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Samtal för att stötta präster i Karlstads stift 
Alla präster i Karlstads stift ska under det närmsta året få besök och samtal av representanter 
från stiftsorganisationen.  

Med start den 5 mars kommer kyrkoherdarna emeriti Jan Wahlberg och Lars Olsson att 
besöka stiftets 108 präster i tjänst. Genomresan är ett led i det rekryteringsprojektet som 
Karlstads stift initierade år 2016 på grund av den brist på präster som råder. Och syftet är att ta 
reda på hur prästerna trivs på sina arbetsplatser, för att hitta sätt att stötta dem på bästa sätt.  
 
– Som präst är man ofta ensam i sitt arbete. Dagarna karaktäriseras av glädjeämnen men också det som 
känns tungt. Det är ett arbete som innebär att ge mycket av sig själv, och i längden kan det vara tungt 
och pressande, säger Jan Wahlberg.  
 
– Men det är också ett arbete med många glädjeämnen, som ger engagemang och energi. Det är helt 
enkelt ett yrke som är ganska speciellt. Och det är viktigt att få en bild av hur vi genom projektet 
skapar attraktiva arbetsplatser och en rekryterande miljö. Därför genomför vi som första stift i Sverige 
en runda där vi faktiskt frågar hur det är och vad som kan förbättras, säger Lars Olsson.  
 
”Vill att våra präster ska vara stolta och nöjda” 
– Rekrytering är ett prioriterat område i Karlstads stift. Vi har de senaste åren jobbat intensivt för att 
hitta nya sätt att rekrytera präster, både på kort sikt och lång sikt. Men det är också viktigt att de 
präster som redan arbetar i stiftet har möjlighet att göra ett bra arbete och trivas, de här samtalen är ett 
sätt att fånga upp hur vi kan fortsätta vårt arbete både för varje individ och för gruppen präster i stort, 
säger biskop Sören Dalevi. 
 
I den undersökning som gjordes vid uppstart av projektet ställde i stort sett samma frågor till präster i 
tjänst, präster som jobbat i Karlstads stift tidigare och studenter på väg in i tjänst. Då kom det fram att 
man önskade fortbildningar, mentorskap och möjlighet till bland annat retreat. De tankarna har nu 
börjat ta form och man vill försäkra sig om att prioriteringarna är rätt.  
 
Rundresan beräknas ta ett år, då man ska täcka in Karlstad stifts prästkollegium. Totalt är det 108 
präster i både Dalsland och Värmland. Om någon önskar att samtala med en rutinerad kvinnlig präst 
istället så är det också möjligt att ordna. 
 
– Samtalen och relationerna är oerhört värdefulla för Karlstads stift. Vi vill att våra präster ska vara 
stolta och nöjda att arbeta just här och för en kyrka som är relevant i dagens samhälle, säger Jan 
Wahlberg.  
 
Vill du veta mer? Kontakta Jan Wahlberg, 073-521 30 38, eller Lars Olsson, 072-216 00 19. 
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