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Yrkeserfarenheter 
 
Kyrkoherde:  
Kyrkoherde i Folkungabygdens pastorat aug 2022→ Kyrkoherde med ansvar för pastoratets 

församlingar och verksamheter. Det 
innebär ledningsansvar för ca 110 
anställda medarbetare inom 
församlingsarbete och 
begravningsverksamhet. Tillhöriga i 
pastoratets fem församlingar är nästan  
22 000 och omsätter ca 110 miljoner kr 

 
 
Slaka Nykils pastorat aug 2016–2022 Kyrkoherde med ansvar för pastoratets 

samtliga verksamheter. Det innebar 
ledningsansvar för drygt 30 anställda 
medarbetare inom församlingsarbete och 
begravningsverksamhet. Tillhöriga i 
pastoratets fem församlingar var nästan 
7000 och budgeten omsatte ca 30 miljoner 
kr 

 
 
Vist Vårdnäs pastorat jan 2008–2016 Kyrkoherde med ansvar för pastoratets 

samtliga verksamheter. Det innebar 
ledningsansvar för 23 anställda 
medarbetare inom församlingsarbete, 
förskola och begravningsverksamhet. 
Tillhöriga i pastoratets två församlingar var 
ca 2800 och budgeten omsatte ca 16 
miljoner kr 

 
Kontraktsprost    Att på biskopens uppdrag biträda med  
2013–2016 Stångå kontrakt   ledning och tillsyn i ett antal pastorat i  
2015 tf. kontraktsprost i Söderköpings kontrakt stiftet. Detta innebär att utöva tillsyn, ge  
2016–2022 Östgötabygdens kontrakt  råd och inspirera.  
 
 
Stiftsadjunkt: 
Vik. Stiftgårdskaplan på Stiftsgården Vårdnäs  Som kaplan hade jag ansvaret för  
maj 2007 – dec 2007.   Stiftsgårdens kyrkliga profilverksamhet  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Komminister:  
Arbetsledande komminister    Som komminister hade jag ett delegerat  
i Linköpings Domkyrkoförsamling   ledningsansvar för ett distrikt i  
feb 2001 – dec 2007. Domkyrkoförsamlingen.  Det innebar 

arbetsledning av personal och ansvar för 
utveckling och den dagliga verksamheten 
samt budgetansvar. Utvecklingsarbetet 
innebar bland annat start av 
gudstjänstgrupper samt att knyta 
kontakter med olika intressenter och 
grupper i församlingens närmiljö 

 
Vik. komminister i Skänninge Pastorat   Arbete med församlingsverksamhet samt  
sept 2000 – jan 2001 med särskilt arbetslednings- och 

verksamhetsansvar för barn- och 
ungdomsverksamhet.  

 
Pastorsadjunkt och vik. komminister   Arbete med församlingsverksamhet.  
i Lidköpings församling jan 1999 – aug 2000 Som vik. komminister ingick verksamhets- 

och budgetansvar för ett av församlingens 
distrikt. 

Övriga anställningar: 
Vik. ungdomspastor i EFS 1993 Ansvar för barn- och ungdomsverksamhet 

inom en krets i Västsverige 
 
Försäljare Brandskyddsbolaget 1992  Resande säljare av brandskyddsmaterial 
 
Församlingsassistent/ungdomskonsulent   Arbete med barn- och ungdomsgrupper 
inom Svenska kyrkan /EFS 1989–91  i Svenska kyrkan och EFS regi 
 
Feriearbetat inom vården 1986–1989, 1992–1997 Arbetat som vårdbiträde 
 

Övriga uppdrag  
 
Deltagare i Linköpings stifts referensgrupp  Gällande arkiv, miljö, administration,  
2014–2017 samverkan och ledarskap 
    
 
Utbildare i Ledarskap för vigningstjänsten   Ledarskapskurs för nyvigda präster och  
2014–2022  diakoner i Linköpings stift. Utbildningen är  
  processinriktad och bygger på områdena  
  jag, grupp och organisation.  
 
 
Uppsatshandledare/examinator  Handleda studenter i deras  
Plushögskolan 2012–2022   examensarbete inom marknadsföring och  
    försäljning 
 
Ledarskapskonsult   Verksamhetsutvecklare och utbildare 
Pak AB 2012 → 
 
 
 



 

 

Utbildningar/Examina  
 
Linköpings universitet/Göteborgs universitet/ 
Enskilda Högskolan 
  
2020-sept 2022 Avlutad masterutbildning i teologi 
 
 
Gävle Högskola Examina   
2015–2020 Filosofie kandidat i Företagsekonomi 
 
Uppsala universitet Examina 
2007–2009 Filosofie magisterexamen i  
 pedagogiskt ledarskap och organisation 
 
2010 - 2012  Filosofie masterexamen i  
  pedagogiskt ledarskap och organisation 
 
Linköpings universitet/Lunds universitet Examina 
1994–1998 Teologie kandidat med inriktning 
 Kristendomen historia 
  
Skara Stift Examina 
1999 Prästexamen 
1999 Prästvigning 
 
Svenska kyrkans pastoralinstitut Examina 
1998 Pastoralteologisk utbildning 
 
Ållebergsgymnasiet Examina 
1986–1989 Naturvetenskaplig linje 3 åk 
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Förtroendeuppdrag 
 
Linköpings stifts kyrkosångsförbund 2006–2014 Suppleant, ledamot och vice ordförande 

 
Stiftelsen Biskop Wallenbergs minne 2014–2022 Styrelseledamot 
 
Vice president, Linköpings Zontaklubb 2020–2022 
President, Linköpings Zontaklubb 2022→ 
 
Styrelseledamot och programansvarig  
i Linköpings Rotaryklubb 2020 → 
 
Styrelseledamot och kassör i AKK i Linköping 2019 →  
 
Styrelseledamot i Verbum AB 2022→ 
 
Styrelseledamot i Sensus Östergötland/Småland 2022→ 
 

 
 
 
 
 
 


