
Bilag 4  

 
Statistik over embedsperioder for sognepræster 

 
Kilde: Teologisk stat 2000, Biografier 
Udtrækning: De første 60 mænd og 60 kvinder i det alfabetiske register der opfyldte 
udvælgelseskriterierne 
Udvælgelseskriterier: Født 1945-1960. Har haft mindst et sognepræsteembede. Embedsskifte ved 
samme kirke regnes ikke for et skift, dvs. hvis den udtrukne er overgået fra hjælpepræst til 
kapellan/sognepræst eller fra kapellan til sognepræst kbf. Sømandspræster, der kan have haft svært 
ved at finde embede fra udlandet, er ikke medtaget. § 2 till. regnes som ligestillet med 
kandidattidspunkt. Præster, der efter konstitueringer i mange forskellige embeder fik fast embede 
lige før år 2000, er ikke medtaget. Præster, der før deres embedsperiode i Folkekirken har været 
ansat i andre kirkesamfund, er ikke medtaget. En kortvarig konstituering i et andet embede forud for 
første faste embede er ikke talt med. 
Teologisk stat 2000 er at anse som færdigredigeret i 1999, så den sidste embedsperiode blev regnet 
frem til og med 1999. 
Reliabilitet og validitet: Præstegruppens alderssammensætning kendes ikke; men hvis 
aldersfordelingen i PPA tages som repræsentativ er 64,5% af de 1846 sognepræster født 1945-1960. 
De 120 sognepræster udgør således kun 10% af målgruppen. Undersøgelsen er dermed ikke særlig 
reliabel og valid. Validiteten styrkes dog væsentligt af, at resultaterne stemmer overens med 
resultaterne i undersøgelsen ”Ligestilling i Folkekirken?” (LIF). Den kan således regnes for 
retningsgivende. 
 
Skema bilag 4 Statistik over embedsperioders længde for sognepræster 

 Mænd Kvinder Relaterede resultater fra 
”Ligestilling i Folkekirken?” 
1989 

Gennemsnits-
fødselsår 

51,4 
 

52,05 
 

 

Gennemsnits-
alder da 
kandidat 

30,92 
 

32,85 
 

I LIF? begyndte kvinder at læse 
senere og var et år længere om 
studierne  

Tid mellem 
kandidat og 1. 
embede 

1,55 
 

1,62 
 

I LIF? fik mænd og kvinder 
lige hurtigt embede efter 
kandidateksamen 

År i første 
embede 

39 ud af 60 var rejst fra 
1. embede 

Gennemsnit: 8,31 år 
 
Gennemsnitstid for 
mænd der beklædte 
første embede mere end 
5 år: 10,8 år 

 
21 sad fortsat i 1. 
embede 

27 ud af 60 var rejst fra 
1. embede 

Gennemsnit: 5,04 år 

 
Gennemsnitstid for 
kvinder der beklædte 
første embede mere end 
5 år: 8,6 år 
 
33 sad fortsat i 1. 
embede 

I LIF? havde kvinder beklædt 
deres nuværende stilling kortere 
tid end mænd 



Gennemsnit: 14,62 år 
 

Gennemsnit: 10,24 år 
 

År i andet 
embede og 
derefter 

9 ud af 39 var rejst fra 2. 
embede 

Gennemsnit: 6,89 år 

 
2 ud af 9 var rejst fra 3. 
embede 

 
9 ud af 60 var holdt som 
præster, nogle for at 
blive undervisere andre 
af ukendte grunde 

1 havde været ude af 
embede og var vendt 
tilbage 

8 ud af 27 var rejst fra 2. 
embede 

Gennemsnit: 6,75 år 

 
1 ud af 8 var rejst fra 3. 
embede 

 
4 ud af 60 var holdt som 
præster, nogle for at 
blive undervisere andre 
af ukendte grunde 

1 havde været ude af 
embede og var vendt 
tilbage 
 

 

 


