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Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka möjliga påverkansfaktorer som leder fram 

till karriärvalet att bli präst. 

 

För att svara på syftet har jag intervjuat sex prästkandidater som är i slutet på sin utbildning. 

Intervjuerna har behandlat deras livsförlopp fram till där de befinner sig idag. Resultatet har 

analyserats utifrån careershipteorin, som är en yrkesvalsteori utvecklad av Phil Hodkinson 

och Andrew Sparkes. Teorin baserar sig på resultatet utifrån en undersökning författarna gjort 

av unga vuxna i Storbritannien. Careershipteorin bygger på tre dimensioner: 

1. Individen gör karriärval som är pragmatiska och delvis rationella utifrån sitt habitus. 

2. Individens karriärval påverkas av fältet som denne agerar inom, de andra personerna 

som finns inom fältet samt de ojämlika resurser de förfogar över. 

3. Karriärval påverkas av var i livet individen befinner sig och de omständigheter som 

besluten tas under. 

Hodkinson och Sparkes skriver att karriärval görs utifrån individens sociala och ekonomiska 

kontext. Individens yrkesval kan endast förstås utifrån hans eller hennes kultur, livshistoria 

och familjebakgrund. Nyare teorier om yrkesval benämns karriärutvecklingsteorier och 

omfattar samhällsfaktorer, utbildnings- och arbetsmarknadsutbud såväl som 

uppväxtförhållanden, familj och tillfälligheters betydelse. 

 

Resultat från intervjuundersökningen har också jämförts med den tidigare svenska forskning 

som finns inom området prästers yrkesvalsprocess. Den tidigare forskningen utgörs av en 

avhandling om prästkandidaters bakgrund och rolluppfattning av Anders Bäckström samt en 

rapport om innebörden av att bli och vara präst av Else-Maj E. Falk. 

 

I resultatet har det framkommit att vägen till att bli präst har kantats av många tankar och 

tvivel där prästkandidaterna har funderat över sin kallelse och duglighet att bli präst. Innan det 

har varit möjligt för kandidaterna att bli präster har de varit tvungna att mogna och lära känna 

sig själva. Således krävs det livserfarenhet för att bli präst och därför är präst numera vanligen 

en andrakarriär. Individuellt kyrkligt engagemang både under uppväxten och i vuxen ålder 

tycks spela roll i prästkandidaternas karriärutveckling. Familj och vänner är viktiga i 

yrkesvalprocessen såväl som tillfälligheter och rådande omständigheter har betydelse för 

karriärutvecklingens riktning. Att bli präst är inget självklart val och upplevs inte alltid som 

frivilligt av de intervjuade prästkandidaterna. I slutändan har de varit tvungna att följa sin 

kallelse och utbilda sig till präst trots sitt tidigare motstånd. Under utbildningstiden tycks 

motvärnet suddas ut och kandidaterna socialiseras in i prästrollen. 

 

Nyckelord: karriärutveckling, karriärutvecklingsteori, prästblivande, yrkesvalsprocess 
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Förord 
 

 

Den här höstterminen har varit min hittills mest intensiva men också roligaste på Uppsala 

universitet. Ibland har det känts som att jag drunknat i text men mestadels har det känts lyxigt 

att få fördjupa sig i ett ämnesområde som intresserar mig. Det har varit otroligt lärorikt och 

även om jag stundtals tvivlat på min egen förmåga och uppsats duglighet kan jag med stolthet 

konstatera att jag tog mig i land. Mycket tack vare min sambo Peter som dragit upp mig och 

tålmodigt lyssnat på mina monologer om yrkesvalsprocess och möjliga påverkansfaktorer. 

 

Jag vill rikta stort tack till de prästkandidater som tog sig tid och berättade för mig om sina 

liv. Utan er hade inte den här uppsatsen varit möjlig. 

 

Jag vill även tacka min handledare, Per Hansson, som kunnigt och proffsigt bistått mig i mitt 

uppsatsarbete. 

 

Uppsala i december 2010, 

 

Josefin Borg 
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1. Inledning 
 

I det här kapitlet ges en kort introduktion till uppsatsens ämnesområde. Jag berättar även 

varför jag valt att skriva om prästkandidaters yrkesvalsprocess. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens disposition. 

 

Frågan ”vad ska du bli när du bli stor” har nog de flesta fått när de var barn. Svaret kan vara 

skådespelare, brandman, astronaut eller sångerska, eller egentligen vad som helst. Det sista 

den trotsige tonåringen vill är att bli som mamma och pappa och harva på deras tråkiga jobb. 

Som barn ligger världen framför oss och det finns inga begränsningar för vad vi kan jobba 

med som vuxna. Med åren smyger sig ofta visheten in. Det är svårt att lyckas som 

skådespelare, det är hård konkurrens inom musikbranschen och det finns litet behov av 

astronauter i Sverige. 

 

Dagens utbildningsutbud ska stå till förfogande för alla. Att läsa på universitet och högskolor 

är gratis. Till gymnasiet får eleverna välja vilket program de vill. På pappret kan individen 

alltså bli nästan vad som helst. Verkligheten säger något annat. För att komma in på 

gymnasiet fordras godkända betyg och många universitets- och högskoleutbildningar kräver 

höga medelbetyg. Om sanningen ska fram så blev många av de trotsiga tonåringarna som 

mamma och pappa. Alla har inte valt exakt samma yrke men åtskilliga finns sannolikt kvar 

inom samma socioekonomiska sfär. Om mamma är socionom blev dottern kanske 

sjuksköterska, rörmokarens son blev elektriker och advokatens barn blev läkare. Det här 

gäller dock inte för alla. Ibland blir snickarens dotter vd och bankchefens son butikssäljare.  

 

Människor gör inte sina yrkesval vid en bestämd tidpunkt. Nyare teorier om yrkesval, kallade 

karriärutvecklingsteorier, beskriver yrkesvalet som en process som består av många olika 

delbeslut och påverkansfaktorer. Under livets gång får människan nya lärdomar. Arbete, 

studier och familjebildande leder till nya erfarenheter och nya sysselsättningar. När människor 

fattar karriärval kan det finnas många faktorer att ta hänsyn till, såsom geografisk 

tillgänglighet eller familjesituation. Tidigare val påverkar senare beslut och mellan 

valsituationerna får vi nya kunskaper och insikter. 

 

Förr i tiden var det vanligt att prästens son också blev präst men det har hänt mycket inom 

Svenska kyrkans värld under historiens gång.  1958 fick även kvinnor rätt att prästvigas. För 

tio år sedan ändrades relationen mellan Svenska kyrkan och staten. Antalet medlemmar i 

kyrkan har minskat sedan lagen om religionsfrihet instiftades i början av 1950-talet. Färre 

människor går i kyrkan nu än för några årtionden sedan. Det är inte längre en självklarhet för 

alla att döpas eller konfirmeras. Det går till och med att begravas borgerligt. Av 

dagstidningarna kan man få känslan av Svenska kyrkan är på bortgång men i själva verket är 

det en stor organisation med många medarbetare. Runt 22 000 personer är i dagsläget 

anställda i Svenska kyrkan. Förutom präster så arbetar bland annat vaktmästare, diakoner, 

ekonomer, församlingspedagoger, jurister, kyrkomusiker och administratörer i kyrkan. Utöver 



6 

 

de anställda så finns det massor av frivilligt engagerade i hela landet.
1
 År 2009 var 71 % av 

befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan, 18 miljoner gudstjänstbesök gjordes och ungefär 

hälften av alla nyfödda döptes
2
. Faktum är att de allra flesta begravningar sker i kyrkan och 

många människor gifter sig och konfirmerar sig. Utöver detta bedrivs barn-, ungdoms- och 

vuxenverksamhet, det kan vara allt från kyrkans barntimmar till syföreningar. Svenska kyrkan 

är således en stor organisation som sysselsätter massor av människor och bedriver många 

olika sorters verksamheter, vilket innebär att kyrkan också kan ses som en attraktiv 

arbetsplats. 

 

I Svenska kyrkan arbetar runt 3 400 präster, varav cirka 1 200 är kvinnor. Framtidsutsikterna 

för yrket bedöms som goda. Bland prästers möjliga arbetsuppgifter kan nämnas gudstjänster, 

dop, vigslar, konfirmandundervisning, själavård, begravningar och ungdomsträffar. Att vara 

präst kan vara tufft då en del av arbetet innebär att möta människor i sorg och svåra 

livssituationer, men samtidigt roligt då många av uppgifterna är sammankopplade glädjefyllda 

högtider som exempelvis bröllop och dop.
3
 Om prästens uppgifter står på Svenska kyrkans 

hemsida att läsa:  

Uppdraget att vara präst gäller hela livet, både inom och utom tjänsten. Dessa högtidliga ord 

uttalas vid prästvigningen: En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda 

församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en 

herde för Guds hjord. En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för 

människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen.
4
 

Att vara präst framstår som ett speciellt yrke med särskilda åtaganden. Det är en livslång 

gärning där det ingår att leva som föredöme för församlingen. För att kunna bli präst måste 

den sökande bli antagen av biskopen i ett stift. En antagningsgrupp prövar om kandidaten är 

lämplig för prästtjänst utifrån ett antal kriterier som Svenska kyrkan har utformat. 

 

Jag har, som många andra universitetsstudenter, arbetat några år efter studenten medan jag 

funderade på vad jag skulle bli när jag blev stor. Barndomsdrömmen om att bli flygvärdinna 

var sedan länge borta och jag hade ingen aning om vad jag ville ägna mitt framtida yrkesliv 

åt. Så småningom påbörjade jag studier i pedagogik och valde att fortsätta inom 

personalvetarområdet. De här åren av universitetsstudier och funderingar på kommande 

yrkesliv har resulterat i många tankar om yrkesvalsprocessen. Som personalvetarstudent och 

blivande personalvetare är rekrytering en viktig fråga. Dels är målet efter avslutad utbildning 

att bli rekryterad och dels är rekrytering något som många yrkesverksamma personalvetare 

arbetar med. Utgångspunkten blir då många gånger rekrytering ur arbetsgivarens synvinkel. 

Hur ska jag som personalvetarstudent agera för att bli rekryterad av en framtida arbetsgivare? 

Vad ska jag som rekryterare tänka på i rekryteringsförfarandet? Men det finns även en annan 

sida av rekrytering, där individen eller arbetstagaren är i fokus. De människor som söker ett 

                                                 

1
 Svenska kyrkan. Arbeta för något du tror på. (Hämtad 2010-11-19) 

2
 Svenska kyrkan. Kyrkan i siffror. (Hämtad 2010-11-19) 

3
 Svenska kyrkan. Arbeta som präst. (Hämtad 2010-09-17) 

4
 Svenska kyrkan. Arbeta som präst. (Hämtad 2010-09-17) 
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arbete torde ha en process bakom sig där de har kommit fram till att det är just det här 

området de vill arbeta med, de har kanske till och med gått en universitetsutbildning för att nå 

sitt drömyrke.  

 

När jag slutligen kom fram till att skriva kandidatuppsats blev jag nyfiken på att undersöka 

hur andras yrkesvalsprocess har gestaltat sig. Vad är det som gör att vi väljer vissa yrken? Hur 

går valprocessen till? Jag insåg att jag var tvungen att begränsa mig till att undersöka en 

specifik yrkesgrupp och då föll valet snabbt på präster. Valet av yrkesgrupp hade flera 

orsaker. Dels var jag nyfiken på ”människan bakom prästkragen”. Dels är präster den enda 

yrkesgrupp där den blivande arbetsgivaren genom antagning avgör vilka som får läsa till 

präst. Det finns specifika kriteriegrupper som den blivande prästen ska uppfylla, bland annat 

om personlighet och moralisk integritet. Det finns många krav att leva upp till för de som vill 

bli präster – och jag undrade vilka människorna är som väljer prästyrket? 

 

I den här uppsatsen kommer jag att fokusera på prästkandidaters yrkesvalsprocesser. Dels 

kommer jag att kartlägga yrkesvalsprocess genom karriärutvecklingsteorier och tidigare 

forskning, dels kommer jag att göra en egen undersökning. Genom att intervjua 

prästkandidater har jag undersökt möjliga påverkansfaktorer som så småningom leder till 

yrkesvalet att bli präst. 

1.1 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande vis: efter inledningen presentas relevant 

bakgrundshistorik. Därefter presenteras uppsatsens syfte och aktuella frågeställningar. Efter 

syftet kommer metoden, där jag redogör för uppsatsens genomförande. När metodvalen 

redogjorts för kommer teoridelen där två karriärutvecklingsteorier presenteras. Avsnittet 

därpå består av tidigare forskning inom området prästers yrkesvalsprocess. Därefter kommer 

resultatet från intervjuerna att presenteras. Resultatet binds sedan ihop i ett analyskapitel. 

Slutligen sammanfattas uppsatsen i kapitlet avslutande kommentarer.   
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2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet kommer jag att presentera bakgrundsinformation som rör studiens 

ämnesval. Först presenteras Svenska kyrkan, sedan innebörden av att arbeta som präst inom 

kyrkan och sist berättas om yrkesval och karriärutvecklingsteorier. 

 

För att få en inblick i vad det betyder att arbeta som präst behövs först och främst kunskap om 

organisationen som präster arbetar inom, Svenska kyrkan. För att förstå innebörden av att 

vara präst anser jag det nödvändigt att presentera fakta om prästens uppgifter, utbildning, 

antagningskriterier och vigningslöften. Antagningsprocessen av prästkandidater, kriterierna 

för att få bli präst och löftena som prästen har avgett till Svenska kyrkan är exempel på 

särskiljande drag som skiljer prästyrket från många andra akademiska yrken. Jag kommer 

även att presentera yrkesvalets historia där jag beskriver hur de första 

karriärutvecklingsteorierna har vuxit fram för att slutligen komma till hur det är idag. 

2.1 Svenska kyrkan 
Svenska kyrkan är ett kristet trossamfund med evangelisk-luthersk bekännelse. Svenska 

Kyrkan tror på treenigheten – en enda Gud i form av Fadern, Sonen och den helige Anden 

som skapar, frälser och ger liv. I centrum står Jesus Kristus och evangeliet om honom. 

Grundläggande för Svenska kyrkans tro är tilliten till Gud. Kyrkans grundläggande tro, 

bekännelse och lära ska lysa igenom i allt som görs och sägs inom kyrkans regi. Det innebär 

att de som företräder kyrkan, till exempel prästerna, delar tron och lever ett kristet liv.
5
  

 

Svenska kyrkan delar upp Sverige i 13 stift som vart och ett leds av en biskop. De olika stiften 

är geografiska platser som exempelvis Uppsala stift eller Härnösands stift. Stiften är i sin tur 

indelade i kontrakt. I varje kontrakt ingår ett visst antal församlingar. I Sverige finns cirka 

1800 stycken församlingar. Församlingen har gudstjänstfirande, undervisning, diakoni och 

mission som primärt ansvar. Diakoni är kyrkans sociala arbete. Undervisningen består främst 

av konfirmandarbete. Församlingarna är självstyrande med ett kyrkoråd som utgör styrelse 

och en kyrkoherde som ansvarar för samordning, ledning och tillsyn.
6
 Biskopen har bland 

annat som uppgift att viga präster och diakoner, vårda kyrkans enhet och se till att läran och 

andra bestämmelser följs. Till sin hjälp har biskopen domkapitlet som vanligen består av 

honom eller henne, domprosten i domkyrkoförsamlingen samt fem ledamöter.
7
 

 

Fram till mitten av 1800-talet var utbildning och sjukvård kyrkans ansvar. 1951 antogs 

religionsfrihetslagen vilket innebar att medlemmarna kunde utträda ur Svenska kyrkan utan 

att samtidigt inträda i något annat religiöst samfund. Det högsta beslutande organet i Svenska 

kyrkan är Kyrkomötet som har hand om beslutsfattande i övergripande frågor på nationell 

                                                 

5
 Kyrkoordningen: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum, 2009. 

6
 Svenska kyrkan. Så styrs Svenska kyrkan. (Hämtad 2010-10-07) 

7
 Kyrkoordningen. 



9 

 

nivå. Biskopsmötet har en viktig del i kyrkans ledning som rådgivande och vägledande 

funktion i aktuella ärenden.
8
 

2.2 Präst i Svenska kyrkan 
I de traditionella arbetsuppgifterna för präster ingår församlingsarbete med gudstjänster, dop, 

konfirmationer, vigslar, begravningar och själavård. De flesta präster arbetar i församlingar 

runtom i Sverige. Det finns ett mindre antal präster som tjänstgör som lärare och i mission i 

Svenska kyrkan i utlandet eller inom Svenska kyrkans internationella arbete. Det finns även 

präster som arbetar inom ungdoms- och studentrörelsen, på stiftkanslierna samt på sjukhus 

och inom kriminalvården.
9
  

 

Svenska kyrkan pekar ut förkunnelse eller predikan som en av prästens främsta uppgifter. 

Prästen är även sakramentsförvaltare och liturg. Det betyder att det är hans eller hennes 

uppgift att leda sin församling i bön, lovsång och tillbedjan samt fira nattvard och döpa. 

Prästen har också ansvar för undervisning, att vara kateket. Detta görs främst genom 

förkunnande men även i barn-, ungdoms-, konfirmand- och föräldragrupper. Likaså är prästen 

ansvarig för undervisning i andra grupper som kan finnas i församlingen, till exempel i 

samtalsgrupper av olika slag, syföreningar eller bibelstudiegrupper. Själavård är en av 

prästens centrala uppgifter. Själavården sker i samtal, bikt och bön. Prästen har tystnadsplikt 

och kan få ta emot svåra förtroenden. Slutligen ligger det på prästens ansvar att vara ledare 

för arbetslaget och församlingen samt att vara ledare på det andliga planet.
10

 

 

I min studie har jag intervjuat prästkandidater som läser sin sista eller näst sista termin på 

prästutbildningen. Den sista delen av prästutbildningen läses på Svenska kyrkans 

Pastoralinstitut som finns i Lund och Uppsala. Prästkandidaterna som jag har intervjuat läser i 

på institutet i Uppsala, i fortsättningen kallad Pastoralinstitutet. Undervisningen där fokuserar 

främst på vigsel, dop, begravning och människors liv. För att få läsa den sista delen av 

prästutbildningen som är förlagd vid Pastoralinstitutet måste kandidaten ha en teologie 

kandidatexamen, ha läst Svenska kyrkans grundkurs, gått i själavård samt läst den pastorala 

ramen som består av ett antal kurser vid Pastoralinstitutet. Sammanlagt blir då utbildningen 

fem och ett halvt år. Det är även möjligt att läsa en integrerad prästutbildning på Johannelunds 

teologiska högskola i Uppsala i fem och ett halvt år. Den som vill bli präst måste bli antagen 

av biskopen i det stift som denne vill arbeta i, därför bör den blivande prästkandidaten så 

tidigt som möjligt under teologistudierna ta kontakt med den som är rekryteringsansvarig i det 

aktuella stiftet. Nästa steg är praktik i stiftet. Efter en antagningskonferens, där de sökande 

bland annat intervjuas, får aspiranterna svar på om de blivit antagna för att få prästvigas i 

stiftet eller inte. Får den sökande ett nej gäller det i alla stift i fem år. När prästkandidaten 

fullgjort sin utbildning är det biskopen som beslutar om prästvigning.
11

  

 

                                                 

8
 Svenska kyrkan. Historik. (Hämtad 2010-10-07) 

9
 Arbetsförmedlingen. Präst och pastor. (Hämtad 2010-09-17) 

10
 Att bli präst i Svenska kyrkan: Biskopsmötet i samverkan med Svenska kyrkans utbildningsnämnd. Uppsala: 

Ärkebiskopsämbetet, 1997. 
11

 Svenska kyrkan. Om du vill bli präst. (Hämtad 2010-11-06) 
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För att kunna bli antagen som prästkandidat ska den blivande prästen uppfylla ett antal av 

Svenska kyrkan uppställda kriterier. Dessa kriterier är utformade som hjälp för 

antagningsgruppen och är inte en exakt mall. Det första kriteriet behandlar kallelse. Kallelsen 

har både en inre och yttre dimension som båda måste vara uppfyllda. Den inre kallelsen 

innebär att prästkandidaten har en andlig erfarenhet från Gud att denne är kallad att bli präst. 

Den yttre kallelsen kommer genom någon annan, som att exempelvis församlingsprästen eller 

anhöriga påtalar för kandidaten att denne är lämplig för prästtjänst. Antagningsprocessen är 

nästa led i den yttre kallelsen som fullbordas i biskopens beslut om antagning. Nästa kriterium 

är tro. Essentiellt är att individens tro står i samklang med kyrkans tro, lära och bekännelse. 

Det tredje kriteriet är andligt liv. Prästkandidatens andliga förankring ska finnas i 

församlingen och gudstjänsterna som hålls där eftersom kandidaten ska vara förankrad i 

Svenska kyrkan och insatt i kyrkans liv. Det fjärde kriteriet säger att prästkandidaten ska äga 

intellektuell kapacitet. Kandidaten måste kunna uttrycka sig riktigt i tal och skrift för att 

predikan, undervisning och samtal ska kunna ske på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Det 

femte kriteriet behandlar personlighet och ledarskap. För att passa som präst ska personen 

vara öppen och empatisk, kunna respektfullt lyssna och samtala. Att vara trygg i sig själv och 

ha god självkänsla är egenskaper som krävs då prästen både står i centrum men även är ensam 

i många saker. Prästkandidaten ska ha moralisk integritet där ord och handling 

korresponderar. Prästens olika arbetsuppgifter kräver förmåga att samarbeta, leda samt att 

underordna sig. Det sjätte och sista kriteriet säger att prästkandidaten ska ha god förankring i 

Svenska kyrkan. Kandidaten ska ha kunskap om och sympatisera med Svenska kyrkans 

bekännelsetradition och ordningar.
12

 

 

Prästämbetet vilar på fyra löften som uttalas vid vigningen. Prästen får svära trohet mot 

uppdraget att fullfölja de uppgifter som ingår i ämbetet men även att ta hand om sig själv, till 

exempel värna om sin hälsa. Det andra prästlöftet behandlar fasthet. Det innebär att stå kvar i 

kyrkans lära, att förkunna ordet så som det står i skrifterna samt att korrekt förvalta 

sakramenten, det vill säga dop och nattvard. Det tredje löftet lovar lojalitet och solidaritet mot 

Svenska kyrkan och dess ordning samt mot församlingar, stift och medarbetare. Prästen ska i 

sitt tjänsteutförande vara ödmjuk, hjälpsam och samarbetsvillig. Det fjärde och sista löftet 

avser trovärdighet. Det innebär att prästen ska leva på ett för Svenska kyrkan föredömligt sätt. 

Kyrkans trovärdighet och anseende får inte skadas av prästens sätt att leva. Som präst ska det 

man säger, gör och livsstilen korrespondera.
13

  

2.3 Att välja yrke 
Det är inte ovanligt att gå i sina föräldrars fotspår och tidigare har traditionen varit sådan att 

sonen ofta börjat arbeta inom samma yrke som fadern. Från reformationen på 1500-talet fram 

till 1700-talet kom två femtedelar av de präststuderande från prästfamiljer. Från mitten av 

1700-talet till 1970-talet har detta antal minskat successivt. Under 1970-talet utgjorde 

kandidater med prästbakgrund knappt en på tio. Nu för tiden går barnen inte i lika hög 

                                                 

12
 Att bli präst i Svenska kyrkan. 

13
 Ibid 
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utsträckning som förr i sina föräldrars fotspår utan en utökad individualism har växt fram vad 

gäller yrkesvalet.
14

 

 

Förmånen att själv välja sitt yrke infann sig för den större massan människor under 1900-talet. 

1902 är yrkesvägledningens födelseår då de första offentliga arbetsförmedlingarna öppnades i 

Sverige. När industrisamhället växte fram förändrades ekonomin, utbildningen och 

arbetslivet. Det skedde genom ändrade produktionsförhållanden, lönearbete, massutbildning, 

rationaliseringar och annat. Under denna tid utformar Frank Parsons vilka egenskaper som 

krävs för att individen ska göra ett förnuftigt yrkesval. För det första behöver individen vara 

klar över vem denne är, vad han eller hon har för intressen, kunskaper, förmågor, talanger, 

ambitioner, gränser och mål. För det andra behöver den yrkessökande ha kunskap om 

omvärlden, om vad som krävs för att lyckas inom olika yrken och vad det finns för fördelar, 

nackdelar, möjligheter och framtidsutsikter inom olika yrkesbanor. Slutligen behöver 

individen för att göra ett klokt yrkesval kunna föra ett klokt resonemang om relationen mellan 

dessa två faktagrupper, alltså vad individen har att erbjuda arbetslivet och vad arbetslivet har 

att erbjuda individen.
15

 

 

På 1950-talet utformar amerikanska forskare teorier om yrkesvalet som process istället för att 

som tidigare ses som engångsföreteelse. Yrkesvalsprocessen kopplas ihop med 

utvecklingspsykologins syn på att människan utvecklas hela livet. Teorierna om yrkesval 

benämns nu karriärutvecklingsteorier. De första amerikanska karriärutvecklingsteorierna går 

från att vara rationella, till att individens intressen avgör yrkesvalet, för att sedan ses som en 

utvecklingsprocess. I Sverige utvecklar Per Sjöstrand på 1960-talet teorin om yrkesvalet som 

process genom att se människans väg genom arbetslivet som kantad av brytpunkter där 

individen gör mer eller mindre medvetna val. Individens karriärlinje utgörs av individuella 

mönster av anställningar och studier.
16

 

 

Under de senaste årtiondena har karriärutvecklingsteorierna i högre grad tagit hänsyn till 

samhälleliga faktorers påverkan och inflytandet som andra kontextuella villkor har på 

yrkesvalsprocessen, såsom social bakgrund, familjebindningar, geografisk placering och 

tillgång på studie- och arbetsmöjligheter. Dagens arbetsmarknad kan ses som osäker och 

föränderlig, i termer av projektanställningar, arbetslöshet och samhällets växlande behov av 

arbetskraft och arbetsinriktning. Karriären är skiftande och kan därmed ta olika riktningar, 

individen är i ständig utveckling och det personliga livet och karriären flätas samman. 

Yrkesval hör således samman med livsstil och karriärutvecklingsbegreppet omfattar både hem 

och familj såväl som lönearbete och utbildning.
17

 

 

                                                 

14
 Bäckström, Anders. Religion som yrke: en studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och 

rolluppfattning vid 1970-talets slut. Uppsala: Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska föreningen. II Ny 

följd, 1983. 
15

 Fransson, Karin, et al. Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och andras ögon. Stockholm: 

Skolverket, 2004. 
16

 Ibid 
17

 Ibid 
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I slutet av 1900-talet kan två sorters karriärutvecklingsteorier urskiljas: psykologiska teorier 

som betonar det individuella och sociologiska teorier som fokuserar på arbetsmarknadens 

möjlighetsstrukturer. Phil Hodkinson och Andrew Sparkes fann dock i sin forskning om unga 

vuxnas karriärutveckling att ingen av teorierna som fanns stämde till fullo. Istället fann de att 

ungdomarna fattade karriärbeslut utifrån sin sociala, ekonomiska och kulturella kontext. 

Besluten var känslomässigt präglade och delvis rationella och rotade i ungdomarnas 

livshistoria. Författarna använder sig av Pierre Bourdieus begrepp när de slår fast att 

karriärbeslut tas utifrån individens habitus. I individens habitus finns ett regelsystem som 

berättar för individen vad denne ska tycka, tänka och göra. Regelsystemet bestämmer även 

vilka utbildningar och yrken som är lämpliga, tillgängliga och åtråvärda för individen. På så 

sätt är arbetsmarknaden och utbildningsutbudet segmenterad, för alla delar av dem är inte 

tillgängliga för alla människor. Individen har alltså en rad med yrken att välja på. Dock 

upplever sig inte individen vara begränsad eftersom dennes värderingssystem berättar att 

dessa tillgängliga yrken är tilltalande att arbeta med. Individen har ingen vilja att arbeta med 

”förbjudna” yrken då de inte alls är lika tilldragande som de arbeten som värderas högre av 

värderingssystemet. Vilka personer som finns runt individen, tillfälligheter och möjligheter 

som individen råkar träffa på påverkar också dennes karriärutveckling.
18

 

 

Slutsats 

Yrkesvalet är alltså en livslång process som benämns karriärutveckling. 

Karriärutvecklingsprocessen innefattar förutom lönearbete och studier även familj, fritid, 

samhällsdeltagande och tillfälligheter. Det finns många faktorer som påverkar 

karriärutvecklingen. Händelser och uppväxtvillkor präglar och möjliggör vissa val, 

brytpunkter, för människan. Var individen växt upp någonstans, under vilka förhållanden, 

samhällsförändringar, familjebildande, relationer, oförutsedda händelser och tillfälligheter 

påverkar individens liv och därmed också dennes karriärutveckling. 

2.4 Begreppsdefinition 
Kallelse är ett begrepp som förekommer frekvent i denna uppsats då Svenska kyrkan önskar 

att den blivande prästen ska ha en andlig erfarenhet från Gud att denne är kallad till bli präst. 

Kallelsen fullbordas genom antagning som prästkandidat i ett stift. 

 

Karriärutveckling avser i denna uppsats den process där individens liv av sysselsättningar 

formas. Alla områden inom individens liv kan påverka dennes karriärutveckling. Exempel på 

livsområden är arbetsliv, utbildning, familjeliv, ekonomi och fritid. Erfarenheter från dessa 

livsområden leder till nya karriärbeslut. 

 

Prästkandidat är i den här uppsatsen en person som studerar med avsikt att bli präst och är 

antagen som prästkandidat i ett stift. 

 

Yrkesvalsprocess har i denna uppsats samma innebörd som karriärutveckling. Inom 

forskningsvärlden benämns yrkesvalsprocess ofta som karriärutveckling. 

                                                 

18
 Fransson, et al., Ungdomars utbildnings- och yrkesval. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

I det här kapitlet presenteras studien syfte och vilka frågeställningar jag utformat för att 

ringa in detta. Slutligen presenteras de avgränsningar jag tagit hänsyn till i utarbetningen av 

syfte och frågeställningar. 

 

Att vara präst är ett yrke där det ställs krav på korrespondens mellan den personliga livsstilen 

och den yrkesmässiga gärningen. Fordringarna på prästen kan uppfattas krävande då denne 

exempelvis ska äga karisma, intellektuell kapacitet, ledaregenskaper, empatisk förmåga och 

vara en god lyssnare. Ämbetet är stängt på så sätt att biskopen efter råd från en 

antagningsgrupp avgör vilka av de sökande som får bli präster. Att vara präst gäller enligt 

Svenska kyrkan dygnet runt för resten av livet. Vilka är då de människor som väljer att bli 

präster? 

 

I dagens Sverige står det individen fritt att välja yrke efter eget tycke. Dock visar forskning på 

att valet inte är så fritt som man kan tro. Yrkesvalet är en livslång process som startar redan i 

barndomen. I begreppet karriärutveckling ingår studier, arbetsliv, familj, fritid och samhället i 

stort. Individens sociala, ekonomiska och kulturella bakgrund påverkar dennes 

livskarriärutveckling. Likaså har tidigare händelser inflytande på kommande val och 

brytpunkter.
19

  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka prästkandidaters yrkesvalsprocess och 

se hur karriärutvecklingsteorierna stämmer in på de intervjuade prästkandidaternas 

livsberättelser. 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som kan påverka och leda fram till 

karriärvalet att bli präst. Med hjälp av empiri i form av intervjuer med sex prästkandidater 

som läser sitt sista år på prästutbildningen, utvald teori om karriärutveckling och tidigare 

forskning ska följande frågeställningar besvaras: 

 

 Vilka bakgrundsfaktorer hos de intervjuade prästkandidaterna kan ha påverkat deras 

karriärutveckling?  

 

 Vilka utmärkande drag finns i de intervjuade prästkandidaternas karriärval? 

 

 Inom vilka sammanhang har de intervjuade prästkandidaternas karriärval fattats?  

 

 Vilka brytpunkter och erfarenheter i de intervjuade prästkandidaternas liv kan 

identifieras som betydelsefulla för deras yrkesvalsprocess?  

 

                                                 

19
 Fransson, et al., Ungdomars utbildnings- och yrkesval. 
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 Vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan prästkandidaterna 2010 och de 

som presenterats i tidigare forskning? 

Dessa frågeställningar har utformats för att tillsammans svara mot studiens syfte. I analysen 

kommer jag sedan att gå igenom och svara på syftet och frågeställningarna. De fyra första 

frågeställningarna är utformade utifrån careershipteorin som presenteras närmare i kapitel 5. I 

kapitel 5 motiverar jag även varför jag valt att använda mig av careershipteorin i analysen. 

Den femte och sista frågeställningen avser jämförelsen mellan empirin från min 

intervjuundersökning och resultatet av tidigare forskning. 

3.1 Avgränsning 
I frågeställningarna menas med prästkandidater endast de kandidater som jag har intervjuat 

och det är endast för dem som resultatet kommer gälla. Jag kommer inte att försöka uttala mig 

om karriärutvecklingen hos prästkandidater i allmänhet. 

 

Den tidigare forskning som mitt resultat kommer att jämföras med utgörs av två verk. Dels en 

avhandling av Anders Bäckström, och dels en studie av Else-Maj E. Falk. Den tidigare 

forskningen presenteras närmare i kapitel 6. Bäckströms avhandling behandlar dels 

prästkandidaternas bakgrund och dels kandidaternas yrkesrolluppfattning. Min jämförelse 

med avhandlingen kommer endast att behandla delen om prästkandidaternas bakgrund då jag 

anser att det är främst inom det området som påverkansfaktorer för yrkesval föreligger. 

Bäckström tar upp ett antal bakgrundsförhållanden och jag kommer att studera några av dem 

närmare, social och religiös bakgrund samt betydelsefulla personer för kandidaterna. 

Bäckström undersöker politisk bakgrund genom att kartlägga vilka partier prästkandidaterna 

och deras föräldrar röstar på, vilket jag inte anser är av relevans för mina frågeställningar. 

Enligt de karriärutvecklingsteorier jag använder mig av är den sociala bakgrunden snarare än 

den politiska av betydelse. Bäckström undersöker även prästkandidaternas geografiska 

bakgrund för att se om vissa hemstift är vanligare förekommande. Jag vill inte skriva ut vilka 

stift mina informanter är antagna i eller vilka städer de kommer ifrån då jag tror att det kan 

bidra till röjande av deras identiteter.  

 

På samma sätt som jag har gjort avvägningar och plockat ut för min undersökning relevanta 

delar ur Bäckströms avhandling, har jag också gjort så med Falks rapport. Falks studie 

handlar om att bli präst och om att vara präst. Som del i studien har hon undersökt 

prästkandidaters bakgrund och väg till prästutbildning och det är just den delen av hennes 

arbete som är relevant för min uppsats och som jag kommer att ta upp i denna uppsats. 
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4. Metod  
 

I den första delen av det här kapitlet kommer jag att förklara hur jag gått tillväga under 

uppsatsförfarandet. Jag kommer att förklara hur jag resonerade under olika delmoment i 

uppsatsgenomförandet och motivera mina ställningstaganden. I den andra delen resonerar 

jag kring vilken påverkan min förförståelse kan ha i tolkningsprocessen av materialet. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 
När jag bestämt mig för vilket ämnesområde som uppsatsen skulle behandla började jag med 

att läsa in mig på Svenska kyrkans organisation och innebörden av att vara präst i kyrkan. 

Sedan gick jag vidare genom att söka i Libris och Google efter karriärutvecklingsteorier och 

tidigare material om yrkesvalet präst. Exempel på sökord jag använde är yrkesval, prästers 

yrkesvalsprocess och karriärutvecklingsteori. Jag fann att mycket av den litteratur som fanns 

hade några årtionden på nacken men att det ändå fanns en del relativt nytillkomna 

karriärutvecklingsteorier. Jag kommer att jämföra resultatet från intervjuerna med Hodkinson 

och Sparkes careershipteori, som är den karriärutvecklingsteori jag anser vara mest 

heltäckande då den ser till flera aspekter av individens liv såsom social- och samhällskontext. 

Mer om detta i kapitel 5. Det finns, som nämnts på sida 15, en avhandling från 1970-talet av 

Bäckström samt senare forskning av Falk som utgör den tidigare svenska forskningen inom 

området som jag kommer att jämföra mitt resultat från intervjuundersökningen med, mer om 

det i kapitel 6. 

 

För att finna intervjupersoner till min studie ringde jag till expeditionen på Pastoralinstitutet. 

Kontakt med möjliga intervjupersoner skedde genom ett mejl som skickades från 

expeditionen till sammanlagt 40 prästkandidater, 27 kvinnor och 13 män, med förfrågan om 

de ville delta i en intervjustudie om prästers yrkesvalsprocess. I mejlet stod kontaktuppgifter 

till mig för den som ville medverka. Urvalet blev sedan ett så kallat bekvämlighetsurval på så 

sätt att de som sedan kontaktade mig via mejl eller telefon för att anmäla intresse blev 

undersökningspopulationen. Efter det första mejlet fick jag kontakt med fem prästkandidater, 

fyra kvinnor och en man, som var villiga att ställa upp för intervju. Andelen kvinnor på 

Pastoralinstitutet är dubbelt så många som andelen män. Jag ansåg det därför lämpligt att 

könsfördelningen var likadan i min intervjuundersökning. Av den orsaken skickade jag ett 

mejl till de tolv manliga prästkandidater som återstod, den trettonde hade jag redan intervjuat, 

och frågade om de var villiga att ställa upp i en intervjustudie om prästers yrkesvalsprocess. 

Två stycken svarade och då valde jag helt enkelt att intervjua den man som svarat först. 

 

Jag inser att detta bekvämlighetsurval inte är representativt för gruppen prästkandidater. 

Undantaget är könsaspekten då intervjupersonernas könsfördelning avspeglar på ett ungefär 

hur det förhåller sig på utbildningen just nu på Pastoralinstitutet i Uppsala. Jag vet inte varför 

just de här personerna ställde upp och varför de andra prästkandidaterna inte anmälde intresse. 

Till exempel kan jag ha missat personer från vissa grupper, som exempelvis präststudenter 

med arbetarbakgrund. Från början var min tanke att intervjua yrkesverksamma präster. Att jag 

sedan valde präststuderande istället beror på att jag ville kunna jämföra mina resultat med 
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Bäckströms och Falks forskning som undersökt prästkandidater. Men jag gjorde också valet 

med tanken att själva yrkesvalet ligger närmare i tiden för de som är studenter nu än för dem 

som vigdes för exempelvis tjugo år sedan och människans minne kan vara opålitligt. Att ha 

haft ett givande yrkesliv är bra i sig men det var inte en aspekt som behövdes för att besvara 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Jag har valt att göra intervjuer för att kunna gå på djupet i prästkandidaternas 

karriärutvecklingsprocess genom att höra dem berätta med egna ord. Metodvalet har också 

gjorts då jag inte ansett mig ha tillräckligt mycket kunskap om ämnesområdet prästers 

yrkesvalsprocess för exempelvis kunna genomföra en enkätundersökning. Intervjuerna är 

narrativa i det avseendet att jag är intresserad av informanternas livshistorier, om deras väg 

till att bli präster. Jag är intresserad av att kartlägga verkligheten ur informanternas synvinkel 

för att ta reda på hur ett val så småningom kan leda till ett annat val. Enligt Jan Trost är 

intervju att föredra vid undersökningar där man vill finna och urskilja mönster och variation i 

människors livsbetingelser.
20

Syftet med mina intervjuer var att få en kortversion av 

prästkandidaternas livsförlopp och väg fram där de är idag i slutet av sin prästutbildning.  

 

Till hjälp vid intervjuerna har jag konstruerat en intervjuguide (intervjuguiden finns bifogad i 

slutet av uppsatsen) med lågt standardiserade frågor. Låg standardisering innebär att frågorna 

tas i den ordning som passar, de kan formuleras enligt informantens språkbruk och följdfrågor 

kan utformas på basis av tidigare svar. Trost har några tips om utformningen av frågor som 

jag har haft i åtanke under intervjuförberedelserna. De första intervjufrågorna bör inte 

behandla ”tunga” ämnen utan det är meningen att intervjuaren ska försöka bygga upp ett 

förtroende. Upplever informanten de inledande frågorna som störande på något sätt finns 

risken att denne sluter sig. De ska vara enkla och raka. Negationer ska helst undvikas och 

endast en fråga ska ställas i taget. Frågorna får inte vara påståenden eller ledande. Att våga 

låta tystnad råda är en god idé, intervjupersonen kanske tänker efter. Frågorna i min 

intervjuguide består enbart av stödord. Intervjuguiden har en hög grad av strukturering då jag 

har utformat ett antal teman utifrån mina frågeställningar som intervjuerna skulle behandla 

och ämnet för intervjuerna är således bestämt.
21

  

 

I den första kontakten med intervjupersonerna informerade jag dem om de kommer att vara så 

anonyma som möjligt i uppsatsen. Det gjorde jag dels därför att de skulle känna sig bekväma 

med att berätta om sina liv och dels för att jag inte ser någon anledning till att skriva ut deras 

identiteter i uppsatsen. Trost anser att platsen för intervjun helst ska vara ostörd och få den 

intervjuade att känna sig bekväm. Det kan vara god sed att intervjuaren anpassar sig efter 

intervjupersonen vad gäller val av plats eftersom informanten tar sig tid att ställa upp för 

intervju.
22

 Med detta i beaktande valde jag att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas 

skola. Jag stämde träff med prästkandidaterna var och en för sig och intervjuerna 

genomfördes i olika rum på Pastoralinstitutet. Intervjuerna spelades in för att sedan 
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transkriberas. Jag valde inspelning för att kunna ha fullt fokus på den person jag intervjuade 

och inte missa möjliga följdfrågor. Eftersom jag omöjligen trots anteckningar kan komma 

ihåg allt som sades under intervjuerna ansåg jag att inspelning var det bästa valet. Efteråt 

skrev jag ner intervjuerna ord för ord för att kunna gå tillbaka i materialet och se exakt vad 

som sades. Jag hade informerat informanterna i förväg om inspelningen och de gav alla sitt 

samtycke.
23

 

 

Allt som sagts under intervjuerna kommer inte att redovisas i uppsatsen utan jag har valt att 

skriva ut de delar av intervjuerna som jag anser meningsfulla för analysen och de aktuella 

frågeställningarna, så på så sätt har intervjumaterialet bearbetats. Jag har till exempel ställt en 

rad mindre relevanta frågor i syfte att skapa god stämning vid intervjutillfället och få 

intervjupersonen att öppna upp sig. Således har en del material sållats bort under arbetet med 

resultat och analys. 

 

Under uppsatsprocessen och intervjuarbetet har jag följt Vetenskapsrådets riktlinjer
24

 för hur 

forskning ska bedrivas. Jag ser det som självklart att prästkandidaterna har uppfattat att 

medverkan är frivillig då det i kontaktmejlet till dem stod att den som kunde tänka sig ställa 

upp för intervju kunde kontakta mig. Jag informerade personligen, via mejl eller telefon, 

prästkandidaterna om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till, att deras identiteter skulle 

värnas samt att de själva bestämmer vad de vill berätta för mig. Prästkandidaterna har i 

uppsatsen getts fingerade namn för att skydda deras identiteter. Jag kommer i berättande form 

gå igenom varje intervjuperson för sig, berätta för uppsatsen betydande information som 

prästkandidaten delat med sig av samt använda citat som belyser det kandidaten uttrycker. 

Mer om detta i kapitel 7 som behandlar resultatet. 

4.2 Tolkning 
Efter transkriberingen blir intervjuerna texter som ska tolkas. Även texterna om 

karriärutveckling ska tolkas för att resultat sedan ska växa fram. I analysdelen kommer 

tolkningen av de olika texterna att bindas ihop. Det finns olika tolkningsstrategier att använda 

när man närmar sig texten. Uttolkaren, som är studenten eller forskaren, är en speciell 

mottagare. Som forskare tolkar jag texten med ett speciellt syfte, i mitt fall är syftet att finna 

faktorer som kan påverka senare yrkesval. Andra som läser texterna kan ge innehållet andra 

betydelser än vad jag gjort. Varje individ har sin förförståelse grundad på uppfattningar om 

världen, tidigare erfarenheter, kunskap, i vilken social kontext denne rör sig och så vidare. Det 

går inte att bortse från förförståelsens påverkan men genom att jag är medveten om den och 

argumenterar för mina tolkningar visar jag på insikt om inflytandet som min egen historia har 

över min förståelse och jag försöker samspela med textens innehåll för att skapa nya 

innebörder. I min tolkningsprocess läggs också fokus på avsändaren. Avsändaren är 

intervjupersonerna i egenskap av att vara prästkandidater. För att förstå informanterna 

behöver jag ha kunskap om den kontext de rör sig i och vilka talhandlingar de använder sig 
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av.
25

 Jag är medlem i Svenska kyrkan men är varken teolog eller har ett aktivt engagemang 

förutom sedvanliga gudstjänstbesök i samband med olika högtider. Den kyrkliga världen är 

inte helt främmande då jag har haft kontakt med präster innan intervjuerna med 

prästkandidaterna men jag har liten kunskap om innebörden av att vara präst. Därför har jag 

för att försöka sätta mig i den kontext som prästkandidaterna rör sig i läst på om Svenska 

kyrkan och prästämbetet men jag är medveten om skillnaden att vara en aktiv del av kyrkan 

och att läsa om den. Dock tror jag att eventuella brister i förtrogenhet med fältet kan 

kompenseras med den fördel jag har av att kunna inta ett kritiskt förhållningssätt då jag är 

distanserad från undersökningsfältet. 

 

I intervjustudier kan det hända att intervjuaren låter intervjupersonerna läsa igenom en utskrift 

av intervjun och ibland även tolkningar. Det görs för att klara ut eventuella missförstånd. Jag 

har gått på Trosts linje i den frågan och inte erbjudit prästkandidaterna göra det.
26

 Ingen av 

dem har heller efterfrågat det. Jag ser ingen anledning till att informanterna behöver 

kommentera tolkningarna då det inte är deras uppgift. Det är heller inte säkert att de kommer 

hålla med om den tolkning jag gjort och gör det då min tolkning mindre riktig? Vad gäller att 

läsa igenom intervjuutskrifterna så har jag tänkt att jag hör av mig till dem om det är någon 

jag inte förstår men jag har upplevt att intervjuerna gått så pass tydligt till att behovet inte 

funnits. 
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5. Karriärutvecklingsteori 
 

I det här kapitlet kommer två olika teorier om karriärutveckling att presenteras. Först 

presenteras Sjöstrands teori, därefter careershipteroin och sist kommer en teoridiskussion 

där jag resonerar kring mitt val av teori för analysen samt en kort sammanfattning. 

 

En översikt över karriärutvecklingsteorier har presentats i kapitel 2. Jag anser det därför inte 

vara nödvändigt att beskriva mer än två teorier i det här kapitlet. Jag väljer att presentera Per 

Sjöstrands teori mer ingående för att han är den svensk som studerat karriärutveckling mest 

ingående. Careershipteorin presenteras för att det är den karriärutvecklingsteori som jag 

bedömer vara mest omfattande då den ser till flera aspekter av individens liv. 

5.1 Sjöstrands teori 
Per Sjöstrand beskriver karriärutveckling som en växelverkande process där individens liv av 

utbildning och arbete formas. Karriärutvecklingen påbörjas i grundskolan med exempelvis 

valbara ämnen och avslutas när individen drar sig ur produktionslivet, i de flesta fall i 

samband med pensionering. Han ser två möjliga sysselsättningar i individens 

karriärutveckling: utbildning och yrkesarbete. Mellan två olika sysselsättningar finns en 

brytpunkt. Sjöstrand skiljer mellan frivilliga brytpunkter som individen själv bestämmer över, 

det kan till exempel vara byte av arbete eller påbörjandet av utbildning, och påtvingade 

brytpunkter som exempelvis när grundskolan slutar.
27

  

 

För att en valsituation ska föreligga måste individen vara medveten om detta och ha minst två 

alternativ att välja mellan. Enligt Sjöstrand gör individen i valsituationen en utvärdering av 

sina alternativ för att kunna uppnå sitt syfte med karriärbeslutet. Syftet kan till exempel vara 

att påbörja en utbildning som leder till goda möjligheter att få jobb eller att söka sig till ett 

chefsjobb för att testa sina ledaregenskaper. Individen gör sen sitt karriärbeslut baserat på: 

 Typen av arbetsuppgifter. 

 Yttre belöningar, till exempel status och lön. 

 Egenskaper hos organisationen. 

 Vilken ort sysselsättningen finns i. 

 Externa grupptillhörigheter som fackföreningar, yrkesförbund eller andra speciella 

umgängeskretsar.
28

 

Sedan bedömer individen vilka av dessa faktorer som är viktigast, vilken förmåga han eller 

hon har att klara sysselsättningen samt hur denne emotionellt känner för de olika faktorerna. 

Under en sysselsättning sker en karriärsocialisation där individen lär sig saker som 

problemlösning, nya förhållanden, attityder, intressen och värderingar. Lärande i 

karriärsocialisationen sker i grupp och när detta sker kommer individen in i ett socialt 
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beroende. Om individen är väldigt nöjd med och involverad i sin nya sysselsättning samt 

isolerad från andra miljöer tror Sjöstrand att karriärsocialisationen blir extra stark.
29

  

5.2 Careershipteorin 
Phil Hodkinson och Andrew Sparkes har utvecklat en modell för karriärutveckling som de 

kallar careershipteorin. Författarna har i sina studier av unga vuxna i Storbritannien funnit att 

karriärval ofta görs genom praktiskt och delvis förnuftigt beslutsfattande. Författarna skriver 

att individens yrkesval endast kan förstås utifrån dennes kultur, livshistoria och 

familjebakgrund. Hodkinson och Sparkes använder sig av begreppet kultur för den sociala 

kontext som människor föds in i. När människan växer upp och lever i kulturen så tar denne 

till sig de kunskaper, normer och värderingar som råder där. Grunden som kulturen vilar på är 

socialt och historiskt konstruerad. Individens identitet formas i interaktioner med personer 

som är viktiga för individen, vilka ofta finns inom familjen och den närmaste 

bekantskapskretsen, men identiteten formas även av den kultur som denne lever i.
30

 

 

Individens karriärutvecklingsprocess utgörs i careershipteorin av tre dimensioner. Den första 

lyder: 

 

1. Individen fattar karriärbeslut som är pragmatiska och delvis rationella utifrån sitt habitus. 

 

Hodkinson och Sparkes har använt stöd från Pierre Bourdieu teori om habitus, kapital och 

fält. Bourdieu kom i sina analyser fram till att olika samhällsklasser särskiljer sig från 

varandra genom vilka habitus gruppmedlemmarna har. Habitus kan ses ungefär som en 

kollektiv livsstil som talar om hur medlemmarna ska bete sig, tycka och tänka. Genom att 

studera dessa sociala distinktioner kan man se vilka karriärvägar som är möjliga inom de olika 

sociala rummen.
31

 Habitus kan ses som ett system av inlärda och varaktiga dispositioner eller 

regler som berättar för individen vad som är bra och vad som är dåligt, ont eller gott, möjligt 

eller omöjligt, med mera. Dispositionerna kan liknas vid ett regelsystem för tillåtna sociala 

handlingar. Individens habitus strukturerar individens intryck, preferenser och handlingar.
32

 

Habitus utgör således individens värderings- och handlingssystem. När individen fattar 

karriärval utgörs alternativen av de valmöjligheter som är tillgängliga eller tillåtna inom 

individens habitus. Individen är fri att välja vad denne vill men han eller hon kan inte vilja 

vad som helst. Det eller de yrken individen kan tänka sig att arbeta inom bestäms av dennes 

habitus. Det kan inte vara vilket yrke som helst utan det måste vara en tillåten social handling 

inom det fält där individen verkar. 
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I sin studie fann Hodkinson och Sparkes att de unga vuxnas karriärbeslut påverkades av:
33

 

 Egna erfarenheter från arbetslivet. 

 Råd från vänner och familj som var insatta i det aktuella yrkesområdet eller 

organisationen. 

 Partisk information som härrörde sig från områden de kände till och var bekanta med. 

 Praktiska detaljer (i högre grad än att besluten var systematiskt genomtänkta). 

 När individen kände sig redo för förändring. 

 Tillfälligheter eller lyckosamma möjligheter som dök upp. 

 Rådande omständigheter. 

 Individens känslor. 

 Familjebakgrund, kultur och livshistoria. 

Med rådande omständigheter menas att de ungas karriärbeslut påverkades av tidpunkten för 

det möjliga valet – alltså var i livet de var någonstans när möjligheten dök upp. Författarna 

fann att karriärbeslut kan ses som reaktioner på möjligheter som dykt upp. Ofta handlade 

karriärvalssituationen mer om att acceptera ett alternativ än att kunna välja mellan flera olika 

utgångar. Eftersom karriärbesluten också påverkas av känslor ses individens karriärval som 

delvis rationella.
34

 

 

Hodkinson och Sparkes skriver att individen tar karriärbeslut utifrån sin handlingshorisont. 

Handlingshorisonten är den arena som individen kan agera inom när denne fattar beslut. Vilka 

beslut och handlingar som är möjliga för individen att göra inom sin handlingshorisont 

påverkas av dennes habitus och vad det finns för möjligheter på arbetsmarknaden. De 

dispositioner som individen bär med sig i sitt habitus filtrerar information och sorterar bort 

irrelevanser, såsom exempelvis otänkbara yrkesval. Som praktiskt exempel kan nämnas det 

inte spelar någon roll för arbetslösa män att det finns jobb inom äldreomsorgen om de inte ser 

undersköterskeyrket som en lämplig eller tänkbar karriär. Yrket måste finnas inom individens 

möjliga handlingshorisont för att denne ska se arbetstillfället som en tänkbar möjlighet. 

Hodkinson och Sparkes skriver vidare att handlingshorisonterna är segmenterade på så sätt att 

ingen människa ser det totala utbudet på utbildnings- och arbetsmarknaden som tänkbara 

alternativ på grund av att individens habitus sorterar ut vilka yrkesval som är tänkbara.
35

 

 

2. Individens karriärval påverkas av fältet som denne agerar inom, de andra personer som 

också finns inom fältet samt de ojämlika resurser de förfogar över. 

 

Det fält som individen agerar inom kan ses som en spelplan. Hodkinson och Sparkes 

använder sig återigen av Bourdieu och hans förklaring av fält som ett spel. Spelplanen är 

belägen i en kulturell, social, ekonomisk och historisk kontext och utgörs av den del av 

arbetsmarknaden och/eller utbildningsutbudet som står tillgängligt för individen. På 
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spelplanen finns då aktörer eller spelare i form av exempelvis unga människor, 

arbetsförmedlare, universitetslärare, arbetsgivare och föräldrar. Vilka aktörer som finns på 

spelplanen varierar för olika personer. Relationsförhållandet mellan de olika aktörerna och 

tillgången på kapital bestämmer vilka regler som gäller. Beroende på aktörernas olika grader 

av resurstillgång och kapacitet formas maktrelationer. Bourdieu talar om att varje spelare tar 

med sig sitt kapital in i spelet i form av ekonomiska, sociala, symboliska eller kulturella 

tillgångar. Till exempel kan en individ som kommer från en högpresterande familj av 

akademiker ha höga förväntningar på sig att utbilda sig och det fallet har då föräldrarna mer 

makt än vad individen själv har vad gäller dennes karriärbeslut. Utbildningssystemet med sina 

lägsta antagningspoäng har makten i det fall där eleven gått ut gymnasiet med låga betyg och 

därför inte kommer in på önskade högskoleutbildningar. Företagets rekryterare har makten att 

anställa och arbetsförmedlare kan arbetsmarknadens regelsystem bättre än unga människor. 

Att vara insatt i rockmusik är en tillgång för den person som vill jobba i en musikaffär men 

det hjälper föga för att få jobb som fiskförsäljare. En femtioåring har ofta mer kapital än en 

tjugoåring i form av exempelvis erfarenheter, ekonomiska resurser och arbetslivsnätverk och 

det är de aktörer med starkast resurser som bestämmer spelreglerna. När individerna är aktiva 

på fältet och interagerar med varandra formas och omformas både karriärval och habitus.
36

 

 

3. Karriärval påverkas av var individen befinner sig i livet och de omständigheter som 

besluten tas under. 

 

Hodkinson och Sparkes ser individens livskarriärutveckling som kantad av brytpunkter och 

däremellan tillförskansar sig individen erfarenheter, s.k. rutiner. En brytpunkt inträffar när 

individen vill eller måste ta ett nytt karriärbeslut angående sin pågående aktivitet. Det är vid 

dessa brytpunkter som individen fattar sina pragmatiska och delvis rationella karriärbeslut 

utifrån sin handlingshorisont i relation till fältet denne befinner sig i och där pågående 

interaktioner. Hodkinson och Sparkes identifierar tre olika sorters brytpunkter:
37

 

 Strukturella brytpunkter är institutionaliserade och därmed oundvikliga, till exempel 

pensionering, val till gymnasium eller övergången från skola till arbetsliv.  

 

 Frivilliga brytpunkter görs på individens eget initiativ på grund av olika faktorer i 

hans eller hennes liv, det kan vara för att denne vill byta arbete av praktiska skäl eller 

påbörja en ny karriär.  

 

 Påtvingade brytpunkter sker genom andras handlingar eller på grund av yttre 

omständigheter, det kan till exempel handla om nedläggning av företaget eller 

uppsägning. 

I samband med brytpunkten omformas individens habitus och därmed även dennes identitet. 

Att gå från gymnasium ut i arbetslivet gör (förmodligen) individen mognare och ger nya 
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erfarenheter. Att byta jobb ger en identitetsskiftning från exempelvis att se sig själv som 

affärsbiträde till att vara butikschef eller att få sitt första barn och lägga föräldrarollen till 

identiteten. Brytpunkter kan vara olika dramatiska för olika individer beroende på vad det är 

för sorts brytpunkt och var individen befinner sig i levnadsbanan.
38

 

 

Mellan brytpunkter pågår olika aktiviteter i individens liv. Av dessa sysselsättningar får 

individen erfarenheter. Författarna kallar dessa erfarenheter för rutiner. Brytpunkterna och 

rutinerna är sammanlänkade med varandra då erfarenheterna från rutinerna leder till nya 

brytpunkter och brytpunkter leder till nya rutiner. Hodkinson och Sparkes identifierar fem 

olika sorters rutiner:
39

 

 Bekräftande rutiner förstärker karriärbeslutet i brytpunkten vilket gör att individens 

identitet utvecklas i planerad riktning. Det kan till exempel vara att individen är nöjd 

med sitt karriärbeslut och trivs på det nya jobbet eller känner sig intellektuellt utmanad 

på den nya utbildningen. 

 

 Konfliktfyllda rutiner innebär att de erfarenheter individen upplever står i motsättning 

till vad denne hade trott att valet skulle innebära. Det kan vara så att individen trodde 

att det nya jobbet skulle vara roligt och fritt men upplever istället en negativ atmosfär 

och litet handlingsutrymme. Konfliktfyllda erfarenheter leder antingen till en ny 

brytpunkt, som att söka ett nytt jobb, eller att individen ändrar huvudfokus och 

exempelvis fokuserar på sin fritid istället för på arbetet.  

 

 Socialiserande rutiner formar individens identitet i icke avsedd riktning. Det innebär 

att karriärbeslutet inte gav det resultat som individen trott men har sedan socialiserats 

in i den nya identiteten och känner sig nöjd i slutändan. Ett praktiskt exempel kan vara 

att individen tar arbete inom barnomsorgen för att slippa vara arbetslös tills 

drömjobbet dyker upp men finner sig trivas och vill fortsätta arbeta där. 

 

 Missanpassningsrutiner innebär att individen inte tycker om riktningen som 

identiteten tagit efter karriärbeslutet samtidigt som denne inte förmår eller har 

möjlighet att byta sysselsättning. Det kan exempelvis vara pensionären som hellre 

hade velat vara kvar på jobbet eller att en olycka satt stopp för karriärplaner. 

 

 Utvecklingsrutiner innebär att identiteten förändras gradvis utan att individen upplever 

det som smärtsamt eller konstigt. Individen kanske känner sig färdig inom sitt 

yrkesområde och vill gå vidare. Utvecklande rutiner behöver inte leda till brytpunkter 

utan det kan exempelvis vara så enkelt att den nyblivne föräldern känner att denne 

mognat som person sedan barnets födelse. 
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5.3 Teoridiskussion 
Både Hodkinson och Sparkes och Sjöstrand talar om brytpunkter. För Sjöstrand finns det två 

sorter: antingen frivilliga eller ofrivilliga. Hodkinson och Sparkes urskiljer tre olika: frivilliga, 

institutionaliserade och påtvingade brytpunkter. Det Sjöstrand gör är att han för samman de 

ofrivilliga och de institutionaliserade. Hodkinson och Sparkes talar om rutinmässiga 

erfarenheter och Sjöstrand om karriärsocialisation. Båda sorterna hänvisar till erfarenheter 

individen får av pågående sysselsättningar. Trots likheter finner jag överlag att 

careershipteorin tar hänsyn till fler faktorer i individens liv och ser mer till helhetsperspektivet 

än Sjöstrands teori. Careershipteorin ser dels till individen och dennes sociala situation men 

även till arbetsmarknad och samhällstruktur såväl som betydelsen av tillfälligheter eller 

slumpens avgörande. Ett problem med Sjöstrands teori är att han anser att det bara finns två 

grupper av sysselsättningar som leder fram till brytpunkter, dessa är studier och arbete. Det 

gör att exempelvis pensionärer och arbetslösa inte skulle ha någon karriärutveckling. 

Exempelvis skriver han att brytpunkterna är relaterade till händelser och avbrott i studier eller 

arbete, men det borde finnas annat som inträffar i en individs liv som tvingar fram en 

brytpunkt. Erfarenheter som individen skaffar sig mellan brytpunkter kommer inte bara från 

studier och yrkesarbete. Det kan till exempel vara familjebildande som kräver en 

omprioritering av arbetssituationen, skilsmässa eller dramatiska händelser som sjukdom eller 

dödsfall som får individen att omprioritera i livet och karriären. Dessa faktorer tar 

careershipteorin hänsyn till. 

 

Något som skiljer de båda teorierna åt är hur de ser på valsituationen. Sjöstrand skriver att det 

måste finnas minst två möjliga alternativ som individen är medveten om för att en valsituation 

kan sägas finnas. Hodkinson och Sparkes skriver däremot att karriärvalssituationer ibland mer 

handlar om att acceptera ett alternativ än att det finns flera att välja mellan. Till exempel är 

det i dagens Sverige frivilligt att gå gymnasiet men faktum är att gymnasieutbildning nästan 

är en nödvändighet för att få ett kvalificerat arbete. Därför väljer också de allra flesta att läsa 

ett gymnasieprogram. I realiteten är det alltså en valsituation men individen upplever sig inte 

ha några alternativ förutom ett: att läsa vidare på gymnasiet. Enligt Sjöstrands teori så 

förekommer det då ingen valsituation eftersom tonåringen inte upplever sig ha några 

alternativ att välja på. Faktum är att det finns valmöjligheter även om bara ett alternativ 

upplevs tänkbart. Därför är careershipteorins resonemang om att acceptera en viss utgång mer 

lämpad för den beskrivna situationen, och kanske för många andra valsituationer också. 

 

Yrkesvalet är inte en engångsföreteelse utan det är en livslång process där den yrkesmässiga 

utvecklingen är knuten till livsutvecklingen. Yrkesvalsprocessen kan ses som ett samspel 

mellan individen, dess sociala kontext, utbildnings- och arbetsmarknaden och samhället. 

Tidigare karriärutvecklingsteorier har tenderat att se till antingen det strukturella eller det 

individuella perspektivet (vilket redogörs i kapitel 2). Hodkinson och Sparkes har försökt 

överbrygga denna uppdelning genom att se individens uppfattningar och handlande som 

präglade av dennes kulturella och sociala historia. Individens identitet skapas och formas i ett 

kulturellt och socialt sammanhang. Detta sammanhang ger individen ett visst sätt att se på 

omvärlden och förstå sammanhang. Utifrån sin omvärldssyn formar individen ett visst 

handlingsmönster och fattar yrkesbeslut som är pragmatiskt rationella.  
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Med hänsyn till ovanstående resonemang kommer jag i analysen av kommande resultat att 

använda mig av careershipteorin. 

 

Sammanfattning 

Careershipteorins dimensioner förutsätter varandra. Karriärbeslut fattas i en makrokontext 

med sociala, ekonomiska, kulturella, politiska, geografiska och historiska dimensioner. I 

makrokontexten finns fältet eller spelplanen med interaktioner, aktörer, regler, maktkamper, 

olika sorters tillgångar i form av ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Inom fältet fattar 

individen praktiska och delvis förnuftiga karriärbeslut. Vilka alternativ för karriärval som 

individen ser och kan välja ifrån beror på dennes handlingshorisont. Vad individen har för 

handlingshorisont beror på dennes habitus och vad utbildnings- och arbetsmarknaden har att 

erbjuda. Karriärbesluten tas vid brytpunkter vilka föregås av rutinmässiga erfarenheter av 

pågående sysselsättning.
40
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6. Tidigare forskning om prästers yrkesvalsprocess 
 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning som berör uppsatsens ämnesområde att 

presenteras. Först presentareras Bäckströms avhandling, därefter Falks rapport och sist görs 

en kort sammanfattning av hela avsnittet. 

 

Som beskrivits i kapitel 3 om avgränsningar kommer endast fakta som är relevant för 

uppsatsens syfte och frågeställningar att presenteras från de två olika undersökningarna. 

6.1 Religion som yrke  
Anders Bäckström har i en studie från 1970-talets slut undersökt prästkandidaters bakgrund 

och yrkesrollsuppfattning. Empirin har samlats in genom enkäter som skickats ut till 

teologistuderande i Göteborg, Stockholm, Lund och Uppsala. Andelen kvinnliga 

präststudenter i undersökningen är 29 % och andelen manliga är 71 %. Den största andelen 

befinner sig i åldersgruppen 23-27 år. Hälften av kandidaterna är gifta, 4 % är sambos, 4 % är 

skilda och resterande andel är ensamstående.
41

 

 Social bakgrund 

När Bäckström undersöker prästkandidaternas bakgrund har han gjort en socioekonomisk 

indelning efter faderns yrke och utbildning. 

 

Prästkandidaternas bakgrund fördelade  

efter faderns yrke. 

 

Tjänstemän 27,4 

Akademiker 27,2 

(varav präster 7,8) 

Arbetare 23,1 

Jordbrukare 11,5 

Egenföretagare 10,8 

Summa 100 % 

 

Bäckström slår fast att prästutbildningen sticker ut från andra universitetsutbildningar på så 

sätt att den i högre grad attraherar studenter från grupper där utbildningstraditionen är mer 

ovanlig, såsom arbetar-, bonde-, lägre tjänstemanna och småföretagarhem. Från dessa grupper 

kommer ungefär hälften av de undersökta prästkandidaterna i Bäckströms studie.
42

  

 

Internationell forskning talar om en social rundgång vad gäller präster. Många av 

kandidaterna kommer ifrån prästfamiljer, sedan utbildas de av prästerskapet för att till sist 

ingå i detsamma. Bäckström slår fast att den internationella forskningen som påstår att 
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prästerskapet har sin sociala förankring inom prästerskapet inte har samma giltighet i Sverige 

då endast cirka 8 % av prästkandidaterna är barn till präster.
43

 

 Religiös bakgrund 

Bäckström har mätt prästkandidaternas religiösa bakgrund med ett antal frågor om deras 

söndagsskole- och kyrkogång under uppväxten, aftonbönsbedjande och uppväxthemmets 

religiösa status. Mest vikt lägger Bäckström vid omfattningen av föräldrarnas kyrkogång och 

om de är medlemmar i Svenska kyrkan eller någon frikyrka.  

 

Prästkandidaternas föräldrars kyrkogång  

Deltagit i Svenska kyrkans gudstjänster 71 

Deltagit i frikyrkas gudstjänster 14 

Ej deltagit i gudstjänster 15 

Summa 100 % 

 

Utifrån enkätsvaren har Bäckström konstruerat ett index över den religiösa aktiviteten i 

prästkandidaternas hem när de växte upp. 

 

Grad av religiös aktivitet i hemmet under 

prästkandidaternas uppväxt. 

 

Hög 64 

Mellan 20 

Låg  10 

Obefintlig   5 

Summa 99 % 

 

De flesta prästkandidater har växt upp i hem med hög religiös aktivitet. För många av de 

prästkandidater som vuxit upp i hem med låg eller obefintlig religiös aktivitet har 

medlemskap i kyrklig gymnasie- eller ungdomsverksamhet, kontakt med församlingspräst 

eller medlemskap i en frikyrka haft betydelse för yrkesvalet. Bäckström slår fast att begränsad 

religiös aktivitet i hemmet inte är ett hinder för att senare i livet bli präst.
44

 

 Personliga kontakter 

Bäckström vill undersöka betydelsen av personliga kontakter, såsom vänner, föräldrar, syskon 

eller församlingsprästen, för yrkesvalet. Tidigare undersökningar har nämligen visat att 

kontakt med församlingspräst varit en av de viktigaste faktorerna för individen i sitt yrkesval 

att bli präst. Prästkandidaterna har fått ange om det funnits en eller flera personer som haft 

betydelse för dem i deras yrkesval.
45
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Personer haft betydelse för prästkandidaternas yrkesval  

Församlingspräst/konfirmationspräst 46 % 

Annan präst 43 % 

Mamman 39 % 

Pappan 33 % 

God vän 31 % 

Make/maka 24 % 

Studiekamrat vid teologiska institutionen 21 % 

Annan icke definierad person 17 % 

Kompis på grundskola/gymnasium 13 % 

Skol- och studentpräst 12 % 

Annan släkting 12 % 

Lärare vid grundskola/gymnasium 10 % 

Lärare vid teologiska institutionen 10 % 

Syskon   9 % 

 

Den vanligaste personen som haft betydelse för kandidatens yrkesval är en präst, oftast 

församlingsprästen. Det är även vanligt bland studenter som läser till andra yrken att den 

viktigaste personen för yrkesvalet är just en yrkesrepresentant. Prästkandidaterna har även fått 

frågan om de funnits någon eller några i deras närhet som varit negativ till deras yrkesval. 

Tidigare studier har nämligen visat att många präster har personer i sin bekantskapskrets som 

tagit avstånd till dem efter deras yrkesval. En tredjedel av kandidaterna har svarat ja på frågan 

om det finns någon som varit negativ till deras yrkesval. Av dem uppger de flesta att de som 

varit negativa är någon närstående person, till exempel föräldrar, syskon, make/maka eller 

annan släkting.
46

 

 Typiska och icke typiska prästkandidater 

De flesta av prästkandidaterna (58 %) har varit yrkesverksamma i minst ett år innan 

teologistudierna påbörjades. Hälften av den tidigare yrkesverksamma gruppen har besvarat 

frågan om vilken typ av yrke de haft.
47

 

 

Prästkandidaternas tidigare sysselsättningar  

Tjänstemän 43 

Arbetare 36 

Akademiker 16 

Egenföretagare   3 

Jordbrukare   1 

Summa 99 % 

 

Akademikergruppen utgörs i princip helt av lärare, vilket också är den största enskilda 

yrkesgruppen. Upp mot en femtedel av de tidigare yrkesverksamma har arbetat inom kyrkan. 

Inom tjänstemanna- och arbetargruppen finns ett brett spektrum av olika yrken. Många av de 

prästkandidater som förvärvsarbetat innan studierna kommer från hem utan 
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utbildningstradition. Det är denna grupp som bidragit till att tillströmningen av studenter från 

arbetar- och jordbrukarhem är starkare vid teologiska fakulteter än vid andra 

universitetsfakulteter. Gruppen som gått via yrkesarbete till utbildning särskiljer sig också på 

andra sätt. Dessa kandidater har i högre grad en mamma som regelbundet gått i frikyrka eller 

som inte alls deltagit i gudstjänstfirande. Kandidaterna har själva i mindre grad än de övriga 

deltagit i gudstjänster.
48

 

 

På grundval av vad som räknats upp i avsnittet delar Bäckström in de präststuderande i 

typiska och icke typiska prästkandidater. De typiska kandidaterna går direkt från gymnasiet 

till högre studier. De icke typiska prästkandidaterna är de som går yrkesvägen till 

universitetsstudier och breddar rekryteringsunderlaget på utbildningen vad gäller sociala och 

religiösa bakgrunder.
49

 

 

Bäckströms studie visar att osäkerhet över yrkesvalet kan finnas hos kandidaterna ända till 

den avslutande kursen på prästutbildningen. Av de som går den prästvigningsförberedande 

kursen anger 77 % att de är säkra över yrkesvalet. Bäckström slår fast att anledningarna till 

säkerhet eller osäkerhet i yrkesvalet inte står att finnas i hemförhållandena, utan snarare härrör 

det sig till överväganden senare i livet. Religiös upplevelse eller kallelse är en faktor som i 

studien visat samband med upplevelsen av säkerhet i yrkesvalet. Det gäller dock inte för alla 

kandidater. Den typiske osäkre prästkandidaten har inte kommit så långt i utbildningen, har 

inte lika ofta stöd från närstående i sitt yrkesval och har i mindre grad upplevt kallelse. Den 

typiske säkra prästkandidaten har stöd från närstående eller präst i yrkesvalet, har troligen 

upplevt kallelse och har kommit längre i utbildningen.
50

  

6.2 Präst-blivande och präst-varande 
Else-Maj E. Falk har i en undersökning från 2001 undersökt innebörden av att bli och vara 

präst. Studien omfattar prästkandidater som läste vid Pastoralinstituten i Lund och Uppsala 

och Johannelunds teologiska högskola under våren 2001. Kandidaterna har skriftligen fått 

besvara ett antal frågor, bland annat om deras bakgrund, väg till prästutbildning, tankar om 

utbildningen och kommande yrkesroll.
51

 

 

Alla prästkandidaterna utom två är av svensk härkomst, en prästkandidat är född i ett annat 

nordiskt land och en annan i Tyskland. I tabellen på nästa sida ses ålders- och könsfördelning 

vid skolorna där de undersökta kandidaterna läste. 
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 Medelålder Andel kvinnor Andel män 

Johannelund 29, 1 år 11 % 89 % 

Pastoralinstitutet Lund 32,0 år 91 %   9 % 

Pastoralinstitutet U-a 38,8 år 60 % 40 % 

Genomsnitt 33, 3 år 63 % 37 % 

 

Könsfördelningen är väldigt sned vid Pastoralinstitutet i Lund och Johannelunds teologiska 

högskola. Pastoralinstitutet i Uppsala har jämnare fördelning med 60 % kvinnor. Medelåldern 

är högst på Pastoralinstitutet i Uppsala med dryga 39 år. På Johanneslund är 

genomsnittskandidaten tio år yngre och Lund placerar sig däremellan.
52

 Då jag i min 

intervjuundersökning intervjuat prästkandidater på Pastoralinstitutet i Uppsala så kommer jag 

fortsättningsvis i koncentrera mig på siffrorna för samma grupp i Falks rapport. Med 

Pastoralinstitutet kommer jag i fortsättningen mena Pastoralinstitutet i Uppsala om inget annat 

anges. 

 

Prästkandidaternas svar i Falks undersökning visar på skilda erfarenheter och vägar till att bli 

präst. För en del av studenterna har det varit självklart att bli präster, kanske ända sedan 

barndom. Just konfirmationstiden pekas ut som betydelsefull för det senare yrkesvalet. Andra 

prästkandidater bestämde sig först i vuxen ålder, en del till och med under utbildningens gång. 

För dessa personer har det inte varit givet att de ska bli präster eller att de kommer att klara 

arbetet, dock finns viljan att försöka. För många av prästkandidaterna har vägen till yrkesvalet 

varit präglad av tvivel och funderingar. Någon skriver om rädsla inför tankarna att bli präst 

och att inte duga. Att bli präst har inte varit något självklart utan vägen dit kan beskrivas som 

en process där många av prästkandidaterna har provat på andra yrken och utbildningar för att 

sedan mer och mer komma till insikt om sitt kall. Falk skriver om prästblivande som 

utmanande både inåt och utåt eftersom valet inte är självklart utan ett steg som tas först när 

den blivande prästkandidaten är säker. Först när prästkandidaten känt sig någorlunda klar över 

sitt yrkesval har vänner och familj invigts i prästplanerna.
53

 

 

Några prästkandidater i Falks undersökning uttrycker att de känt oro under utbildningens gång 

över ovissheten att biskopen kan ändra sig och neka dem att prästvigas. För andra kan den 

yttre kallelsen i form av att ha blivit antagna som prästkandidater vara en källa till trygghet i 

yrkesvalet om tvivel om den inre kallelsen smyger sig på. En del av studenterna är barn till 

präster och kan genom det se paralleller med sitt eget yrkesval. För andra har livet tagit en 

oväntad vändning, till exempel genom dödsfall i familjen, och en plötslig eller gradvis 

kallelse har fått ordning på livet igen. Några av prästkandidaterna beskriver förebilder i form 

av exempelvis en församlingspräst som de haft god kontakt med eller någon person i deras 

närhet som gett råd om yrkesval. En kvinna berättar om en högstadielärare som sagt till henne 

att hon borde bli präst.
54
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Falk slår fast att prästblivandet handlar mycket om tvivel och kallelse. En del känner 

osäkerhet inför sin egen kapacitet som präst vilket skulle kunna härledas till en övertro på 

prästerskapet, till exempel att präster är ofelbara. Den kontakt som individen haft med präster 

kanske bara har skett ”på scen” och därför har individen aldrig fått möjlighet att se att präster 

också kan tvivla på sin duglighet och känna osäkerhet. De flesta prästkandidater i Falks studie 

anser att de utvecklats mycket under utbildningstiden, till exempel vad gäller praktisk och 

teoretisk kunskap, personlig mognad, sociala färdigheter och andlighet, vilket enligt 

författaren hör samman med att träda in i prästrollen.
55

 

 

Falk redovisar inte prästkandidaternas sociala och religiösa bakgrund men drar slutsatsen att 

prästkandidaterna i hennes undersökning inte representerar Sveriges mångfald vad gäller kön, 

ekonomi och klass, ålder och geografisk hemvist. Istället företräder prästkandidaterna ett 

traditionellt och homogent Sverige som endast finns inom kyrkans hemvist.
56

 

6.3 Sammanfattning 
 I slutet av 70-talet är de flesta kandidater mellan 23 och 27 år och kvinnorna utgör 

endast 29 % av det totala antalet. 

 I början av 2000-talet är medelåldern på Pastoralinstitutet 39 år och andelen kvinnor är 

60 %. 

 Bäckströms prästkandidater kom främst från tjänstemanna-, akademiker och 

arbetarbakgrund. Den religiösa aktiviteten i de flesta prästkandidaters uppväxthem 

bedömde Bäckström vara hög eller medelhög. Dock hindrar inte icke religiös uppväxt 

senare val av prästyrket. 

 I Falks rapport kommer prästkandidaterna från skilda bakgrunder, några av 

kandidaterna har vuxit upp i prästfamiljer. Dock representerar inte kandidaterna 

mångfalden i Sveriges befolkning. 

 De flesta av prästkandidaterna i Falks rapport har genomgått en process medan deras 

kallelse vuxit fram samtidigt som de arbetat inom andra yrken innan de slutligen 

påbörjat prästutbildning. 

 I Bäckströms avhandling har majoriteten yrkesarbetat innan präststudier. Han skriver 

dock om den traditionelle prästkandidaten som kommer direkt från gymnasiet. 

 Falk beskriver att prästkandidaterna har kämpat med tvivel, funderingar och osäkerhet 

över yrkesvalet. Bäckström skriver att de prästkandidater som upplevt kallelse och har 

stödjande närstående är säkrare över sitt yrkesval. 

 Enligt Falks undersökning kan det upplevas överväldigande att bli präst, valet är inte 

självklart då det ses som ett stort steg att bli präst och del av det ”ofelbara” 

prästerskapet. 

 Båda författarna nämner förebilder som exempelvis en församlingspräst. 

 Falk skriver om utbildningstidens socialiserande effekt, att växa in i prästrollen. 
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7. Resultat 
 

I det här kapitlet kommer det för uppsatsens syfte och frågeställningar väsentliga resultat 

från intervjuerna att presenteras. 

 

Syftet med resultatavsnittet är att presentera relevanta delar av de intervjuade 

prästkandidaternas livsförlopp för att sedan använda resultatet i analysdelen. Resultatdelen 

består av sju delar där själva intervjuundersökningen presenteras först, därefter presenteras 

varje intervjuad prästkandidat för sig under fingerade namn. I en del citat finns hakparenteser, 

på följande sätt […]. Det är exempelvis när intervjupersonerna har nämnt sin hemstad eller en 

gammal arbetsplats eller något annat som jag inte vill skriva ut av konfidentiella skäl och 

därför censurerat det.  

7.1 Intervjuundersökningen  
Jag har i kartläggningen av prästers yrkesvalsprocess intervjuat sex prästkandidater som är i 

slutet på sin utbildning. Intervjuerna har ägt rum mellan den 9/11 och den 17/11 2010. Varje 

person intervjuades för sig och det tog mellan 30 och 45 minuter. För att säkerställa 

informanternas anonymitet kommer de i uppsatsen att kallas för Anders, Linda, Maria, 

Kristina, Eva och Johan. För att skydda informanternas identiteter kommer jag i så stor 

utsträckning som möjligt inte röja detaljer som kan leda till avslöjanden om vilka de är. 

Därför kommer jag exempelvis inte att skriva ut exakt ålder, vilket stift de är antagna till, var 

de bor, väldigt speciella fritidsintressen eller mycket specifika händelser de varit med. 

Prästkandidaterna kommer från olika geografiska platser och är antagna till fyra olika stift. 

Deras medelålder är ungefär 45 år. 

7.2 Anders 
Anders är i 50-årsåldern och har ett långt yrkesliv bakom sig. Han kommer från en mellanstor 

svensk stad där han är född och uppväxt med syskon och högskoleutbildade föräldrar. Han 

har vuxna barn och en fru som arbetar inom Svenska kyrkan. Anders har ingen religiös 

bakgrund på så sätt att familjen under hans uppväxt varit aktiv i kyrkan. Hans eget 

engagemang i kyrkan påbörjades efter konfirmationen då han kom med i 

ungdomsverksamheten. 

”… där jag växte upp så hade vi kyrkans ungdomsgrupp och där kom jag ner en kväll och sen 

kom jag inte därifrån. Efter tre veckor så undrade mina föräldrar om jag inte skulle flytta dit 

en säng också så jag kom väl bara hem för att sova och äta. Men då kom jag med i en stor 

gemenskap med jämnåriga och där har jag varit sen dess höll jag på att säga. Det var början 

för min del i kyrkan. Inte konfirmationen men tiden efter.” 

Innan dess hade Anders varit ett ganska ensamt barn som läste mycket böcker. Engagemanget 

i kyrkan har funnits kvar under åren. Han spenderar mycket tid i församlingen och har 

exempelvis varit ledamot i kyrkorådet och kyrkvärd. Genom kyrkan har han också många 

vänner och bekanta. 
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På gymnasiet gick Anders en studieförberedande linje eftersom han hade bra betyg och då 

skulle han kunna bli vad han ville sedan. Anders visste dock inte vad han ville arbeta med. 

Under gymnasietiden arbetade han extra och efter studenten blev han erbjuden fast jobb på 

kontoret där. På frågan om vad han gjorde efter studenten svarar han så här: 

”… flera bananskal, jag sommarjobbade den där tiden på ett lager … femte sommaren när jag 

var där så slutade jag också gymnasiet då och då frågade de ’du det finns ett jobb på kontoret 

härinne, vill du ha det?’ Tja, varför inte, tjäna pengar var ju ganska... Det var ju slutet på 70-

talet så det var ganska lätt att få jobb till skillnad mot idag, så jag började jobba och sedan 

jobbade jag där ett år. Sedan dök det upp en annons i tidningen på ett jobb nära där jag bodde, 

och som var en kund till där jag var, så fick jag det och sen jobbade jag där ett tag och så såg 

jag en annan annons, som var en kund till dem, som var lite bättre betalt och där var jag i 

tjugotre år.” 

När Anders var i 40-årsåldern började han fundera över sin yrkessituation. 

”… då var det alltså tjugo år kvar till pension och ’är det det här, ska jag göra det här?’ Nej det 

kändes som jag behövde… Ska jag göra någonting så ska jag göra det nu, och så ska man bli 

färdig också, alltså gör jag det inte nu så blir jag femtio och då kommer jag att sitta kvar till 

pension. Och så hade det varit lite turbulens i företaget också, en viss osäkerhet.” 

Han hade tidigare under livet funderat på att börja studera men inte känt att intresset eller 

ekonomin varit den rätta, då han bland annat fått flera barn. 

”Funderade på att läsa men det blev aldrig av. Du bildar familj och räknar på vad det ska kosta 

och intresset för det och så där… jag hade under en period i början av 90-talet funderat på att 

börja läsa religion bara för att det är roligt, bara för skoj men det blev aldrig av. Tiden räckte 

inte till, familj och jobb och allting men det hade funnits tankar att läsa religion, 

religionsvetenskap. Kanske inte för att byta bana var inte tanken då men bara för att det där är 

roligt, det är spännande. Jag vill veta mer.” 

Anders funderade på vad han ville göra i återstoden av sitt yrkesliv och sökte ett nytt jobb 

som han också fick. 

”… jag jobbade som vd för ett par små företag, sammanlagt femton anställda, så jag liksom 

klev upp i karriären och klev utanför och försökte hitta något annat. Det är liksom det att söka 

en ny utmaning men det där det gick inte… Det var fel jobb för mig, fel ställe i varje fall. Så 

efter ett och ett halvt år blev jag arbetslös och när du är vd så har du ingen trygghet utan du 

går, är man inte överens med styrelsen så går man och då gjorde jag det.” 

Anders slutade alltså som vd och blev arbetslös. Han började då läsa företagsekonomi 

eftersom det numera var svårt att få jobb utan utbildning. 

”… ingen får jobb utan att ha en utbildning idag, så det är väldig skillnad och då genom ett 

bananskal så hade jag inte gjort någon utbildning, jag hade betygen och allting för mig men 

jag behövde inte, jag jobbade och tjänade pengar.” 

Nu när han läste företagsekonomi befann han sig i en annan livssituation, barnen hade blivit 

stora och de ekonomiska förutsättningarna hade ändrats. Han tittade på chefsannonser men 

kände fortfarande inte att han hittat rätt. 
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”Men det var inte det jag brann för och det stod ofta i annonserna att ’vi söker den som brinner 

för’ och det var en bild som fick mig att fundera över vad är det jag brinner för?” 

Så låg universitetskurserna på sådant vis att han inte kunde läsa någon ekonomisk kurs under 

en period. Då valde han att läsa religion för nöjes skull. 

”… då började jag läsa det här, religionsvetenskap bara för att se vad det är för något och när 

jag läst två månader så bara försvann alla andra alternativ. Jag kände att nu, det här är roligt, 

det här vill jag.” 

Efter kursen i religion rullar det på för Anders och han fortsätter läsa teologi. Han har bekanta 

som jobbar i antagningsgruppen på stiftet och tar kontakt med dem om berättar om sina 

prästtankar. Han säger sig inte ha känt någon större oro över antagningen eftersom han varit 

aktiv i kyrkan så länge. Tankarna på att bli präst dyker dock inte upp för första gången i 

samband med religionskursen. 

”Det har alltid funnits där på något sätt, möjligheten. Jag sa någon gång på mitten av 90-talet, 

någon arbetskamrat sa ’hur vågar du säga så där till chefen?’, ’äh, om jag får sparken kan jag 

alltid läsa till präst’ sa jag. Halvt på allvar och halvt på skämt. Men så det har alltid funnits 

någonstans i bakhuvudet, men liksom, livet rullar på.” 

Om yrkesvalet säger Anders: 

”För mitt val så handlar det mycket om att under hela tiden som jag har jobbat så har jag varit 

förtroendevald inom kyrkan. Så från min kyrkans ungdomstid från efter konfirmationen så har 

jag varit aktiv inom församlingen hemma, kyrkvärd, kyrkoråd, ja. Finns det något man kan 

vara så har jag varit det… Så det har ju varit, så jag kände att där var ju mitt hjärta. Det var det 

som var roligt att gå till.” 

Förutom den känslomässiga anknytningen till kyrkan fanns det även praktiska aspekter med i 

yrkesvalet. 

”… skulle jag satsa då tre år på en ingenjörsutbildning så är det inte alls säkert jag får jobb för 

det. Men präst så vet du säkert att det finns jobb, det finns en brist på präster, det är en fråga 

om var men kan du tänka dig att flytta, det finns alltid jobb… Hade det bara varit jag, hade jag 

varit ensam så hade det varit en sak men nu är det inte så man har en familj att ta hänsyn till 

också. Så det är också en bit som måste finnas där. Jag säger inte att det var det som var 

avgörande på något sätt men det måste finnas där. Hade de flesta präster gått ut i arbetslöshet 

så jag kan inte dra på mig 200 000 i studielån och sen inte veta om jag får jobb… Och en 

annan viktig bit var att man kunde läsa i […]. På 70-talet gick det inte att ta en teol. kand. i 

[…] utan man fick pendla till Uppsala eller Lund och eftersom jag skaffade mig familj ganska 

tidigt så var det inget alternativ att sticka och läsa tre år i Lund eller Uppsala men nu kunde 

man läsa.” 

I Anders yrkesliv har familjen och familjeförsörjningen spelat stor roll. Att han inte läst på 

universitetet tidigare beror på flera orsaker och att han nu kan göra det beror på förändrade 

omständigheter, främst i familjesituationen, men även att han söker nya arbetsutmaningar där 

han har en vilja att prioritera sig själv. 
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”Det handlar mycket om mig att när det blev en yttre omständighet som fick mig att fundera 

på vad jag verkligen ville och vad jag tyckte var intressant och dessutom kom det i en fas när 

två utav tre barn inte är hemma längre, och så plötsligt får jag ett familjeförhållande då jag har 

möjligt att läsa. Ekonomin, jag har ju levt på studiebidrag, studielån i tre och ett halvt år från 

att ha haft en vd-lön så det är en viss skillnad i ekonomin men det var möjligt. Jag hade inte en 

massa förpliktelser, bara egna inkomster, egna studielån, så den tiden var också rätt. 

Möjligheten fanns för mig att göra något för mig själv.” 

Omgivningens reaktioner på yrkesvalet har varit positiva. Eftersom Anders varit aktiv i 

kyrkan sedan tonåren upplevdes valet av yrke kanske naturligt. 

”Ja, de skrattade bara. När jag började i kyrkans ungdom sa mamma ’ska du inte bli präst då’, 

sa hon, ’och bo i stor prästgård på landet’. Nej hon har nog inget emot det, tyckte nog bara det 

var kul men dom tycker det är tufft på grund av min ålder och så att börja läsa en så lång 

utbildning, det tycker inte jag… Nej det är bara positivt. Men jag har ju varit så aktiv i kyrkan 

så det är inget konstigt att jag har det valet, snarare att jag vågar ta det valet rent ekonomiskt 

och yrkesmässigt men inte intressemässigt.” 

Anders tror inte att han blivit en bra präst om han utbildad sig tidigare, utan han behövde tid 

för att mogna och hitta sig själv och sin tro. Om sin kallelse säger han: 

”På något vis så finns det en massa faktorer, jag brukar säga att jag fick en spark i baken. Man 

pratar ju om i kyrkan om att bli präst att det finns ett inre och ett yttre kall, den personliga 

kallelsen jag vill bli präst, men också att kyrkan kallar dig, du ska vara präst i kyrkan. Det ska 

mötas det där kallet. Mitt personliga kall det var nog en spark i baken, har du inte fattat det här 

förr så.” 

7.3 Linda 
Linda är i 20-årsåldern och kommer från en liten svensk stad och har flyttat till Uppsala för 

studiernas skull. På fritiden tittar hon gärna på film, lagar mat, träffar vänner eller umgås med 

sambon, ibland arbetar hon extra i butik. Pappan arbetar inom byggbranschen och mamman är 

högskoleutbildad och arbetar inom sjukvården. Under uppväxten var hon bland annat aktiv i 

scouterna och spelade ett instrument. Linda säger sig inte komma från en religiös bakgrund 

där familjen exempelvis gick på gudstjänster. Hennes kyrkliga engagemang startade i 

samband med konfirmationen och hon avslutade då till stor del sina andra fritidsintressen till 

förmån för kyrkan. 

”Så då tog kyrkan överhanden, efter min konfirmation så var jag kvar som 

konfirmationsassistent och då var jag i kyrkan nästan, inte varje dag men jag började sjunga i 

kören och jag var med i kyrkans unga och man hade grejer, konfirmander, assistentgrejen så 

det var lite grejer, lite läger och sådär. Vi bodde väldigt nära kyrkan så att det blev liksom lätt 

att springa över dit, flera dagar i veckan.” 

Som barn ville hon bli skådespelare, en dröm som hon under tonåren lämnade då hon bland 

annat insåg svårigheterna att lyckas inom branschen. Under gymnasietiden visste Linda inte 

vad hon ville arbeta med. Hon visste dock att hon inte ville ha samma yrke som sin mamma 

på grund av det tuffa arbetsklimatet inom vården. På gymnasiet gick Linda ett praktiskt men 

studieförberedande program så att hon om hon sedan ville skulle kunna läsa vidare på 
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universitetet. Under gymnasietiden arbetade hon extra inom restaurangbranschen. Där 

jobbade hon även ett tag efter gymnasiet men visste redan innan att hon inte skulle arbeta kvar 

någon längre period. 

”… jag visste redan innan att det här är nog ingenting jag orkar med i längden så att jag 

började tänka kring vad vill jag jobba med just nu för jag visste att jag inte riktigt ville plugga 

än för jag visste inte vad jag ville bli och var lite pluggtrött. Så då fick jag faktiskt jobb på […] 

en ny butik så då började jag jobba där och eftersom jag hade jobbat på […] innan så hade jag 

kassavana och så. Så då jobbade jag heltid där i ett och ett halvt, två år nästan. Det var väldigt 

bra kan jag säga, ser tillbaka på. Det ena ger det andra, yrkesvärlden.” 

Men när hon jobbat i butiken en period så började hon fundera igen på vad hon ville göra i 

resten av sitt yrkesliv. 

”… sen så efter ett tag där så började jag tänka igen att ’är det det här jag vill syssla med hela 

tiden?’ Då hade jag varit väldigt aktiv i kyrkan fram till studenten kan man säga med 

konfirmandarbetet och allting så då började jag fundera… nej jag vet inte riktigt om det är jag 

att vara säljare och då hade jag mycket ansvar för kassa och kontor och tyckte väl att det var 

lite tråkigt i längden så jag tänkte att man kanske kan jobba inom kyrkan, det vore ju en bra 

grej. Och då tänkte jag först att jag kunde bli församlingspedagog, eftersom med 

konfirmanderna så har man jobbat väldigt nära församlingspedagogen i min hemförsamling 

då.” 

Linda tog tjänstledigt från jobbet och började då tillsammans med en kompis Svenska kyrkans 

grundkurs. Hon kände dock inte att det klarnade för henne under kursens gång. 

”… då blev jag sådär att diakon kanske kan vara någonting och det var folk runtomkring som 

började prata om ’men ska du inte bli präst då’ men jag tyckte väl fortfarande att det var lite 

läskigt och stort.” 

Hon kom tillbaka till butiksjobbet och jobbade ett tag till medan hon funderade på vad hon 

ville arbeta med i framtiden. Till slut bestämde hon sig för att börja plugga för att under tiden 

komma på vad hon ville bli. Tillsammans med en kompis flyttade Linda till en annan stad och 

började läsa en fristående kurs. Kompisen hade precis som hon tankar på att kanske bli präst 

eller diakon och föreslog en flytt till Uppsala. 

”… hon var väl den drivande kan man väl säga till att ’vi flyttar till Uppsala i alla fall och 

börjar läsa på teologiska institutionen’, och jag tänkte att religion och sånt är ju alltid 

intressant liksom. Jag har alltid tänkt att man har ingenting förgäves av att läsa såna här breda 

a-kurser, så Religion A det börjar vi läsa och det gjorde jag. Sen så hoppade hon av när jag 

blev kvar…” 

Linda fortsatte att läsa teologi men väntade innan hon tog kontakt med stiftet för antagning.  

”… det tog ganska lång tid innan jag såg min kallelse … till präst, för folk hade ju börjar prata 

med mig ’ska du inte bli präst’. För jag kände ändå att pedagog kanske inte var helrätt och jag 

vet inte vad det beror på, om jag kanske hade föreställningar om att prästyrket är väldigt 

speciellt och passar jag i det samtidigt som jag hade haft väldigt bra präster innan som jag har 
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träffat så jag vet inte riktigt vad det berodde på eller om det var någon slags osäkerhet att jag 

var tvungen att känna in det där väldigt länge.” 

Två år efter att hon började läsa teologi gick hon på antagningskonferensen.  

”… jag läste faktiskt här i ett år innan jag beslöt mig för att, ja egentligen två år, innan jag gick 

antagningskonferensen som vi har för att bli präster och då var det väl egentligen första 

ordentliga steget till att ’jo jag ger det här en ordentlig chans’ kan man säga. Så att det tog 

ganska lång tid… men till att kunna vara här där jag är idag… det var väl ändå något som sa 

att testa och gör antagningen i alla fall. Då kände jag lite att då ligger det i någon annans 

händer om jag är lämplig eller inte och lite sätta Gud på prov kanske, okej är det det här du 

menar så får du väl visa det, lite så.” 

Linda blev väldigt glad över att få ja i antagningen och få sin kallelse bekräftad. Hon kände 

ändå ibland viss osäkerhet över yrkesvalet och bestämde sig för att ta det lugnt och ta 

studierna i sin takt. Därför valde hon bland annat att fortfarande ha kvar sitt gamla jobb. 

”Och jag kanske ska lägga till också att jag fortfarande var anställd på […], hade tjänstledigt 

för studier ganska länge just för att jag ville ha den dörren öppen lite för att kunna falla 

tillbaka på i fall att jag fick ett nej i antagningen eller i fall att jag ångrade mig eller i fall att 

jag bara ville ta en paus och jobba. Så att på somrarna har jag jobbat på […] och jobbat här i 

stan, extra lite helger. Vilket jag tycker har varit väldigt bra, att ha en fot i det vanliga livet 

också. Ett i studierna och prästrollslivet. Men den sa jag upp sen, nu kanske det är två tre år 

sedan, sen när jag verkligen kände mig säker men det var bra att kunna ha den dörren öppen 

tyckte jag.” 

Under studietiden, sedan flytten till Uppsala, har Lindas kyrkliga aktivitet vid sidan om 

skolan varit mindre än tidigare. 

”Jag kan väl känna i efterhand att det hade nog varit positivt att ha lite mer engagemang. Sen 

så är det också svårt när man byter stad… är man härifrån så kan man ju vara kvar mer i sin 

hemförsamling och jobba. Men … för kanske tre år sedan så var jag timanställd 

konfirmandledare … det var jättekul att få vara med ett helt år med konfirmanderna så det 

hade jag kvar som engagemang. Det är väl det mest tydliga engagemanget jag haft i 

församling överhuvudtaget nästan under studietiden, det är det faktiskt.” 

Hon har haft funderingar på om det hade varit bra att engagera sig mer i 

församlingsverksamhet. 

”Så där har jag tänkt lite att man kanske skulle ha haft det med så kanske jag också hade 

kunnat känt mig lite mer säker i min utbildning som jag ibland har vacklat och ifrågasatt och 

så. Men samtidigt kan jag också känna att jag har ju så långt yrkesliv som präst framför mig 

eftersom jag är ganska ung nu att det kanske var skönt att inte ha varit i kyrkan också utan att 

ha varit på […].” 

När Linda har vacklat i yrkesvalet har hon funderat på vad hon skulle kunna bli förutom präst. 

”Frågan är ju bara vad, för det är också en sak som när jag varit lite sådär ifrågasatt min egen 

kallelse och vägval så har jag också tänkt vad ska jag göra istället och så har jag inte riktigt 

funnit nåt konkret och då har det varit ja, men då är det lika bra att jag blir präst och så har det 
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känts bättre efter ett tag … jag minns vid studenten att jag tänkte att jag vill nog plugga vidare 

nån dag när jag kommer på vad jag vill bli men jag vet inte än så att… Men jag är helt 

övertygad om att jag skulle jobba med något konkret med människor.” 

Linda kommer inte från en aktivt religiös familj men sambon är kristen. Föräldrarna tycker att 

Linda och hennes syster ska bli vad de själva vill. Hon berättar att pappan sa till henne: 

”Och bara en rolig grej, det tycker jag är så klockrent för han är inom byggbranschen: ’ja jag 

har tänkt på det där att det finns de som är emot kvinnliga präster och jag tänker att varför då 

det är ju inget kroppsligt tungt arbete att vara präst så det är väl perfekt när man är kvinna’… 

och han är inte alls kyrklig, som sagt vi har inte gått i kyrkan mycket alls och han är väl den 

som minst har gjort det höll jag på att säga. Nu idag när vi går så går jag och mamma och 

mormor gärna på gudstjänster så jag drar med mig dem. Alltså mamma skulle väl kalla sig 

kristen absolut medans pappa kanske är mer tvekande liksom.” 

Hon upplever inte att någon varit kritisk till yrkesvalet. 

”… det var nog snarare så att folk frågade mig ’jaha ska du bli präst’. Vissa med kanske lite 

mer frågetecken än andra men det var ingen som ifrågasatte det så stort faktiskt, utan det var 

nog jag som ifrågasatte det mest tror jag när man tänker tillbaka på det.” 

Linda kommer inte från en familj där det är självklart att läsa vidare på universitetet och hon 

funderar på om det kan hänga samman med tvivlen hon haft med yrkesvalet. 

”Jag minns jag hade en termin då det verkligen var, det var innan jag blev antagen eller innan 

jag tog det steget att bli det, så vet jag att jag var helt ’men vad gör jag här’ och allt ifrån 

kommer jag att klara av universitetsstudier, det är ändå väldigt mycket studier, till liksom men 

hur kan jag tro att jag ska bli präst. Det blev väldigt sådär ställdes upp och ner. Jag vet inte om 

det har mycket att göra med, min familj är ju, ja mamma är ju utbildad på högskolenivå men, 

det har aldrig varit press hemifrån att man ska utbilda sig och det har inte varit heller att man 

har sett ner på det utan det har varit väldigt såhär öppet, ni gör vad ni vill bara ni är nöjda och 

tar er tid att, men ändå väldigt stöttande när man valt något, så jag vet inte, det kanske kan 

handla lite om det varför jag fick en sådan svacka att jag kände att man inte hade en självklart 

akademisk familj på det sättet.” 

Linda har tidigare sysslat med teater. Hon anser att hon kan ha nytta av sina tidigare 

teatererfarenheter men också av erfarenheter hon fått från sitt tidigare yrkesliv i den nya rollen 

som präst. 

”… för nu ser jag i och för sig lite som att vara präst, ja det är inte som att vara skådespelare, 

men man har mycket att man går in i en roll i gudstjänst och sådär. Att man har det med sig, 

man kan ju göra mycket dramaövningar som med barn och konfirmander och det känns också 

positivt att jag haft det med mig… att ha varit på […] ser jag verkligen positivt att jag hade 

den arbetslivserfarenheten också, att få möta de människorna där, få lära känna dem och att de 

positivt har frågat, det är klart att den frågan väckts där, jaha du läser till präst men det har 

verkligen bara varit positivt liksom. Det har stärkt mig också att ha en fot i det vanliga livet 

om man ska uttrycka det så, än om jag bara hade varit i kyrkans värld hela tiden men jag tror 

att man liksom blir lite blind då för vissa tankar och så.” 
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7.4 Maria 
Maria är i 30-årsåldern och kommer från början från en storstad i ett land utanför Europa. 

Hon bor numera i en stor stad i Sverige. Hon är ensamstående och spenderar gärna helgerna 

med vänner och i församlingen, tränar eller promenerar. Som barn hade hon inga speciella 

fritidsintressen utan brukade leka med sina syskon, grannbarn och hjälpa mamma som var 

hemmafru. Maria kommer från en religiös bakgrund. 

”Min pappa var pastor så kyrkan har ju präglat väldigt mycket min uppväxt.” 

 Hon bestämde sig redan som barn för vad hon ville bli och påbörjade journalistutbildning 

direkt efter gymnasiet. Maria har sedan jobbat ett antal år inom mediebranschen innan hon 

valde att flytta till Sverige. Om flytten säger hon att det inte fanns några andra alternativ än att 

byta land. 

”Det kanske fanns men nu när jag tänker efter, det är som det inte tillhörde den världen jag 

levde i, som att jag var på fel plats.”  

Om hon inte flyttat så tror hon i alla fall att hon ändrat andra aspekter av livet. 

”… jag hade i alla fall inte stannat kvar i mitt yrke, det hade jag inte. Men jag hade inte blivit 

en mamma med fyra barn och så, nej, jag är för självständig och jag är för nyfiken. Jag 

behöver vara i såhär, är jag klar med någonting så måste jag gå vidare med något annat så jag 

kanske, man vet inte, jag kanske fortfarande var journalist, det går inte, det är svårt att säga 

men jag tror inte eftersom jag gjorde den förändringen, det är svårt att veta hur det hade varit 

annars.” 

Maria beskriver både att hon kände sig färdig med sitt hemland och med sitt yrke som 

journalist. Även hon själv som person hade förändrats. 

”… visst var jag färdig, med mig själv var jag färdig. Det var någonting som jag hade, den 

förändringen har inte skett bara sådär från dagen till natten, det var någonting som jag funderat 

på i kanske ett år att jag trivdes inte i den miljö jag jobbade i, jag kunde inte känna igen mig i 

de uppgifterna och jag ifrågasatte för mycket, jag tyckte inte att det var okej för hur man gjort 

och hur man tänkt.”  

Maria beskriver tankar hon hade om hur hon ville leva och få ut av sitt liv. 

”… för mig är det väldigt viktigt att jag sysslar med någonting som jag tror på och trivs med 

och inte för vilket pris som helst ska jag göra den där, jag är ingen pliktmänniska på så sätt att 

jag ’jag tror inte på det här men jag ska göra det ändå’… Jag tror det är lite det här med 

existentiella frågor som alla människor har, många har pengar, har allt men man är inte lycklig 

ändå och det var lite så för mig. Jag hade världens bästa jobb, alla andra ville ha mitt jobb men 

jag var inte lycklig, jag kände inte igen mig själv i det och det var för mig en tjänst jag gjorde 

mot mig själv att stanna upp, vad vill jag ha av mitt liv, nej men det är inte det här, nej men då 

går du och söker vad det är du vill ha i ditt liv, det var lite mer så.” 

Funderingarna fick Maria att ta klivet och byta livsbana, vilket hon känner sig tillfreds med 

idag och hon bär med sig sina erfarenheter. 
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”Det är inte jag längre men det var roligt, inget emot yrket, utan jag som inte passade i den där 

världen om man säger så… jag vill inte gå till jobbet varje dag och känna att det här är bara 

hemskt. Då är det bättre för mig att ’okej jag trivs inte här då går jag och letar efter något som 

jag trivs med’ och jag är väldigt glad att jag gjort det faktiskt. Och för mig, jag tror inte att det 

kommer bli så nu men om jag någon gång upptäcker ’nej men det här är för jobbigt eller 

smärtsamt att bli präst’ då naturligtvis kan man också inse att man behöver börja om med 

saker, det är som med allt i livet tycker jag.” 

På plats i det nya landet började Maria först att läsa svenska. Efter att ha bott i Sverige en tid 

så började hon läsa på universitetet. 

”Efter två år, jag hade bott här i ett år, så bestämde jag mig för att jag skulle plugga och 

började söka olika utbildningar och sådär och tyckte att teologi skulle bli något eftersom jag 

hade så mycket koppling till kyrkan samtidigt som jag försökte hitta en församling som jag 

skulle trivas i. Då började jag läsa teologi men från början var det ingen tanke att jag skulle 

jobba i kyrkan.” 

Att läsa teologi kändes naturligt för henne. Det var dock inte självklart för Maria att bli präst. 

Hon nämner bland annat att hon inte hade kunnat bli präst i sitt hemland eftersom det är 

katolskt. Maria har först svårt att sätta fingret på vad som gjorde att hon valde prästbanan. 

”Jag hade inga tankar så men sen så började jag engagera mig i Svenska kyrkan och det är 

svårt att förklara, det blev så, jag hade inga planer om man tar så, det blev så. Och då fortsatte 

jag utbildningen till präst och det här är sista delen… Det var inte så självklart, Jag brukar 

skoja om att jag fick min fyrtioårskris när jag var tjugofem och det är skönt för då behöver jag 

inte gå igenom det igen.”  

Maria hade först tankar på att läsa till läkare, valet stod sedan mellan präst och läkare. Om att 

valet sedan föll på präst säger hon: 

”… kyrkan har varit en trygghet för mig eftersom jag är uppväxt i kyrkan, det blir hemma på 

något sätt. Jag tror lite grann på det här att man ofta, alltså de flesta som blir präst har haft 

någon i familjen som var präst och det är säkert samma sak med läkare eller med poliser och 

oftast har man haft någon i familjen. Man går i spår kan man säga och jag tror det har med det 

att göra faktiskt. Jag hade kanske tyckt det var roligt att läsa till läkare om jag hade gått in i 

läkarrollen men, ja, det här känns som hemma, alltså att gå prästutbildning, det känns som att 

det här har alltid funnits och inte, det skulle inte bli samma sak med läkare, läkarutbildningen 

för jag har ingen i familjen som är läkare så man är inte bekant med den där världen.” 

Omgivningens reaktion på hennes nya yrkesval (och Sverigeflytt) var blandad. Syskonen 

tyckte hon var cool men föräldrarna var mer skeptiska. 

”… för mina föräldrar var det inte så självklart eftersom jag hade ett framgångsrikt yrke i […]. 

Dom tyckte inte att det fanns något behov hos mig att byta bara sådär, det var som att jag hade 

fått en du vet fyrtioårskris och nu ska jag vända livet upp och ner… för dem var det såhär ’hur 

tänker du nu’ när jag hade mitt liv klart, jag hade inte behov att bara säga hejdå till allt, jag 

hade ett fantastiskt jobb och jag tjänade pengar och om man nu tänker på karriär och på att 

man ska ha ett etablerat i vilket, det här allt du ska ha i livet, jag bara liksom sa hejdå till allt 

och flyttade hemifrån så det, ’jaha nu ska du bli präst’ typ så… Men det känns rätt så jag 
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ångrar mig inte, ingenting alls. Men från början de sa nej… nu tycker pappa att det är okej, 

alltså inte för att vi har haft någon konflikt och slutat umgås med varandra, inte så, inte på den 

nivån. Men från början såklart, alla förändringar tar tid att smälta och anpassa sig och det var 

så för mig och det var så för dem men jag tror nej, att dom säkert är stolta över mig men i 

början var så, pappa brukade säga att jag vet att du ska komma tillbaka till ditt, alltså, det livet 

du hade men det blev inte så.” 

Maria har känt sig säker över sitt yrkesval. Hon beskriver snarare en svårighet att integreras i 

svenskheten i utbildningen än i prästerskapet. 

”Jag har inte haft någon fundering på om det är det jag ska göra utan det har känts bra hela 

tiden, samtidigt som det har funnits en svårighet med att vara invandrare i en utbildning som 

är väldigt mycket präglad av svenskar. Det har inte alltid varit lätt… man kan inte alla koder 

och regler och man blir utanför, som att det sker nästan automatiskt att man blir utanför och 

det här att man behöver kämpa för att få kunna vara med, att få påminna andra hela tiden men 

jag ska också vara med och det har varit så hela utbildningen. Men jag tror det är svårt som 

invandrare att komma in i ett nytt faktiskt… Det kan kännas så fortfarande men nu har jag lärt 

mig, man lär sig mer med tiden att kunna säga ifrån men samtidigt som man kan bli trött att 

påminna hela tiden att jag ska också få vara med. Det har varit det som är, om man ska säga 

att det har funnits någon svårighet så är det det här att bli integrerad.” 

Trots sin säkerhet över yrkesvalet väntade Maria lång tid innan hon sökte sig till stiftet för 

antagning. Hon väntade i fyra år för att vara säker på att hon behärskade svenska språket 

innan hon sökte som prästkandidat. Maria beskriver att hon tog en risk som väntade med 

antagningsprocessen för hon kunde ha fått ett nej. Osäkerhetstankar om huruvida hon skulle 

bli antagen eller inte fanns där, samtidigt som hon kunde känna trygghet. 

”Det är begränsat på något sätt, det är inte alla som söker som får vara med och det här att 

man inte har sina rötter i det svenska samhället det påverkar tyckte jag. Samtidigt som jag 

hade en trygghet i att jag ’men varför inte, jag behövs’. Så jag har pendlat väldigt mycket i det 

där att känna att de behöver mig i framtiden, med det här – kommer de säga ja till mig, lite så. 

Men samtidigt med en trygghet att det här kommer att gå vägen. Det är väldigt påfrestande 

period för man blir verkligen, ifrågasatt är inte rätta ordet men de testar dig väldigt mycket 

och den där osäkerheten att man inte vet att har jag gjort rätt nu eller, när jag prövar mig själv 

hur ska jag hantera det här, så det var, ja.” 

Osäkerheten slutar inte vid ett ja till antagning utan finns kvar tills biskopen sagt ja till 

prästvigning. 

”Samtidigt innebär inte antagningen att du kommer bli vigd, det kan hända saker under vägen 

under det här året vi är här, dom kan säga att nej men du… Så man är hundra procent säker på 

att det här blir bra den dagen man vigs, innan dess det finns alltid den här osäkerheten.” 

Maria anser att hon i sin nya roll som präst har nytta av erfarenheterna från sitt tidigare 

yrkesliv. 

”Samtidigt kan jag tycka att man kan kombinera de två yrkena, journalist och präst. Jag har 

väldigt mycket nytta av min utbildning som journalist nu när jag ska bli präst, det har jag 

väldigt mycket nytta av tycker jag.” 
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Samtidigt som hon anser att hon alltid haft och kommer att ha kvar en aspekt i den nya 

yrkesrollen: viljan att hjälpa medmänniskor. 

”… när jag var journalist då jobbade jag väldigt mycket med gatubarn, jag har alltid varit 

sådär människointresserad och ville hjälpa till och sådär… alltså på det sättet som jag gör nu 

som jag inte gjorde när jag var journalist. Det var det som krockade med mig som människa 

och det yrket jag hade, jag kunde inte, i och för sig som journalist kan man också hjälpa andra 

men inte så här aktivt som jag gör nu. Ibland fanns den tanken med läkarutbildning också för 

det är en också, det är liksom en identitet att liksom vara med människor och hjälpa och så 

här.” 

7.5 Kristina 
Kristina kommer från en mellanstor svensk stad där hon också vuxit upp. Som vuxen har hon 

bott i en liten stad och bor nu på landsbygden. Hon är i 40-årsåldern och familjen består av 

föräldrar och syskon. Fritiden ägnar hon åt trädgårdsskötsel, läsa böcker och olika föreningar 

där hon är mycket engagerad. Som barn ägnade hon sig åt läsande och hästar. 

Föreningsengagemanget började i vuxen ålder. Mamman var lärare och pappan var statlig 

tjänsteman. Under uppväxten gick familjen i kyrkan endast på de stora högtiderna men 

Kristina beskriver ändå att religionen och kyrkan fanns där i bakgrunden som något självklart. 

Till exempel kommer hennes mamma från en frireligiös bakgrund. 

”… var metodister och mamma och hennes syskon gjorde mycket medvetna val av vilken 

söndagsskola man skulle gå i på vilka som hade finaste glansbilder att sätta in i boken, jag tror 

att mamma hamnade hos baptisterna och sen bodde hon på, vad heter det där studentboendet 

här i stan med frikyrklig prägel… så att hon var aktiv i kristna studentrörelsen på den tiden 

och farfars far var klockare och alla farfars systrar utom en var lärare vilket också betydde att 

de spelade orgel och vikarierade i kyrkan som kantorer då och då så att jag växte upp med en 

mamma som tog religion som en självklarhet även om hon intellektuellt sett ansåg att vissa 

saker var ohållbara.” 

Under uppväxten gick Kristina i kyrkan ibland men hade lite svårt att komma iväg ensam. 

Som ung ville Kristina bli veterinär och valde därför naturvetenskaplig linje på gymnasiet. 

Under gymnasietiden insåg hon att veterinärdrömmen inte var möjlig av fysiska orsaker men 

gick kvar på linjen ändå för att kunna läsa vidare till något annat om hon ville. De första 

prästtankarna kom i 15-årsåldern. 

”… den enda av farfars systrar som levde in i mitt liv var syföreningstant och orgelspelare i 

kyrkan och hade hon bara vågat så hade hon varit feministteolog och för någon som var född 

1899 var det viktigt men hennes förtjusning när hennes församling fick sin första kvinnliga 

präst det var liksom ’ja tjejer kan bli präster!’ så någonstans där så tändes den här tanken hos 

mig och jag kommer ihåg att när vi träffade prästen inför hennes begravning så berättade jag 

för honom att jag ville bli präst och sen fegade jag ur.” 

Efter att hon tagit studenten läste hon språk på universitetet. Hon gick sedan en kurs med 

administrativ inriktning och jobbade som sekreterare ett tag.  

”… så då riktade jag in mig på administration och sekreterarjobb medan jag försökte räkna ut 

vad jag skulle bli när jag blev stor.” 
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Efter att ha jobbat med sekreterarjobb ett tag påbörjade Kristina universitetsstudier inom 

ekonomi. Hon släppte dock inte kyrkan utan var mycket engagerad i föreningsverksamheten. 

”Och när jag började plugga på universitetet så hade jag lyckats prata mig själv ur 

prästdrömmarna och tänkte att jag passar nog inte till präst utan jag kan bli sån där 

administratör och underlätta så är jag åt rätt håll, så jag läste ekonomi men då var jag aktiv i 

kyrkan, jag var barntimmeledare och med i bibelstudiecirkel och jag var gudstjänstvärd ett tag 

och satt i distriktsrådet i […] och massor sånt där. Det var liksom där föreningsivern började, 

det var jättekul. Men jag var helt bestämd att jag skulle läsa ekonomi för att jobba i kyrkan. 

Otroligt dumt.” 

Medan Kristina skrev sitt examensarbete på universitetet skickade hon ut några 

platsansökningar till Svenska kyrkan och fick en ekonomiadministrativ tjänst. 

”… men jag gjorde det bara för att testa vattnet för jag var inte klar med uppsatsen än eller 

någonting och tack vare att de roddade ihop sig något fruktansvärt där ute så fick jag jobbet, 

’hoppsan det var inte meningen’ men jag skrev klar avslutningsuppsatsen medans jag jobbade 

där…” 

När Kristina varit några år på sin arbetsplats kände hon att gudsrelationen började vackla 

samtidigt som kallelsen fanns i bakhuvudet och hon började därför läsa teologi. 

”Av alla vansinniga saker att göra så började jag läsa teologi för att få ordning på min egen 

gudsrelation igen och jag vet folk som har förlorat sin tro genom att läsa religion, jag fick 

tillbaks den. Så jag kände då att Gud nu får du faktiskt ge dig, jag jobbar inom kyrkan, jag 

läser teologi, tycker du inte att du kan sluta knuffas nu, jag går dig faktiskt till mötes här… 

och jag fortsatte att plugga lite teologi vid sidan av jobbet…”  

Medan hon arbetade i kyrkan var hon också mycket aktiv i församlingsverksamheten, vilket 

stöddes av kyrkoherden. 

”… en ny kyrkoherde som var ett fantastiskt stöd som verkligen lyfte fram det här för mig, 

vikten och betydelsen av att jag som anställd inom någonting som inte håller på med 

församlingsverksamheten ändå var engagerad i församlingen, jag var lutherhjälpsombud, jag 

gick i kyrkan de flesta söndagarna, jag var med i internationella gruppen, jag ställde upp på 

insamlingar, syföreningen och såna där saker och han tyckte att det var väldigt skönt och det 

gjorde ju att jag kände ett stöd från honom för min utveckling…” 

Kallelsen fortsatte att gnaga i Kristinas bakhuvud. Med kyrkoherdens stöd ansökte hon om att 

få venia, vilket innebar att som lekman få leda gudstjänster. Efter en kurs började hon leda 

gudstjänster och tyckte att det var väldigt roligt. Samtidigt arbetade hon kvar på sin gamla 

tjänst då hon blev tillfrågad om hon ville påbörja en ny tjänst. 

”Plötsligt ringer en kille jag träffat på kurser då och då och säger ursäkta mig kan du prata 

ostört en liten stund, jaaa, ja du förstår vi behöver en handläggare för […] och vi vet att du 

kanske skulle vara intresserad av ett nytt jobb så vi undrar om kanske kunde få prata med dig 

om det. Tro mig det är den enda gången i mitt liv jag blivit headhuntad, det var väldigt 

smickrande och totalt oväntat.” 
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Hon tackar ja till erbjudandet och efter tiotalet år på sin gamla arbetsplats arbetade hon nu 

med nya uppgifter som hon trivdes med. Prästkallelsen fanns dock fortfarande kvar i 

tankarna. 

”Träffade en massa församlingar än den jag själv gått och harvat i de senaste åren och började 

få en massa nya idéer men jag höll fortfarande på med alla de där försvarsmekanismerna jag 

hade byggt upp: jag är rädd för tonåringar, konfirmander är viktiga, jag som inte kan med 

tonåringar kan inte vara präst. Ja men jag kan inte sjunga, präster måste kunna sjunga. Ja men 

det var till och med en period där i början av 90-talet då jag småflirtade med 

kvinnoprästmotstånd för att hitta en väg ut, bara det att det höll inte.” 

Till sist inser Kristina att hon inte kan blunda för sin kallelse längre. 

”Plötsligt en dag upptäcker jag att jag går bakom gräsklipparen och planerar en 

konfirmandlektion och då var det bara liksom att ge upp. Så nästa vecka så gick jag upp till 

rekryteringsadjunkten och sa att ’du jag skulle vilja söka in till det här med prästutbildning’. 

’Jamen vad bra’ säger hon och sen fortsatte jag att plugga vid sidan av jobbet fram till i 

somras då jag skrev min avslutningsuppsats.” 

De flesta av Kristinas vänner finns inom kyrkan och de tyckte att det var på tiden att hon blev 

präst. Hon upplever att familjen står bakom henne i yrkesvalet trots något blandade reaktioner 

från början. Hennes ena bror är kyrkligt aktiv och den andra brodern har gått ur Svenska 

kyrkan även om han fortfarande stöttar den.  

”Eftersom de flesta av mina vänner har varit inom kyrkan på något vis, som den där frivilliga 

förtroendevalda kyrkobesökaren, för dom var det ’ja det var väl på tiden’, typ. Pappa som med 

åren har blivit frimurare och därmed utvecklat en viss mysticism sa inte mycket men han är 

nog i själva verket ganska stolt över mig. Mamma blev lite bekymrad, hon är lite negativ, lite 

nervös till sin läggning, ’jamen kommer du att orka, folk kommer att ställa väldigt mycket 

krav på dig, hur mycket kommer du få betalt, kommer du verkligen att klara dig och jamen om 

det är det du vill göra så ska du göra det’, så att, ja.” 

Kristina har mestadels läst prästutbildningen på distans parallellt med arbetet. Om 

utbildningstiden säger hon: 

”… det har varit jättekul. Kanske framför allt för att man har fått styra så mycket själv, har jag 

velat läsa klockan tre på morgonen så har det varit helt okej att göra det. Jag tror att det hade 

varit väldigt mycket svårare om jag hade haft ett annat jobb men i och med att jag jobbade 

mitt inne i den kyrkliga vardagen så hade jag hela tiden närkontakt med målet för utbildningen 

annars tror jag att man kan bli väldigt ensam om man läser som jag gjorde men nu hade jag 

båda det här nästan virtuella kompisarna på nätet som jag pluggade med och stödet från 

arbetskamraterna.” 

Kristina uttrycker att hon inte frivilligt har valt prästyrket utan snarare att hon har följt 

kallelsen som hon har fått. 

”Jag kan inte ens säga att jag har valt det här. Jag kommer ihåg när vi var på 

antagningskonferensen och rekryteringsadjunkten sa att ’jag förstår att ni alla är här för att ni 

vill bli präster’. Öh stopp och belägg där, jag har inte sagt att jag vill, jag har fått en kallelse, 
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den gör mig väldigt nervös, lite orolig. Jag har inte sagt att det är någonting jag vill utan det är 

någonting jag måste. Så att jag tror att jag trodde att det skulle vara väldigt trevligt att vara 

veterinär och hålla på och pyssla med djur samtidigt fanns den här andra biten djupare inom 

och försökte knuffa sig fram.”  

Kristina anser att det svåraste hindret att forcera på vägen till att bli präst har varit hon själv. 

”Någonstans kom den här kallelsen ifrån och någonstans inom mig har jag trott på den hela 

tiden annars hade jag inte kämpat emot den… Det enda verkliga motståndet har varit jag.” 

I slutändan tror inte Kristina att hon hade kunnat stå emot sitt kall även om hon hellre skulle 

ha velat välja något annat yrke. 

”Förr eller senare hade jag varit tvungen att ge med mig. Okej det blev något senare men det 

är inte försent. Men jag menar det här med att vara präst, det är inget lätt jobb, man jobbar ju 

när alla andra är lediga och man får vara beredd på att folk kan ringa alla möjliga tider på 

dygnet och man får vara beredd att ställa upp. Det gäller trots allt människors grundläggande 

identitet och värderingar, man vet aldrig vad som händer om man nobbar någon i det läget, det 

är ju hemskt och en massa sådana saker. Så hade jag valt efter vad jag vill göra, vad som jag 

kommer att må bäst av, tjäna mest och sådant där då hade jag aldrig varit präst.” 

7.6 Eva 
Eva är i 50-årsåldern och bor i en mindre svensk stad. Hon är uppväxt på landsbygden utanför 

staden där hon nu bor. Hon är född i ett annat europeiskt land men kom till Sverige som litet 

barn. Eva har arbetarbakgrund då föräldrarna bland annat har jobbat inom industrin. Även 

hennes syskon arbetar inom industrin såväl som flera av hennes barn. Hon har tidigare varit 

gift. Under studietiden har Eva arbetat parallellt och har därför inte haft så mycket tid till 

fritid. De lediga stunderna går åt till hushållsarbete, hjälpa föräldrarna och hålla gudstjänster i 

Svenska kyrkan. Under Evas uppväxt var familjen inte aktiv i kyrkan även om den spelat roll 

i deras liv. 

”Vi var väl till kyrkan någon gång men inga stadigvarande kyrkobesökare har vi inte varit… 

Nej det är ju jag som är och har varit aktiv i kyrkan så är det ju men sen så är det också så 

naturligtvis… alltså både mamma och pappa även om de inte varit så där väldigt aktiva i 

kyrkan, så kyrkan spelar en mycket större roll i människors liv både i den generationen här i 

Sverige men kanske särskilt i […] som har haft sina krig och så vidare. Pappa låg vid fronten, 

han var krigsveteran och låg vid fronten i fem år och så där så att livet är något helt 

annorlunda än vad det kan vara här för människor i den generationen så att… Och sen vet jag 

att det finns släktingar som har varit frireligiösa eller liksom haft sin tro uttryckt den på ett helt 

annat sätt än vad någon i vår familj har gjort och inte jag heller på det sättet.” 

Som barn var drömmen att bli filmstjärna och fritiden gick åt till att sjunga och vara med 

kompisar. Under tonåren kom drömmar om att bli journalist. På gymnasiet valde Eva 

humanistisk linje, dels för att hon är tvåspråkig och dels för att hon ville ta studenten. Efter 

gymnasiet ville hon gifta sig och skaffa hus och barn. Under gymnasietiden arbetade Eva 

extra i butik. Efter studenten började hon jobba inom industrin och gjorde det i ett antal år. 

Parallellt med industriarbetet arbetade hon även som journalist utan utbildning. Så här 

beskriver Eva hur hon kom in i branschen. 
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”Det var faktiskt en saga, det var så här att jag skrev dikter och så hade […] en sån här 

poetiska hörnet och då fick man lämna in sina dikter där och jag bodde i […] och skämdes 

oerhört väldigt mycket för att gå dit och lämna in några dikter så jag åkte till redaktionen i 

[…] istället för att ingen skulle känna igen mig och skulle lämna in dem där och sådär lite 

hemligt, bara ’sätt in dem i tidningen’ och då tyckte dom det var så roligt och ville fotografera 

mig och skriva någonting om mig och då sa jag att jag skulle vilja jobba som journalist… och 

sen då på lördagen när det här kom in i tidningen så då ringde dom då på förmiddagen från 

tidningen och sa ’vill du börja jobba’. Då fick jag börja jobba och jag visste ingenting i princip 

eller på gymnasiet hade vi gjort några intervjuer.” 

Hon slutade sedan inom industrin och var arbetslös en period samtidigt som hon frilansade 

som journalist. Hon var även involverad i diverse olika kommunala projekt under ett antal år. 

Sedan blev Eva erbjuden ett jobb. 

”… och då blev jag faktiskt headhuntad, det tycker jag är lite roligt att säga, det var när alla 

kommuner i landet skulle börja ta emot flyktingar, när det skulle spridas på ett helt annat sätt, 

det kommunala flyktingmottagandet, så blev jag tillfrågad om jag ville jobba med information 

och då sa jag ja till det och så jobbade jag med information till ortsborna och till de flyktingar 

som kom och det var en projektanställning som jag jobbade med.” 

Efter projektet sökte Eva ett kommunalt samordnararbete som hon även fick.  

”… så då jobbade jag med det och sen under den tiden så då hade vi två pojkar och då började 

jag vänta dottern och hon föddes […] och då var jag hemma med henne och så försökte jag 

verkligen vara hemma så mycket som möjligt med henne eftersom jag hade jobbat väldigt 

mycket med så mycket olika saker under alla år tidigare och mycket annat än de där också, allt 

möjligt.” 

Efter föräldraledigheten var Eva arbetslös men blev sedan erbjuden ett nytt jobb inom 

mediebranschen. Där arbetade hon ett antal år. 

 

Evas engagemang i kyrkan under barn- och ungdomstiden bestod av att hon sjöng där. När 

hon flyttade hemifrån kom hon ifrån kyrkan. Sedan när Evas barn var små kom det kyrkliga 

engagemanget igång igen. 

”Jag har alltid, eftersom jag har sjungit har jag varit med, ända från jag var liten så har jag 

sjungit i kyrkan och varit med i olika körer, ungdomskör och kyrkokör och det var medan jag 

fortfarande bodde hemma. Sen när jag flyttade till […] så var det väldigt svårt att byta kör 

märkte jag så då var jag borta från liksom en sådan här stadig återkommande aktivitet i 

kyrkan… När jag gifte mig och vi flyttade till hus och så då var jag engagerad med barnen 

mer i kyrkans barntimmar och så där och var också ledare för något sånt och så har jag varit 

kyrkvärd. Kyrkan har funnits med på nåt sätt mer eller mindre i olika perioder så hela tiden.” 

När Eva var i tonåren frågade hennes konfirmationspräst henne om hon ville följa med på en 

ungdomskonferens. Där väcktes de första tankarna på att bli präst. 

”När jag kom hem därifrån så kände jag att men jag vill berätta om Jesus, så kändes det och 

det förändrade mig väldigt mycket, de här dagarna, de få dagarna som vi var där. Men hur det 
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nu var så blev det inte så, det var inte så att jag kunde gå hem och gå ut på gatorna och berätta 

om Jesus utan istället då så rullade livet på och det blev inte så som jag hade tänkt.”  

Tankarna på att bli präst försvinner dock inte utan kommer tillbaka igen senare under hennes 

liv. 

”Sen kom det här mycket senare, att det dök upp alltså, plötsligt och det var faktiskt när jag 

var i kyrkan en gång, så kommer det liksom upp för mig att präst och liksom nej men jag ska 

väl inte bli präst eller så här och nej och det var jätteotäckt och nej nej nej nej jag ska inte bli 

präst och så. Men aja så blev det i alla fall då så småningom.” 

Eva började då läsa på universitetet men vågade sig ännu inte på teologi. 

”Jag började läsa, ja alltså det var ju lite roligt för först läste jag etnologi. Jag hörde inte riktigt 

vad det var jag skulle läsa, att det var teologi. Nej jag trodde det var etnologi så jag läste 

folkdikt och folktro och det var det närmaste jag vågade mig, alltså att det hette folkdikt och 

folktro, jag ville hålla det ifrån mig så jättemycket.” 

Under 80-talet började hon läsa teologi, sökte till stiftet och fick ett nej. Det var jobbigt för 

Eva, hon tog det väldigt hårt och lade ner mycket av sitt engagemang i kyrkan. Eva började 

arbeta som lärare istället och trivdes väldigt bra med det. Där fanns en kollega som tyckte att 

Eva borde bli präst. 

”Jag släppte engagemanget mycket i kyrkan men det fanns ändå kvar och för jag jobbade som 

lärare i många år … då är det också en lärare som inte visste om detta som sa ’men ska inte du 

bli präst’ och jag så här ’nej’.” 

En tidigare kurskamrat till Eva tyckte också att hon skulle söka till stiftet igen men hon 

tvekade. Sedan kom en vändpunkt. 

”Sen vid ett tillfälle så blev jag intervjuad när jag skulle fylla femtio och då förstod jag att vad 

är det som jag aldrig vill prata om. Vad är det för någonting som jag inte vill prata om kände 

jag och det var ju just detta och då tänkte jag att jag måste ju pröva, jag måste liksom titta på 

det här en gång till och se vad det är för någonting och ska jag göra någonting med det här 

eller inte och ja, gjorde en intresseanmälan igen då och träffade rekryteraren här i […] och på 

den vägen är det alltså och det har gått jättefort.”  

Eva upplever att omgivningen varit positiv till hennes yrkesval, bland annat genom att 

uttrycka att hon kommer passa som präst. Den enda som varit lite reserverad är hennes 

mamma. 

”… det har inte bara varit lätt för att mamma till exempel har inte stått och applåderat utan 

tyckt att ’nej men ja ska du verkligen bli präst, ja och kyrkan hur den är idag’ och så vidare, 

kyrkan som organisation och många såna tankar så det är inte… Ja fast det är inte så där att 

alla, ja framför allt då kan jag känna att hon inte har stått och applåderat men ändå så nu när 

hon är sjuk också så lämnar jag ju henne för de här studierna fast nu säger hon ju ändå att 

önskar mig lycka till naturligtvis och så och hoppas att det går bra.” 

Medan Eva funderade på om hon skulle söka präst igen så tog hon kontakt med sin 

hemförsamling och pratade med kyrkoherden där. 
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”… så ringde jag till honom och berättade hur det var, att jag då hade sökt förut och inte blivit 

antagen och så vidare och undrade om det var så att jag kunde göra någonting för 

församlingen helt enkelt och då ville han att jag skulle komma dit och när jag kom dit hade 

han väl förhört sig tänkte jag om mig och om folk visste vem jag var eller så där. I alla fall så 

hade han satt in mig på en gudstjänst direkt när jag kom dit och då hade ju jag ändå varit borta 

liksom också från kyrkan såhär, ja, så jag fick gå i tjänst på en gång och ja…” 

Eva har under sitt yrkesliv hunnit med att arbeta inom många yrken. Hon säger att det är 

nyfikenheten som driver henne att pröva på nya saker. 

”Jag skulle tro att det är helt enkelt en nyfikenhet och att det är så mycket som är roligt och 

spännande och intressant och jag kan nu också när jag bläddrar i annonser säga ’åh vilket 

intressant område det där är’ och jag vet i alla fall när jag jobbade som frilansjournalist då 

jobbade jag inom så många områden så att jag liksom såg ju det ena och det andra … och det 

är så många människor som har passerat så någonstans så kände jag att ville fördjupa mig i 

någonting men det var just då som journalist då, så då när jag fick förfrågan om att jobba med 

flyktingar så var det väldigt skönt att få fördjupa mig i ett enda område och så, ja… Det är nog 

just den här nyfikenheten eller ja att jag tycker att det är jätte, jag tycker att livet är väldigt 

fantastiskt, ja… Stort.” 

Många jobberbjudanden har kommit till henne, en del har hon tackat ja till och en del har hon 

sagt nej till. Till exempel blev Eva erbjuden att jobba som pastor i frikyrkoförsamling sedan 

hon blivit antagen som prästkandidat. 

”Sen var det ju faktiskt också så att medan jag läste och var antagen till stiftet så blev jag 

tillfrågad också om jag ville börja arbeta som pastor i […] så då gjorde jag det... Jag är väldigt 

tacksam och glad för att jag har kunnat få göra det, att jag har fått tjänstgöra hela tiden ändå 

under alla dessa år och sen likadant att jag fick komma in i församlingen och arbeta där med 

allt det administrativa också att leda en församling på det sättet som är en mycket mindre 

församling.” 

Eva upplever det mer som att hon följer en kallelse att bli präst än att hon själv har valt yrket. 

”Det är ändå inte så här att ’yes vad roligt’, så känns det inte utan jag känner mera ’ja jag ska 

gå i tjänst’. Jag ska gå i tjänst och om det dessutom blir roligt så blir det kul men det är inte så 

där jättemycket att det är min vilja utan det är mitt motstånd mera. Så att det är inte så där att 

’åh jag har längtat efter att bli präst hela livet’, så är det verkligen inte utan det är sen när det 

väl var uttalat så var det ett motstånd att ändå gå igenom till detta… Det var helt enkelt att det 

här kom till mig, just det här att bli präst och att jag värjde mig så mycket, jag kunde inte 

tänka mig, jag har ju jobbat med allt möjligt och tyckt att allt har varit roligt så länge det har 

varit roligt och så vidare och har trivts och ja, så att när det här med präst kom så var det inte 

’yes yippie vad kul’, inte alls på det viset men ändå så pass starkt så att det var ju bara att 

pröva det.” 

Hon är dock tillfreds med och känner sig säker över yrkesvalet. Tidigare när hon läst kurser 

på universitet har hon hoppat av men med teologin har fungerat mycket bättre. 

 ”… tidigare läste jag ju litteraturhistoria och så här och läste pedagogik och så här men det 

var ’ahh’, det var segt och det blev inget men religionen den har funkat, den har funkat liksom 

hela tiden fast jag har jobbat heltid samtidigt så att det är bara ett under tycker jag att det har 



49 

 

liksom bara funkat… Jag har känt mig säker och ännu mera säker av att det har fungerat. Om 

jag tänker tillbaks när jag ändå jobbade som lärare, det har varit jätteroligt att jobba som 

lärare, jättekul, så funkar det inte med studierna, alltså även om jag var i det hela samtidigt så 

liksom funkade det inte så jag känner mer att det här är ju, jag känner ingen tvekan eftersom 

också det funkar, det yttre fungerar, så på det sättet är jag säker.” 

7.7 Johan 
Johan är uppvuxen i en liten svensk stad men bor numera i en större stad. Han är i 40-

årsåldern, har fru och tre barn. På fritiden umgås han med familjen, går i kyrkan, åker till 

stugan eller utövar yoga. 

”Jag har gjort yoga i, i varje fall femton år så det är en viktig del av mitt liv... Så går jag i 

kyrkan på söndagarna om det hinns med men min familj är inte kyrklig så. En av mina döttrar 

har konfirmerats men inte den andra.” 

Johan kommer från en religiös bakgrund med flera präster i släkten, bland annat hans pappa. 

”Dom är kyrkliga för min pappa är präst och min mamma är teolog också men hon är inte 

prästvigd, så det ligger inte långt borta för mig alltså yrkesmässigt tanken men det fick mogna 

ett tag innan jag bestämde mig, jag var ju fyrtio då när jag började läsa.” 

Under uppväxten höll Johan på med dans, teater och sport. 

”Ja det var sport och det var den kyrkliga gymnasistförbundet, föreningen var jag engagerad i, 

alltså ungdomsförbundet i kyrkan i […]. Det var en viktig plats för mig, den gemenskapen. 

Många av dem blev präster på direkten.” 

Tankarna på att bli präst har funnits med sedan barndomen. På frågan om när prästtankarna 

började dyka upp svarar han: 

”När jag var tolv, nej det vet jag inte, kanske när jag var sex, för pappa var ju präst så jag var 

ju med i kyrkan hela tiden. Men jag vet att jag hade tidiga prästtankar där vid före tonåren 

precis. Ritade en ny stadsdelskyrka för den stadsdelen vi bodde i, draperade mig i lakan 

hemma och läste evangelietexter för min barnflicka och min lillasyster.” 

På gymnasiet gick han teknisk linje. 

”Alltså jag var en begåvning i matte och fysik och jag tyckte det var väldigt roligt med kemi 

och det var den inriktningen jag valde också, kemi. Men sen, teater och konst har också alltid 

varit viktigt. Det var ju på sätt och vis roligt att hålla på med matte och fysik eller jag tyckte 

om det logiska tänkandet men det var inte, jag hade ingen passion i det så direkt det kan jag 

säga, utan det hittade jag i teatern och en del i bildkonsten också men jag valde teatern tror jag 

för möjligheten att rörelse, alltså utlevelse, att få använda rösten, det att måla är ganska tyst 

och inte, det är fysiskt i andra hand medans teatern och dansen alltså det som händer det 

uttrycker jag ju genom min kropp, det blir mycket mer fysiskt. Mer direkt upplevelse för mig.” 

Under gymnasietiden bestämde sig Johan för att bli skådespelare och påbörjade därför efter 

studenten en teaterutbildning.  
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”Alltså det kom väl någon gång när jag var sjutton, arton år, så bestämde jag, eller det kom 

innan det också, men under tredje året i gymnasiet så bestämde jag mig för att hålla på med 

teater. Jag sökte några skolor och den jag kom in på var i […]. Sen fick jag ju bestämma om 

mig flera gånger också eftersom det är en ganska hård miljö det är inte så att man bestämmer 

att man vill jobba med teater och så gör man det utan man måste ju komma in på utbildningar 

och få jobb liksom.” 

Under Johans uppväxt var kyrkan en naturlig del av livet. När han sedan flyttade från 

hemstaden kom han ifrån det kyrkliga engagemanget. 

”Jag försökte hitta ett sammanhang när jag kom till […] och jag var på några olika ställen men 

det klingade ut sen eftersom min fru också är okyrklig så var det svårt att och också för jag 

hittade inte den andliga näring eller det andliga ledarskap som jag sökte i kyrkan så blev det 

att jag slutade mycket, så någonstans där vid tjugosex.” 

Eftersom konkurrensen är hård inom teaterbranschen och tankar på att bli präst funnits med 

länge började Johan läsa teologi efter några år som skådespelare. 

”Så därför så när jag pluggade teologi så var det ju en prövning, alltså ska jag hålla på med 

teater eller ska jag, tanken på präst fanns redan då. Men när jag sen såg […] slutproduktion 

och såg att de fortfarande hade spelglädje så ’men den utbildningen vill jag söka’ så då gjorde 

jag det och tänkte kommer jag in här då håller jag på med teater, kommer jag inte in då kör jag 

på prästlinjen men jag kom in.” 

Han fortsatte därför med teatern istället för att fortsätta läsa till präst. I vuxen ålder har Johan 

gått sporadiskt i kyrkan, hans barn har sjungit i kyrkokör men även om han inte haft 

regelbunden kyrklig aktivitet så har gudstron ändå alltid funnits där. När han jobbat ungefär 

tio år som skådespelare kom en vändpunkt och han upptäckte att det fanns möjligheter inom 

kyrkan som han inte upptäckt förut. 

”Och sen så spelade jag en teaterföreställning i kyrkan eller jag blev engagerad i en musikal 

och då var det som att jag började… Och sen gjorde jag en egen föreställning som jag sålde 

till konfirmandarbete och personalgrupper och då blev det att jag liksom gästpredikade i 

kyrkan, kom utifrån och kunde säga saker som jag kanske inte trodde att man kunde säga i 

kyrkan men det visade sig att man kunde det och däri, det var någonstans där som jag började 

förstå att ja men jag kanske har någonting i kyrkan att göra.” 

Efter att ha gästspelat i kyrkan under några år med sin föreställning och efter att ha varit 

relativt länge inom teaterbranschen beskriver Johan att han sökte något nytt i yrkeslivet. 

”Jag behövde gå vidare i livet. Jag kände att jag ville fokusera mer på andlighet, det finns 

mycket andlighet i teatern men jag ville ha, jag kände att det var dags för mig att välja ett 

andligare liv och så tycker jag det är häftigt med ett yrke som ingår i att man ska be.” 

Även om Johan kände att det var dags för en ny arbetslivsinriktning så har han trivts i sitt 

tidigare yrke som skådespelare. 

”Men det är också detta lämna ett yrke som man har trivts med det är också ganska svårt som 

jag gjorde men jag ville ha mer och jag hade fått nog, jag hade inte det här jättestora 

bekräftelsebehovet längre som många har som skådespelare alltså i att stå på scenen och så 



51 

 

och den typen av bekräftelse, sen får jag ju, det är ju ändå ett sceniskt arbete som präst, det är 

ju ändå jag väljer att bli präst och inte diakon, det är ju ändå så, jag får ju fortfarande vara i 

centrum, folk lyssnar till mig, jag får stå där och säga mina saker, det är ju verkligen att få 

vara i centrum.” 

Johan känner sig säker över sitt yrkesval och uttrycker att han grubblade färdigt innan han 

påbörjade utbildningen. 

”Men jag har väl tagit ut all osäkerhet redan innan, jag har ju ändå väntat tills jag fyllde fyrtio 

så det är klart att man kan välja nya vägar och sen känna att det inte var den… Så när, efter att 

jag började på teologen, fram till dess så tvekade jag men efter att jag började där har jag inte 

tvekat. Men det har legat där hela tiden tror jag, men det är lite som att komma hem sen får vi 

se hur det är att jobba som präst man vet ju aldrig hur det blir men att det. Men det finns ju 

också den här sidan av kall… så det är lite den här känslan av att vara ämnad, alltså att mitt liv 

är riktat hitåt liksom, att det är så, pusselbitarna läggs så hamnar jag här, lite den känslan är 

det ju.” 

Föräldrarnas reaktion på yrkesvalet var mestadels positiv. Det var jobbigare för den närmaste 

familjen. 

”Pappa tycker det är kul, mamma tycker det är kul också, hennes första reaktion var väl i och 

för sig ’åh ska du in i den röran’ eller, hon har ju sett baksidan av det också. Min dotter som 

var tolv år då hon sa ’men pappa är du troende’, ’ja’ men ja det är så olika reaktioner men 

mestadels positivt. Det har väl kanske varit jobbigast för min närmaste familj, alltså just att för 

det handlar ju också om en identifikationssak, så att det är ju ganska stor skillnad på att ha en 

skådespelare i familjen och att ha en präst i familjen. Alltså det är vem är jag som prästbarn 

eller vem är jag som prästfru, liksom det är en helt det blir ju en annan typ av identifikation så 

det har varit en process för hela familjen men det är aldrig nån som har ifrågasatt att jag ska 

göra det som jag vill göra. Sen är det ju också en börda för familjen rent ekonomiskt, studielån 

är inte feta.” 

Även om Johan valde teaterbanan tror han att han hade kunnat bli präst tidigare, men inte en 

lika bra sådan som han har möjlighet till nu. Innan han kunde bli präst behövde han mogna 

och landa i sig själv. 

”… men jag hade nog inte blivit lika bra men jag är glad för teatern absolut. För det sceniska 

uttryckets skull, för möjligheten att få bearbeta mina egna känslor i ett annat forum än i 

kyrkan. Det finns så mycket skuld och skam i kyrkan, det är bra att inte göra hela det arbetet 

där. Det är mycket mer tillåtande miljö inom teatern om man tänker ilska eller sexualitet eller 

så, att få upptäcka vem jag är innan jag blev präst det känns jättebra.” 
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8. Analys 
 

I det här kapitlet kommer resultatet från föregående kapitel att analyseras utifrån 

careershipteorin och den tidigare forskningen som presenterats i kapitel 6. 

 

Kapitlet är indelat i olika partier där varje del syftar till att besvara en av frågeställningarna. 

Eftersom frågeställningarna är fem stycken så består kapitlet av fem delar. Varje del inleds 

med en repetition av relevant karriärutvecklingsteori. Sedan avslutas delen med en 

sammanfattning där frågeställningen tydligt svaras på.  

8.1 Bakgrund som påverkansfaktor i prästkandidaternas 

karriärutveckling 
Hodkinson och Sparkes fann i sin undersökning att individers karriärbeslut påverkades av 

familjebakgrund, kultur och livshistoria. Kultur är den sociala kontext som människan föds in 

i och under uppväxten tar individen till sig de kunskaper, normer och värderingar som råder i 

kulturen. Kulturen är socialt och historiskt konstruerad. Individens identitet formas och 

omformas sedan av kulturen och genom interaktioner med viktiga närstående. Detta innebär 

att uppväxtvillkoren avspeglar sig i individens karriärutveckling. De sociala koderna har lärt 

individen hur denne ska tycka, tänka och bete sig. Individen är del av en kollektiv livsstil, och 

har ett habitus, som bestämmer möjliga och omöjliga karriärvägar. Individen fattar sedan 

beslut inom sin handlingshorisont. Handlinshorisontens gränser utgörs av individens habitus 

och utbildnings- och arbetsmarknadsutbud. Dock är handlingshorisonten begränsande vad 

gäller utbudet av arbete och utbildning. På grund av reglerna som individen bär med sig i sitt 

habitus är bara vissa delar av arbetsmarknaden och utbildningsutbudet tillgängligt för 

individen. Hodkinson och Sparkes skriver att individen fattar karriärval som är pragmatiska 

och delvis rationella utifrån sitt habitus. 

 

För prästkandidaterna som jag intervjuat fanns präst med som möjligt karriärval annars hade 

de inte valt den yrkesinriktningen. Att bli präst har dock inte varit självklart och inte var det 

heller ett möjligt val för vissa av prästkandidaterna tidigare under deras liv. Habitus kan 

precis som identiteten omformas och därmed uppkommer nya valmöjligheter upp medan 

andra försvinner. Därför kan den individ som sett präst som ett omöjligt karriärval i ung ålder 

senare under livet ändra uppfattning och utifrån sin möjliga handlingshorisont välja 

prästyrket. 

 

Även om Anders uppväxt inte varit kyrklig på så sätt att de regelbundet gått i kyrkan så finns 

karriärmöjligheten att bli präst tillgänglig för honom, kanske främst för att han själv har varit 

aktiv och del av den kyrkliga gemenskapen men även för att hans mamma uttryckligen 

föreslagit för honom som ung att han kan bli präst om han vill. Att en förälder, som är en 

betydelsefull person för individen, berättar att möjligheten att bli präst finns bekräftar för 

individen att det här är en möjlig karriärväg. När Anders blir en del av gemenskapen i kyrkans 

unga så inordnar han sig samtidigt i deras kollektiva livsstil, de sociala koder och regler som 

gäller inom kyrkan internaliseras i Anders habitus. Inom kyrkan finns med stor sannolikhet 
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präst som en möjlighet karriärväg och accepterad social handling. När Anders habitus säger 

att det är möjligt att bli präst är det också en möjlig handling inom hans handlingshorisont.  

 

Linda säger sig inte komma från en aktivt religiös bakgrund där de regelbundet gått i kyrkan 

eller liknande. I och med konfirmationen blev Linda aktiv inom kyrkan och var där flera 

dagar i veckan under ett par år. Därmed tillägnar hon sig förmodligen ett habitus som säger att 

präst är en möjlig karriärväg. Att mamman är kristen underlättar förmodligen också präst som 

möjligt yrkesval även om prästyrket inte varit en uttalad möjlig karriärväg inom familjen. Att 

karriärvägen präst inte uttalas behöver dock inte betyda att det är ett omöjligt yrkesval. Linda 

har ibland tvivlat sitt yrkesval, till exempel om präst är rätt för henne och om hon kommer att 

klara studierna. En möjlig anledning till detta, som hon även nämner själv, är att det förutom 

mammans högskoleutbildning inte finns någon utbildningstradition i hennes släkt. Kanske är 

det också avsaknaden av utbildningstradition som gjort att hon är den enda av de intervjuade 

prästkandidaterna som inte gått en teoretisk linje på gymnasiet. Hon är den enda av 

intervjupersonerna som påtalar svårigheter i att studera på universitetsnivå. Det kan därför 

vara så att det inom hennes handlingshorisont inte är tydligt om universitetsutbildning är en 

möjlighet för henne. Men då båda föräldrarna stöttar hennes val och hon har vänner och 

förebilder inom kyrkan så har prästyrket i slutändan ändå utkristalliserats som möjligt 

karriärval för henne. Hon beskriver hur hon under utbildningstiden har vuxit in i prästrollen. 

Det som hänt är att den kommande yrkesrollen har integrerats i hennes habitus och hennes 

identitet har omformats till att hon nu bättre kunna se sig själv som präst.  

 

Marias uppväxt har varit präglad av kyrkan då hon under uppväxten spenderat mycket tid där 

eftersom hennes pappa är pastor. Att bli präst innan Maria flyttade till Sverige var inget 

alternativ enligt henne själv eftersom hon kommer från ett katolskt land. Dock är det enbart 

det katolska prästerskapet som är stängt för kvinnor. Det finns inget som säger att hon inte 

kunde bli pastor som sin pappa, men hon nämner inte detta under intervjun. Anledningen till 

att Maria inte ser präst som ett möjligt alternativ i hemlandet kan ha kulturella orsaker. Ett år 

efter att hon flyttat till Sverige började hon läsa teologi men att flytten skulle ha något att göra 

med att hon ville bli präst säger hon dock ingenting om. Att Maria ser präst som ett möjligt 

karriärval kan dels spåras till hennes kyrkliga uppväxt och dels att hon funnit en församling i 

Sverige som hon blivit en del av. Maria gick emot sina föräldrars vilja för att bli präst då de 

inte var positiva till dotterns nya val av yrkesbana. Dock är Marias pappa pastor vilket innebär 

att yrkesvalet på det sättet finns inom hennes sociala kontext. Att bli präst är möjligt för Maria 

kanske dels för att det kändes bekant och bekvämt och dels för att hon befinner sig så 

geografiskt långt ifrån föräldrarna. 

 

Under Kristinas uppväxt gick familjen i kyrkan på stora högtider och religionen har alltid 

funnits med som en självklarhet, speciellt från mammans sida då hon härstammar från en 

aktivt religiös släkt. Kristina beskriver att de första prästtankarna väcks ungefär vid 

tidpunkten när en äldre kvinnlig släkting uttrycker glädje över beslutet att kvinnor får 

prästvigas. Förmodligen gör den kvinnliga släktingens åsikter samt kyrkans naturliga plats i 

Kristinas liv att hon ser en prästkarriär som möjlig. Dock finns det ändå inte inom Kristinas 

handlingshorisont som ung att bli präst. Kanske är det på grund av den sporadiska kontakten 
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med kyrklig verksamhet under uppväxten. I vuxen ålder börjar Kristina arbeta och engagera 

sig frivilligt i kyrkan och det är även där hon har sin bekantskapskrets. Att hon till stor del 

lever sitt liv inom Svenska kyrkan innebär att hon tagit till sig de sociala koder som gäller där. 

Umgänget hon har inom kyrkan som vuxen hade hon inte som barn och det kan vara det som 

gör skillnaden: den kyrkliga kontexten har vävt in nya möjliga karriärvägar inom hennes 

handlingshorisont. Hon beskriver själv att hon tycker att det har varit bra att vara inne i den 

kyrkliga vardagen och ha kontakt med målet för utbildningen medan hon läste till präst. 

 

Även för Eva har kyrkan och religionen funnits med i bakgrunden under uppväxten som något 

självklart även om familjen inte varit regelbundna kyrkobesökare. Hon beskriver att kyrkan 

varit viktig för föräldrarna och deras generation på grund av de villkor de växt upp och levt 

under. Själv har Eva varit aktiv inom kyrkan i olika perioder av sitt liv. Religionen finns 

därför naturligt i Evas habitus. Att bli präst fanns dock inte inom hennes handlingshorisont i 

unga år. Evas prästtankar väcktes redan i tonåren efter en ungdomskonferens med kyrkan. 

Hon släppte det dock under många år och har heller inte utbildat sig inte till något annat trots 

att hon gick en teoretisk linje på gymnasiet. Det kan möjligen förklaras med att hon kommer 

från arbetarbakgrund utan utbildningstradition. Kanske är det för Eva som det var för 

Kristina: att hon behövde finnas med länge inom en kyrklig kontext för att karriärmöjligheten 

att bli präst ska infinna sig för henne. Vad som går emot careershipteorin är att Evas mamma 

inte samtyckte till yrkesvalet. Trots detta fortsatte Eva på prästbanan och nu har mamman 

ändrat inställning.  

 

För Johan har präst förmodligen alltid funnits som möjligt alternativ inom hans 

handlingshorisont eftersom det finns flera präster inom släkten. Johan har således vuxit upp 

med kyrkan som en naturlig del av livet, där hans pappa som viktig närstående legitimerat 

prästyrket som möjlig karriärväg och Johan lekte till exempel som barn att han var präst. 

Under uppväxten umgicks han inom kyrkliga kretsar där flera av kamraterna sedan blev 

präster, vilket säkerligen förstärkte möjligheten att bli präst som tillåten social handling. Han 

berättar också att han funderat på att bli präst men sedan valde teatern. När Johan flyttade från 

hemstaden kom han ifrån den kyrkliga gemenskapen. Hans beskriver sin egen familj, fru och 

barn, som icke kyrkliga och han kom bland annat därför ifrån kyrkan under ett antal år. Dock 

var han kanske så präglad av sin kyrkliga uppväxt att han var öppen för att låta möjligheten 

att bli präst komma in sin handlingshorisont igen, eller så hade kanske alternativet att bli präst 

funnits med hela tiden men väntat på att rätt tillfälle skulle dyka upp. Föräldrarnas reaktion 

var positiv men det var jobbigare för frun och barnen. Kanske är det så att föräldrarnas åsikter 

spelar större roll än den ”nyare” familjens tyckanden och därför var det ändå möjligt för Johan 

att bli präst.  
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Slutsatser 

Vilka bakgrundsfaktorer hos de intervjuade prästkandidaterna kan ha påverkat deras 

karriärutveckling? 

 Regelbunden kyrkogång under uppväxten tycks inte vara nödvändigt för att senare 

under livet bli präst. Dock finns kyrkan och religionen ändå närvarande i olika grader i 

alla prästkandidaters uppväxtmiljö. 

 

 Att på något sätt ha varit engagerad i kyrklig verksamhet visar sig i resultatet vara en 

vanlig faktor för att senare bli präst. Flera av prästkandidaterna har medverkat i 

kyrklig ungdomsverksamhet och några av dem har varit aktiva som vuxna. 

 

 Familjen som betydelsefulla personer för individen påverkar förmodligen dennes 

yrkesval men det har inte varit nödvändigt för alla prästkandidater att ha familjens 

godkännande för att bli präster. 

8.2 Utmärkande drag i prästkandidaternas karriärval 
Hodkinson och Sparkes uttalande om att individen fattar karriärval som är pragmatiska och 

delvis rationella grundar sig i att individen dels resonerar praktiskt – vilket är det bästa 

alternativet för mig? Dock ser individen inte alla möjligheter som finns, vissa delar av 

utbildnings- och arbetsmarknaden är stängda på grund av den begränsande 

handlingshorisonten. Att karriärval inte ses som genomrationella av författarna är för att 

besluten också styrs till viss del av känslor och partisk information från källor individen är 

bekant med. Individens karriärutveckling påverkas också av råd från vänner och familj, egna 

erfarenheter av arbetslivet, tillfälligheter, lyckosamma möjligheter som dyker upp och 

rådande omständigheter. Karriärval styrs i högre grad av praktiska detaljer än att vara 

systematiskt genomtänkta. Karriärbeslut fattas först när individen själv känner sig redo för 

förändring och själva beslutet kan ofta ses som en reaktion på möjligheter som dyker upp. 

Författarna skriver också att själva valsituationen ibland handlar mer om att acceptera ett 

alternativ än att det finns många möjligheter att välja mellan. 

 

Anders val av prästyrket kan ses som praktiskt, då han har tagit hänsyn till praktiska detaljer 

som framtidsutsikter för prästyrket, logistisk, familjeliv och ekonomi. Känslor är inblandade i 

Anders karriärutveckling då han funderade över vad han brinner för i yrkesväg och valde att 

läsa religion för nöjes skull. Medan han läste religion kände han att det var roligt och att det 

var det han ville fortsätta göra och han uttrycker att han kom till insikt om att hans hjärta 

fanns inom kyrkan, vilket jag anser vara en klar känslomässig styrning av yrkesvalet. Anders 

känner sig också redo för förändring då han redan innan han påbörjade prästutbildning sökt 

sig till nytt arbete. Han beskriver att han ville göra någonting nytt och att det nu också fanns 

möjligheter för honom att göra något för sin egen skull, vilket kan ses som reaktion på 

möjligheter som dyker upp. Religionskursen hoppade han på av en tillfällighet – för att 

möjligheten dök upp när det inte fanns någon annan kurs att läsa. Information om prästyrket 

borde han ha haft med tanke på hans långa liv inom kyrkan men jag kan inte avgöra huruvida 

den informationen är partisk eller inte.  
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Lindas första tanke när hon kom på att hon kan jobba inom kyrkan var att bli 

församlingspedagog. Det grundade sig i hennes tidigare erfarenheter att som 

konfirmandledare ha arbetat tillsammans med församlingspedagogen. När hon började tröttna 

på sitt butiksjobb läste hon Svenska kyrkans grundkurs. Att hon tröttnat på jobbet kan tolkas 

som att hon var redo för förändring i enlighet med careershipteorin. När Linda flyttade för att 

läsa teologi var hennes kompis den mest drivande i projektet eftersom kompisen också hade 

tankar om att jobba inom kyrkan. Det kan till viss del stämma in på vänners inflytande i form 

av råd de ger som Hodkinson och Sparkes skriver om. Hon är praktisk i sitt handlande i 

karriärutvecklingen då hon väljer att under prästutbildningen fortfarande vara anställd i 

butiken hon jobbat i, i fall hon skulle ändra sig eller inte lyckas med sina planer. Linda har 

tvekat en del kring sitt yrkesval under utbildningens gång och uttryckte att hon tänkt att 

eftersom det inte finns något annat konkret hon vill göra så kan hon lika gärna bli präst. Detta 

överensstämmer med vad Hodkinson och Sparkes skriver om att valsituationen ofta handlar 

om att acceptera ett alternativ. Linda accepterar prästalternativet på grundval av att hon inte 

vet vad hon annars ska arbeta med. Hennes karriärutveckling kan på så sätt sägas vara mer 

praktisk än systematiskt genomtänkt, då hon exempelvis inte stått och vägt olika alternativ 

utan valt det som funnits tillgängligt för stunden. Linda tar möjligheter som dyker upp och 

accepterar de alternativ hon har. Hennes karriärval att vilja arbeta inom kyrkan har viss 

känslomässig styrning då hon säger att det skulle vara roligt att arbeta inom kyrkan och att 

hon hyser positiva känslor mot kyrkan då hon uttrycker att hon trivts i verksamheten där. 

 

Maria har gjort en stor förändring i sin livskarriärutveckling för att hon inte var lycklig i sitt 

dåvarande liv, arbete och boendeplats. På så sätt uppfyller hon det som Hodkinson och 

Sparkes skriver om att karriärval fattas när individen känner sig redo för det. Maria är 

pragmatisk på så sätt att när hon känner att hon inte mår bra i sitt hemland och inom sitt 

gamla yrke så byter hon land och jobb och löser därmed problemen. Hade hon varit 

genomrationell i sitt karriärbeslut kunde hon exempelvis fortsatt arbeta som journalist och inte 

tagit studielån för en ytterligare universitetsutbildning. Att hon ändå väljer att utbilda sig till 

präst anser jag visar på att hon låter sina känslor styra istället för att fatta de mest förnuftiga 

besluten. Maria valde att läsa teologi för att hon hade tidigare koppling till ämnet genom sin 

kyrkliga bakgrund. Marias beslut att bli präst kan ses som känslostyrt då hon beskriver 

yrkesvalet som att hitta hem och att hon läste teologi för att det var tryggt. Hon tror själv att 

man ofta väljer att gå i föräldrarnas fotspår.  

 

Kristina kämpade emot kallelsen i många år och när hon väl valde att söka sig till stiftet för 

antagning som prästkandidat var det kanske för att hon var redo för förändring. Hon säger att 

hon förr eller senare hade varit tvungen att ge med sig och bli präst. Det kan ses som en 

beskrivning av att acceptera ett alternativ istället för att kunna välja mellan flera 

valmöjligheter. Kristina säger själv att hade hon valt själv vilket yrke hon helst velat ha så 

hade det inte blivit präst. Hon beskriver att hon innan prästutbildningen kom med massa 

ursäkter till varför hon inte kan bli präst vilket kan ses som att hon grundar sitt karriärval att 

inte bli präst på partisk information, som då är dessa svepskäl där hon inte ser till hela bilden 

av att vara präst. I slutändan fattar Kristina det praktiska beslutet att bli präst för att hon inser 
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att hon inte kommer undan – det är meningen att hon ska bli präst. Jag har svårt att se att 

hennes yrkesval att bli präst är känslostyrt. När hon däremot i 20-årsåldern kommer fram till 

att hon inte ska bli präst utan administratör inom kyrkan så tolkar jag det som att hon söker 

efter ett yrke där hon kan arbeta inom kyrkan för att hon har känslomässig preferens för 

organisationen. Att Kristina fick jobb i Svenska kyrkan från början beskriver hon som en 

lyckosam möjlighet eller tillfällighet när hon säger att ”de roddade ihop sig något fruktansvärt 

därute” så att hon fick jobbet. I församlingen som hon då arbetade i stöttade kyrkoherden 

hennes engagemang i församlingsverksamheten och han uppmuntrade henne att ansöka om 

venia. Kristina kommer alltså in på prästbanan innan hon bestämt sig för om hon ska bli präst 

på grund av att hon arbetade med just den kyrkoherden som uppmuntrade hennes 

församlingsengagemang och prästtankar. Hur pass uppmuntrande chef man har är inget som 

individen kan råda över. Att Kristina hade en chef som uppmuntrade hennes tankar om att bli 

präst kan sägas bero på tur, tillfälligheter och rådande omständigheter. 

 

Att Eva får arbete som journalist beror på lyckosamma omständigheter. Hon skrev dikter och 

målet var att sätta in dem i tidningen. När hon gjort det så hörde tidningen av sig och ville 

anställa henne. Många arbeten i Evas karriär har varit erbjudanden hon fått, hon har alltså fått 

jobben under förhållanden som hon själv inte kan råda över. När Eva då tackar ja till nya 

erbjudande blir karriärvalen mer som reaktioner på möjligheter som dyker upp, som 

Hodkinson och Sparkes skriver. När Eva tog kontakt med sin hemförsamling och erbjöd sin 

hjälp satte kyrkoherden henne på att leda gudstjänst på en gång. Det kan därför ses som tur, 

tillfälligheter eller rådande omständigheter som då gjorde att Eva kom in på prästbanan och 

valde att fortsätta. Att en möjlighet leder till en annan beskriver Eva när hon berättar att hon 

efter prästantagningen blev erbjuden tjänst som pastor. Eva uttrycker att hennes yrkesval 

mycket handlar om accepterande av ett möjligt alternativ och att hon egentligen var tvungen 

att följa kallelsen mer än att hon har valt att bli präst för att hon själv vill det. 

 

Johan har tidiga tankar på att bli präst men bestämmer sig under tonåren för att bli 

skådespelare istället. I samklang med careershipteorin så var känslor styrande i Johans 

yrkesval, han valde teatern för att hans passion fanns där. Vid ett tillfälle valde Johan mellan 

präst och skådespelare, då fick slumpen avgöra genom att han bestämde sig för att bli präst 

om han inte kom in på en teaterutbildning han sökt. Det var alltså tursamma möjligheter eller 

tillfälligheter som avgjorde vilken riktning hans karriärutveckling tog. När han efter många år 

inom teatern söker sig till prästyrket har det känslomässig prägel, han uttrycker att han ville 

ha mer andlighet i sitt liv och säger att han hittade hem när han påbörjade prästutbildningen. I 

enlighet med careershipteorin så kände han sig redo att söka sig vidare. Johans karriärval har 

också praktisk prägel eftersom han säger att den andlighet han söker finns i kyrkan. Det kan 

också ses som en tillfällighet att han kom in på prästspåret igen då han beskriver att en 

vändpunkt kom när han blev anlitad att spela en teaterföreställning i kyrkan. 

 

Prästkandidaternas yrkesvalsprocess stämmer väl in på resonemanget i careershipteorin. Att 

både Eva och Maria valde att bli präster trots föräldrars motstånd kanske kan förklaras med 

att kallelsen väger tyngre än närståendes åsikter eller att de både varit äldre när de tagit 

beslutet och därför är mer självständiga och trygga i sig själva. Kanske ligger förklaringen till 
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att Eva väntat så många år med att utbilda sig till präst, förutom att hon först fick nej i 

antagningen, i att hon faktiskt inte ville. Till exempel så säger Eva att om hon själv kunnat 

välja hade hon inte valt prästbanan. Detsamma skulle kunna gälla för Kristina. Även hon 

beskriver att hon skulle valt något annat än prästyrket om hon valde för sin egen skull och 

kanske är det därför hon har kämpat emot sin kallelse. Anders och Johan beskriver snarare 

yrkesvalet att bli präst som något de gjort för sin egen skull, för att uppfylla någonting som 

saknades i deras liv. Även Maria var redo för förändring och har gjort valet att bli präst som 

en tjänst till sig själv då hon inte mådde bra i sitt tidigare yrkesliv. För Linda verkar präst 

egentligen ha varit det enda alternativet för det slutgiltiga yrkesvalet. 

 

Slutsatser 

Vilka utmärkande drag finns i prästkandidaternas karriärval? 

 Gemensamt för prästkandidaternas yrkesval tycks vara att de har varit redo för 

förändring när karriärbeslutet att bli präst tagits. 

 

 Valet att arbeta inom kyrkan och att bli präst präglas för många av prästkandidaterna 

av känslor. 

 

 För flera av prästkandidaterna har tillfälligheter påverkat karriärutvecklingens 

riktning. 

 

 Valet att bli präst grundar sig delvis på erfarenheter som prästkandidaterna 

tillförskansat sig genom uppväxt, arbete och/eller engagemang i kyrkan. 

 

 Flera av prästkandidaterna har agerat pragmatiskt i sitt yrkesval, till exempel genom 

att fundera på praktiska aspekter när de fattat karriärbeslut. 

 

 Att bli präst uppfattas inte alltid som ett frivilligt val, flera av prästkandidaterna 

beskriver att de känt sig tvungna att till slut följa prästkallelsen. 

 

 Det är inte alltid som prästkandidaterna själva söker sig till olika lösningar utan ibland 

har deras valsituationer på vägen fram till att bli präst mer handlat om att följa 

möjligheter som erbjudits av annan part. 

 

 Vägen till att bli präster har för flera av prästkandidaterna påverkats av rådande 

omständigheter som de själva inte har kunnat styra över, till exempel vilka personer 

som finns i deras närhet och erbjuder dem möjligheter. 

8.3 Sammanhang där prästkandidaternas karriärval fattats 
Hodkinson och Sparkes använder sig av Bourdieus term fält vilket kan förklaras som en 

spelplan som individen agerar inom. Fältet utgörs av det arbets- och utbildningsutbud som 

individen ser som möjliga alternativ. Fältet finns i en social, kulturell, ekonomisk och 

historisk kontext. Inom fältet finns spelare, så kallade aktörer, i form av individen själv och 
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andra medspelare såsom exempelvis föräldrar, barn, lärare, arbetsgivare och 

utbildningssamordnare. Det är olika från person till person vilka aktörer som finns på fältet. 

En viktig aktör på alla prästkandidaternas fält är biskopen. Biskopen är den som ytterst 

beslutar om antagning till stiftet som prästkandidat och har då all makt över den sökandes 

karriärutveckling vad gäller prästerskapet. På fältet, in i spelet, tar varje aktör med sig kapital 

i form av sociala, ekonomiska, symboliska och kulturella tillgångar. Spelreglerna bestäms av 

hur mycket kapital varje aktör har och vilka relationer som finns aktörerna emellan. Spelet på 

fältet kan ses som en maktkamp där de starkaste aktörerna ”vinner”. Enligt Hodkinson och 

Sparkes påverkas individens karriärutveckling av fältet som denne agerar inom, vilka andra 

aktörer som finns inom fältet samt de ojämlika resurserna (kapital) de förfogar över. 

 

Från tonåren har Anders befunnit sig inom ett fält som har en kyrklig kontext. Vilka aktörer 

som funnits med har säkerligen skiftat och Anders kulturella kapitaltillgångar har vuxit med 

åren. Som tonåring med liten erfarenhet av livet har han mindre kulturellt kapital än 

exempelvis församlingsprästerna som är trettio år äldre. Relationsförhållandena till aktörer i 

hans omgivning skiftar beroende på vilka resurser och mängden kulturellt kapital Anders 

förfogar över. Med åldern har han skaffat sig erfarenhet, mognad och nya nätverk. Han 

nämner till exempel att han inte känt någon större oro över antagningen till präst eftersom han 

känner personer som har hand om rekryteringen och att han överhuvudtaget känner många 

inom kyrkan då han varit aktiv så länge. Den unga Anders hade inte dessa kontakter utan 

befann sig nog snarare i underläge mot de yrkesverksamma inom kyrkan. När Anders 

påbörjade prästutbildningen var hans ekonomiska kapital tillräckliga för att klara en 

studerandeinkomst eftersom han inte längre hade samma försörjningsplikt som förr. Nu kunde 

han även veckopendla till annan ort eftersom barnen blivit stora och inte krävde omsorg. På så 

sätt blir barnen aktörer som har olika sorters inflytande på Anders karriärutveckling beroende 

på var i livet han befinner sig – det vill säga hur gamla barnen är. Arbetsmarknaden inom 

Anders fält har också förändrats genom åren. Han beskriver hur det på 1970-talet var mycket 

lättare att få jobb än när han blev arbetslös på 2000-talet. Prästtankar har funnits tidigare i 

Anders liv men på grund av familjesituationen då var det inte inget alternativ för honom att 

veckopendla till en annan stad för att läsa prästutbildning. Således har Anders att välja på det 

utbud av arbete och utbildning som finns kvar efter att aktörerna beslutat om spelreglerna och 

arbets- och utbildningsmarknaden rensats ut på icke tänkbara alternativ utifrån hans möjliga 

handlingshorisont. 

 

De arbets- och utbildningsalternativ som står öppna för Linda och som känns åtråvärt för 

henne finns inom kyrkan. Bland hennes aktörer när hon ska fatta karriärbeslut finns 

föräldrarna, vänner, arbetskamrater i butiken och yrkesverksamma personer i hennes 

hemförsamling. Lindas fält påverkas av de icke kyrkliga föräldrarna och den kyrkliga sidan 

där vännerna finns. Linda och hennes vänner har nog ungefär lika mycket kulturellt kapital, 

kanske att vännen som påverkar henne att flytta och börja läsa teologi har lite mer kulturellt 

kapital än Linda. När aktörer interagerar med varandra inom fältet formas och omformas 

deras habitus och därmed också vilka karriärval som är möjliga. Att Linda känner sig mer 

säker under prästutbildningens gång kan bero på att hon interagerar med nya aktörer som alla 

ska bli präster och hennes identitet omformas mer mot prästrollens. Föräldrar har mer 
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kulturellt kapital än barn och när Linda hör att hennes föräldrar är tillfreds med hennes 

yrkesval så kanske hon kan slappna av och känna att hon valt ”rätt”. 

 

Innan Maria flyttade till Sverige beskriver hon att hennes fält var beläget i en kulturell kontext 

där det inte var möjligt för henne att bli präst, hon hade inte det kapital som krävdes eftersom 

hon är kvinna. När hon flyttar till Sverige befinner hon sig på ny spelplan där kontexten 

tillåter henne att bli präst. Medan hon läser teologi utkristalliserar sig präst som ett möjligt 

alternativ för henne på arbetsmarknaden. Hon uttrycker dock att hennes svenskfödda 

kurskamrater har mer eller ett annorlunda kulturellt kapital än henne när hon berättar att hon 

känt ett utanförskap under utbildningstiden eftersom hon inte kan alla sociala koder och 

regler. Hon uttrycker även en ojämn maktfördelning till sin nackdel när hon berättar att det 

tog fyra år av studier innan hon sökte sig till stiftet för antagning, vilket egentligen 

rekommenderas att göra tidigt under utbildningen. Hon väntade för att hon ville känna sig 

säkrare på språket innan hon sökte. Marias föräldrar tyckte inte om sin dotters yrkesval. Dock 

kanske föräldrarna som aktörer förlorar påverkansmöjlighet på grund av det geografiska 

avståndet, kanske hade föräldrarna haft större makt i fall de alla tre bott i närheten av varandra 

men i och med avståndet så förändras spelreglerna. Maria stärktes säkerligen i yrkesvalet av 

sin bakgrund att vara dotter till en pastor, det gjorde att hon hade kunskap om vad yrket 

innebär. Hon började inte läsa teologi för att bli präst utan kom till den insikten medan hon 

läste, det kan betyda att hon stärktes av att ha kurskamraterna som aktörer på sitt fält som alla 

delar samma yrkesdröm.  

 

Inom Kristinas fält finns först inte prästyrket som en möjlig del av arbets- och 

utbildningsutbudet. Dock är hennes fält beläget i en sådan kontext att prästerskapet finns 

närvarande, i och med att hon arbetar i kyrkan. Den unga Kristina har inte tillräckligt med 

kapital i form av erfarenheter och makt för att våga ta klivet till prästutbildning även om hon 

nosar lite på det genom att läsa teologi. När hon blivit äldre, skaffat sig mer kulturellt kapital 

genom att umgås i kyrkliga sammanhang och fått en ny aktör i sitt fält i form av kyrkoherden 

som uppmuntrar henne så uppenbarar sig så småningom prästyrket som en möjlig karriärväg. 

Kristina beskriver hur hon kom på anledningar till varför hon inte kunde bli präst, till exempel 

som att hon inte kunde sjunga och präster måste kunna det. Hon trodde alltså att spelreglerna 

var sådana att de inte tillät henne att bli präst. 

 

Första gången Eva söker som prästkandidat får hon nej i antagningen. Biskopen och 

antagningsgruppen som beslutar om prästantagningen är aktörer på Evas fält som i det här 

fallet har all makt över hennes karriärval. Hon upplever då hopplöshet och släpper kyrkan 

under många år innan hon söker igen och blir antagen. Den här gången har hon samlat på sig 

mer kulturellt kapital och den beslutande aktören anser att hon är lämplig som präst. Familjen 

har varit positiv till Evas yrkesval med undantag för mamman. Kanske hade det varit skillnad 

om Eva hade varit yngre men nu är hon i 50-årsåldern och har därmed hunnit tillägna sig mer 

kulturellt kapital än den unga Eva hade. Med en åldrande mamma har kanske till och med den 

klassiska maktbalansen rubbats till att Eva nu har starkare kulturellt kapital än modern. De 

första tankarna på att bli präst kom för Eva i tonåren men lades på is, huruvida det hade att 
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göra med mammans åsikter eller inte säger hon inget om, men det finns ändock möjlighet att 

det kan ha påverkat. 

 

Det fält som Johan agerar inom under uppväxten har präst som en möjlig karriärväg då det 

finns flera präster inom släkten och Johan beskriver gemenskapen inom 

ungdomsverksamheten i kyrkan som viktig för honom. På så sätt kan det tyckas ganska givet 

att Johan också blir präst. Han väljer dock en annan bana och börjar inom teatern. Vad 

föräldrarna tycker om det berättar han inte, dock är de relativt positiva till hans senare val att 

bli präst. Johan beskriver att tanken att bli präst behövde mogna hos honom, bland annat 

kände han behov av att leva ut känslor som han inte trodde kunde uttryckas inom kyrkan. Han 

trodde inte det var tillåtet enligt kyrkans spelregler att uttrycka känslor som exempelvis ilska 

och sexualitet. Det kan tolkas som att han inte hade tillräckligt med kulturellt kapital för att 

bli präst i unga år utan han behövde hitta sig själv först. Om kyrkan ses som aktör så har den 

makt över den unga Johan. När Johan senare kommer tillbaka till kyrkan för att spela teater 

upptäcker han att spelreglerna visst är sådana att han passar in i och kan spela spelet, det vill 

säga han kan bli präst. 

 

För både Linda och Maria har utbildningstiden spelat roll för yrkesvalet att bli präst. 

Säkerligen kan det ha betydelse att röra sig i en kontext där det bildas en social samhörighet 

av att vi ska alla bli präster och att ta in det i sin identitet. I Kristinas fall har arbetet haft den 

socialiserande effekten. För både Johan, Maria och Anders finns präster nära, i umgänget och 

i familjen. De beskriver heller inte samma osäkerhet över yrkesvalet som de andra tre 

prästkandidaterna. De båda männen har båda haft karriärer innan prästutbildningen men det 

var av egen vilja och de är nöjda med det. För Lindas del har den kyrkliga kontexten inte 

funnits med så länge inom hennes fält och det kanske bidrar till hennes osäkerhet över 

yrkesvalet där Anders och Johan, men även Maria med sin kyrkliga bakgrund, varit mer 

säkra. Föräldraaktören är säkerligen viktig men inte så pass hindrande att Eva och Maria 

avstår från att bli präster trots motstånd. De egna barnen som betydelsefulla aktörer visar sig 

hos Anders som beskriver ett förlopp där han möjligen hade kunnat bli präst tidigare i sitt liv 

om han inte haft familjen att ta hänsyn till. Både Kristina och Johan hade innan valet att bli 

präst trott att spelreglerna varit sådana att det inte fanns möjlighet för dem att bli präster, 

kanske har de använt spelreglerna som svepskäl att inte bli präster. Baserat på ovanstående 

resonemang anser jag att mina slutsatser visar på samstämmighet med careershipteorin. 

 

Slutsatser 

Inom vilka sammanhang har de intervjuade prästkandidaternas karriärval fattats? 

 I prästkandidaternas fält finns en kyrklig kontext i olika skepnader.  

 

 Aktörer i form av föräldrar, barn och övrig familj kan påverka karriärutvecklingen, till 

exempel för att prästkandidaten vill ha godkännande eller för att denne måste ta 

hänsyn till människor i sin närhet. Biskopen är en viktig aktör då denne beslutar om 

prästantagning.  
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 Präst är för fem av de sex kandidaterna deras andrakarriär av olika anledningar. Att de 

inte blivit präster tidigare beror på att de inte haft tillräckligt med kulturellt kapital 

utan de behövde samla på sig fler erfarenheter innan prästutbildning.  

 

 Att ha prästyrket som en andrakarriär kan bero på att kandidaten trodde att 

spelreglerna var sådana att prästyrket upplevdes som ett otänkbart val. 

8.4 Prästkandidaternas brytpunkter och rutinmässiga erfarenheter  
Hodkinson och Sparkes skriver att individens livskarriärutveckling är kantad av olika 

brytpunkter. Vid brytpunkten tar individen ett nytt karriärbeslut, antingen frivilligt eller 

ofrivilligt. Frivilliga brytpunkter gör individen av egen vilja, till exempel genom att söka sig 

till ett nytt arbete eller påbörja en utbildning. Strukturella brytpunkter är institutionaliserade 

och inträffar exempelvis vid pensionering eller vid övergång från skola till arbetsliv. 

Påtvingade brytpunkter beror på yttre omständigheter såsom till exempel att företaget går i 

konkurs. Mellan brytpunkterna får individen nya erfarenheter från de aktiviteter som pågår i 

dennes liv. Dessa erfarenheter kallar författarna för rutiner. De har identifierat fem olika 

sorters rutiner. Brytpunkterna och rutinerna förutsätter varandra då en brytpunkt leder till nya 

rutiner, och nya rutiner leder till nya brytpunkter. Hodkinson och Sparkes skriver att 

karriärutvecklingen påverkas av var individen befinner sig i livet och de omständigheter som 

besluten tas under. 

 

När Anders genomgår den strukturella brytpunkten att sluta gymnasiet för att börja jobba får 

han arbete inne på kontoret på ett lager där han har sommarjobbat. Sedan avlöpte tre frivilliga 

brytpunkter när han självmant sökte sig vidare till nya jobb. På det sistnämnda arbetet jobbade 

han i cirka tjugo år. Medan Anders arbetade där upplever han det som careershipteorin 

benämner som utvecklingsrutiner, då han funderade på vad han ville göra resten av sitt 

yrkesliv. Utvecklingsrutiner innebär att individen gradvis har mognad, känner sig färdig och 

vill gå vidare med en ny aktivitet som ett annat arbete eller utbildning. Efter funderingar på 

sitt kommande yrkesliv genomför Anders en frivillig brytpunkt och börjar arbeta som vd. På 

det nya vd-jobbet följer konfliktfyllda rutiner när arbetet inte var som Anders hade föreställt 

sig. Konfliktfyllda rutiner innebär att valet inte gav de erfarenheter som individen föreställt 

sig. Anders berättar att vd:n slutar om denne inte är överens med styrelsen. Det leder då till en 

påtvingad brytpunkt eftersom han inte har något annat val än att sluta. När Anders sedan läser 

religion på universitetsnivå upplever han en blandning av bekräftande och socialiserande 

rutiner. Erfarenheterna han får av kursen bekräftar att han gjort ett bra val samtidigt som han 

socialiseras in mot en ny yrkesroll som inte var planerad från början, prästens.  

 

När Linda genomgått den strukturella brytpunkten från gymnasiet till arbetslivet arbetar hon 

på en restaurang där hon också arbetat extra sedan högstadiet. Under tiden där upplever Linda 

bekräftande rutiner på så sätt att hon får det styrkt för sig själv att det här jobbet inte var något 

för henne i det långa loppet. Hon genomförde en frivillig brytpunkt när hon sökte nytt jobb 

och började arbeta i en butik. Hon upplever efter en tid i butiken utvecklingsrutiner då hon 

började fundera över om det verkligen var butiksjobbet hon ville arbeta med och kände 

slutligen att hon helst skulle vilja jobba i kyrkan. Efter en frivillig brytpunkt påbörjade hon 
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Svenska kyrkans grundkurs. Under kursen upplever hon konfliktfyllda rutiner. Hon hade trott 

att det skulle klarna för henne vad hon ville arbeta med i framtiden medan hon gick kursen 

men så blev det inte. Hon går tillbaka till arbetet i butiken, jobbar ett tag till och kommer 

slutligen fram till att hon ska börja studera så kanske yrkesvalet klarnar för henne. Efter att ha 

läst en fristående kurs flyttar Linda och en kompis för att påbörja studier i teologi, 

brytpunkten är frivillig men hon är fortfarande inte säker på om hon vill bli präst. Under 

utbildningstiden så upplever Linda så småningom bekräftelse på att det är präst hon ska bli, 

även om hon tvekar ibland. Troligen har socialiserande rutiner inverkan på Linda på så sätt att 

hon under utbildningens gång socialiseras in i prästrollen. 

 

Efter Marias strukturella brytpunkt från gymnasiet går hon direkt till universitetet. När hon 

sedan har arbetat i ett antal år upplever hon utvecklingsrutiner och vill gå vidare i livet. Maria 

beskriver också konfliktfyllda rutiner i sitt tidigare arbete som journalist, till exempel 

upplevde hon att hennes människosyn krockade med yrkesrollens uppgift. Maria hade inte 

tänkt bli präst från början när hon beslöt att läsa teologi utan medan hon studerade så 

socialiserades hon in i prästrollen. Socialiserande rutiner innebär att individens identitet 

formas i en riktning som inte var avsedd från början men som individen ändå känner sig nöjd 

med i slutändan. 

 

Efter studenten läste Kristina språk på universitetet. En strukturell brytpunkt inträffade i och 

med att den kursen tog slut. Hon valde då att läsa en administrativ kurs för att jobba som 

sekreterare medan hon funderade på vad hon ville arbeta med i resten av sitt yrkesliv. Under 

den här tiden var hon aktiv i kyrkans verksamhet vilket formar hennes identitet i 

socialiserande riktning och hon blir klar över att det är inom kyrkan hon vill arbeta. Hon 

gjorde därför en frivillig brytpunkt och började läsa ekonomi på universitetet. Innan 

utbildningen nått sitt strukturella slut hade Kristina sökt och fått jobb inom kyrkan. Kristina 

får konfliktfyllda erfarenheter efter ett antal år på arbetet inom kyrkan när hennes gudsrelation 

börjar vackla och hon börjar därför läsa teologi parallellt med arbetet. Tanken med 

teologistudierna är också att få ordning på prästkallelsen, dock blir upplevelsen konfliktfylld 

då den inte leder fram till vad Kristina hade trott: svar om hon ska bli präst eller inte. Hon blir 

sedan erbjuden ett nytt jobb, gör ett frivilligt byte av arbetsplats och får nya erfarenheter 

vilket så småningom leder henne till den senaste yrkesmässiga brytpunkten i hennes liv: att bli 

präst. Steget Kristina tar att bli präst bottnar sig i utvecklingsrutiner, hon trivs på sitt arbete 

men hon är nu redo att gå vidare till prästutbildning. 

 

Under tonåren får Eva under en resa med kyrkan erfarenheter som gör henne intresserad av 

prästyrket. Dock börjar hon arbeta inom industrin efter gymnasiets strukturella slut. Eva har 

ett långt yrkesliv bakom sig där hon arbetat med många olika saker. Till exempel har hon 

arbetat med kommunala projekt. Slutet på sådana projekt kan ses som strukturella brytpunkter 

då deltagarna vet redan innan att de har en viss tidsfrist. Att hon arbetat med många olika 

yrken förklarar hon med att hon är nyfiken och tycker det är roligt att prova på saker. När Eva 

arbetade som journalist fick hon se många områden som hon ville fördjupa sig. Denna 

nyfikenhet och strävan efter att komma vidare och undersöka nya yrkesområden kan ses som 

utvecklingsrutiner då Evas identitet växer och utvecklas av de nya erfarenheterna och därför 
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bildas en törst att söka nya utmaningar. Hon har även läst olika universitetskurser men 

upplevt konfliktfyllda rutiner då det inte varit som hon hade föreställt sig det. Först på 

prästutbildningen upplever Eva bekräftande rutiner.  

 

När gymnasiet nått sitt strukturella slut läste Johan en teaterutbildning och arbetade sedan 

några år som skådespelare. Han börjar sedan genom en frivillig brytpunkt att läsa teologi. 

Tanken var att han med studierna skulle komma underfund med om han skulle bli präst, vilket 

han funderat på sedan barndomen. Dock upplevdes skådespelerierfarenheterna mer 

bekräftande för Johan då han valde att fortsätta med det istället.  Efter många år i 

teaterbranschen beskriver han utvecklingsrutiner, att han ville gå vidare i livet och ville ha 

något mer än det som fanns i hans nuvarande yrke. Han genomförde därför en frivillig 

brytpunkt och började läsa till präst. Under prästutbildningens gång bekräftas han i att han 

gjort ”rätt” val då han uttrycker att han känner sig säker över yrkesvalet. 

 

Vägen till att bli präst är kantad av olika erfarenheter och vändpunkter. De intervjuade 

prästkandidaterna uttrycker alla att de känt osäkerhet i yrkesvalet. Deras utsagor stämmer väl 

överens med Hodkinsons och Sparkes teori om brytpunkter och olika sorters rutinmässiga 

erfarenheter. Alla prästkandidaterna uttrycker i intervjuerna att utvecklingsrutiner förekommit 

innan och/eller i samband med yrkesvalet att bli präst. Anders vill gå vidare med något nytt i 

arbetslivet, Linda har tröttnat på sitt butiksjobb, Maria var färdig med journalistyrket, Kristina 

har inte längre någon anledning att inte ta steget att bli präst, Eva söker den slutgiltiga 

utmaningen och Johan vill ha något mer i yrkeslivet än det han har. Jag anser att det 

kandidaterna beskriver är att det krävs personlig mognad för att bli präst och då är det heller 

inte så konstigt att den som uttrycker mest tvekan över yrkesvalet under prästutbildningens 

gång är Linda som är yngst. Å andra sidan har de flesta kandidaterna tvekat mycket innan de 

fattade karriärvalet att bli präst. Det som särskiljer Linda är snarare att hon kämpat med tvivel 

under prästutbildningens gång. De andra prästkandidaterna brottades till största delen med sin 

kallelse innan prästutbildningen. De beskriver alla på olika sätt hur de var färdiga med sitt 

tidigare yrkesliv och redo för ett nytt. Till exempel har alla prästkandidaterna slutat frivilligt 

med det arbete eller de studier de var sysselsatta med för att påbörja utbildning till präst. 

Maria och Anders skiljer sig något genom att de kom in på prästbanan genom socialiserande 

rutiner då de inte från början läste teologi för att bli präster. Överhuvudtaget tror jag att 

utbildningstiden har en socialiserande effekt på prästkandidaterna, ju längre tiden förflyter 

bland jämlikar desto mer säkra över yrkesvalet blir de. Prästrollen har internaliserats i deras 

identitet.  
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Slutsatser 

Vilka brytpunkter och erfarenheter i de intervjuade prästkandidaternas liv kan identifieras 

som betydelsefulla för deras yrkesvalsprocess? 

 Alla prästkandidaterna har genomgått minst två av tre olika sorters brytpunkter på sin 

väg till att bli präster. Gemensamt är att själva valet att bli präst föregås av en frivillig 

brytpunkt. 

 

 Några av prästkandidaterna har innan sitt nuvarande yrkesval upplevt konfliktfyllda 

rutiner, det vill säga att de har gjort val som resulterat i erfarenheter som de inte hade 

förväntat sig. Kanske har dessa erfarenheter lett till personlig utveckling som fört dem 

närmare det nuvarande målet att bli präst. 

 

 Gemensamt för prästkandidaterna är att de alla beskriver att de upplevt 

utvecklingsrutiner på vägen till prästyrket. Brytpunkten där valet att bli präst gjorts har 

föregåtts av att kandidaterna uppnått personlig mognad. 

 

 Prästkandidaterna beskriver bekräftande rutiner, vilket innebär att de nu i slutet av sin 

prästutbildning är nöjda med sitt val och sin kommande yrkesroll.  

 

 Kanske beror det på att några av dem beskriver socialiserande rutiner, alltså att de har 

socialiserats in i prästrollen. 

 

 Ingen av prästkandidaterna beskriver missanpassningsrutiner, det vill säga att 

yrkesvalet att bli präst lett till negativa upplevelser som de inte förmår att handskas 

med. Tvärtom så uttrycker alla prästkandidater nöjdhet över valet att bli präst.  

8. 5 Prästkandidaterna 2010 jämfört med tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att jämföra de intervjuade prästkandidaterna med den tidigare 

forskningen som presenterats. 

 

Sedan 1970-talet har könsfördelningen på prästutbildningen förändrats. I Bäckströms 

avhandling var 29 % av kandidaterna kvinnor, en siffra som stigit till 60 % i Falks 

undersökning. På Pastoralinstitutet hösten 2010 var de kvinnliga prästkandidaterna dubbelt så 

många som de manliga. Att de kvinnliga präststuderande ökat från 70-talet fram till nu är 

kanske inte så konstigt då det bara är femtio år sedan kvinnor fick möjlighet att prästvigas. 

Trots att kvinnor prästvigts sedan 60-talet så har det ändå funnits motstånd på kvinnliga 

präster på olika håll i kyrkan, men detta har successivt minskat. Att det är en övervikt av 

kvinnor på prästutbildningen kanske har att göra med omsorgsaspekten av arbetet, 

människoorienterade yrken tenderar att locka fler kvinnor än män. 

 

I Bäckströms avhandling är hälften av prästkandidaterna gifta, två femtedelar ensamstående, 4 

% sambo och 4 % skilda. Av de kandidater jag intervjuat var två stycken gifta, två 

ensamstående, en skild och en person var sambo. Det är ingen större skillnad och på grund av 
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av det lilla underlaget jag har i min undersökning anser jag inte vidare analys vara 

meningsfull. Hur relationsförhållandena ser ut på prästutbildningen i övrigt kan jag inte uttala 

mig om, inte heller vet jag om kandidaterna jag intervjuat är representativa. Jag kan dock 

tänka mig att dagens prästkandidater skiljer sig något från de som var kandidater för några 

årtionden sedan då samhället i stort gått mot en betydligt större acceptans av skilsmässor och 

samboende utan giftermål. Jag undrar även om det är meningsfullt att analysera 

prästkandidaters relationsstatus. Personligen anser jag det mindre intressant än många andra 

bakgrundsvariabler som kan undersökas. 

 

Åldersmässigt skiljer sig prästkandidaterna i Bäckströms avhandling mot dem i Falks studie. 

De flesta av Bäckströms prästkandidater var i åldern 23-27 år medan medelåldern för Falks 

kandidater i Uppsala var 39 år. De kandidater som jag intervjuat har tillsammans en relativt 

hög medelålder, runt 45 år, dock kan jag inte uttala mig om intervjupersonernas 

åldersfördelning speglar prästutbildningen i stort. Både Bäckström och Falk fann i sina 

undersökningar, och likaså gjorde jag i min, att det är vanligt att prästkandidater har arbetat 

innan de påbörjar prästutbildning och då faller det sig också naturligt att de är lite äldre. 

 

Falk tar inte upp vad kandidaterna har arbetat med innan prästutbildning. Bäckström skriver 

att en femtedel har arbetat inom kyrkan. I min undersökning hade en av kandidaterna arbetat 

inom kyrkan. Bäckström skriver att den största enskilda gruppen av de som arbetat tidigare är 

lärare och även att många av de tidigare yrkesverksamma kommer från hem utan 

utbildningstradition. Av de kandidater som jag intervjuat har en person, Eva, arbetat som 

lärare (dock utan lärarutbildning). Hon kommer också från ett hem utan utbildningstradition. I 

övrigt har alla de intervjuade prästkandidaterna arbetat inom olika yrken innan 

prästutbildningen. Tre av dem har tidigare högskoleutbildning, dock inte som lärare vilket i 

Bäckströms avhandling är nästan den enda gruppen som har tidigare utbildning på 

högskolenivå. Flera av prästkandidaterna jag intervjuat har arbetat i ”sociala” yrken där de 

haft kontakt med människor på olika sätt och flera av dem uttrycker att de vill fortsätta med 

det när de går i prästtjänst.  

 

Hur förvärvsarbete innan studiernas ska bedömas anser jag vara lite svårt att avgöra då det i 

dagens Sverige är vanligt att arbeta en tid mellan avslutat gymnasium och påbörjandet av 

universitetsstudier även om planen hela tiden är att läsa vidare. Det leder då till att en stor del 

av de universitetsutbildade kan räknas in i gruppen som förvärvsarbetat tidigare. Om nästan 

alla har arbetat tidigare blir det mindre meningsfullt att prata om antingen eller, de som har 

arbetat innan och de som inte har arbetat innan högskolestudier. Bäckström skriver om den 

typiske prästkandidaten som går direkt från gymnasiet till prästutbildning och frågan jag 

ställer mig är, hur många sådana finns det idag på prästutbildningen? Den beskrivningen 

stämmer inte in på någon av kandidaterna som jag har intervjuat. 

 

Enligt Bäckström har de flesta av prästkandidaterna i hans undersökning växt upp i hem med 

hög eller medelhög religiös aktivitet. Med religiös aktivitet menar Bäckström främst 

gudstjänstbesök. Hur det är med den religiösa aktiviteten under uppväxten bland kandidaterna 

i Falks studie vet jag inte. Dock finns det en andel kandidater i Bäckströms undersökning som 
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inte vuxit upp i hem med religiös aktivitet. Av de prästkandidater jag intervjuat är det endast 

två, Maria och Johan, som kan sägas komma från hög-aktivitetshem och de kommer båda från 

prästfamiljer. Anders och Linda gick inte i kyrkan med sina föräldrar vilket gör att de kommer 

från låg-aktivitetshem enligt Bäckström. Eva och Kristina beskriver att de endast gick i 

kyrkan på större högtider, dock var uppväxten ända präglad av kyrkans värderingar, vilket då 

kanske ändå gör att de kommer från hem med medelhög religiös aktivitet. Bäckström slår fast 

att ett religiöst uppväxthem inte är ett måste för att senare under livet bli präst, vilket även 

stämmer in på underlaget i min intervjuundersökning. Han pekar dock ut en viktig aspekt för 

denna grupp: de har ofta medverkat i kyrklig ungdomsverksamhet. Det stämmer in på Anders 

och Linda som båda spenderat mycket tid i kyrkans unga och anser att det varit viktigt för 

dem. Även Eva och Johan har varit engagerad i ungdomsverksamhet i kyrkan medan Kristina 

och Maria har varit engagerade som vuxna. 

 

Falk pekar ut konfirmationen som betydelsefull för blivande prästerskap. För Linda blev 

konfirmationen introduktionen till hennes kyrkliga bana då det var då hon kom med i 

verksamheten. I övrigt nämnde ingen av de andra intervjuade prästkandidaterna 

konfirmationen som en viktig vändpunkt. 

 

Bäckström skriver att kallelse bidrar till säkerhet över valet att bli präst. Falk skriver att 

prästblivandet främst handlar om tvivel och kallelse. Hon beskriver vägen till prästerskap som 

kantad av osäkerhet och funderingar från kandidaternas sida. De flesta av prästkandidaterna 

som jag intervjuat beskriver svårigheter med att komma till insikt om sin prästkallelse. Alla 

prästkandidaterna beskriver att de någon gång haft tvivel och funderingar, en del av dem mer 

än andra. Att de alla utom Linda, har förvärvsarbetat i minst tio år innan prästutbildningen 

anser jag vara en indikation på att bli präst inte varit det givna. Falks prästkandidater 

beskriver just att yrkesvalet att bli präst inte varit självklart. Det är heller inget beslut som 

anhöriga invigs i förrän den blivande prästen är säker över sitt yrkesval. Med undantag för 

Maria så hade prästkandidaterna i min undersökning haft tankar på att bli präster ändå sedan 

de var ”unga”. Flera av dem beskriver en kamp eller att de varit tvungna att jobba med sig 

själva först innan insikten om att bli präst kunnat komma. Kanske har de velat vara riktigt 

säkra på sitt yrkesval innan de vågat ta steget till att bli präster. 

 

Falk beskriver att tanken att bli präst kan komma efter en oväntad vändning i livet, där 

kallelsen hjälpt kandidaten på fötter igen. Maria har flyttat till ett nytt land strax innan hon 

påbörjade prästutbildning men eftersom hennes beslut att flytta var frivillig tycker jag inte det 

kan ses som en oväntad vändning. I övrigt är detta inte något som de intervjuade kandidaterna 

nämner. Överhuvudtaget anser jag att de verkar ha haft ordnade liv kring tidpunkten för 

prästutbildningsstart. Dock kan jag inte utesluta att det finns händelser som prästkandidaterna 

inte berättat om för mig.  

 

Biskopen är den som ytterst beslutar både om antagning som prästkandidat och om 

kandidaten får prästvigas. Falk berättar att det finns oro bland en del av prästkandidaterna att 

ingenting är färdigt förrän prästvigningen. Det är också något som några av de intervjuade 

kandidaterna nämner. Till exempel pratar Maria om påfrestningen att inte veta – att biskopen 
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kan säga nej till vigning. Dock skriver Falk att antagningen som prästkandidat kan vara en 

källa till trygghet. Några av prästkandidaterna som jag intervjuat beskriver att de dels använde 

antagningen för att komma till insikt själva eftersom de tvivlat på sin prästkallelse. Linda 

berättar att antagningsprocessen för henne var lite att pröva om det här verkligen var hennes 

kall. 

 

Både Johan och Maria är barn till präster och uttryckte i intervjun att de kunde se paralleller 

mellan deras eget yrkesval och föräldrarnas. Det är något som även Falk skriver om. Falk 

skriver också om förebilder vilket prästkandidaterna som jag intervjuat inte pratar så mycket 

om. Linda nämner exempelvis att hon haft bra präster men att hon ändå tvivlat på om hon 

skulle bli präst. Kristina berättar om en äldre kvinnlig släkting som blev väldigt glad över 

möjligheten för kvinnor att prästvigas. Kristina säger att tanken att bli präst väcktes där 

någonstans vilket jag tolkar som att den här kvinnans åsikter var viktiga för Kristina och 

hennes kommande yrkesval. Kanske var det släktingens åsikter om kvinnliga präster som 

berättade för Kristina att hon kunde bli präst om hon ville. Flera av prästkandidaterna har 

vänner inom kyrkan och jag kan inte utesluta att det finns präster bland kandidaternas bekanta 

som kan ha agerat förebilder för yrket även om det inte nämns under intervjuerna. Bäckström 

skriver om personer som haft betydelse för prästkandidaternas yrkesval. Högst upp på listan 

kommer präster, föräldrar och vänner. Anders berättar att hans mamma föreslog att han skulle 

bli präst när han var ung. Flera av de intervjuade prästkandidaterna beskriver att de har stor 

del av sitt umgänge inom kyrkan vilket jag tänker kan ha betydelse för deras yrkesval. 

Vänners åsikter är betydelsefulla och finns individens vänner inom kyrkans gemenskap så 

anser dessa kamrater förmodligen att präst är ett bra yrke, därmed känner kanske många av 

kandidaterna godkännande från sina bekanta i sitt yrkesval. 

 

Bäckström har kartlagt prästkandidaters sociala bakgrund efter faderns yrke. De flesta av 

kandidaterna kommer från tjänstemanna-, akademiker- och arbetarbakgrund. Likaså gör 

prästkandidaterna i min undersökning det. De flesta har akademikerbakgrund och det finns tre 

föräldrar med arbetaryrken. Endast Kristina har en förälder som är tjänstemän. Bäckström 

skriver att prästutbildningen attraherar grupper där utbildningstraditionen traditionellt är låg 

vilket jag inte tycker stämmer direkt med mina resultat, då flera av kandidaterna är barn till 

akademiker. Endast en kandidat, Eva, kom från en enhetlig arbetarbakgrund. Dock anser jag 

inte att jag kan dra någon slutsats om prästkandidaters socioekonomiska bakgrund utifrån ett 

så litet antal som sex kandidater. 

 

Bäckström skriver om en tidigare social rundgång av präster vilket han nu förkastar då endast 

8 % av kandidaterna är barn till präster. I min intervjuundersökning kom två av sex kandidater 

från prästfamiljer. Det blir en relativt hög siffra och det går med sådana siffror att tala om 

social rundgång inom prästerskapet. Dock vet jag inte hur många kandidater på 

prästutbildningen eller yrkesverksamma präster i Sverige som är barn till präster och kan 

därför inte uttala mig om den sociala rundgången inom yrkesgruppen i dagsläget. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Bäckströms avhandling från 70-talet är aktuell till vissa 

delar än idag när jämförelse görs med de prästkandidater jag intervjuat. Falks rapport stämmer 
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även den på många punkter med de intervjuade prästkandidaternas berättelser. Eftersom Falks 

undersökning gjordes i början av 2000-talet anser jag det naturligt att den till stora delar 

stämmer med mitt resultat då det är relativt nära i tid. 

 

Slutsatser 

Vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan de intervjuade prästkandidaterna och 

de som presenterats i tidigare forskning? 

 Könsfördelningen på prästutbildningen har förändrats sedan 1970-talet då männen var 

i majoritet, till kvinnlig övervikt i Falks studie och i dagsläget på Pastoralinstitutet 

utgör kvinnorna ungefär två tredjedelar av prästkandidaterna. 

 

 Prästkandidaterna har blivit allt äldre. I Bäckströms avhandling är de flesta 

kandidaterna unga och kommer direkt från gymnasiet till prästutbildning, i Falks 

studie är medelåldern 39 år och i min undersökning är medelåldern runt 45 år. 

 

 Baserat på mitt resultat så är präst en andra karriär för många av prästkandidaterna och 

därmed kan Bäckströms teori om den typiske prästkandidaten som går direkt från 

gymnasiet till universitetsstudier förkastas. 

 

 Att komma från hem där familjen varit kyrkligt aktiva tycks inte vara en nödvändighet 

för att bli präst. Viktigare tycks individens kyrkliga engagemang vara då alla 

kandidaterna varit aktiva inom kyrkan på olika sätt, åtminstone under uppväxten. 

 

 Både den tidigare forskningen och min intervjustudie visar på svårigheter i att tolka 

kallelsen att bli präst. Alla prästkandidater beskriver tvivel och funderingar, en del 

tycker att kallelsen är skrämmande, andra undrar om de tolkat den rätt och några har 

inte velat kännas vid den. 

 

 Förebilder som är präster eller personer i ens närhet som uttrycker möjligheter att bli 

präst tycks påverka karriärutvecklingen för prästkandidaterna både i min studie och i 

tidigare forskning. 

 

 Huruvida socioekonomisk bakgrund spelar in för yrkesvalet att bli präst diskuterar 

Bäckström. Mina resultat stämmer med hans på den punkten att många kom från 

akademikerbakgrund, men där slutar likheterna då hans undersökning också visar på 

att många prästkandidater kommer från bakgrunder med låg utbildningstradition.  

 

 Bäckström slår fast att det inte finns någon social rundgång inom prästerskapet men 

baserat enbart på mitt resultat stämmer inte det, då hela två av sex kom ifrån 

prästbakgrund.  

 

 Baserat på flera av punkterna ovan utkristalliserar sig karriärvalet att bli präst som 

något som inte är självklart.  
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9. Avslutande kommentarer 
 

I det här kapitlet diskuterar jag mina förväntningar vid studiens början gentemot reflektioner 

efteråt. Jag diskuterar även kort det resultat som framkommit i analysen samt metod- och 

teorival. Avslutningsvis kommer jag med förslag till vidare forskning. 

 

Att studera karriärutvecklingsteori och prästkandidaters yrkesvalsprocess har både varit 

spännande och lärorikt. Jag visste innan jag påbörjade arbetet att det är vanligt att stanna inom 

sin samhällsklass, det vill säga att barn till arbetarföräldrar blir arbetare och så vidare. Jag var 

dock inte medveten om att det finns så många olika faktorer som kan påverka 

karriärutvecklingens riktning. Jag har nu fått upp ögonen för slumpens och tillfälligheternas 

betydelse i yrkesvalsprocessen, likväl som samhällstruktur, uppväxtförhållanden och sociala 

kontakter spelar in. Något som förvånade mig lite var att så pass många av kandidaterna kom 

från familjer som inte varit aktiva inom kyrkan. Även om jag inte trodde att alla skulle 

komma från prästfamiljer så hade jag bilden av att de flesta nog skulle ha föräldrar som var 

kyrkligt engagerade i olika grader. Dock visade det sig att det snarare är det individuella 

engagemanget som är avgörande, att den blivande prästen exempelvis varit engagerad i 

kyrklig ungdomsverksamhet eller vuxenverksamhet.  

 

Att bli präst är inget självklart val utan bakom beslutet finns en process av funderingar, 

osäkerhet, livserfarenheter och självutveckling. Jag har funnit att alla de intervjuade 

prästkandidaterna på sitt sätt kämpat med tvivel och funderingar kring sitt yrkesval. De 

beskriver att de behövde göra vissa erfarenheter först och uppnå personlig mognad innan det 

var möjligt att ta steget till prästutbildning. Då är det också naturligt att prästkandidaterna är 

något äldre och har haft tidigare yrkesliv. Kanske är det så att flera av prästkandidaterna 

egentligen velat bli präster tidigare men inte vågat av rädsla för att inte duga. Falks 

undersökning visar till exempel att det bland de undersökta prästkandidaterna fanns en övertro 

till prästers duglighet och funktion. Att bli präst uppfattades heller inte alltid som ett frivilligt 

val utan för flera av prästkandidaterna utgjordes prästyrket i slutändan som den enda 

valmöjligheten. Utbildningstiden tycks ha en socialiserande effekt. Flera av prästkandidaterna 

beskriver hur de blivit säkrare under utbildningens gång vilket jag ser som att de mer och mer 

socialiseras in i prästrollen. 

 

Vad gäller den traditionelle prästkandidaten som Bäckström skriver om så kommer inte längre 

majoriteten av kandidaterna direkt från gymnasiet. Den typiske prästkandidaten vid 

Pastoralinstitutet år 2010 har redan varit ute i arbetslivet och är i färd med att påbörja sin 

andra karriär. I likhet med Falks resultat så har den typiske prästkandidatens kallelse vuxit 

fram och mognad under åren som yrkesverksam inom andra områden. Kallelsen förstärks i 

det egna kyrkliga engagemanget. I motsats till Falks enligt henne homogena 

undersökningsgrupp så speglar prästkandidaterna i min intervjuundersökning på relativ 

mångfald vad gäller uppväxtvillkor, geografisk spridning, social och religiös bakgrund och 

tidigare yrkeserfarenheter. Dock finns en övervikt av kvinnor och akademisk bakgrund i min 
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undersökningsgrupp. Trots relativ mångfald så kan inte min undersökningsgrupp sägas spegla 

Sveriges homogena befolkning. 

 

Jag valde att använda mig av careershipteorin i analysen därför att jag ansåg att den är mest 

mångsidig av de karriärutvecklingsteorier som finns. Careershipteorin ser alla delar av 

individens liv som samverkande och påverkande i livskarriärutvecklingen. Teorin tar hänsyn 

till aspekter som exempelvis samhälle, social kontext och tillfälligheter, såväl nutid som 

historia och vilka omständigheter som råder när karriärvalet görs. Just därför har den fungerat 

bra i analysen av mitt material och jag har funnit att den till stora delar har stämt. Min 

erfarenhet är att teorier ofta inte stämmer fullt ut när de appliceras på det verkliga livet, därför 

har teorins funktion och duglighet varit över min förväntan. Dock reserverar jag mig från att 

säga att teorin representerar en absolut sanning utan det kan finnas aspekter som 

careershipteorin inte resonerar om och som jag heller inte har tänkt på kan påverka 

karriärutvecklingen. 

 

Som utomstående tolkare av materialet har jag ibland fått ägna mer tid åt att sätta mig in i 

olika sammanhang och förstå specifika betydelser än vad jag hade behövt om Svenska kyrkan 

och prästerskapet hade varit ett mer välbekant område för mig. Jag känner dock inte att det 

har varit hindrande i arbetet utan snarare att det grundliga jobbet har varit en vinst för 

uppsatsens slutgiltiga form och innehåll.  

 

Att ha använt mig av intervju som metod har varit spännande då jag har fått ta del av sex 

prästkandidaters olika livshistorier. Jag anser det värdefullt att jag under intervjuns gång 

kunde anpassa frågorna efter den individ som satt framför mig. Nu i efterhand tycker jag att 

intervju var det lämpligaste valet. Jag anser att intervju är en adekvat metod att tillämpa vid 

undersökning av områden som man inte är insatt i. Många av de berättelser jag har fått höra 

under intervjuerna hade jag inte fått tillgång till om jag exempelvis hade gjort en 

enkätundersökning. Intervjuer med sex prästkandidater ger inte tillräckligt underlag för en 

fullgod jämförelse med den tidigare forskningen som presenterats då de arbetena är 

kvantitativa, men mitt resultat var ändå tillräckligt för en matnyttig och intressant analys. 

 

Förslag till vidare forskning 

Att studera vägen till att bli präst har varit roligt och berikande men det har även väckt 

ytterligare nyfikenhet. Det skulle vara intressant att gå i vidare och göra en kvantitativ 

undersökning om dagens prästkandidater i termer av socioekonomisk och kulturell 

bakgrundskontext för att bättre kunna se likheter och skillnader mellan dagens prästkandidater 

och tidigare undersökningsgrupper. Jag anser även att det skulle vara fruktbart att jämföra 

studenter på prästutbildningen med studerande på andra utbildningar för att se vilka 

eventuella likheter och skillnader det finns dem emellan, till exempel vad gäller vägen fram 

till utbildningen och bakgrundsfaktorer. Sticker prästkandidater ut på något sätt som 

studerandegrupper på andra universitetsprogram inte gör? 
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11. Bilaga 

11.1 Intervjuguide 
Bakgrund  

Ålder 

Bor, bott 

Familj 

Uppväxt 

 

Vardagsaktiviteter och intressen 

Vardagar, helger 

Som barn 

Kyrkogång 

Drömyrke 

 

Tidigare sysselsättningar 

Gymnasium, andra utbildningar 

Jobb 

Annat 

 

Valet 

Första tankar 

Vägen till utbildningen 

Tidpunkt 

Tillvägagångssätt – studier, praktik, ansökan till stift 

Tankar, säkerhet/osäkerhet 

Andra alternativ 

Varför 

 

Social kontext 

Föräldrar, syskon, vänner, partner 

Social bakgrund – anhörigas utbildning/yrken 

Omgivningens åsikter 

 

(Präst)Utbildningstiden 

Upplevelse av 

Tankar om 

 

Yrkesroll 

Tankar om 

 

Avslutning 

Tillägg 




