kirkelige reformer 

og omstruktureringer? 

64 3,41 1,60 3,50 

  

 

Navn Antall 

Mye mindre 8 

Noe mindre 14 

Litt mindre 10 

Like mye 20 

Mer  0 

Usikker/vet ikke 12 

N 64 
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88. Bruker du samlet sett mindre tid på sjelesorg og andre diakonale oppgaver som følge av kirkelige reformer og 
omstruktureringer? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Bruker du samlet sett mindre tid på sjelesorg og andre diakonale 

oppgaver som følge av kirkelige reformer og omstruktureringer? 
65 3,65 1,44 4,00 

  

 

Navn Antall 

Mye mindre 4 

Noe mindre  11 

Litt mindre 15 

Like mye 20 

Mer 4 

Usikker/vet ikke 11 

N 65 

  

  



 

 
 

 

89. Bruker du mindre tid på menighetsbyggende arbeid som følge av den senere tids mange kirkelige reformer og 
omstruktureringer? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Bruker du mindre tid på menighetsbyggende arbeid som følge av den 

senere tids mange kirkelige reformer og omstruktureringer? 
63 3,49 1,60 3,00 

  

 

Navn Antall 

Mye mindre 6 

Noe mindre 14 

Litt mindre 14 

Like mye 14 

Mer 2 

Usikker/vet ikke 13 

N 63 

  

  



 

 

 

90. Bruker du mindre tid på faglig oppdatering som følge av den senere tids mange reformer og kirkelige 
omstruktureringer? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Bruker du mindre tid på faglig oppdatering som følge av den senere tids 

mange reformer og kirkelige omstruktureringer? 
63 3,32 1,23 4,00 

  

 

Navn Antall 

Mye mindre 6 

Noe mindre 13 

Litt mindre 9 

Like mye 25 

Usikker/vet ikke 10 

N 63 

  

  



 

 

 

91. Bruker du mer tid på plan og rapporteringsarbeid som følge av den senere tids mange reformer og kirkelige 
omstruktureringer? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Bruker du mer tid på plan og rapporteringsarbeid som følge av den senere 

tids mange reformer og kirkelige omstruktureringer? 
65 2,63 1,60 2,00 

  

 

Navn Antall 

Mye mer 18 

Noe mer 19 

Litt mer 15 

Like mye 4 

Mindre 0 

Usikker/vet ikke 9 

N 65 

  

  



 

 

 

92. I hvor stor grad opplever du at den senere tids mange strukturelle og administrative endringer i kirken samlet 
sett har vært formålstjenlige for kirkens identitet og oppdrag?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at den senere tids mange strukturelle og 

administrative endringer i kirken samlet sett har vært formålstjenlige for 

kirkens identitet og oppdrag?  

61 3,62 0,81 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 0 

I nokså stor grad 5 

I noen grad 21 

I liten grad 27 

Usikke/vet ikke 8 

N 61 

  

  



 

 

 

93. I hvor stor grad opplever du at de senere års mange sentralkirkelige forandringer har tatt fokus bort fra sentrale 
kirkelige oppgaver?  

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at de senere års mange sentralkirkelige 

forandringer har tatt fokus bort fra sentrale kirkelige oppgaver?  
64 3,36 1,25 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 4 

I nokså stor grad 14 

I noen grad 18 

I liten grad 11 

Usikker/vet ikke 17 

N 64 

  

  



 

 

 

94. I hvor stor grad opplever du at økende kirkelig byråkrati og administrasjon tar viktig tid fra sentrale kirkelige 
oppgaver? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad opplever du at økende kirkelig byråkrati og administrasjon 

tar viktig tid fra sentrale kirkelige oppgaver? 
63 2,62 1,09 3,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 10 

I nokså stor grad 20 

I noen grad 21 

I liten grad 8 

Usikker/vet ikke 4 

N 63 

  

  



 

 

 

95. I hvor stor grad tror du de senere års mange sentralkirkelige forandringer bidrar positivt når det gjelder 
rekruttering til fremtidig prestetjeneste? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

I hvor stor grad tror du de senere års mange sentralkirkelige forandringer 

bidrar positivt når det gjelder rekruttering til fremtidig prestetjeneste? 
65 4,45 1,15 4,00 

  

 

Navn Antall 

I stor grad 0 

I nokså stor grad 1 

I noen grad 15 

I liten grad 20 

Ikke i det hele tatt 12 

Usikker/vet ikke 17 

N 65 

  

  



 

 

 

96. Om du skulle valgt om igjen, ut ifra de arbeidsrammene prestetjenesten nå har, ville du da ha 
valgt samme utdannelses- og yrkesvei? 

 

Spørsmål N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Om du skulle valgt om igjen, ut ifra de arbeidsrammene prestetjenesten 

nå har, ville du da ha valgt samme utdannelses- og yrkesvei? 
65 1,72 0,92 1,00 

  

 

Navn Antall 

Ja 39 

Nei 5 

Usikker/vet ikke 21 

N 65 

  


