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Sammanfattning  
Syftet med denna studie har varit att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter. För att 

besvara syftet har en intervjustudie med fem nyblivna präster gjort. Intervjuerna har i 

huvudsak behandlat pastorsadjunkternas upplevelser av att vara nyblivna präster. Teorin som 

använts behandlar socialisation och yrkessocialisation. Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann (1979) skriver att socialisationsprocesser startar så snart barnet föds och pågår 

sedan resten av livet. Socialisationen syftar i första hand till att utveckla en personlighet hos 

individen och att fostra denne till att bli en god samhällsmedborgare. Under livets gång 

genomgår individen socialisationsprocesser som vidareutvecklar dennes personlighet så att 

hon eller han passar in i olika samhällsgrupperingar, till exempel i skola och arbetsliv. Olika 

grupperingar kan ha olika identifikationsgrunder, såsom exempelvis olika samhällsklasser 

eller yrkesgrupper. Per Lauvås och Gunnar Handal (2001) skriver att yrkessocialisation leder 

till medlemskap i en specifik yrkesgrupp. Genom att ta till sig yrkesgruppens värderingar, 

normer, beteenden och handlingsmönster blir individen en del av yrkeskåren. 

 

I resultat och analys har framkommit att nyblivna prästers yrkesidentiteter fogas samman av 

ett flertal aspekter. Dessa är 

 Kyrklig bakgrund. 

 Prästutbildning och handledning. 

 Varierande och människoorienterat yrke. 

 Prästuppgifterna är förenade med känslor och positiva egenskaper. 

 Att arbeta i Svenska kyrkan. 

 Regler och fördomar. 

 Övning ger färdighet. 

 Prästers alternativa planer. 

Kyrkan finns internaliserad i relativt tidig ålder hos alla pastorsadjunkterna. 

Yrkesidentitetskonstruktion påverkas av flera dimensioner: individ, grupp/organisation och 

samhälle. Därmed påverkas nyblivna prästers yrkesidentiteter av en mängd olika intryck. 

Även församlingen är del av prästens yrkesidentitet. Det är svårt att formalisera yrkespraktik i 

utbildning så att nyblivna präster känner sig till fullo redo vid intåg i arbetslivet. Därför är 

handledning och annan yrkesintroduktion är värdefullt för nyblivna präster. Prästers arbete är 

av sådan karaktär att den nyblivne prästen måste agera på eget initiativ för att situationen 

kräver det. Deras yrkesidentiteter är därför mer individuellt förankrade än kollektiva. Präster 

har krav på sig som sträcker sig utanför yrkesrollen då denne måste agera på samma sätt 

privat som i tjänsten för att fullgöra sina vigningslöften. En viktig del i prästens identitet är 

den kristna läran och att förkunna evangelium. Pastorsadjunkterna har dock i sin individuella 

yrkesidentitetskonstruktion lagt in egna värdeord såsom att förmedla hopp, gemenskap, 

öppenhet och godhet.  

Nyckelord: yrkesidentitet, prästidentitet, yrkesidentitetskonstruktion, yrkesblivande, 

prästblivande, professional identity 
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Inledning  

I dagens samhälle värderas utseende och framgång. Bostadsadressen, märket på bilen så väl 

som på kläderna skvallrar om i vilket socialt skikt bäraren hör hemma. Stylingprogrammen på 

teve och hemma hos-reportage i glammiga tidningar målar upp drömtillvaron att sukta efter. 

Hemmafixare har blivit ett begrepp och del av en modern identitet. Förutom kläder, hem och 

bil är yrkestiteln del av människans identitet. VD är den som lyckats, socionom den som vill 

hjälpa och städare den som misslyckats. Eller? Inom kultur- och socialantropologi talar man 

om kulturell identitet, etnisk identitet eller nationell identitet som gruppers eller personers 

identifikation tillhörande en kultur, etnisk grupp eller nation. Varför söker sig individen till ett 

visst yrke? Anledningarna kan vara många men antaget att en drivkraft är att få tillhöra 

yrkesgruppen. Vad är det då för egenskaper som gruppmedlemmarna inom yrkeskåren har 

som individen anser åtråvärt? 

 

Socialisation är den process som människan går igenom när hon eller han utvecklas från att 

vara enbart ett biologiskt väsen till att bli en social individ. Under livets gång utvecklas 

individens identitet allt mer, dock anses primärsocialisationen vara en av de starkaste 

processerna som samhällsmedlemmen genomgår. Om primärsocialisationen avser 

utvecklandet av grundläggande samhällstillhörighet så innebär sekundärsocialisationen i 

större utsträckning individens anknytning till vissa grupper och kulturer. För att individen ska 

få vara med i en grupp måste denne uppfylla vissa av gruppen uppställda krav, t.ex. avseende 

handlingsmönster och värderingar. Yrkessocialisation är den process genom vilken den 

nyanställde får medlemskap i en särskild yrkesgrupp. För att kunna upptas i 

yrkesgemenskapen måste individen ta till sig vissa konforma regler gällande åsikter, attityder 

och beteenden i gruppen. Under utbildningstiden börjar studentens utvecklande av en 

yrkesidentitet genom att anamma relevant yrkesteori. När studenten sedan börjar arbeta är det 

viktigt att bli en del av rådande yrkeskultur. För att bli del av yrkesgemenskapen är formell 

kunskap viktigt men även att göra som de andra yrkesutövarna gör. Yrkessocialisationen kan 

vara mer eller mindre stark. Ju svårare det är att få tillträde till en yrkesgrupp och ju högre 

status yrket har desto starkare blir också socialisationen (Lauvås & Handal 2001). 

 

Under intervjuer med prästkandidater i ett tidigare arbete (Borg 2010) som behandlade 

prästkandidaters yrkesvalsprocess kom begreppet identitet upp ett flertal gånger, till exempel i 

form av svårigheter att se sig själv som präst eller i ett annat fall svårigheten för familjen att 

se sig själva som anhöriga till en präst. De flesta av prästkandidaterna som jag intervjuade 

hade brottats med sin prästkallelse under många år och hade svårigheter med att inkorporera 

prästrollen i sin identitet. Under prästutbildningens gång verkade prästkandidaterna 

socialiseras in i den kommande yrkesrollen och prästidentiteten införlivades mer och mer i 

deras identiteter. Det tycktes vara så att utbildningen hade socialiserande effekt på så sätt att 

prästkandidaterna gradvis började se sig själva som präster under utbildningens gång. Dock 

var de nyfikna på hur det skulle bli att få vara präster ”på riktigt”, alltså att få praktisera 

yrkesrollen. Trots prästvigning är prästen inte präst förrän församlingsarbetet startar. Om det 

inte går att forma en fullständig yrkesidentitet under studietiden, hur utvecklar sig i så fall de 

nyblivna prästernas yrkesrelaterade identiteter när de börjat arbeta? 
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Else-Maj E. Falk har i en rapport från 2001 undersökt präst-blivande och präst-varande. Där 

nämner en kandidat att präst förutom att vara ett yrke även är en identitet. I kursplanen för 

slutår vid Pastoralinstitutet i Uppsala (2009) står bland annat att prästkandidaten i samtal med 

kaplanen (som är en yrkesverksam präst vid Pastoralinstitutet) ska behandla frågor om sin 

prästidentitet och prästroll. Det står också i kursplanen att ett av målen med slutåret är att 

stärka prästens identitet som homilet, liturg, kateket, själavårdare, ledare och tolkande 

teolog. I en artikel i Kyrkans tidning skriver de båda Pastoralinstitutens dåvarande rektorer, 

Ingegerd Sjölin och Sven Hillert (2009), att målet är en fördjupad prästidentitet och trygg 

förankring i Svenska kyrkan vid utbildningens slut. Sjölin och Hillert skriver vidare att 

Pastoralinstitutets uppgift är att göra de blivande prästerna trygga i sin identitet som präster i 

Svenska kyrkan. I januari 2011 läser jag i en utlysning om en ledig tjänst som komminister i 

Falun att det är önskvärt att den sökande är väl förankrad i sin prästidentitet. När jag läser 

dessa olika texter så undrar jag: vad är prästidentitet? Är det detsamma som yrkesidentitet 

eller innebär begreppet någon sorts grundläggande del i prästen som individs identitet? Jag 

söker på Svenska kyrkans hemsida efter organisationens identitet men hittar inget av värde. I 

Kyrkoordningen (2009) står det om Svenska kyrkans identitet som ett trossamfund med 

evangelisk-luthersk bekännelse. K G Hammar (1981) skriver att det inte är möjligt att tala om 

prästers identiteter utan att samtidigt tala om församlingar eller lekfolk. 

 

Det som jag ovan refererat väckte nyfikenhet att gå vidare och undersöka prästers 

yrkesidentiteter. Jag har därför gjort en litteraturstudie om yrkesidentitet och formandet av 

yrkesidentitet. Jag har även gjort en intervjustudie. Idealet hade varit att få följa de 

prästkandidater jag tidigare intervjuat ut i arbetslivet för att följa upp deras upplevelse av 

prästidentiteten som yrkesverksamma och även jämföra deras identitetsuppfattningar i 

slutskedet av utbildningen med den som färdig präst. Tyvärr blir alla utom en av dem inte 

färdiga präster förrän till sommaren 2011 och jag önskar även att informanter hunnit arbeta 

några månader och skaffat sig lite erfarenhet i sina nya yrkesroller. Därför väljer jag istället 

att intervjua nyexaminerade präster, så kallade pastorsadjunkter. Efter prästvigning tjänstgör 

de nyblivna prästerna ett år i en församling som pastorsadjunkter under handledning. När året 

är slut är pastorsadjunkterna fria att söka ”vanliga prästtjänster”.  

Disposition  
Uppsatsen är disponerad på följande vis: efter inledningen presenteras syfte och 

begreppsdefinitioner. Därefter redogörs för studiens metodval. Efter metodavsnittet 

presenteras relevant bakgrundshistorik om präster i Svenska kyrkan. Litteraturstudien 

presenteras i två delar: teori om socialisation och yrkessocialisation samt tidigare forskning 

om studiens ämnesområde. I resultatdelen presenteras varje intervjuperson för sig under 

fingerade namn. Därefter kommer analys av resultatet. Efter analysavsnittet presenteras några 

avslutande kommentarer och förslag på vidare forskning. Slutligen avslutas rapporten med 

referenser och intervjuguiden som bilaga. 
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Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter.  

 

För att svara på syftet har följande frågeställningar utformats: 

 

 Hur formas yrkesidentiteter – vilka processer innehåller yrkesidentitetskonstruktion?  

 Hur socialiseras de nyblivna prästerna in i sina nya yrkesidentiteter – vilka processer 

innehåller de nyblivna prästernas yrkesidentitetskonstruktioner?  

 Hur ter sig de nyblivna prästernas yrkesidentiteter – vad innehåller prästrollen?  

Begreppsdefinition 
Evangelium betyder glädjebudskap och är det viktigaste budskapet inom kristendomen. I 

evangelierna i Nya Testamentet berättas om Jesu liv och budskap. 

 

Identitet är individens medvetenhet om sin egen existens och särart. Individens identitet ses i 

denna studie som föränderlig i samspel med andra individer. 

 

Kallelse avser i denna studie en andlig erfarenhet från Gud att individen är kallad till bli präst.  

 

Kaplan avses i denna uppsats en präst som arbetar på Pastoralinstitutet.  

 

Pastorsadjunkt är en nyligen prästvigd präst. Efter prästvigningen tjänstgör den nye prästen 

runt 12 månader som en sorts lärling, under handledning av en mer erfaren präst. 

 

Pastoralinstitutet är Svenska kyrkans utbildningsinstitution för blivande präster. Efter avlagd 

kandidatexamen i teologi läser prästkandidaterna slutår eller sluttermin vid Pastoralinstitutet. 

 

Prästkandidat är en person som studerar med avsikt att bli präst och är antagen som 

prästkandidat i ett stift. 

 

Socialisation innebär att individen tar till sig gruppens eller samhällets normer, värderingar, 

regler, beteenden och sedvänjor. Genom att lära sig vissa färdigheter formas individens 

personlighet. 

 

Yrkesblivande är den process genom vilken individen successivt tillägnar sig, konstruerar och 

skapar mening av normer, mönster och värderingar inom yrkesarenan (Fransson 2006). 

 

Yrkesidentitet definieras i denna studie som en förening mellan individens identitet och 

dennes yrke. Den kollektiva yrkesidentiteten avser gemensamma värderingar, normer, 

handlings- och beteendemönster hos individer inom samma yrkesgrupp. Yrkesidentitet såväl 

som identitet är föränderligt och yrkesidentitetskonstruktion äger rum i samspelet mellan 

individer, grupper och samhället i stort. 
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Yrkessocialisation avser den process genom vilken individen tar till sig yrkesgruppens 

normer, värderingar, regler, beteenden och sedvänjor. Genom yrkessocialisation blir individen 

medlem i en viss yrkeskår. 

 

Yrkesblivande och yrkessocialisation kan förstås ha samma betydelse. Anledningen till att jag 

förklarar begreppen för sig är främst för att Fransson (2006) riktar kritik mot att 

socialisationsbegreppet innebär delvis passiv tillägnan. Fransson har därför formulerat 

begreppet yrkesblivande där individen på ett mer medvetet plan tillägnar sig yrkesgruppens 

normer och värderingar.  
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Metod 

För att svara på syftet med denna studie har jag dels gjort en litteraturstudie och dels en 

intervjustudie med nyblivna präster. Resultatet från dessa intervjuer kommer sedan att 

jämföras med teori om yrkesidentitet och yrkessocialisation samt med tidigare forskning om 

yrkesblivande, som tagits upp i litteraturstudien. Resultatet från intervjuerna jämförs även 

med varandra för att utröna eventuella skillnader och likheter mellan pastorsadjunkternas 

berättelser. 

 

Litteraturstudien syftar till att besvara min första frågeställning: hur formas yrkesidentiteter – 

vilka processer innehåller yrkesidentitetskonstruktion? Intervjustudien syftar till att besvara 

den andra och den tredje frågeställningen: hur socialiseras de nyblivna prästerna in i sina nya 

yrkesidentiteter – vilka processer innehåller de nyblivna prästernas 

yrkesidentitetskonstruktioner? Hur ter sig de nyblivna prästernas yrkesidentiteter – vad 

innehåller prästrollen?  

 

När jag bestämt studiens ämnesområde började jag med att söka litteratur och tidigare 

forskning i databaserna Libris, ERIC och Science Direct. Exempel på sökord som användes är 

yrkesidentitet, prästidentitet, yrkessocialisation, professional identity, new teachers, teacher 

induction och beginning nurses. Jag fann att den mesta tidigare forskningen som gjorts om 

nyblivna arbetstagares yrkesidentitet behandlade lärare och sjukvårdspersonal, men jag fann 

också allmän teori om yrkesidentitetsskapande och studier om några andra gruppers 

yrkessocialisation. Jag har valt ut litteratur som jag upplevde överensstämde bäst med 

studiens syfte och har även försökt fokusera på forskning som publicerats under 2000-talet. 

Jag fann ingen forskning kring prästers yrkesidentiteter. Dock fann jag tre böcker som, 

åtminstone delvis, behandlade prästens yrkesroll. Dessa böcker kommer presenteras i 

forskningsöversikten. 

 

Efter genomgången litteraturstudie tog jag via e-post kontakt med nio pastorsadjunkter samt 

rekryteringsansvariga i två olika stift. Syftet med kontakten med rekryteringsansvariga var att 

få information kring stiftens organisering av pastorsadjunktsåret. Båda rekryteringsansvariga 

svarade med information om hur deras stift arbetade med pastorsadjunkter. Från det ena stiftet 

fick jag tillgång till ett interndokument rörande pastorsadjunktsåret medan det andra stiftet 

verkade ha mindre konkreta riktlinjer kring pastorsadjunktsverksamheten, dock fick jag svar 

på mina frågor. Stiften kommer fortsättningsvis att benämnas stiftet X och stiftet Y då jag inte 

ser anledning att skriva ut vilka stift det rör sig om. Urvalet av intervjupersoner har gjorts 

utifrån geografisk tillgänglighet. Jag ville ha möjlighet att träffa pastorsadjunkterna för att 

genomföra intervjuerna och har därför sökt intervjupersoner utifrån en radie om tre timmars 

restid. Tre av de intervjuade pastorsadjunkterna tillhör stiftet X och två av dem tillhör stiftet 

Y. Att pastorsadjunkterna tillhör just dessa två stift är mer en slump då det finns flera stift 

som ligger inom ett geografiskt tillgängligt område. 

 

I den första kontakten med pastorsadjunkterna informerades de om studiens syfte, att 

medverkan var frivillig och att deras uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Genom e-
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post fick jag kontakt med fem pastorsadjunkter, fyra kvinnor och en man, som anmälde 

intresse att ställa upp för intervju. Av ren nyfikenhet hade jag gärna sett en jämn 

könsfördelning men detta är svårt då en övervägande majoritet av de nyblivna prästerna i 

Svenska kyrkan är kvinnor. Intervjuerna ägde rum på olika platser enligt pastorsadjunkternas 

önskemål. Jag har valt att gå på Jan Trosts (2005) linje genom att vara tillmötesgående mot 

intervjupersonens önskemål samtidigt som jag säkerställde att platsen för intervjun var lugn 

och ostörd för att få intervjupersonen att känna sig bekväm. Tre av intervjuerna gjordes på 

pastorsadjunkternas respektive arbetsplatser. En intervju gjordes hemma hos pastorsadjunkten 

och en annan intervju gjordes i ett grupprum på Uppsala universitet. Alla intervjuerna utom en 

spelades in för att sedan transkriberas, vilket intervjupersonerna samtyckte till. Jag valde att 

använda mig av inspelning för att kunna ha fullt fokus på pastorsadjunkten och inte missa 

möjliga följdfrågor samt för att kunna gå tillbaka i materialet i efterhand och kunna se exakt 

vad som sades. En av pastorsadjunkterna var inte bekväm med inspelning och då förde jag 

anteckningar istället vilket resulterade i att resultatavsnittet om pastorsadjunkten Erika är 

något kortare än de andra resultatavsnitten. Huruvida det har påverkat resultatet överlag är 

svårt att säga. Jag upplevde att jag fick matnyttig information ifrån intervjun med Erika men 

det är möjligt att jag missat intressanta bitar eftersom jag inte hann med att skriva ner allt hon 

sa. 

 

Jag har valt att göra intervjuer för att jag är intresserad av hur pastorsadjunkternas 

verkligheter ter sig genom att få höra dem berätta med egna ord. Jag har därför konstruerat en 

intervjuguide med lågt standardiserade frågor. Intervjuguiden bifogas i sist av uppsatsen. 

Däremot har intervjuguiden en hög grad av standardisering då ämnet för intervjuerna är 

bestämt och frågorna utgår från ett antal bestämda teman. Under konstrueringen av 

intervjuguiden och under själva intervjuerna har jag haft i åtanke att de inledande frågorna 

inte bör behandla ”tunga” ämnen som riskerar göra att intervjupersonen sluter sig. 

Intervjufrågorna ska vara enkla, raka och endast behandla en fråga i taget. Jag anser att det 

varit värdefullt under intervjuerna att jag kunnat forma frågorna och ställa frågorna i olika 

ordning utifrån personen som jag intervjuat. (Trost 2005) 

 

En av de tillfrågade intervjupersonerna avböjde på grund av hög arbetsbelastning och en 

annan pastorsadjunkt avböjde utan att ange anledning. Två av de tillfrågade 

pastorsadjunkterna svarade inte alls. Anledningar till att inte vilja ställa upp på intervju kan 

vara flera, till exempel tung arbetsbörda, besvikelse, missnöjdhet eller personliga skäl. Å 

andra sidan kan den som är besviken eller missnöjd med sitt arbete se intervjutillfället som 

chans att få föra fram sitt perspektiv. Dock kan jag inte med säkerhet veta om jag har ett 

representativt urval. Resultatet visar dock på relativt spridda tankar kring yrkesblivande och 

identitet.  

 

Jag har under arbete med resultat och analys sållat bort material från intervjuerna som jag 

ansett mindre meningsfulla för fortsatt analys. Intervjupersonerna presenteras i 

resultatavsnittet under fingerade namn. I analysavsnittet kommer sedan mönster, teman och 

avvikelser att urskiljas vad gäller pastorsadjunkternas yrkessocialisation och yrkesidentitet. 
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Präst i Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med evangelisk-luthersk bekännelse, sprungen från 

reformationen under 1500-talet och dokumenterad främst i den augsburgska bekännelsen från 

1530. Svenska kyrkan tror på en Gud i form av Fadern, Sonen och den helige Anden. Hos 

Gud finns outtömligt av vishet, nåd och kärlek. I centrum står Jesus och evangeliet om 

honom. Evangeliet vittnar om Guds väldiga handlingar och syftar till gemenskap mellan 

människor och Gud. Gud är både människans ursprung och mål. I Kyrkoordningen (2009) står 

att kyrkans företrädare ska dela tron och kristet liv då kyrkans tro, bekännelse och lära ska 

uttryckas i allt som kyrkan gör och säger. I första kapitlet i Kyrkoordningen står om Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära: 

1 § Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, 

som gestaltas i gudstjänst och liv, 

är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och 

apostoliska skrifter, 

är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i 

den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, 

är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, 

är förklarad och kommenterad i Konkordieboken 

samt i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument. 

I Kyrkoordningen (2009) står den institutionella ordningen inom Svenska kyrkan avseende 

struktur och bestämmelser. Kyrkoordningen uppdateras kontinuerligt för att anpassas till 

rådande förutsättningar. Kyrkomötet är det högst beslutande organet inom Svenska kyrkan 

och är den instans som beslutar om kyrkoordningen. Däremot får Kyrkomötet inte besluta om 

om frågor som rör enskilda församlingar eller stift. Kyrkomötet består av 251 valda 

ledamöter. I Kyrkoordningen kapitel tio står följande om Kyrkomötets ansvarsområde: 

 

2 § Kyrkomötet ska utfärda bestämmelser om 

1. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, 

2. Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar, 

3. tillhörigheten till Svenska kyrkan, 

4. kyrkans vigningstjänst, 

5. den kyrkliga organisationen, och 

6. de regler efter vilka församlingarna och stiften samt organen på den nationella nivån ska 

fullgöra sina uppgifter. 

Kyrkostyrelsen får besluta närmare bestämmelser på dessa områden när detta särskilt är 

angivet i kyrkoordningen. (SvKB 2009:4) 

Svenska kyrkan delar in Sverige i tretton geografiska stift, som till exempel Göteborg stift 

eller Visby stift. Varje stift har en biskop och ett domkapitel. Stiftens uppgift är främjande och 

tillsyn av församlingslivet. Kyrkoordningens (2009) åttonde kapitel anger biskopens 

uppgifter: 

1 § Den som innehar en befattning som biskop ska 

1. förkunna evangelium i ord och handling, 



9 
 

2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas 

enligt kyrkans bekännelse och ordning, 

3. svara för ledning och tillsyn, 

4. vårda och värna kyrkans enhet, 

5. viga präster och diakoner, 

6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt 

7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen. 

I stiften ingår ett visst antal församlingar. Sammanlagt finns det runt 1800 församlingar i 

Sverige. Alla som bor i Sverige och är medlemmar i Svenska kyrkan tillhör en församling. 

Församlingarna ses som de primära enheterna inom kyrkan och är självstyrande. 

Församlingens uppdrag är att fira gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och mission. Varje 

församling har ett kyrkoråd som fungerar som styrelse och en kyrkoherde som ansvarar för 

tillsyn, samordning och ledning. En kyrkoherde kan ha ansvar för en församling eller flera 

församlingar. Kyrkoherdens tjänstgöringsområde kallas pastorat (Kyrkoordningen 2009). 

 

Dopet är den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och alla kyrkans medlemmar bär 

kallelsen att föra ut evangelium. I Svenska kyrkan finns också särskilda vigningstjänster som 

präst och diakon. Prästen vigs för livslång tjänst inom kyrkan. Som Verbi Divini Minister (det 

gudomliga ordets tjänare) ska prästen enligt Kyrkoordningen (2009 s. 54): 

… förkunna evangeliet rent och klart, genom dopet föra nya människor till kyrkans 

gemenskap, leda firandet av den heliga måltiden och förmedla förlåtelse, tröst och hopp. 

Prästen ska uppbygga och undervisa församlingen i tron, ge själavård och utrusta för 

vittnesbörd och tjänst i världen. Prästen är församlingens tjänare och samtidigt en herde för 

församlingen. 

Utbildningen till präst omfattar sammanlagt 5,5 års studier, varav den största delen består av 

teologistudier på universitet eller högskola. Se möjliga utbildningsvägar i tabellen på nästa 

sida. Efter universtitetsstudier läser prästkandidaterna på Pastoralinstitutet homiletik som 

behandlar predikan, kateketik som behandlar undervisning, liturgik som behandlar 

gudstjänster, själavård som behandlar andligt välbefinnande, ledarskap, liturgisk sång, 

teologisk tolkning samt röst och gestaltning. I utbildningen ingår även enskilda samtal med 

kaplanen. Dessa samtal syftar till att prästkandidaten ska reflektera över sig själv, få själavård 

samt är ett komplement till övrig undervisning i fråga om prästidentitet och roll. 

Undervisningen i teologisk tolkning syftar till att prästkandidaterna ska känna trygghet i sina 

identiteter som teologer. Målet med utbildningen på Pastoralinstitutet är att förbereda 

prästkandidaterna för prästtjänst i Svenska kyrkan. Utifrån denna vision ska Pastoralinstitutet 

reflektera över kyrkans plats i världen, beskriva prästen som en i församlingen och i 

arbetslaget, stärka prästens identitet som homilet, liturg, kateket, själavårdare, ledare och 

tolkande teolog, med ett medvetet förhållningssätt tydliggöra allas lika värde, visa respekt för 

olikheter samt värna om det goda samtalet (Mål och kursplan för slutår vid Svenska kyrkans 

pastoralinstitut i Uppsala, 2009). 

 

 

 



10 
 

TABELL 1 Möjliga utbildningsvägar för den som vill bli präst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska kyrkan anser det önskvärt att den blivande prästen har genomgått den 16 veckor 

långa kursen Svenska kyrkans grundkurs, men det är inget krav. Vidare krävs teologistudier 

vid högskola eller universitet med avslutad kandidatexamen för att prästkandidaten ska kunna 

antas vid ett av Pastoralinstituten. För att kunna bli antagen till slutår eller sluttermin vid 

Pastoralinstitutet i Lund eller Uppsala krävs att man är antagen som prästkandidat i ett stift. 

Med hjälp av en rekryteringsgrupp fattar biskopen i stiftet beslut om den sökande antas som 

prästkandidat eller inte. Avslag i antagningen innebär att den sökande inte kan söka igen 

förrän efter fem år. Det gäller för alla stift i Sverige. Prästkandidaten är knuten till sitt 

 

Möjliga utbildningsvägar för den som vill bli präst 

 

 

Prästutbildning för 

studerande efter 

1 juli 2007 

 

Prästutbildning för 

studerande innan 

1 juli 2007 

 

Prästutbildnings- 

program 

 

Svenska kyrkans grundkurs (önskvärt) 

 

255 hp teologi på 

universitet/högskola 

 

 

 

 

240 hp teologi på 

universitet/högskola 

 

 

 

 

 

Integrerad 

prästutbildning  

för tjänst i  

Svenska kyrkan/EFS 

 

 

 

 

 

Tre pastoral- 

teologiska kurser 

om 15 hp 

vardera 

 

Praktik 

 

Praktik 

 

Sluttermin vid 

Pastoralinstitutet  

i Lund eller  

Uppsala 

 

Slutår vid 

Pastoralinstitutet 

i Lund eller 

Uppsala 

 

Vid Johannelunds 

Teologiska Högskola 

i Uppsala 

 

Sammanlagt 

5,5 år 

 

Sammanlagt  

5,5 år 

 

Sammanlagt 

5,5 år 
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antagningsstift under utbildningsperioden och gör sin praktik där. Efter prästvigning tjänstgör 

den nyblivna prästen i cirka ett år som pastorsadjunkt i antagningsstiftet. Efter 

pastorsadjunktsåret är prästen fri att söka prästtjänster inom alla stift i Sverige. 

På Svenska kyrkans hemsida står att läsa:  

 

De nyprästvigda tjänstgör sitt första år som s.k. pastorsadjunkter. De är anställda av 

stiftet men arbetar i en församling. Där har de en av församlingens präster som 

handledare, med uppgift att hjälpa dem in i yrket och vara deras stöd och bollplank 

under det första året. 

När 12-18 månader har gått kan pastorsadjunkten söka utlysta tjänster i hela Svenska kyrkan. 

Att vara pastorsadjunkt kan jämföras med att vara lärling och adjunkten får under året så 

kallad lärlingslön som är något lägre än vad exempelvis en komminister tjänar. Handledaren 

är en erfaren prästkollega. Vanligen är det stiftets biskop som bestämmer vilken församling 

som pastorsadjunkten ska göra pastorsadjunktsåret i. I exempelvis Växjö stift är det den 

ansvariga stiftsadjunkten och biskopen som bestämmer vilken församling som 

pastorsadjunkten ska arbeta i. Under året får pastorsadjunkten främst ägna sig åt 

färdighetsträning men deltar även i handledningsgrupp, ledarskapsträning och pedagogisk 

fördjupning. (Svenska kyrkans hemsida 2011-01-20) Handledning är en sorts fortsatt 

utbildning. För pastorsadjunkten innebär handledningen att lära sig praktiskt om prästyrket.  

 

I stiftet X är pastorsadjunktsåret tolv månader långt. Pastorsadjunktens tjänstgöring benämns 

som en introduktionsbefattning. Avsikten med året är att ge pastorsadjunkten god introduktion 

till ordinarie prästtjänst. Målen är att pastorsadjunktsåret ska ge: 

 

 erfarenhet av det dagliga arbetet som församlingspräst  

 handledning vid utförande av prästerliga arbetsuppgifter  

 kunskap om organisation, ledning, ansvar inom församling och pastorat  

 tillfälle att samarbeta med andra anställda och frivilliga medarbetare  

 kunskap om stiftsorganisation och stiftets tradition  

 möjlighet till reflektion om prästrollen  

 

Arbetsgivaren under pastorsadjunktsåret är stiftet. Handledaren är ansvarig för arbetsledning, 

att pastorsadjunkten har ett veckoschema på i snitt 40 timmar och att regelbundna 

handledningssamtal hålls minst en gång i veckan under cirka en timme. Handledaren är ytterst 

ansvarig för att pastorsadjunktens arbetsbörda håller rimlig nivå. En viktig del i 

introduktionsåret är att pastorsadjunkten får konstruktiv kritik för att utvecklas i sin nya 

yrkesroll. Handledaren ska uppmuntra, stödja och visa vägen för adjunkten. Stiftet X skriver 

att handledningssamtalen bör ha formen av reflexion då pastorsadjunkten ska lära sig arbeta 

självständigt under ansvar. Därför måste det finnas balans mellan handledning och eget 

ansvar. Syftet med handledningen är snarare introduktion och utveckling än utbildning. 

Handledningen får inte verka hämmande av pastorsadjunktens egna visioner, entusiasm och 

utveckling. Stiftet uppmanar pastorsadjunkten att i punktform skriva ”dagbok” som underlag 

för handledningen. För att uppnå målen med pastorsadjunktsåret bör en utvecklingsplan med 
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lång- och kortsiktiga mål upprättas, i samråd mellan handledare och pastorsadjunkt. I 

interndokumentet finns även ett förslag på introduktionsprogram för pastorsadjunkterna för att 

de snabbt ska lära känna sin arbetsplats, församlingen och stiftet. (Interndokument från stiftet 

X angående pastorsadjunktsåret) 

 

Stiftet Y har mindre konkreta rekommendationer och fastställda rutiner kring 

pastorsadjunktsåret och upplägg för handledningen. Jag har fått ta del av ett brev från ansvarig 

på stiftet som riktar sig till pastorsadjunkternas handledare. 

 

Brevet inleds med att poängtera att handledaren är en betydelsefull förebild för 

pastorsadjunkterna. Handledaren ska vara den som för samtalen framåt genom att leda, visa 

vägen och berätta om pastorsadjunkten frågar. Handledaren ska ställa öppna frågor där 

pastorsadjunktens tankar, känslor och upplevelser är i centrum. Frågorna ska hjälpa 

pastorsadjunkten att reflektera och utvecklas som präst. Handledningen ska vara både 

produktorienterad, vilket avser det hantverksmässiga, och processorienterad, vilket avser 

pastorsadjunktens utveckling under året. Pastorsadjunkterna behöver stöd och uppmuntran. 

Handledningsuppdraget är även viktigt för stiftet och kyrkan som behöver bra och trygga 

präster. Handledaren uppmanas att ta initiativ till handledning som ska ske 1,5-2 timmar 

varannan vecka, oavsett om pastorsadjunkten anser det nödvändig eller inte då det alltid finns 

något att prata om. Det sista halvåret går det bra att ses var tredje vecka. Stiftet Y ger också en 

obligatorisk grupphandledning under det första året. Pastorsadjunkten ska användas som en 

extra prästresurs och ska inte ersätta en eventuellt ledig komministertjänst. Det är särskilt 

viktigt att pastorsadjunkten får vara med i bön och samtal. Pastorsadjunkterna har olika 

erfarenheter av konfirmandarbete och därför ska konfirmandundervisning helst ske 

arbetslagsvis. En nybliven präst behöver mer tid till förberedelse än en mer erfaren präst 

(Brev från rekryteringsansvarig i stiftet Y till handledare rörande pastorsadjunkter). 

  

 

 

 

  



13 
 

Litteraturstudie  

Den första delen i litteraturstudien utgörs av teoretiska perspektiv. Här kommer Peter L. 

Bergers och Thomas Luckmanns (1979) teori om socialisation och Per Lauvås och Gunnar 

Handals (2001) teori om yrkessocialisation att presenteras. Jag har valt dessa teorier för att de 

beskriver formande av identitet och yrkesidentitet. Den andra delen av litteraturstudien utgörs 

av tidigare forskning om yrkesidentiteter. De båda delarna kommer slutligen att utgöra svar på 

den första frågeställningen: hur formas yrkesidentiteter – vad innehåller prästrollen? 

Teoretiska perspektiv 

Socialisation  

I och med barnets födsel påbörjas socialisationsprocesser som kommer att fortsätta livet ut, 

skriver Berger och Luckman (1979). I en lyckad socialisation blir barnet en god 

samhällsmedborgare. Författarna delar in socialisation i primär och sekundär socialisation. 

Enkelt sagt sker primär socialisation i barndomen och sekundär socialisation i ungdoms- och 

vuxen ålder. Den primära socialisationen påbörjar individen som spädbarn då denne föds in i 

en objektiv social struktur, där vissa ”signifikanta andra” påtvingas barnet. De signifikanta 

andra övervakar och påverkar individens socialiseringsprocess. Viktiga signifikanta andra 

under primärsocialisationen är ofta föräldrarna och andra inom familjen. Barnet identifierar 

sig med och skapar starka känslomässiga bindningar till sina signifikanta andra. Genom 

identifieringen med sina närmaste tar barnet in deras regler, värderingar och åsikter. De 

signifikanta andra berättar för barnet vem hon eller han är, till exempel i fråga om barnets 

personlighet, klasstillhörighet och egenskaper. Identiteten utkristalliseras genom sociala 

relationer, och kommer också i samspel med andra att fortsätta bibehållas, formas och 

omformas. Författarna skriver att genom att individen tilldelas en specifik identitet tilldelas 

denne samtidigt en viss plats i världen. Identifikationsproblem existerar inte under 

primärsocialisationen då individen inte har några valmöjligheter. Det är svårt för barnet att 

senare under livet ändra uppfattning om sådant som hon eller han lärt sig tidigt i livet, då 

lärdomarna från primärsocialisationen står för sanningen om individen, verkligheten och 

samhällsordningen. När primärsocialisationen är avslutad tar sekundära 

socialisationsprocesser vid, som sedan pågår hela livet. Sekundär socialisation tar vid när 

individen blivit ett jag och lärt sig olika samhällsregler. I den sekundära socialisationen 

socialiseras individen in i nya sektorer av dennes samhällsvärld. Problem kan uppstå då de 

nya intrycken måste sorteras in i en individs redan existerande värld och sanningar. Kriser kan 

uppstå då barnet upptäcker att den värld de tagit till sig från sina signifikanta andra inte är den 

enda existerande verklighet som finns. Viktiga socialisationsagenter under sekundära 

socialisationsprocesser är till exempel skola, massmedia, arbetsliv och kamrater. Att 

socialiseras in i en specifik yrkesidentitet är en form av sekundär socialisering. Sekundär 

socialisation kan ses som mer otvungen är den primära, då individen senare under livet i 

större utsträckning kan välja vilka sanningar denne vill ta till sig och även kan välja vilka 

personer denne beundrar och vill efterlikna. 

 

Socialiseringsprocesser syftar således till att i första hand utveckla en personlighet hos 

individen, där denne tar till sig vedertagna sedvänjor, regler, normer, värderingar och 
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handlingsmönster, för att bli en del av samhället som hon eller han lever i. Under livets gång 

syftar socialiseringsprocesserna till att vidareutveckla individens personlighet så att denne 

passar in i olika samhällsgrupperingar, till exempel på arbetet, i bekantskapskretsen och i 

samhället i stort. För att hålla individen i schack har denne utvecklat en generaliserande andre 

som talar om för individen vad som är önskvärt, lämpligt och olämpligt beteende. Berger och 

Luckmann (1979) skriver att vissa historiska samhällsstrukturer alstrar olika typer av 

identiteter, som exempel kan nämnas att svensken har en annan identitet än amerikanen eller 

sydafrikanen. Andra samhällsgrupperingar som kan ha gemensamma identifikationsgrunder är 

olika samhällsklasser och yrkesgrupper. Till exempel ”en riktig arbetare ägnar sig åt 

kroppsarbete” eller ”vi undersköterskor är bra på att identifiera människors behov”. 

Författarna pekar ut det talade ordet som betydelsefullt. Språket är viktigt i 

socialiseringsprocessen då det hjälper till att berätta de signifikanta andras uppfattningar om 

världen, regler, normer och värderingar. Språket hjälper till att placera in människor i olika 

fack, såsom exempelvis ”pojkar är modiga” och ”flickor är lydiga”.  Genom uttalade fakta om 

olika gruppers egenskaper görs dessa egenskaper mer sanna. Genom samtal kan världen bli 

mer begriplig samtidigt som samhällsregler och normer ytterligare befästs. Samtalet kan 

också användas till att övertyga den tvekande. Sättet man pratar, exempelvis de uttryck som 

används, kan även visa grupptillhörighet. Till exempel kan läkaren använda medicinska 

uttryck som lekmannen inte förstår och ungdomsgänget använder slanguttryck som skvallrar 

om vilka stadsdelar de kommer ifrån. Det är dock skillnad mellan identitet, som växer fram ur 

det växelverkande förhållande som råder mellan individ och samhälle, och identitetstyper, 

som är sociala och relativt stabila produkter. (Berger & Luckmann 1979) 

 

Yrkessocialisation  

Lauvås och Handal (2001) skriver att yrkessocialisation är den process som leder till 

fullständigt medlemskap inom en viss yrkeskår. Yrkessocialisationen kan sägas börja i och 

med yrkesutbildningen (i det fall utbildning krävs för medlemskap i en yrkesgrupp). 

Utbildningen kallar Lauvås och Handal för formell socialisation. Yrkesutbildning syftar, 

enligt författarna, i första hand till att föra ut den idealiserade bilden av yrkeskåren och 

möjliga framtida behov. Men även innan individen påbörjar en utbildning har denne någon 

sorts förförståelse och bild av vad yrket innebär. Författarna skriver att individen tillägnar sig 

yrkeskunskap på praktisk och teoretisk väg. Den teoretiska biten står i princip den formella 

utbildningen och dess lärare för. Den praktiska yrkeskunskapen fås till exempel genom 

praktik, handledning, samtal med kollegor och faktiskt yrkesutövande. Det är inte sällsynt att 

teori och praktik säger emot varandra eller att det finns ett glapp mellan teorin och 

verkligheten. Till exempel går det inte alltid att praktisera ”skolexempel” i det verkliga 

arbetslivet. Det är också svårt, för att inte säga omöjligt, att med ord beskriva all den 

yrkespraktik som ryms inom en viss yrkeskår. På olika arbetsplatser eller inom olika 

yrkesgrupper kan det finnas outtalade regler som den nyblivne medarbetaren lär sig efter 

inträde i arbetslivet. När studenterna sedan börjar arbeta är det viktigt för dem att bli en del av 

rådande yrkeskultur. Utbildning är en del i att få tillgång till medlemskap i en yrkesgrupp men 

den nyblivne anställde måste också anamma arbetssättet som kollegorna inom yrkeskåren 

använder sig av. För att få bli del av en grupp måste individen ta till sig de attityder, åsikter, 

handlingsmönster och värderingar som gruppen har. Hur stark yrkessocialisationen blir beror 
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på yrkesgruppens status och möjligheterna att få tillträde till gruppen. En yrkesgrupp som har 

hög status och som det är svårt att bli medlem av generar starkare yrkessocialisation. Som 

exempel nämner författarna att läkarstudenten upplever det viktigare att föra ut att denne 

tillhör läkarkåren, än vad det för sjuksköterskestudenten att visa att hon eller han tillhör 

sjuksköterskegruppen. I en lyckad yrkessocialisation har individen tagit till sig de regler som 

gäller inom yrkeskåren och internaliserat dem i sin egen yrkesidentitet. Författarna pekar ut 

yrkessocialisationen som en viktig del i sekundär socialisation. Yrkessocialisationen syftar 

inte enbart till att individen fostras in i en yrkesgrupp utan den nyanställde fostras också in i 

organisationen där även andra yrkesgrupper kan ingå. Ihop med yrkeskårens normer och 

regler formar också organisationskulturens värderingar och outtalade förordningar individens 

värderingar kring sitt arbete och sin yrkesidentitet. Lauvås och Handal skriver om skolkoden, 

som ett samlat uttryck för skolans kultur. Koden är ursprungligen myntad av Arfwedson. 

Skolkoden står för de oskrivna reglerna och värderingar som råder på skolan och går därför 

inte att hitta i dokument eller liknande. De lärare som arbetat länge på skolan har skolkoden 

internaliserad och är inte medveten om den. För de nyanställda lärarna är det ofta viktigt att 

identifiera skolkoden, för att ta reda på hur lärarna arbetar på skolan. Om den nyanställde inte 

kan anamma skolkoden leder det till existentiella problem utan att denne riktigt kan identifiera 

varför. Problemet kan beskrivas som att den nye läraren inte förstår arbetssättet eller varför 

dennes arbetssätt inte fungerar tillfredsställande. Författarna skriver att skolkoden lätt kan 

göras om och appliceras som exempelvis organisationskoden eller avdelningskoden. 

Yrkesidentitet utifrån de teoretiska perspektiven 
Jag kommer här att diskutera teorierna om socialisation och yrkessocialisation utifrån vad 

som presenterats ovan. 

Begreppet yrkesidentitet 

Berger och Luckmann (1979) skiljer mellan identiteter och identitetstyper. För olika 

yrkesgrupper finns olika vedertagna sanningar som delas av samhället i stort. Olika 

yrkesgrupper vilar på olika men inom gruppen gemensamma identifikationsgrunder. Samma 

förhållande kan råda vad gäller organisationer, olika yrkesgrupper inom en organisation kan 

dela vissa gemensamma identifikationsgrunder. Som exempel på vedertagna sanningar kan 

nämnas att alla förskolelärare skulle vara kvinnor som tycker om barn eller att alla snickare är 

män som snusar. Identitetstyper är, enligt författarna, relativt stabila medan en individs 

identitet är mer föränderlig. Lauvås och Handal (2001) menar att yrkeskårens normer och 

förhållningssätt tillsammans med organisations regler och värderingar formar individens 

yrkesidentitet. I en lyckad yrkessocialisation har individen tagit till sig de regler och 

förhållningssätt som råder inom yrkesgruppen och gjort till sina egna.  

 

Formande av yrkesidentitet 

Barnet får sin identitet utifrån sina signifikanta andra och deras uppfattningar om vad som är 

sanningar. Under sekundära socialisationsprocesser internaliseras individens yrkesidentitet. 

Yrkesidentiteten får då anpassas till de sanningar som individen redan har om världen. Berger 

och Luckmann (1979) skriver att individen under sekundär socialisation i större utsträckning 

än under den primära socialisationen själv väljer vilka sanningar hon eller han vill ta till sig. 
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Den grundläggande identiteten och uppfattningen individen har om sig själv har denne fått 

ifrån sina signifikanta andra, och har således blivit tilldelad en plats i världen och en viss 

identitet utan att kunna välja sina egenskaper. När det kommer till yrkesidentitet har individen 

möjlighet att själv välja vilken yrkesgrupp som denne vill tillhöra. Visserligen är det så att de 

flesta människor inte ser hela utbudet på arbetsmarknaden som tillgängligt eller åtråvärt men 

jag utgår ifrån att de flesta har åtminstone några yrken att välja på. Lauvås och Handal (2001) 

skriver att individen alltid har ett visst mått av förförståelse och någon sorts bild av sitt 

blivande yrke. Därför kan jag tänka mig att en drivkraft för att söka sig till ett visst yrke är att 

individen önskar sig de egenskaper som denne tror att den specifika yrkesgruppen har. 

Individen har någon sorts preferens för att vilja tillhöra vissa yrkesgrupper. Det kan även vara 

så att individen tycker att denne skulle passa inom en viss yrkesgrupp utifrån de egenskaper 

som individen anser sig ha. 

 

Identitetskonstruktion och yrkesidentitet är ur Berger och Luckmanns (1979) perspektiv något 

ständigt pågående. Identiteten konstrueras och rekonstrueras i socialt samspel med 

signifikanta andra och samhället. Genom olika sociala relationer med familj, arbetsliv, 

massmedia, utbildningsinstitutioner och andra samhällsinstanser kommer individens identitet 

att formas och omformas. Samtidigt finns mer statiska identitetstyper, som exempelvis 

vedertagna bilder av lärarkåren eller hur en typisk läkare är. 

 

Individens yrkesidentitet är föränderlig medan identitetstyper är mer statiska. Individens 

yrkesidentitet blir därför aldrig färdig utan fortsätter formas och omformas under livets gång. 

Den identitet som grundlagts under barndomen har individen inte kunnat välja själv. 

Yrkesidentiteten är jämförelsevis mer valbar då den vuxne själv väljer vilka sanningar som 

hon/han tar till sig och har vissa valmöjligheter i val av yrkesbana. 

 

 Att lära yrkesidentitet 

Berger och Luckmann (1979) pekar ut skolan som en viktig socialisationsagent under 

sekundär socialisation. Lauvås och Handal (2001) pekar ut utbildning som del i skapande av 

en individs yrkesidentitet. Författarna benämner utbildning som formell yrkessocialisation. 

Under den formella yrkessocialisationen börjar individens yrkesidentitet ta form. När 

individen sedan kommer ut i arbetslivet behöver denne ta till sig de regler och värderingar 

som organisationskulturen och yrkesgruppen förespråkar för att ytterligare kunna skapa sig en 

fullständig yrkesidentitet. Enligt författarnas synsätt går det inte att skapa en fullständig 

yrkesidentitet före inträde i arbetslivet, då det är omöjligt att med ord beskriva all yrkespraktik 

som ryms inom en specifik yrkeskår. Vissa arbetssätt och värderingar som råder inom en 

yrkesgrupp eller organisation är heller inte alltid verbaliserade. Lauvås och Handal beskriver 

”skolkoden”, som är de oskrivna regler som gäller på en viss skola. Författarna skriver att 

skolkoden kan göras om till organisationskoden, och appliceras som de oskrivna regler som 

finns inom olika organisationer eller inom andra yrkesgrupper. 

 

  



17 
 

Forskningsöversikt 
Den andra delen i litteraturstudien utgörs av en forskningsöversikt. Jag kommer att presentera 

tidigare forskning om några olika yrkesgruppers yrkesidentiteter. Den mesta forskningen som 

gjorts inom detta område handlar om lärares och sjukvårdspersonals yrkesidentiteter, därför 

utgörs majoriteten av forskningsöversikten av dessa yrkesgrupper. Jag har valt att presentera 

de här studierna för att de knyter an till mitt syfte. Dock är jag medveten om att det finns mer 

forskning om yrkesidentitet men det fanns varken tid eller plats att få med allt i denna uppsats, 

så jag har därför sållat och valt ut de studier som jag ansett överensstämt bäst med den här 

studiens syfte och frågeställningar. Jag kommer även här att presentera de tre böckerna jag 

funnit som handlar om prästens yrkesroll.  

 

Städare 

Marie Aurell (2001) har i sin studie om städares yrkesidentiteter kommit fram till att 

yrkesidentitetens innehåll och processer samspelar och tar utgångspunkt i varandra. 

Yrkesidentiteten konstrueras och rekonstrueras genom städarens handlingar. Städarnas 

yrkesidentitetsprocesser påverkas i tre dimensioner, på individ-, organisations- och 

samhällsnivå. Aurell skriver att städarnas identiteter påverkades av samhällets syn på 

yrkesgruppen, hur andra anställda utanför städgruppen behandlade städarna samt av städarnas 

interaktion med varandra. Städarna nedvärderades i sitt yrkesutövande genom att 

samhällssynen säger att vem som helst kan utföra städuppgifter och kollegor inom andra 

yrkeskategorier inte hälsar på städarna. Kunskap ses närmast som en anomali i städarbete. 

Trots detta visar Aurell att kompetens är en del av städarnas yrkesidentitet, även om städarna 

själva inte alltid var medvetna om det. 

 

 Lärare  

Göran Fransson (2001) skriver att den första tiden som yrkesverksam lärare kan te sig 

omtumlande. Till exempel överensstämmer inte alltid de egna föreställningarna om läraryrket 

med den faktiska verkligheten som möter den nyblivna läraren på arbetsplatsen. Problem som 

möter lärarna är exempelvis hög arbetsbelastning, att finna lämpliga undervisningsmetoder, 

disciplinfrågor, otillräcklighetskänslor, konflikter och stress. Fransson menar att ett problem 

är att lärarutbildning tenderar att lyfta hur det borde vara i skolan istället för att problematisera 

det faktiska läget. Lärarens yrkessocialisation sker genom samspel med lärarkollegor, elever, 

skolledning och föräldrar då läraren tar till sig rådande normer, värderingar och 

förhållningssätt. Genom att använda sig av ”trial-and-error” prövar sig den nyblivna läraren 

fram till fungerande arbetsmetoder. Fransson skriver att en lyckad yrkessocialisation har skett 

då läraren kan identifiera sig med sin nya yrkesroll och skolans värderingar.  

 

I en avhandling om lärares och fänrikars väg in i yrkeslivet använder sig Göran Fransson 

(2006) av begreppet yrkesblivande som definition för den process som sker när individen 

successivt tillägnar sig, konstruerar och skapar mening av yrkesarenans värderingar, normer 

och handlingsmönster. Fransson väljer medvetet bort att använda sig av begreppet 

socialisation då han anser att socialisationsbegreppet innehåller flera möjliga tolkningar och 

innebär delvis passiv tillägnan. Fransson skriver att fänrikars yrkesidentiteter är kollektivt 

förankrade medan lärares yrkesidentiteter är mer individuellt förankrade. Fänrikarna arbetade 
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i större utsträckning tillsammans och hade mer omfattande yrkesintroduktioner än vad lärarna 

hade. Lärarna arbetade ofta enskilt och undervisningen sågs nästan som något privat. 

Fransson anser därför att lärarna löper högre risk än fänrikarna att uppleva osäkerhet, 

otillräcklighet och bristande gemenskap i yrkesblivandet. 

 

Fadia Nasser-Abu Alhija och Barbara Fresko (2010) har undersökt graden av nöjdhet hos 

lärare som arbetar sitt första år, där alla genomgår någon sorts induktion (yrkesintroduktion). 

De flesta av lärarna är nöjda. Ju mer hjälp lärarna fått i sitt yrkesblivande desto mer 

tillfredsställda är de i sina yrkesroller jämfört med de nyblivna lärare som fått mindre hjälp. 

Allra viktigast ansågs hjälpen från en mentor vara men andra viktiga faktorer var också stöd 

från rektor och kollegor, typ av arbetsbelastning samt avslutad lärarutbildning. En del av 

lärarna kände sig kluvna mellan sina gamla identiteter som studenter och sina nya identiteter 

som lärare. Författarna anser att formell yrkesintroduktion utgör en viktig del i lärarens 

yrkessocialisering. 

 

Ji Y. Hong (2010) skriver att lärares yrkesidentiteter börjar formas under utbildningen för att 

sedan bli mer konkreta och verklighetstrogna som yrkesverksamma lärare. I Hongs studie 

visade erfarna lärare större självförtroende än blivande lärare gällande förmåga att undervisa 

och förklara. I studien talade de intervjuade lärarna bland annat om viljan att åstadkomma 

positiva förändringar i elevers liv och om känslor av stress och utmattning. Hong skriver att 

skolvärlden kan ses som en mikropolitik där individuella olikheter, särskiljande mål, 

konflikter, olika värderingar och maktkamper möts. 

 

 Sjukvård och omsorg 

Birgit Pingel och Hans Robertsson (1998) skriver att begreppet yrkesidentitet syftar till att 

försöka förena individens identitet med dennes yrke. Författarna anser att undersköterskors, 

sjuksköterskors och läkares yrkesidentiteter konstrueras och rekonstrueras genom olika 

sociala möten under arbetspassen. De olika yrkesgruppernas positioner visas exempelvis 

genom placering i fikarummet, klädsel och namnbrickor. Författarna anser att 

undersköterskornas yrkesidentiteter utgår från den egna personen medan läkarnas 

yrkesidentiteter tar utgångspunkt i den yrkesmässiga positionen. Sjuksköterskornas 

yrkesidentiteter tar utgångspunkt både i den egna personen och i den yrkesmässiga positionen. 

 

Camilla Thunborg (2004) identifierar tre nivåer som samspelar och utgör undersköterskors, 

sjuksköterskors och läkares yrkesidentiteter. Dessa nivåer finns på individ-, organisations- 

och yrkesrelaterad nivå. Yrkesidentitetens individnivå utgörs av individens föreställningar och 

handlingsmönster baserade på egna erfarenheter och lärstrategier. Verksamhetsnivån 

behandlar mönster som är specifika för en viss verksamhet, som exempelvis 

organisationskultur. Den yrkesrelaterade nivån rymmer de mönster och synsätt avseende 

yrkeskåren som finns gemensamt både hos den egna yrkesgruppen som hos andra 

samhällsgrupperingar. Vilken position individen har i sjukhushierarkin påverkar 

yrkesidentiteten. Yrkesgrupperna lär i samspel inom den egna yrkesgruppen och i samspel 

med andra yrkesgrupper. Mindre erfarna kollegor lär av mer erfarna kollegor. 
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Carla de Meis, Carmelita de Almeida Souza och João Ferreira da Silva Filho (2007) menar att 

sjuksköterskors yrkesidentiteter präglas av att vara ett kvinnodominerat lågstatusyrke. På 

grund av att omvårdnad ses som oförenligt med kunskap i brasiliansk kultur är det svårt att 

höja sjuksköterskornas status. Lösningen på problemet har varit att delegera omvårdnaden av 

patienter till yrkesgrupper längre ned i sjukhushierarkin. Sjuksköterskan får då mera rollen av 

samordnare och den som innehar professionell yrkeskompetens och yrkesstatusen ökar. 

 

Antti Niemi och Leena Paasivaara (2007) har definierat yrkesidentitet som värderingar och 

trosföreställningar som styr röntgenfotografers tänkande, handlande och interaktion. 

Röntgenfotografernas yrkesidentitet har delats in i tre diskurser: teknik, yrkesprofessionalitet 

och säkerhet. Författarna menar att röntgenfotografernas yrkesidentitet vilar på deras 

expertkompetens samtidigt som identiteten är något splittrad. Splittringen ligger i att en del av 

yrkesidentiteten utspelar sig i en teknisk värld samtidigt som en annan del av identiteten är 

vårdande för patientens välmående.  

 

Paul Crawford, Brian Brown och Pam Majomic (2008) anser att mentalsjuksköterskors 

kollektiva yrkesidentitet präglas av att de verkar i det fördolda, har svårt att få uppskattning 

för sitt arbete och osäkerheten kring om de verkligen är uppskattade. I fokus för 

sjuksköterskornas arbete är patientens välmående. Yrkesidentiteten påverkas av att mentala 

problem inte ses av samhället, vilket leder till att mentalsjuksköterskorna utför osynligt 

arbete. En lösning på det problemet är att mentalsjuksköterskorna vidareutbildar sig för att 

forma en tydligare yrkesroll, som exempelvis samtals- eller familjeterapeut.  

 

Birgitta Bisholt (2009) anser att individen måste genomgå en yrkessocialisation för att få 

tillträde till en yrkesgrupp. I yrkessocialisationen tillägnar sig individen normer, värderingar 

och handlingsmönster som yrkesgruppen har. Bisholt fann fyra kategorier genom vilka 

nyblivna sjuksköterskor internaliserade sina nya yrkesidentiteter. Genom imitation, 

iakttagelse av kollegor och rådfrågning lärde sig sjuksköterskorna nya arbetsuppgifter. De 

nyblivna sjuksköterskorna upplevde störst osäkerhet när det inte fanns tydliga regler och 

rutiner att tillgå. I den andra kategorin var sjuksköterskorna väldigt måna om att vara sina 

kollegor till lags. Den tredje kategorin behandlade hanterandet av patientkontakter, till 

exempel hur de nyblivna sjuksköterskorna hanterade oväntade situationer. Den sista kategorin 

handlade om att organisera det egna arbetet. De sjuksköterskor som inte tillägnade sig 

arbetsplatskulturen och blev del av gemenskapen hamnade i utanförskap. 

 

Gunnar Sandström (2010) skriver att en yrkesidentitet rymmer individens personlighet, 

arbetsuppgifter och utbildning. Individens yrkesroll påverkas av samhällets syn på yrket, 

lagstiftning och avtal, organisationskultur, arbetsmetoder och modeller samt modernitet och 

trender inom yrkesgruppen. Sandström skriver vidare att individen och dess omgivning har 

behov av att kunna definiera individens yrkesroll. För socionomer har detta ibland varit ett 

problem då dessa kan arbeta under en rad yrkesbetäckningar såsom exempelvis socialarbetare, 

beteendevetare eller behandlingsassistenter. För att ge yrkesrollen näring anser Sandström att 

handledning, kompetensutveckling, medarbetarsamtal, stödjande team och gott ledarskap är 

viktigt. 
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 Präster 

Bengt Åberg och Thorleif Pettersson (1981) skriver att prästen förväntas vara vad hon/han 

säger. Eftersom prästen förkunnar Guds budskap skulle det bli motstridigt om inte prästen 

också lever efter vad denne predikar. Prästrollens religiösa dimension innebär att prästens 

personliga trosliv levs både inom och utom yrkesfunktionen. Enligt författarna står prästens 

identitet att finna i bibelstudier, gudstjänstlivet och det personliga andaktslivet. Författarna 

skriver att de undersökta prästerna ser förkunnelse och predikan som sina viktigaste 

funktioner. 

 

Hammar (1981) anlägger en helhetssyn på kyrkan, församlingen och prästen. Hammar menar 

att prästidentiteten är en kompletterande identitet som inte existerar utan församlingen. 

Prästens uppgift är att tjäna och utföra tjänster för församlingen och Gud. Prästen har som 

uppgift att förkunna Ordet och kan därför ses som en bilaga till texterna. Hammar skriver 

vidare att prästidentiteten ska vara flexibel och anpassas till rådande omständigheter. Det går 

inte att tala om en prästidentitet utan prästidentiteten skiljer sig åt beroende prästens uppgifter 

och vilken församling denne verkar i. Prästidentiteten formas också av Svenska kyrkan i stort. 

Hammar skriver vidare att det uppstått förvirring kring prästrollen sedan lekmännen släpptes 

in i kyrkan och för att kyrkans identitetsarbete har blivit eftersatt. 

 

Dean R. Hoge (2002) skriver att katolska präster känner sig som mest tillfredsställda när de 

förvaltar kyrkans sakrament, predikar, håller gudstjänster och hjälper människor. Prästerna i 

studien påtalar hög arbetsbörda och att de känner sig som minst tillfredsställda när det gäller 

administrativa sysslor och när arbetsbördan blir så omfattande att de måste bortprioritera sin 

roll som församlingens ledare. Katolska kyrkan i USA har haft stora avhopp inom prästkåren. 

Hoges studie visade att de främsta anledningarna till detta är att prästerna kände sig ensamma 

i sitt ämbetsutövande, ville ha möjlighet att gifta sig och bilda familj, upplevde kriser i sin 

religiösa övertygelse, inte kände sig uppskattade i yrkesutövandet eller var missnöjda med 

ledarskapet inom kyrkan. Både yrkesverksamma och icke yrkesverksamma präster upplevde 

ett glapp mellan studierna och yrkeslivet. Flera av prästerna i studien beskriver förvirring vid 

inträde i arbetslivet och att de själva fått utforma och lista ut sina uppgifter. De efterlyser 

handledning, praktik och yrkesintroduktion som lösning på problemet.  

Yrkesidentitet utifrån tidigare forskning 
Jag kommer här att diskutera yrkesidentitet och formande av yrkesidentitet utifrån den 

tidigare forskningen som presenterats. 

Begreppet yrkesidentitet 

Niemi och Paasivaara (2007) definierar yrkesidentitet som värderingar och trosföreställningar 

som styr röntgenfotografernas tänkande, handlingar och interaktion. Thunborg (2004) har 

funnit tre nivåer i yrkesidentiteten. Individnivån utgörs av individens föreställningar av yrket 

baserade på egna erfarenheter. Verksamhetsaspekten utgörs av organisationsspecifika 

mönster, som exempelvis organisationskultur. Den yrkesrelaterade nivån innefattar samhällets 

och yrkesgruppens mönster och värderingar om yrkeskåren. Även Aurell (2001) beskriver 

samhällets och andra yrkesgruppers åsikter och handlingsmönster som betydande i städares 
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yrkesidentiteter men även interaktionen inom yrkesgruppen. Aurell skriver att 

yrkesidentitetsprocessen påverkas på individ-, organisations- och samhällsnivå. Pingel och 

Robertsson (1998) skriver att undersköterskors yrkesidentiteter tar utgångspunkt i den egna 

personen, läkares identiteter utifrån den yrkesmässiga positionen och sjuksköterskors 

yrkesidentiteter tar utgångspunkt ur båda positionerna. Yrkesidentiteten kan enligt Fransson 

(2006) vara kollektivt förankrad, som i fänrikarnas fall, eller individuellt förankrad, som i de 

flesta lärarnas fall. 

 

Pingel och Robertsson (1998) skriver att begreppet yrkesidentitet rymmer föreningen mellan 

en individs identitet och dess yrke. Det kan jämföras med att Sandström (2010) menar att 

yrkesidentiteten rymmer individens personlighet, arbetsuppgifter och utbildning. Fransson 

(2001) menar att en lyckad yrkessocialisation har skett när den nyblivne läraren kan 

identifiera sig med sin nya yrkesroll och skolans värderingar. 

 

Flera av forskarna delar in de undersökta yrkesgruppernas yrkesidentiteter i olika 

beståndsdelar. Hong (2010) har undersökt sex faktorer (engagemang, känslor, värde, kunskap, 

mikropolitik och effektivitet) som enligt författaren är del av lärares yrkesidentiteter. 

Crawford, Brown och Majomic (2008) har delat in mentalsjuksköterskors yrkesidentiteter i 

fyra kategorier. Dessa kallar författarna för klientfokus, att inte vara ett yrke, att växa ur rollen 

samt väntande på att bli upptäckt. Bisholt (2009) har identifierat fyra kategorier genom vilka 

nyblivna sjuksköterskor internaliserade sina yrkesidentiteter. De fyra kategorierna behandlar 

mästarlära, hanterande av patientsituationer, organiserande av eget arbete samt att formas i 

yrket. Niemi och Paasivaara (2007) har urskiljt tre diskurser som tillsammans bildar 

röntgenfotografers yrkesidentitet. Dessa är teknik, yrkesprofessionalitet och säkerhet. 

Thunborg (2004) och Bisholt (2009) menar att position (sjukhushierarkin) har inverkan på 

yrkesidentiteten. Det kan jämföras med de Meis, de Almeida Souza och Ferreira da Silvo 

Filho (2007) som anser att sjuksköterskans yrkesidentitet präglas av att det är ett 

lågstatusyrke. Prästens identitet vilar enligt Hammar (1981) i de heliga skrifterna, 

församlingen och Svenska kyrkan. Det betyder dock inte att det går att tala om en enhetlig 

prästidentitet utan prästens identitet ska präglas av flexibilitet och anpassning till rådande 

omständigheter, vilka uppgifter prästen har samt vilken församling hon/han verkar i. Åberg 

och Pettersson (1981) anser att prästidentiteten återfinns i tron och församlingslivet. Det kan 

sägas överensstämma med Hoges (2002) studie där katolska präster pekade ut de mer 

”kyrkorelaterade” uppgifterna som viktigast. 

 

En yrkesidentitet består således av flera dimensioner. En del i yrkesidentiteten utgörs av 

individens personlighet, grundläggande identitet, erfarenheter, värderingar och uppfattningar. 

En annan del av yrkesidentiteten utgörs av samhällets bild och värdering av yrkesgruppen. 

Organisationskulturens regler och värderingar är ytterligare aspekter som inverkar på 

yrkesidentiteten. De vedertagna normer och handlingsmönster som finns inom en yrkesgrupp 

formar yrkesidentiteten ytterligare. Exakt vilka delar som ingår i en specifik yrkesidentitet 

varierar beroende på vilken yrkesgrupp det handlar om, vilken organisation arbetstagaren 

arbetar i och vilket samhälle denne arbetar i, det vill säga att synen på en yrkeskår kan skilja 
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sig mellan olika länder och olika tidsperioder. Slutligen är det bara individen själv som kan 

redogöra för sin yrkesidentitet.  

 

Formande av yrkesidentitet 

Aurell (2001) kommer fram till att städarnas yrkesidentiteter formas och omformas i samspel 

med kollegor, både inom den egna yrkesgruppen och andra yrkesgruppsrepresentanter som 

finns på organisationen där städarna arbetar. Fransson (2001) menar att yrkessocialisation 

sker när den nyblivna läraren genom samspel med kollegor, ledning, elever och föräldrar tar 

till sig yrkesgruppens normer, värderingar och förhållningssätt. Fransson (2006) använder sig 

av begreppet yrkesblivande som definieras som en process där individen successivt tillägnar 

sig, konstruerar och skapar mening av yrkesgruppens normer, värderingar och 

handlingsmönster. Hong (2010) menar att lärarnas yrkesidentiteter börjar formas under 

utbildningen för att sedan bli konkretiserade och verklighetstrogna yrkesidentiteter när lärarna 

trätt in i arbetslivet. Nasser-Abu Alhija och Fresko (2010) anser att mentorer och stöd från 

kollegor/rektor är viktiga faktorer för att socialiseras in i lärarrollen. Pingel och Robertsson 

(1998) skriver att undersköterskors, sjuksköterskors och läkares yrkesidentiteter formas och 

omformas genom olika sorters sociala möten. Yrkesgruppernas positioner manifesterades inte 

bara i ord utan också i handling. Till exempel genom placering i fikarummet eller klädsel 

under arbetstid. Precis som Aurell (2001) skriver så skapas och omskapas yrkesidentiteter i 

relation till andra, både inom andra yrkesgrupper och inom samma grupp. Thunborg (2004) 

skriver att undersköterskors, sjuksköterskors och läkares yrkesidentiteter konstrueras och 

rekonstrueras i samspel med varandra.  Bisholt (2009) skriver att individen måste genomgå en 

yrkessocialisation och ta till sig yrkesgruppens regler och attityder för att kunna bli del av 

gruppen. Hammar (1981) skriver att prästidentiteten formas av den ordning som råder i 

församlingen och av Svenska kyrkan i stort. Pingel och Robertsson (1998) fäster vikt vid icke 

verbala handlingar vad gäller undersköterskors, sjuksköterskors och läkares formande av 

yrkesidentiteter. Författarna nämner exempelvis placering i fikarummet och att endast läkarna 

har privata kläder under arbetsutövande. Även Aurell (2001) pekar ut handlingar som att 

andra yrkesgrupper inte hälsar på städarna är del i skapandet av städarnas yrkesidentiteter. 

Fransson (2006) uppmärksammar det talade ordets betydelse när han undersökt 

kommunikativa arenor. Fransson noterar samtalet som viktig i individens yrkesblivande. 

 

Ovanstående resonemang kan sammanfattas som att yrkesidentitet är något som formas och 

omformas i samspel mellan individen och omgivningen, både genom verbala och icke verbala 

handlingar. Genom samtalet är det möjligt att sätta etiketter på yrkesgrupper, förklara varför 

yrkesgruppen gör på ett visst sätt, övertyga den tvekande om sina egna sanningar och skapa 

förtrolighet genom att utbyta erfarenheter. Genom att inte hälsa på en kollega visar man att 

hon eller han inte är värd att hälsa på och placeringen i rummet visar både vilka som ”rätt” till 

de bästa platserna och vilka grupper som hör ihop genom att de placerar sig nära varandra. 

Både de verbala och de icke verbala sätten visar arbetstagarens position och plats i 

organisationsordningen. I formandet av yrkesidentiteten samspelar individen med kollegor, 

chefer, organisationen, samhället och utbildningsinstanser. För att en lyckad 

yrkessocialisation ska sägas ha skett måste individen ta till sig yrkesgruppens normer, 

värderingar, handlingsmönster och regler. Dessa synsätt går att spåra till Berger och 
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Luckmanns (1979) resonemang men även till Lauvås och Handals (2001) syn på 

yrkessocialisation. Identitetskonstruktion och yrkesidentitet är ur Berger och Luckmanns 

(1979) perspektiv något ständigt pågående. Identiteten konstrueras och rekonstrueras i socialt 

samspel med signifikanta andra och samhället. Genom olika sociala relationer med familj, 

arbetsliv, massmedia, utbildningsinstitutioner och andra samhällsinstanser kommer individens 

identitet att formas och omformas. Samtidigt finns mer statiska identitetstyper, som 

exempelvis vedertagna bilder av lärarkåren eller hur en typisk läkare är. Lauvås och Handal 

(2001) skriver att en lyckad yrkessocialisation har skett när individen har tagit till de normer, 

värderingar och handlingsmönster som råder i en viss yrkesgrupp och gjort till sina egna. 

Detsamma kan sägas gälla för fostran i en organisationskultur.  

 

Att lära yrkesidentitet 

Hong (2010) skriver att blivande lärares yrkesidentitet börjar formas under utbildningstiden, 

för att sedan slipas ytterligare och bli mer konkreta som yrkesverksamma lärare. Aurell 

(2001) som undersökt städares yrkesidentiteter har kommit fram till att kunskap närmast ses 

som en anomali i städarbetet då det finns en allmän samhällelig syn på att vem som helst kan 

städa. Att det inte behövs någon formell utbildning för att bli städare spelar säkerligen in i 

samhällets värdering av yrket. För röntgenfotograferna i Niemi och Paasivaaras (2007) 

undersökning är förhållandet det motsatta då röntgenfotografernas yrkesidentitet tar sin 

utgångspunkt i deras kompetens som experter inom sitt yrkesområde. Både Sandström (2010) 

och Fransson (2001) skriver att den första tiden som yrkesverksam kan te sig omskakande för 

individen, då denne får många nya intryck och ska försöka sätta sig in i sina nya 

arbetsuppgifter. Nasser-Abu Alhija och Fresko (2010) skriver att de nyblivna lärarna upplever 

kluvenhet mellan student- och läraridentiteten. Att lärare kan ha svårt i sitt yrkesblivande har 

också beskrivits av Fransson (2001, 2006). Fransson (2001)  lyfter fram att utbildningar i 

större utsträckning beskriver idealtillstånd på de blivande arbetsplatserna, snarare än diskutera 

de faktiska nutida omständigheterna som råder. Lärarnas yrkesutövande sker enligt Fransson 

(2006) bakom stängda dörrar och det är därför svårt för de nyblivna lärarna att lära av sina 

kollegor. I det militära, som Fransson (2006) beskriver, råder en tydlig hierarki som kanske 

också underlättar för fänrikarna att inrätta sig i ledet och finna sin plats i organisationen. 

Fransson skriver vidare att fänrikar har goda möjligheter att kunna se varandra i 

yrkesutövande. Bisholt (2009) skriver att nyblivna sjuksköterskor är som mest osäkra när det 

inte finns tydliga regler och rutiner i arbetet. Sjuksköterskorna lärde sig arbetsuppgifter 

genom att imitera sina mer erfarna kollegor vilket kan kopplas till fänrikarna i Franssons 

(2006) studie som lärde av att se varandra i yrkesutövande. Thunborg (2004) skriver att 

undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i yrkesidentitetsprocesserna lär av samspelet med 

varandra. Även i Thunborgs exempel kan jag tänka mig att yrkesgrupperna på sjukhuset lär 

sig både yrkesidentitet och yrkeskunskap av att se varandra i handling och imitera de mer 

erfarna kollegorna.  Nasser-Abu Alhija och Fresko (2010) skriver att de lärare som fått mer 

hjälp i sitt inträde i arbetslivet upplever högre grad av tillfredställelse i yrkesutövandet än de 

lärare som fått mindre hjälp. Viktigast ansåg lärarna vara en mentors hjälp. Författarna skriver 

att yrkesintroduktion därmed har viktig betydelse för nyblivna lärares socialisering in i 

yrkesgruppen. Även nyblivna katolska präster beskriver förvirring vid inträde i arbetslivet, 

enligt Hoge (2002). För få bukt med glappet mellan studier och yrkesliv efterfrågar prästerna 
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utökad handledning och bättre yrkesintroduktion. Både Sandström (2010) och Lauvås och 

Handal (2001) beskriver att olika sorters modeller yrkesintroduktion är till hjälp i individens 

yrkesblivande. Den formella utbildningen är del i skapande av individens yrkesidentitet. 

Likaså kan yrkesidentitet läras genom praktik, mentorsstöd, samtal och samspel med kollegor, 

teamarbete, kompetensutveckling och trial-and-error. Det sistnämnda syftar till lärare som, 

enligt Fransson (2001), prövar sig fram till fungerande arbetssätt genom att testa olika 

metoder på elever för att se vad som går bäst. 

 

Således är utbildning del i individens skapande av yrkesidentitet och har olika inverkan på 

olika gruppers yrkesidentiteter. Dock är utbildning inte tillräckligt för fullgott medlemskap i 

en yrkesgrupp då utbildningen inte lär ut allt som krävs för en yrkessocialisation. Först när 

individen lärt sig organisationskoden eller yrkesgruppskoderna är denne fullgod medlem av 

yrkesgruppen eller organisationen.   

 

Samhällets påverkan på yrkesidentiteter 

Sandström (2010) skriver att omgivningen påverkar individens yrkesidentitet. 

Påverkansfaktorer för yrkesrollen är samhällets syn på yrkesgruppen, organisationskultur, 

lagar och arbetsmetoder. Sandström skriver vidare att både individ och samhälle har behov av 

att kunna definiera yrkesroller, något som kanske varit svårare för socionomer än för 

exempelvis lärare eller städare. I de senare yrkesgrupperna ses det kanske mer självklart vilka 

arbetsuppgifter som finns och många människor har själv haft kontakt och/eller sett lärare och 

städare i deras yrkesprestationer. Till exempel kan betydelsen av benämningen beteendevetare 

nog för många människor vara oklar då titeln inte berättar vad yrkesrepresentanten gör och 

många kanske har heller inte har varit i kontakt med beteendevetare. Att samhället har en bild 

av en specifik yrkesgrupp och deras arbetsuppgifter betyder dock inte att den bilden alltid 

stämmer, vilket framgår av Aurells studie om städare. I den vedertagna bilden av städare ryms 

uppfattningar om att städare inte behöver besitta någon kompetens för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket motbevisades av att städarna i Aurells undersökning har kunskap om 

ergonomi, teknik, rengöringsprodukter, med mera. Även mentalsjuksköterskor har, enligt 

Crawford, Brown och Majomic (2008), problem med sin yrkesidentitet då människor utanför 

yrkesgruppen inte ser deras arbete. Anledningen är att mentala problem är osynliga i 

samhället. Därför skapas ett definitionsproblem för mentalsjuksköterskorna som upplever det 

svårt att få uppskattning för sitt arbete då de arbetar i det fördolda. Vad Hammar (1981) 

skriver om prästens yrkesidentitet kan liknas vid svårigheter att definiera yrkesrollen. 

Hammar anser att det uppstått förvirring kring prästidentiteten sedan lekmännen släpptes in i 

kyrkans verksamhet men även för att kyrkans identitetsarbete har blivit eftersatt under 1900-

talet. Hammar anser vidare att prästen inte kan särskiljas från dennes församling eller Svenska 

kyrkan, vilket jag tolkar som att prästens identitet inte kan skiljas från organisationskulturen 

som denne verkar inom. Åberg och Pettersson (1981) skriver att prästens identitet står att 

finna i bibelstudier, gudstjänstliv och personlig andakt. Det finns dock höga krav på prästen 

då denne ska leva som hon eller han predikar. För att jämföra med organisationskultur så tar 

prästen med sig arbetet hem också och lever sitt liv efter organisationens värderingar. Således 

identifierar organisationen prästens identitet.  
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 Genus och yrkesidentitet 

Både sjuksköterskeyrket och städaryrket är kvinnodominerande branscher. Att 

kvinnodominerade yrken traditionellt också är lågstatusyrken i högre grad än vad 

mansdominerande yrken är torde vara allmänt känt. I de Meis’, de Almeida Souzas och 

Ferreira da Silva Filhos (2007) undersökning ansågs sjuksköterskeyrket vara ett lågstatusyrke 

på grund av kvinnors naturliga kompetens att vårda samt att omvårdnad sågs som en smutsig 

syssla. På samma sätt nedvärderas städarna i Aurells (2001) undersökning, där städning ses 

som en smutsig syssla av samhället. I Aurells avhandling försökte det undersökta 

städföretaget höja sina anställdas status genom att peka på deras kompetens. De manliga 

städarna sågs som mer kompetenta än de kvinnliga på grund av den allmänt rådande synen att 

kvinnor har medfödda anlag för att städa. Då männen inte har dessa medfödda anlag för att 

kunna städa har de varit tvungna att förvärva städkunskap för att kunna utföra sitt arbete och 

besitter därför högre kompetens än kvinnor. Niemi och Paasivaara (2007) beskriver 

röntgenfotografers yrkesidentitet som något splittrad. Anledningen till detta är att 

yrkesutövande har två delar, en teknisk och en omvårdande, som tycks vara svåra att förena 

inom samma gren. En anledning till det kan vara att teknik ses som något hårt och typiskt 

manligt, medan omvårdnad ses som något mjukt och typiskt kvinnligt. Det mjuka och det 

hårda likväl som det manliga och det kvinnliga är motsatspoler som inte ryms inom samma 

yrkesidentitet. de Meis, de Almeida Souza och Ferreira da Silva Filho (2007) skriver att 

delegeringen av omvårdnad till undersköterskor och biträden gör att sjuksköterskornas status 

höjs och sjuksköterskorna istället får rollen som samordnare. Detta kan jämföras med Pingel 

och Robertssons (1998) undersökning där sjuksköterskorna befann sig i mellanskiktet av 

hierarkin och hade det samordnande ansvaret. Ju närmare patienten arbetstagaren utför sina 

arbetsuppgifter desto högre status har denne i sin yrkesutövning. Läkaren är således den som 

har minst direktkontakt med patienten och träffar patienter endast i egenskap av specialist. 

Undersköterskor har ansvar för omvårdnad av patienter, ordinerad av läkare och 

sjuksköterskor, och utföra ”smutsiga” sysslor, och är därmed längst ned i sjukhushierarkin.  

Hur formas yrkesidentiteter? 
Avslutningsvis vill jag återknyta till den första frågeställningen i syftet: hur formas 

yrkesidentiteter – vilka processer innehåller yrkesidentitetskonstruktion? 

 

En yrkesidentitet fogas samman av flera delar. Dels av individens grundläggande identitet, 

dels av organisationskulturen och yrkesgruppens värderingar och handlingssätt. 

Yrkesidentiteten påverkas vidare av samhällets syn på yrkesgruppen men även av individens 

kön, yrkesposition och arbetsuppgifter. För att bli del av en yrkesgrupp och kunna forma sig 

en yrkesidentitet måste individen tillägna sig och skapa mening av gruppens värderingar, 

normer och handlingssätt. En yrkessocialisation har skett när individen kan identifiera sig med 

sitt yrke, sina uppgifter och sin yrkesgrupp. Yrkesutbildning är ett steg i socialiseringen in i en 

specifik yrkesidentitet. Det är dock inte säkert att allt som lärs ut under utbildningen stämmer 

med de omständigheter och krav som råder i arbetslivet. Individen kan därför inte forma en 

fullständig yrkesidentitet förrän denne är yrkesverksam. Yrkesidentitet uppstår i samspel med 

omgivningen, till exempel med kollegor inom samma yrkesgrupp eller inom andra 

yrkesgrupper, med lärare och kursare, med familj, vänner, massmedia och olika 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3Dde%2520Meis,%2520Carla%26authorID%3D6603447568%26md5%3D156523a499527f0de6062f58bf2e1944&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=d6d92ada1d01df86783dd25d7a79ec10
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3Dde%2520Almeida%2520Souza,%2520Carmelita%26authorID%3D23008345200%26md5%3D20159f029f954d7b342c5627e20d3f1f&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=0dcee8be45798da4f783ad5210fc8a4d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3Dda%2520Silva%2520Filho,%2520Joao%2520Ferreira%26authorID%3D6701748417%26md5%3Dff5e945abb99a97ac4c4313e408065f8&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=053d5f98f9ac6cb10bf440b376e1ae97
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3Dde%2520Meis,%2520Carla%26authorID%3D6603447568%26md5%3D156523a499527f0de6062f58bf2e1944&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=d6d92ada1d01df86783dd25d7a79ec10
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3Dde%2520Almeida%2520Souza,%2520Carmelita%26authorID%3D23008345200%26md5%3D20159f029f954d7b342c5627e20d3f1f&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=0dcee8be45798da4f783ad5210fc8a4d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3Dda%2520Silva%2520Filho,%2520Joao%2520Ferreira%26authorID%3D6701748417%26md5%3Dff5e945abb99a97ac4c4313e408065f8&_acct=C000035158&_version=1&_userid=651519&md5=053d5f98f9ac6cb10bf440b376e1ae97
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samhällsrepresentanter. Individens yrkesidentitet är föränderlig medan yrkesidentitetstyper 

präglas av stabilitet. 

 

Prästers yrkesidentiteter vilar i organisationen de verkar inom, Svenska kyrkan, och den 

kristna tron. Yrkesidentiteten präglas också av församlingen som prästen arbetar i. Den lära 

som Svenska kyrkan tror på förändras förmodligen inte så på det sättet kan prästers 

yrkesidentiteter ses som stabila. Däremot är tolkningar av läran och församlingsliv icke stabila 

och på det sättet kan prästens yrkesidentitet ses som föränderlig. Prästens roll ska anpassas till 

rådande omständigheter, det vill säga vad som sker i församlingen som denne verkar i. 

Prästens yrkesidentitet sker därför i samspel med församlingen, hans eller hennes tolkningar 

av den kristna läran och relationen till Svenska kyrkan.  
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Resultat 

I denna del kommer resultatet från intervjustudien att presenteras. Pastorsadjunkterna kommer 

att presenteras var för sig under fingerade namn. Jag har använt många citat för att göra 

porträtten av pastorsadjunkterna levande men även för att säkerställa ett korrekt resultat 

redovisas av vad de faktiskt har uttryckt.  

Adam 
Adam är i tjugofemårsåldern och prästvigdes i juni 2010. Innan präststudierna har han arbetat 

i församling. Adam arbetar nu som pastorsadjunkt i en mindre stad. Han pendlar till arbetet 

men ser det som positivt att bo och arbeta i olika städer, då han som präst kan vara anonym 

när arbetsdagen är slut. Han tror att präster i landsortsförsamlingar kan ha det jobbigare 

genom att alla vet vem prästen är och därför ha svårt separera arbete och fritid. 

”Jag tror att det kan vara svårare om man jobbar i en liten församling ute på landet där alla vet 

vem en är tror jag att man kan uppleva kraven på en på ett annat sätt än vad jag har gjort under 

det här året och har jobbat i en ganska stor församling i en stad. Det blir liksom lite mer 

anonymt där jag jobbar, det är inte så många som har koll på vem jag är egentligen så att jag 

har inte märkt av det på nåt sätt egentligen, att folk tycker att jag ska vara på ett visst sätt så 

lever jag inte upp till det men och sen bor inte jag där jag jobbar heller så att det är ingen som 

ser mig, vad ska jag säga, privat och det tror jag, det kan nog vara, jag tror det kan vara lite 

speciellt för dom som bor och jobbar i en liten församling, då alla har koll på en och så är det 

inte riktigt där jag är nu. För mig passar det väldigt bra, så personligen så tror jag att jag skulle 

ha lite, eller jag skulle nog föredra att jobba på ett ställe och bo på ett annat så att man kan ha 

sitt privatliv ganska skilt från sitt yrkesliv, alltså om du förstår vad jag menar. Det är liksom 

lättare, inbillar jag mig i alla fall, att vara ledig om man är hemma på ett annat ställe än om 

man är ledig och ändå är kvar där man jobbar.” 

De flesta i Adams bekantskapskrets arbetar inom Svenska kyrkan eller studerar med avsikt att 

arbeta i kyrkan. Däremot berättar Adam att kommer från en ”vanlig” och icke kyrklig familj. 

”Jag kommer inte ifrån någon prästfamilj så där, vad jag vet i alla fall. Ingen i min släkt har 

varit präst och så där utan mitt intresse för kyrkan och det andliga livet och mina 

prästfunderingar det fick jag i och med att jag konfirmerade mig eller gick och läste 

konfirmationsläsningen i  […]  då. Så det var där mitt intresse för det här började växa fram, 

innan dess hade jag inte alls några funderingar på att bli präst. För jag har inte varit med i 

kyrkans barntimmar eller juniorer eller så, jag har aldrig varit engagerad i det så att det var i 

och med konfirmationen som jag kom in i kyrkan om man säger så. Så jag kommer från en 

vanlig sån här sekulär familj kan man väl säga.” 

Adam beskriver prästyrket som ännu roligare än vad han hade trott. Svårigheter som nämns är 

de oregelbundna arbetstiderna med helgtjänstgöring som gör att han inte hinner träffa sin 

sambo så mycket som han skulle vilja. Adam menar att det därför är svårt ibland att 

kombinera privatliv och arbetsliv. Att vara präst beskriver han som varierande. Under de här 

nio månaderna har han fokuserat på dop, vigsel, begravningar och gudstjänster. På en fråga 

om graden av arbetsbelastning svarar Adam: 
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”Ja, jag skulle väl inte säga att det har varit mycket men det har inte varit lite. Det har inte 

varit för mycket, jag tycker det har varit bra för jag har haft att göra och jag vet andra som inte 

har haft det, dom har tyckt att det varit lite tråkigt när det inte funnits saker att göra. När man 

kommer ut som ny präst så vill man göra allt som man inte har fått gjort tidigare och på det 

viset är den församling som jag är i väldigt bra för det är en ganska stor församling och det 

händer saker hela tiden och det är mycket dop och mycket begravningar och mycket vigslar 

och så där så det är, ja så det finns att göra, det är bra. Och sen, som jag redan sagt, det är 

väldigt olika hur arbetsdagarna ser ut för det är olika saker man gör och i somras till exempel 

så var jag ju på ett två veckor långt konfirmationsläger så det var ju liksom inte alls som det 

ser ut i terminerna och så, så att det.” 

Adam och hans handledare träffats en gång i veckan men numera blir det oftare varannan 

vecka istället. Adam beskriver det som en naturlig utveckling eftersom han blivit mer och mer 

erfaren. Han tycker handledningstillfällena varit värdefulla då han kunnat få råd och tips samt 

någon att bolla frågor och diskutera med. Adam beskriver att handledningens syfte är 

diskutera och reflektera över den nya yrkesrollen. 

”Vi jobbar ju på samma ställe så att under hösten hade vi handledarträff ungefär en gång i 

veckan och nu den här terminen så har vi ungefär varannan vecka så att det är lite glesare 

mellan gångerna nu och det ska vara så också för att i början är man ju mer oerfaren och man 

blir ju mer och mer erfaren och handledarträffarna går till så att jag tar upp något som jag 

funderat på om jag behöver råd och tips i någon fråga eller något som jag funderat på, varför 

gör man så och inte så. Det är liksom mera att vi diskuterar tillsammans så det är inte så, har 

det inte varit för mig i alla fall, att har jag ställt en fråga så har jag fått facit ifrån handledaren 

om du förstår vad jag menar. Mera att man diskuterar och bollar med varandra.” 

Speciellt i början av pastorsadjunktsåret så tyckte Adam att det var så roligt att få göra 

uppgifter på riktigt. Det roligaste i att vara präst är att möta människor och att hålla 

högmässor. 

”Jag tycker att det är väldigt roligt, det är roligt att få vara präst och det är kul, åtminstone i 

början så var det väldigt kul när allting var på riktigt va, alltså när man får ha sin första 

nattvardsgudstjänst, när man får läsa instiftelseorden och så där som man inte har fått göra 

tidigare för det är bara präster som får göra det och lika när man får ha sitt första dop, det är ett 

riktigt barn som man döper det är inte en docka som det har varit tidigare och så där så det har 

varit väldigt kul att allt är på riktigt och sen tycker jag det är väldigt kul att få möta människor. 

Det är det som är det roligaste i prästjobbet tycker jag, att man möter människor i olika 

situationer i livet. Det är inte bara människor i sorg vi möter och inte bara i glädje, utan det är 

både och, och det tycker jag är väldigt berikande faktiskt.” 

Adam säger sig också ha märkt att det finns förtroende för Svenska kyrkan och han tycker det 

är väldigt roligt att kyrkan har gott rykte på många håll. Adam anser det viktigt att Svenska 

kyrkan värnar om och arbetar för att bevara det goda ryktet. 

Praktikperioderna under utbildningen tycker Adam var bra då han bland annat fick feedback 

på predikan och insyn i prästers arbete. Adam läste slutår på Pastoralinstitutet där 

prästkandidaterna bland annat fick lära sig hantverket att döpa, begrava och själavård. Där 

tycker han att de mestadels blev bra förberedda för det kommande yrkeslivet.  
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”Vi pratade om hur vi såg på vår prästidentitet och vår kommande prästroll och så där, så det 

pratade vi om och präst kanske är ett speciellt yrke om man jämför med många andra så har 

man många förväntningar på sig att man ska vara på ett visst sätt och sådana saker som det 

nog, som jag tyckte, det fick vi lära oss på Pastoralinstitutet att det kan vara så att en del tycker 

att ni ska vara på ett visst sätt och så, så att det blev vi liksom förvarnade om eller vad man ska 

säga.” 

Adam känner att han hittat rätt yrke. Han berättar om sin viktigaste uppgift som präst: 

”Viktigast, ja det är att förkunna evangelium tycker jag och det kan man göra på många olika 

sätt och för mig handlar det mycket om att, för mig handlar det mycket om vilken attityd man 

har eller det handlar mer om ett förhållningssätt tycker jag, hur man möter människor och så, 

så det handlar inte om att jag tycker att vi ska, att vi i kyrkan ska hela tiden liksom prata om 

Jesus, att vi ska försöka tvinga på folk den tro som vi i Svenska kyrkan står för, det är inte det 

utan för mig handlar det om att vi ska göra Kristus känd och vi ska komma med evangelium 

och det handlar för mig mycket om vilket förhållningssätt vi har. Att vi ska ha en öppen 

attityd, att vi inte ska döma folk och så där va, att vi ska leva kristuslika och så, så det skulle 

jag noga säga är, för mig är det väldigt viktigt.” 

Enligt Adam är alla präster olika och det är därför svårt att prata om en kollektiv 

prästidentitet. Han tror att varje präst har sin egen syn på hur en präst ska vara. Adams 

förhoppning är ändå att alla präster står på en gemensam grund, det öppna och icke dömande 

förhållningssättet gentemot sina medmänniskor. På frågan om han är samma person privat 

som i tjänsteutförandet svarar Adam: 

”Ja både och skulle jag vilja säga, jag är ju alltid […] och jag är ju alltid präst även om jag 

inte är i tjänst så är jag ju ändå präst och så att min förhoppning är att det inte ska skilja sig så 

mycket och jag tror inte att det gör det heller men privat skulle jag ju kunna göra saker som 

jag inte skulle göra i prästskjorta, till exempel det finns ju såna saker som jag gör privat som 

jag inte skulle göra i tjänsten så att på det viset skiljer det sig nog lite men min identitet är nog 

ändå densamma skulle jag säga, att jag inte går in i någon prästroll, jag hoppas i alla fall att jag 

inte gör det och att det inte uppfattas så. Nej det skulle bli lite konstigt för mig om jag går in i 

prästrollen och sen är helt annorlunda vid sidan av, alltså att jag står och säger en sak när jag 

är präst och sen gör precis tvärtom när jag inte är i tjänst. Det skulle bli konstigt för mig, så 

att… Nej men min förhoppning är att jag ska vara hyfsat lika både privat och i prästrollen så 

att säga.” 

Adam berättar att han inte alltid tycker som Svenska kyrkan i stort. Som exempel nämnde han 

att det funnits motstånd mot könsneutrala vigslar, något som han personligen inte har något 

emot. 

Det mest aktuella målet för Adam just nu är att få en fast komministertjänst någonstans. 

Tidigare under studietiden har han ibland haft tvivel över om han valt rätt yrke 

”Då har jag tänkt är det här verkligen rätt för mig det här då och haft såna funderingar men jag 

har ändå tänkt att, men när jag har haft dom tankarna så har det ändå, så har jag ändå slutat i 

att jo men det är nog det här jag ska jobba med, det känns nog rätt om jag känner efter 

ordentligt och är det så att, har jag tänkt, att om Gud inte vill att jag ska bli präst så kommer 

jag inte bli prästvigd och då tror jag att det finns en tanke med det också, om du förstår vad jag 
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menar? Men det är klart att jag har tvivlat under utbildningsåren. Har funderat till exempel om 

Svenska kyrkan om det är bra arbetsplats och så, det har varit mycket sånt som jag har 

funderat på och så där. Men det har varit mycket skriverier och jag har ju jobbat i Svenska 

kyrkan innan jag började plugga och vet att det är en speciell arbetsplats på många sätt och i 

många församlingar har det varit otydligt ledarskap och så där som har gjort att det har blivit 

ganska dålig arbetsmiljö och det har varit en anledning till att jag har funderat men också just 

det här att om jag, alltså jag har funderat på om jag skulle bli en bra präst, jag som har de här 

svagheterna och så här kan jag verkligen bli präst och så har jag funderat och än så länge 

verkar det gå bra och så men det känns, det känns rätt nu i alla fall.” 

Adam berättar att han under studietiden haft funderingar på att doktorera och satsa på en 

akademisk karriär men säger att han just nu tror att han kommer vara präst ett bra tag till men 

är fortfarande öppen för att forska någon gång i framtiden. 

Den första tiden som pastorsadjunkt beskriver alltså Adam som väldigt rolig, i att äntligen få 

vara präst på riktigt, leda mässor och bära prästskjorta. Men det var också lite nervöst med de 

nya uppgifterna. 

”Jo det är klart att det var nervöst, inför mitt första dop till exempel var jag jättenervös för jag 

har, hade då i princip noll erfarenhet av att hålla i ett barn jag hade bara hållt, klart jag har 

brorsbarn och så, så jag hade väl hållt dem lite så men att hålla i ett barn och att döpa ett barn 

är inte samma sak som att döpa en docka på Pastoralinstitutet, barnen rör sig lite mer och är 

lite tyngre också så att det var jag väldigt nervös inför men det gick bra, det är inte så svårt 

som man inbillar sig att det ska vara. Nej så att inför första gången jag gjorde nånting, det är 

man väl alltid inför första gången man ska göra nånting lite extra nervös så där och det var jag 

ju och så men jag har inte varit så att jag känt nej nu går jag härifrån det här vill jag inte göra. 

Och lite nervös det ska man väl vara också tänker jag då så man inte slappnar av alltför 

mycket och då kan man göra andra fel istället.” 

Adam tycker att det var värdefullt att han arbetat i församling tidigare, han tror det gör att han 

hade bättre insyn i vad det var han gav sig in i jämfört med prästkandidater utan kyrklig 

bakgrund. Han önskar ändå att det fanns mer praktisk övning på Pastoralinstitutet.  

”Det som jag kan tycka lite och som jag tyckte då under Pastoralinstitutet det var att jag tyckte 

det var för lite fokus på att öva praktiskt, alltså hur genomför man ett dop, hur genomför man 

en begravning, vart står man bäst och såna där saker som jag tyckte vi kunde ha haft mer 

övning på men sen är det så att man lär sig ju när man gör det va, learning by doing, men det 

kommer jag ihåg att jag tyckte att det skulle vi kanske ha gjort lite mer, inte bara öva en gång 

med att döpa dockan och bara öva en gång på begravningsgudstjänst utan att jag tycker att 

kunde haft lite mer fokus på det praktiska hantverket så att säga, så det är väl det. Och sen 

också att kanske skulle haft lite mer tid för enskild sångövning och sånt som inte är så, det är 

inte alls mycket i utbildningen utan det är på Pastoralinstitutet 6 gånger 20 minuter som man 

får med musikpedagog sångpedagog som man får sjunga själv, så det är inte mycket och som 

präst ska man ju sjunga ganska mycket, det är ju gudstjänster och så där och det är ganska 

svåra partier så det krävs nog lite mer än bara sammanlagt två timmar att öva på det, så det har 

jag fått gjort under det här året som pastorsadjunkt och det tycker jag, det har varit väldigt bra 

men även det då som jag hade önskat varit mer av på Pastoralinstitutet. Öva praktiskt och lite 

mer sångövning också och så är väl det jag kan komma på, annars tycker jag att det har varit 

ganska bra.” 
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Berta 
Berta är i 30-årsåldern och är pastorsadjunkt i en församling på landsbygden. Hon är gift men 

har inga barn. Hon prästvigdes i juni 2010. Berta är bekant med församlingsborna sedan 

tidigare då hon är uppväxt i omgivningarna. Dock har familjen inte haft ett aktivt kyrkligt liv 

men Berta berättar att det finns en kantor i släkten och att hennes mamma är troende och har 

uppmuntrat henne under uppväxten att be till Gud. Efter gymnasiet har Berta bott i en större 

stad och bland annat arbetat inom klädbranschen. Hon har även högskoleexamen utanför det 

teologiska området. 

”Jag har jobbat som alla möjliga saker, ridlärare, jag har jobbat i klädesbranschen, alla möjliga 

saker och sen har jag dessutom läst en examen redan till arkeolog så jag är utbildad till det 

innan jag kom på att jag skulle börja arbeta i kyrkan och då visste jag inte riktigt först varför, 

vad jag skulle göra där. Jag hade planer först på att bli församlingspedagog som yrke men då 

när jag gick den här utbildningen, Svenska kyrkans grundkurs, den här 

folkhögskoleutbildningen i […] så förstod jag att det var präst jag skulle bli, det är nog 

egentligen så enkelt och så komplicerat. Så det var liksom aldrig någon, i familjen som liksom 

pushade på att jag skulle bli präst eller nåt sånt utan, jag kan inte säga att de blev 

jätteförvånade, det blev dom inte men det var liksom aldrig nåt som dom talade om att har du 

inte funderat på att det här skulle vara nånting för dig utan det fick jag komma fram till själv.” 

Efter att Berta bestämt sig för att bli präst engagerade hon sig i församlingsliv. Idag är flera av 

hennes närmaste vänner präster men hon beskriver sin bekantskapskrets som blandad. Bertas 

arbetsveckor är blandade men har samtidigt struktur. 

”Jag försöker vara här på mitt kontor även om jag skulle kunna jobba hemma jag bor bara 

några kilometer härifrån men om man säger måndagar är jag nästan alltid och tisdagar har vi 

konfirmandverkamhet så då går mycket av tiden fram till att dom kommer att planera 

konfirmandlektionen och sätta ihop programmet och så. Onsdagar har vi nästan alltid möten 

av olika slag, nästan hela dagen går att till verksamhetsmöten och personalmöten och så där så 

varannan onsdag träffas hela arbetslaget med vaktmästare och kantorer och assistenter och så 

och sedan varannan onsdag så är det bara prästerna och kantorerna som träffas och lägger upp 

gudstjänstschema och såna saker. Torsdagar har jag förberedelsedag då skriver jag klart 

predikan och förbön inför helgen och det tar ju hela dagen minst och sedan på fredagar så har 

vi alltid andakt på ett äldreboende här i […] så då är det oftast det och sen på helgerna, på 

sommaren är det nästan alltid vigsel på lördagar och på söndagar är det alltid de vanliga 

gudstjänsterna det är alltid en högmässa och sen en gudstjänst till ja kanske en 

söndagsgudtjänst och ofta ett dop däremellan och är det begravningar så ligger de oftast på 

fredagar efter den här andakten på äldreboendet så det är ganska jämn struktur på veckorna 

men sen så beror det förstås på om det är någon begravning det är inte det varje vecka och det. 

Så det liksom varierar beroende på vad som ska göras, vad det är som har hänt i folks liv helt 

enkelt. Och sen så går ju mycket tid, man säger småtid emellan, går ju åt till att man kanske 

åker ut till någon församlingsbo som man vet kanske behöver prata ha någon att prata med 

eller allt dom här småkontakterna i vardagen betyder ju väldigt mycket att folk har någon som 

säger några ord uppmärksammar dom så där så det blir väldigt mycket samtal på så sätt också, 

man kollar runt lite i församlingen hur folk mår och så där.” 

Berta tycker att arbetsuppgifterna är varierande och att arbetet är roligt. På frågan om 

prästyrket är som hon trodde att det skulle vara svarar hon: 
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”Nej det är faktiskt roligare jag hade nog trott att jag skulle känna mer efter att tag som att det 

var att det liksom mer gick på rutin men det tycker jag inte utan det är verkligen, varje vecka 

även om det följer samma mönster i och med att det är helt olika familjer man möter helt olika 

situationer, att till exempel möta en dopfamilj som har fått sitt första barn är ju oftast nånting 

helt annorlunda än att möta en familj som kanske redan har två barn och man vet aldrig riktigt 

vilka samtal det är som väntar en det kan skilja sig nåt enormt mycket och samma sak med 

begravningar och giftermål och så… och bara en sån sak som att man inte har en aning om hur 

många som kommer till en gudstjänst när man ska predika kan också göra det hela väldigt 

utmanande. Det kan hända att det inte kommer någon, snopet, och ja då får man fira gudstjänst 

med arbetslaget med kantorn och kyrkvärden och så där eller så kan det vara tillfällen där man 

tror att det kanske ska komma fem och så helt plötsligt så är nån turistgrupp från nån 

närliggande ort på besök och så har man plötsligt hela kyrkan full och så är det kanske inte alls 

en predikan när man har sett den framför sig som man står och håller för en full kyrka utan till 

liksom till Agda och Ester som kommer troget varje vecka så att det är ju, ja det är varierande 

och det är nog det som gör det så roligt också tror jag.” 

Berta tycker att arbetsbelastningen har varit lagom men berättar att det är olika tung 

arbetsbörda i olika perioder. Stiftet var först tveksamma över hennes placering då de var rädda 

för att hon inte skulle ha tillräckligt att göra men eftersom Berta kommer från trakten har 

många församlingsbor önskat att ha henne som exempelvis begravningspräst. Berta berättar 

vidare att under konfirmandläger så arbetar prästerna nästan dygnet runt men det uppvägs av 

att det sedan kan vara lugna perioder. Berta tror att hon har fördel som präst av att hon 

kommer från landsbygden där hon nu arbetar. 

”Eftersom jag kommer härifrån så har jag fått väldigt mycket gratis. Inte så att alla människor 

härute känner till mig men de äldre i 99 % känner till vilka mina morföräldrar är, vi har haft 

samma gård sedan 1500-talet så det är liksom dom har drivit jordbruk där och känner, kände 

och känner eftersom min morfar är död nu men mormor, ja alla bönder liksom runt omkring så 

att alla vet liksom ja men det är ju  […] barnbarn och då man kan liksom lite snabbare komma 

in i viktiga samtal om folk inte känner att de behöver placera en på kartan därför att det är ju 

en process som ändå tar lite tid för de allra flesta. Så det är nog det har nog gjort väldigt 

mycket att jag känner mer som att jag har varit i den här församlingen ganska länge snarare än 

att jag bara jobbat sen i juni och sen… det säger de flesta som kommer hit att det är en väldigt 

lätt församling att komma in i att folk är väldigt tacksamma för vi har haft sån otrolig 

prästbrist härute ja personalbrist överhuvudtaget det har varit väldigt mycket sjukskrivningar 

mycket mammaledigheter och det har liksom gått om vartannat så att det folk är väldigt glada 

och tacksamma över att det kommit hit en extra resurs så man känner sig väldigt välkommen 

så jag har haft det väldigt bra det har varit jätteroligt och jag har inte känt att folk har mindre 

förtroende för mig för att jag är pastorsadjunkt utan de behandlar mig som vilken präst som 

helst skulle jag kunna tänka mig. Jag har inte så mycket att jämföra med men jag uppfattar det 

så i alla fall.” 

Men Berta beskriver också negativa aspekter av att församlingsborna känner ens familj och 

vet vem man är. Vid ett fåtal tillfällen har Berta upplevt projiceringar ifrån 

församlingsmedlemmarna som egentligen har en konflikt med en släkting till henne. Dock 

anser hon att vissa praktiska uppgifter varit svårare än relationskonflikter. 
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”Det har gått förvånansvärt bra måste jag säga… jag känner liksom inte att det har varit 

väldigt otäckt liksom första gången man skulle ha begravning, liksom såna där saker som man 

ändå funderade på, nu ska jag stå här och vara ett stöd för en familj som jag knappt aldrig har 

träffat och som är jätteledsna då kan man ju liksom känna att vem är jag och ta hand om dom 

men det har fungerat jättebra jag kan inte säga att det är nåt som har varit svårt. Det som 

kanske har varit jobbigast är ju att lära sig alla liturgiska sånger, alltså dom byter ju karaktär 

melodier och texter beroende var på kyrkoåret man är någonstans och vi har väldigt lite sån 

undervisning på Pastoralinstitutet det är ju samma för alla blivande präster så det är en hel 

radda sånger som man bara har sjungit igenom en gång och så helt plötsligt så ska man stå och 

sjunga dom ensam för en hel församling det kan jag väl säga inte har varit jätteroligt alla 

gånger men det är nåt man får ta sig igenom bara.” 

Berta har tre saker som hon ser som sina viktigaste uppgifter som präst. Hon kan dock inte 

peka ut någon del i prästens uppgifter som icke meningsfulla utan tycker att hon märker på 

den uppskattning hon får att hennes gärningar får positiv verkan. 

”Det är nog framför allt tre saker, det är om man säger att man inte rangordnar dom. Det ena 

är våra andakter som vi har på  […] det här äldreboendet, det är verkligen jämfört med de 

praktiker som jag varit på där man kanske har haft varannan vecka eller en gång i månaden 

eller att det till och med kommer personer från olika kyrkor det är kanske en gång i månaden 

från Svenska kyrkan och kanske en gång i månaden från någon missionsförsamling. Det är 

inte så bra tror jag utan det här är verkligen värdefullt för dom att det är en gång i veckan. Det 

är inte så jättelätt när man blir äldre och kanske lite snurrigare att hålla reda på udda veckor 

varannan månad liksom utan det här blir verkligen kontinuitet för dom, dom vet att varje 

fredag kl 10 då samlas vi där i salen och det här är ju människor som inte kan ta sig till kyrkan 

själva så det är ju jätteviktigt för dom att ändå få fortsätta det här som dom har varit vana med 

vår generation är ju inte det men för dem så sitter det i ryggmärgen att man går till kyrkan 

varje söndag för så ska det vara och nu har dom ingen möjlighet att göra det längre så därför 

får kyrkan komma till dom och sedan har vi ett jätte jättelångt kyrkkaffe efteråt där vi får 

samtala med alla dom här på ett sätt som personalen kanske inte riktigt hinner eller har 

resurser till. Det är det ena, det andra är att få fira högmässa en gång i veckan det är 

jätteviktigt för mig att få visa att det är en, det är inte en förlegad gudstjänstform utan den är 

något som bär fortfarande och det tredje är begravningarna, att få kunna ge en person ett 

värdigt avslut på livet om man kan säga så och få ge dom som sörjer en möjlighet att ta avsked 

på ett sätt som känns fint och meningsfullt och högtidligt och så där.” 

Berta säger att hon var ganska nervös inför första dopet och första begravningen men hon 

tyckte det hjälpte att hon hade övat mycket innan. Men hon säger också att det inte går att 

förbereda sig till 100 % när man arbetar med människor, oförutsedda saker kan alltid hända. 

”Första högmässan, ja där var jag nog mindre nervös, för att delar av det alltså ganska stora 

delar av det har jag redan gjort på praktiker jag varit ute på, inte allting det är ju vissa saker 

man inte får göra om man inte är präst men det mesta och där hade vi också övat så pass 

mycket på Pastoralinstitutet så där kände jag mig nog inte så jättenervös det kan jag nog inte 

säga, där var det mera att jag funderade på saker som kommer ljudet att fungera mera såna där 

tekniska detaljer och prasslar det om jag håller upp kalken och syns prästskjortan under alban 

och mer såna där saker. Begravningar är ju, det är ju inget man får göra på praktiker av 

förklarliga skäl så men samtidigt så var jag nog nästan, jag ska inte säga nervös men mer 
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orolig inför mitt första dop därför att begravningar har jag varit på så otroligt många gånger så 

jag känner mig även om jag inte hade haft det själv så känner jag mig väldigt trygg med 

ordningen man vet liksom i vilken ordning saker och ting händer men jag tror att jag varit på 

kanske två dop max i hela mitt liv och där är plötsligt en liten sprattlande bebis som man 

liksom ska hålla i och inte tappa och inte slå i huvudet i dopfunten på den och så där var jag 

nog mer att jag kände att det här kan gå lite hur som helst och man vet inte om det är nån som 

kommer att börja gallskrika när man ska hålla sitt fina doptal så hur mycket man än övat in så 

om nån sätter igång och börjar gråta och skrika så, det kan vara lite distraherande om man 

säger så.” 

Berta läste slutår vid Pastoralinstitutet och hon tycker att undervisningen där var både bra och 

dålig. Hon tycker att fokus skulle ha legat mest på praktiska övningar, som att öva dop och 

begravningar, för att få in hantverket i ryggmärgen. Speciellt kateketiklektioner riktar Berta 

kritik mot och säger att om hon inte före pastorsadjunktsåret haft hand om 

konfirmandundervisning i frivilligverksamhet hade hon haft stora svårigheter nu. De övriga 

övningslektionerna de hade på Pastoralinstitutet tycker Berta var bra. Men framför allt tycker 

Berta att hennes personlighet ihop med de tre praktikperioderna under prästutbildningen 

förberedde henne för den kommande yrkesrollen. 

”Det handlar nog mer om mig som person skulle jag säga än vad jag hade fått med mig från 

Pastoralinstitutet, ja helt enkelt. Nej men det är klart att vissa saker lärde man sig ju där men 

jag tror mer att det handlar om när man har fått vara ute på praktik och har fått se saker, man 

har fått känna hur man själv hanterar såna här situationer och man vet vilka ens svagheter och 

styrkor är och hur man ska kunna använda sig av dem på olika sätt så att jag tror att det har 

större nytta än det här året som jag gick på Pastoralinstitutet, att man har fått vara ute och 

prova på att vara präst i sammanlagt, vad blir det då, tre månader innan man faktiskt kommer 

ut i tjänst, då man vet lite hur man kommer att reagera innan… och så just att den är förlagd 

över tre år, en månad varje år då i tre år då gör ju också att man kan se om jag jämför de 

predikningar jag skrev första året så vill jag nästan bara gråta när jag ser dem idag men det är 

ju man förstår ju den naturliga processen över tid och så, man måste kanske tugga barnmat det 

första året och sen så kan man tugga fast föda det blir ju så man kan ju inte tro att det ska 

komma så här på en gång.” 

Berta har sammanlagt haft tre handledare under sitt pastorsadjunktsår på grund av att hennes 

ordinarie handledare blev sjukskriven. När den ordinarie handledaren var sjukskriven hade 

Berta två handledare, varav den ena var för samtal och den andra för schemafrågor. Nu är 

hennes handledare tillbaka igen. Berta tycker att det varit värdefullt att ha en mer erfaren 

handledare att prata med, att kunna ta del av någons erfarenheter som varit präst mycket 

längre än henne. Syftet med handledningen är diskussion och reflektion. 

”Syftet är ju att man ska få kunna diskutera sin prästroll och dom känslor som uppstår inför 

olika situationer, att man ska kunna få prata framför allt handlar det om det, det kanske har 

varit en väldigt komplicerad begravning det kanske är första gången man ska begrava en 

tonåring eller ett barn eller nåt sånt att man kan både få tips från nån som är äldre och mer 

erfaren men också att i efterhand kunna säga att så här kändes det och vad tror du att det beror 

på och så.” 
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Berta hade tvivel över yrkesvalet medan hon läste på universitetet men även en del på 

Pastoralinstitutet. Hon upplevde studierna som abstrakta och hade svårt att riktigt föreställa 

sig hur det är att arbeta som präst. Då studierna kändes mer konkreta hade Berta planer att 

kanske forska vidare men sedan hon börjat arbeta har hon inte upplevt några tvivel. 

”Det som är bra med att vara präst är ju att även om jag skulle bestämma mig för att men nu 

skulle jag vilja plugga i ett år till exempel någonting helt annat så är jag fortfarande präst det 

är ju liksom nånting som ingen nånsin kan ta ifrån mig, även om jag inte arbetar som präst så 

är jag fortfarande präst, jag har rätt att bära min krage därför att det sitter i, jag är vigd till det, 

det är liksom inte som att jag har sökt ett arbete och fått det en tjänst utan det går så pass 

mycket djupare än så. Så även om jag har kanske jobbat som städerska i femton år så har jag 

fortfarande lika mycket rätt att viga mina barn eller vad det nu blir för nåt, så det är lite 

häftigt.” 

Berta berättar att de flesta som inte känner henne blir förvånade när hon berättar att hon är 

präst. Hon märker också att folk kan ändra beteende när de får veta vad hon arbetar med, som 

exempelvis börja be om ursäkt när de svär. 

”Om jag är till exempel på semester och så och folk frågar en som inte känner en frågar vad 

man gör för nånting så blir dom, i alla fall i nio fall av tio så blir dom väldigt förvånade över 

att jag är präst. Det kanske har att göra med att jag ser yngre ut än vad jag är antar jag och det 

är ju inte bara nånting som är positivt men dom flesta har kanske ändå bilden av en äldre herre 

som är präst, inte av en yngre kvinna, tycker jag nog. De flesta blir nog lite förvånade men sen 

är det ju, ett klassiskt scenario är ju alltid att så fort de har fått höra att man är präst så blir de 

alltid väldigt medvetna om hur de beter sig, man kanske till exempel har svurit som en 

borstbindare fram till att man har fått höra att personen som står framför en är präst och sen 

börjar man helt plötsligt ursäkta sig varje gång och ber om ursäkt och tycker att det är 

förfärligt att man svär så mycket och så och sen så är det också många som tycker att det är 

konstigt att man dricker ett glas vin och så nämen präster får väl inte dricka vin och vissa till 

och med tror inte att man som präst i Svenska kyrkan får vara gift heller utan att man måste 

leva i celibat så det finns ganska mycket okunskap om hur vår prästroll ser ut i Svenska 

kyrkan. Ja och sedan är man kanske mer så att säga glad och humoristisk som person så 

kanske man inte heller riktigt passar in i den här rollen av en väldigt allvarlig person eller 

väldigt mild person tänker många också på, särskilt när det gäller kvinnliga präster att man är 

liksom gärna lägger händerna i knät och lägger huvudet på sned och så ska man säga att ’mm 

det är gott att ha dig här’ och använder ord som det är viktigt att landa i sig själv, att man har 

det här väldigt milda och öppna och mjuka språket när man talar med varandra, nickar varje 

gång man säger nånting och talar väldigt långsamt och så, så att ja, det är klart det finns bilder 

det gör det ju men så är det väl i flera yrkesroller än bara prästrollen.” 

Berta berättar att hon några gånger upplevt vissa förväntningar på sig som ung och kvinnlig 

präst, att hon därför skulle vara ”häftigare” och mer benägen att bända på reglerna, 

exempelvis med ordningen vid dop. Berta säger dock att hon har en viss ordning som hon 

måste följa och när hon har förklarat det har det inte varit några problem. 

”Lite den känslan kan jag nog ha haft att ’ja men vi förstår ju varandra för vi är i samma ålder 

och du förstår väl att vi gärna skulle vilja ha raketer framme vid altaret som fyras av när vi 

gifter oss’, nu har det inte hänt mig men du förstår kanske, att man utgår från att bara för att 
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man är ungefär samma generation så kommer jag att gå med på vilka helt crazy förslag som 

helst när det handlar om dop eller vigsel till exempel, och det gör jag ju inte. Vi har ju en 

ordning oavsett om det är ett dop eller om det är en högmässa eller en begravning så har vi ju 

vi som är präst i Svenska kyrkan vi har ju i våra vigningslöften så har vi ju valt att följa vår 

Svenska kyrkas ordning vi kan liksom inte experimentera eller gå med på hur mycket saker 

som helst, vi får inte göra det vi har liksom en handbok som är bestämd sen finns det ju 

kanske vissa saker som man måste ta hänsyn till av omsorg för familjen, ja att det står 

ingenting om att det till exempel i vår handbok att ett barnbarn kan gå fram till kistan och 

lägga på sin teckning som hon har ritat där till sin morfar men självklart säger man ja till det 

därför att det är, det är det enda rätta av pastoral omsorg mot den här lilla flickan, det är klart 

att hon ska få lämna sin teckning till farfar som ska begravas men det innebär inte att man kan 

strunta i att prata om Gud till exempel på en vigsel därför att vi som gifter oss vi är ju ändå 

inte speciellt troende och vi skulle gärna vilja att du pratade om kärleken istället, det funkar 

inte så liksom man har valt en religiös ceremoni och då är vi bundna att hålla oss till den 

ordning som finns till den ceremonin annars så får jag liksom inte, jag kan bli av med min 

krage i värsta fall om jag inte följer det som vi som kyrka har kommit överens om.” 

Berta tror dock att det är vanligare med speciella önskemål i stadsförsamlingar och att det är 

annorlunda att arbeta på landsbygd jämfört med stad. 

”Just den här bygden är relativt traditionsbunden, man har sällan så relativt stora problem att 

prata om Gud i böner och texter och så därför att man vet på nåt sätt att vi har valt att lägga det 

här i kyrkan och där hör de här texterna hemma så att jag tror att det är nog mer, man har nog 

mer utmanande samtal i stadsförsamlingar det är jag ganska övertygad om dels för att det finns 

så många fler scenarion man kan råka ut för och dels att man har kanske inte samma syn på 

kyrkan och vad den står för heller, det blir inte den här traditionsbäraren på samma sätt som på 

landet där man har, en präst har kanske sett ett barn döpas, kanske har fått förmånen att 

konfirmera det och sen att dom har valt den prästen som sin vigselpräst, när deras mormor dör 

så är det naturligt att det är den prästen som ska ha hand om begravningen det blir liksom en 

kontinuitet genom generationerna på ett helt annat sätt ute på landet tror jag.” 

Berta anser att den kollektiva yrkesidentiteten ligger i kärleken till Gud och Jesus men i övrigt 

finns så olika anledningar till varför man sökt sig till prästyrket att det inte går att tala om 

präster som ett kollektiv. Berta nämner bland annat att man kan ha sökt sig till yrket för att 

förvalta arvet till kommande generationer eller på grund av egna negativa erfarenheter som 

man vill vända. Överhuvudtaget ryms så många personligheter och åsikter inom Svenska 

kyrkan som organisation, vilket bland annat märks i de oliktänkande grupperingar som 

kommer fram vid biskopsval. 

Bertas yrkesrelaterade mål just nu är att få fast tjänst någonstans men att det finns litet utbud 

av tjänster att söka. Hon vill helst arbeta i en landsortsförsamling där hon får ha hand om 

olika typer av verksamheter och arbeta brett, snarare än att nischa sig mot en speciell tjänst 

som exempelvis ungdomspräst. Berta säger sig vara medveten om att hon är präst på heltid, 

att även om hon tagit av sig prästskjortan och gått hem för dagen så är hon präst i andra 

människors ögon. Till exempel har hon därför slutat svära. 

”Det skulle liksom inte vara trovärdigt om jag satt och svor även om jag bara gjorde det privat 

man måste liksom man kan inte bara vara präst på sitt jobb utan man måste på nåt sätt förena 
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det i den man är hemma också och sen så är det ju skulle jag säga att jag har ju upplevt 

upplever jag sen jag blev präst ett annat ansvar som jag inte tycker på samma sätt att jag hade 

innan jag blev präst, som jag kanske önskar att jag hade betett mig mer prästerlikt innan jag 

blev präst men om någon till exempel sitter på torget och gråter så är det mer naturligt för mig 

även om jag är ledig att gå fram och fråga men hur är det vet du liksom kan vi ringa nån eller 

så, att man försöker hjälpa till på ett annat sätt man kan liksom inte bara låtsas inte se och gå 

förbi därför att jag uppfattar att jag har ett större ansvar och sen är det ju särskilt när man är i 

en sån här pass liten församling så även om jag skulle vilja gömma mig så kan jag inte göra 

det utan jag måste ju liksom försöka göra det bästa av min, av hur jag uppfattas i andras 

ögon.” 

Cecilia 
Cecilia är i 30-årsåldern och bor ensam i en större stad. Hon är pastorsadjunkt i en 

landsortsförsamling. Cecilia läste slutår på Pastoralinstitutet och prästvigdes i januari 2011. 

Hennes mamma arbetar inom Svenska kyrkan så Cecilia har vuxit med kyrkans barn- och 

ungdomsgrupper. Trots att hennes bästa kompis alltid velat bli präst, och nu är det, hade 

Cecilia inga planer på prästyrket. Efter konfirmationen kom hon lite ifrån kyrkan och efter 

studenten sökte hon sig iväg från hemstaden och ägnade sig åt turism. På grund av sin före 

detta sambo flyttade Cecilia till hemstaden igen. 

”… och då fick jag jobb som ungdomsledare i Svenska kyrkan så det var en tillfällighet att det 

fanns ute just då att jag sökte det men jag kände mig lockad av det och det var under det som 

jag liksom kom in i kyrkans värld igen men ja… Varför det blev just präst för först var jag 

inne på kyrkomusiker också så att jag tror att jag liksom sprang runt det där och försökte 

undvika det lite och kände väl och trodde inte att det var nåt som jag skulle klara av så därför 

fanns det inte på kartan först men det var nog när jag gick Svenska kyrkans grundkurs som jag 

kände starkare att det var ditåt det drog liksom.” 

Cecilia beskriver att prästkallelsen drog men att det var svårt så att hon därför ville skjuta den 

ifrån sig. Hon säger att hon har omvärderat livet och kyrkan har stor del i det. 

”… Sen tror jag också att idag så lever man, även fast jag själv är kristen och jobbar i kyrkan 

så lever jag med föreställningen om hur man bör vara, vad för sorts liv man bör leva och det 

har väl tagit mig lång tid att komma fram till att det kanske inte är som det var förut och det 

kanske inte är det som är viktigt exakt, eller det är klart det är viktigt hur man lever sitt liv 

men samma saker som var viktiga förut kanske inte är viktiga idag.” 

Värderingarna använder hon sig av som präst. 

”Dels handlar det väl om att få jobba för det goda på nåt sätt, att få förmedla nånting som jag 

själv tror på, som har skänkt mig mening i livet och att få möta människor i alla skeden av 

livet, i glädje och sorg och få dela det. För det är ju verkligen så att man får döpa barn och 

man får begrava människor, det är glädje och sorg och allt däremellan.” 

Cecilia har inte bara positiva upplevelser av sin första tid som präst. Hon beskriver 

församlingen som traditionsbunden och lite motsträvig mot förändringar men säger att hon 

blivit vänligt mottagen och de är lättsamma.  
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”Alltså jag har jobbat i församling tidigare men det var lite större församling […] så att det 

kanske var större omställning att jag har jämfört dom församlingarna med varandra och insett 

att här jobbar man ännu mer själv så på ett sätt som kan kännas lite ensamt ibland sådär, man 

är ganska ensam i sina arbetsuppgifter för det tar ju tid att lära känna en ny församling, det är 

så otroligt mycket människor som man ska samspela med det är inte bara kollegorna dom 

träffar man nästan mindre än vad man träffar frivilliga förtroendevalda kyrkvärdar och så … 

Så att jag kanske är lite mera besviken på att det är som det är i vissa församlingar, att det är 

lite så där, jag vill ha liv och rörelse där folk springer och drar i varandra och är kreativa och 

nu har inte jag riktigt hamnat på ett sånt ställe, det är nog mer det som gör mig lite besviken på 

men själva uppgifterna är nog ungefär som jag hade tänkt mig.” 

Cecilia beskriver att hon hade lite att göra i början men säger att det ordnat upp sig nu. Hon 

har varierande arbetsuppgifter med bland annat dop, vigsel, begravningar, andakter och 

mässor samt förberedelser och andra möten. 

”Förra veckan då hade jag ganska mycket då jobbade jag både lördag och söndag då hade jag 

två dop och en vigsel då på lördagen och en mässa på söndagen och då är det ju förberedelse 

för det och sen har man möte med musikern inför gudstjänsten, det är hembesök till 

dopfamiljerna och vigselsamtal. Nu hade jag inte gjort det här samma vecka allting utan man 

sprider ju lite på det och sen så ska man ju skriva doptal och vigseltal och predikan och sånt 

tar ju en del tid och sen jag hade två gudstjänster på två äldreboenden också på torsdagen, sen 

kan det vara så, vi har ju handledning ibland på stiftet för pastorsadjunkter i grupp, 

grupphandledning en gång i månaden. Ja personalmöten, planering av olika slag, hembesök 

och någon gudstjänst som man gör, det kan vara att man ska besöka någon syförening och 

hålla någon liten andakt där. Det är väldigt varierande, den ena veckan är inte den andra lik 

egentligen och ibland kör det ihop sig och blir jättemycket och sen igår hade jag jag ett 

dopsamtal och ett sorgehus, alltså jag besökte en änka vars man jag ska begrava på fredag så 

idag satt jag och skrev ihop det griftetalet.” 

Cecilia pratar dagligen med sin handledare eftersom de arbetar tillsammans men ungefär 

varannan vecka har de avsatt tid för handledningssamtal och tillsammans har de utformat en 

utvecklingsplan för henne och lämnat in till stiftet. Handledaren var också med första gången 

Cecilia höll i en gudstjänst, ett dop, en vigsel och en begravning så att de kunde prata om det 

efteråt. Hon berättar vad de pratar om under handledningen: 

”Dels kan det vara såna saker att vi sitter och kollar scheman eller man kanske ställer frågor 

om det är nåt som har dykt upp eller om det är nåt speciellt som jag vill fråga eller prata om 

och så sen hade vi så att när jag hade min första begravning hade vi ett samtal i direkt 

anslutning och pratade om hur det kändes, han kunde ge lite feedback och så.” 

Cecilia berättar att det kändes stort och roligt att hålla sina första förrättningar men samtidigt 

nervöst så hon förberedde sig noga. 

”Men det känns väl ändå som att man är ganska rustad för att göra det där och sen tänker jag 

att det har ju väldigt mycket med sin egen förberedelse att göra, hur man har förberett, på 

vilket sätt. Jag garderar mig gärna genom att skriva ut allting på papper och sätta i en pärm nu 

i början, i alla fall jag vill inte stå och bläddra i en handbok och ha små markeringar här och 

där och band som flyger och far, sånt kan man ju liksom hjälpa sig själv litegrann med. Det är 



39 
 

ändå nån sorts vana att framträda för folk har man ju ändå när man har kommit så pass långt, 

det är praktik och så.” 

Cecilia vet inte vad som är roligast med att vara präst men tycker att begravningsförrättande 

känns viktiga. 

”Jag kan väl säga att begravningar känns väldigt meningsfulla för där har man en väldigt 

naturlig roll det har man väl annars också men där känns det verkligen som att, ja verkligen får 

vara det här ställföreträdande hoppet för jag tänker att många människor kanske inte har, jag 

tror att människor är i någon mån religiösa men jag tror inte att alla har en uttalad tro så och då 

är det lite lättare i samband med begravningar att få kliva in och stå för den biten även om den 

här människan eller sorgehuset kanske inte tror så finner dom nån slags tröst i att jag gör det 

kanske och också att nån kommer utifrån som leder en när man själv är som skörast kanske 

och vågar sätta ord på det. I dop kan det ibland vara så att man får känslan att vi döper av 

tradition och så där kan du tona ner det där lite med Gud så där, det är ingen som har sagt det 

uttalat men väldigt snabbt så säger man att man inte är kristen eller inte tror och då blir det 

alltid lite knepigare att förhålla sig till det därför att vi har ju ganska tydligt för oss varför vi 

döper i Svenska kyrkan men att samtidigt möta familjen där dom är det är lite knepigare och 

så men. Ja gudstjänster är också väldigt roligt att få fira mässa.” 

Cecilia beskriver att det kan ta ett tag innan man hittar sig själv i prästrollen och att vissa 

saker inte är som man föreställer sig. 

”Det är lite omtumlande att komma ut speciellt att hitta sig själv i rollen och det tar ju tid det 

har jag definitivt inte gjort än. Första gången man tar på sig prästskjortan så tittar man sig i 

spegeln och vem är det där liksom och ska jag axla den här rollen nu och det finns ju 

fortfarande kvar. Kan jag tillräckligt mycket, alltså från utbildningen, vad förväntas det av mig 

nu och så där, sen kan det ju också vara vissa bilder som man har romantiserat lite under 

utbildningen och kommer ut och märker att verkligheten ser ut på ett annat sätt, till exempel 

att jag har väl alltid under min utbildning vetat att gudstjänstdeltagandet har gått ner väldigt 

mycket och man vet att en del präster har varit bekymrade över det och man har pratat om att 

det spelar ingen roll om det sitter fem kyrktanter i bänkarna så ska vi liksom det är ju viktigt 

för dom som kommer och naturligtvis så är det så men det är inte jätteroligt när man har 

jobbat jättemycket med predikan och kommer taggad och som i söndags så var det tre 

personer i kyrkbänkarna, att liksom det är lite dystert så där ibland. Så kan det vara så för att 

jag har fått väldigt mycket ansvar för äldreverksamhet och så och det är ju lite nytt och det är 

också en utmaning att hålla gudstjänster på äldreboenden där en del är dementa och man inte 

riktigt vet var man ska lägga ribban, vem är talet till, vem får nånting av det här och hur ska 

jag göra för att dom ska få ut nånting av det, så att det är ju små utmaningar hela tiden. Men 

vem har sagt att det ska vara enkelt det vore ju inte så roligt heller.” 

Cecilia är nöjd med undervisningen som gavs på Pastoralinstitutet men anser att praktiken kan 

förbättras då hennes praktiktillfällen höll olika nivåer. Hon hade gärna tränat mer på predikan 

och säger att hon varit väldigt nervös för det. 

”Det var väl kombinationen av att mycket gruppsamtal i mindre grupp där man verkligen fick 

ventilera var man var nånstans, alltså det blev väldigt personligt man behövde liksom inte 

känna att man behövde spela upp för dom andra, att allting kändes så himla enkelt för det var 

det nog ingen som tyckte och det var skönt att få dela. Det fanns verkligen tid och möjlighet 
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att få göra det. Sen var det ju som det praktiska för det fick man ju ingen annanstans mer än på 

praktik. Man bjöd ju in mycket gäster som var intressanta kunskapsmoment som var 

värdefulla men det är en väldigt varierad utbildning och det måste ju vara så.” 

Cecilia tror att hon har fördel av att ha arbetat i församling innan hon blev präst och tror att 

”verklighetschocken” kan bli värre för prästkandidater utan erfarenhet. 

”Jag tror också att i och med att jag har jobbat i församling i sju år så har jag erfarenhet av hur 

verkligheten ser ut tror jag vilket, jag misstänker att det kan bli lite jobbigare för dom som inte 

har den erfarenheten för att det är ju svårt att förmedla den på nåt sätt, den måste ju erfaras så 

kommer man ut med möjligen något naiv bild av hur pass intresserade folk är av kyrkan så 

kan det nog bli en smäll i alla fall om man kommer till ett sånt ställe som jag kommit till, så 

om man är väldigt har ambitionen och är högkyrklig och nu ska vi minsann och så där så. Jag 

föreställer mig väl ett par människor som jag känner som kanske kan få det lite svårt, dom är 

lite uppe i det blå ibland.” 

Cecilia ser som sin uppgift att förkunna evangelium och ge människor hopp. 

”Ja det är ju liksom det man avger i sina prästlöften men det är ju att förkunna evangelium vad 

nu det är det kan man ju liksom fundera över eller om man säger det är väl inte självklart för 

alla vad det innebär. Men jag tänker att alltid stå för hoppet om att det goda ska ha sista ordet 

och att liv segrar över döden. Det är ju liksom det stora men hur det gestaltar sig hur vi är som 

människor mot varandra det tänker jag är liksom hur Jesus visar i evangelierna hur vi ska vara 

mot varandra och att på nåt sätt försöka… Nej men peka på att jag tror att det finns en gud det 

finns en mening med våra liv och att vi kan hitta det om vi lyssnar till det och att det får 

konsekvenser för våra liv fast på ett positivt sätt, visst det fordrar ett visst ansvar vi kan inte 

leva hur som helst. Men framför allt skänker det mening och hopp och också viljan att göra 

gott inte bara kravet att göra gott utan att det kommer automatiskt en vilja.” 

Någon gång i framtiden kan Cecilia tänka sig att arbeta som kyrkoherde men det närmaste 

målet är att hitta sig själv i prästrollen. Som kyrkoherde vill hon ändra sådant som hon inte är 

nöjd med inom kyrkan idag. Hon vill gärna arbeta i stadsförsamling eftersom hon redan 

arbetat i landsortsförsamling. Cecilia tror att arbetet skiljer sig åt mellan stad och landsbygd 

och tänker att hon vill arbeta mer med själavård som hon tror finns i socialt utsatta områden. 

Hon kan också tänka sig att arbeta som ungdomspräst då hon saknar konfirmandarbete nu. 

Cecilia anser att den kollektiva yrkesidentiteten hos präster vilar i vigningslöftena, 

kyrkoordningen och det faktum att alla präster delar samma ämbete. Cecilia beskriver att 

människor utanför prästgruppen har föreställningar om hur präster är. 

”Det är väl den här traditionella, att det är en kanske lite äldre, ofta en man som kanske inte 

har alltför mycket humor, lite sträng och har åsikter om hur andra människor ska leva tror jag 

och samtidigt så vet jag att väldigt många har mött präster som inte är så och varenda gång, 

det är ganska roligt, varenda gång dom möter en präst som inte stämmer överens med den 

stereotypen så ’jaha så du är en sån här vanlig präst’ och då har det blivit liksom då finns det 

två bilder, när man har börjat inse att det finns människor som är både yngre och kvinnor som 

kanske klär sig som vanliga människor, kanske har smink och vad det nu är, skrattar och 

kollar på samma teveprogram eller vad det nu är för nånting då förstår man att det finns en sån 

kategori men då lever den andra kvar som kategori också på nåt sätt som att det är dom där 



41 
 

vanliga lättsamma prästerna och sen är det dom dära. Fast det finns ju lika många individer av 

präster som det finns andra människor så att säga.” 

Cecilia berättar att hon brukar få positiva reaktioner när hon berättar att hon är präst. 

”Dom flesta brukar väl bli ganska förvånade först men sen brukar de tycka att det är 

spännande och så frågar dom varför antingen eller så frågar man ingenting för man blir lite 

orolig för att man ska säga nåt dumt men för det mesta så brukar nog folk ställa en del frågor 

och vara nyfikna och då upplever jag väl att dom har en ganska positiv bild av Svenska kyrkan 

och inte bara det här det finns nog nåt slags förtroende och nån positiv bild också tänker jag.” 

Cecilia säger att hon försöker få tro, liv och lära att gå ihop och menar att om man inte lever 

som man lär så blir man en splittrad person. 

”Men det är svårt att veta hur pass man lyckas med det, det är klart att det är lätt att känna att 

man kommer in i ett kyrkorum iklädd hela skruden att det är lätt att präströsten kommer fram 

där och så men jag kan ändå se att det är en del av mig så att säga det är inte att jag spelar 

teater och blir någon annan i den rollen.” 

Cecilia menar att hon under utbildningens gång långsamt förändrats. 

”Men jag kanske mer ser det som en form av utveckling än att jag har anpassat mig för att 

passa in för det tror jag nog inte att jag har gjort så mycket. Fast sen vet man ju jag tillhör ju 

den yngre generationens präster som man brukar säga ibland och där tror jag väl att det finns 

säkert en del mer konservativa som inte tycker att vi lever som man bör alla gånger och då 

tänker jag att det kanske är så att vi måste ha en ny generation präster för att vi ska kunna nå 

människor idag också det funkar liksom inte att en präst är en avart som lever nåt helt annat 

slags liv än andra människor för till slut så finns det inga kommunikationsvägar alls liksom. 

Det finns ju en del som kanske tycker att en präst inte ska ha facebook eller nånting men det 

finns många som tycker tvärtom men om vi inte är med på facebook liksom om vi inte hänger 

med i dom sociala medier i den verklighet som människor lever i hur ska vi då kunna relatera 

till dom hur ska dom kunna relatera till oss och det går liksom till slut inte att stå och predika 

på söndagen om man inte vet var människor befinner sig nånstans.” 

Daniella 
Daniella är i 40-årsåldern, singel och bor i en storstad. Hon har tidigare varit dansare men 

tvingades ge upp danskarriären på grund av en skada. När Daniella föddes var hennes 

föräldrar frälsningssoldater och hennes mamma har arbetat i kyrkan under hennes uppväxt. 

Daniella har även hållit på med sång och musik i kyrkan. Hon började läsa teologi för att få 

svar på frågor som hon inte kunde svara på men hade från början inga tankar på att bli präst. 

Frågorna väcktes vid samtal med en kollega som inte upplevde samma frihet som Daniella 

inom kyrkan.  

”På nåt sätt så kändes det som att det var för viktigt att bara hoppa över så jag började 

egentligen så att jag inte kunde svara på dom frågorna som hon ställde, då kände jag att det här 

är nånting viktigt för mig på nåt sätt, jag vill fördjupa mig i det här för det brände till och så då 

träffade jag när jag läste första tiden så träffade jag folk som skulle bli präster och jag tyckte 

inte att jag kunde identifiera mig med nån av dom så präst skulle jag absolut inte bli för jag var 

inte alls så övertygad som jag tyckte att dom var, inte alls så inriktad utan jag var lite mer 
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öppen och prövande så där och jag trodde kanske inte att man fick vara det kanske, att man 

som präst kan vara prövande i sin hållning nu vet jag mer men då visste jag inte det.” 

Daniella är pastorsadjunkt i en stadsförsamling. En vanlig vecka ägnar hon sig mest åt barn- 

och ungdomsverksamhet som dop, förskola och ledarutbildning för konfirmander. Mycket tid 

går åt till förberedelser och planering. Daniella tycker att alla uppgifter som handlar om möten 

med människor är roliga. Tyvärr finns det problem på arbetsplatsen. Problemen ligger enligt 

Daniella i en ignorant och otrevlig kyrkoherde. 

”På den här arbetsplatsen finns det ledningsproblem som sliter på hela arbetsplatsen, det är 

ingen som orkar ta tag i det. Det är lite elefanten i vardagsrummet och det tar mycket energi, 

för mycket energi, tack och lov har vi människor i verksamheten ändå men dom problemen 

har varit så pass tunga att jag har ifrågasatt om jag valt rätt för jag har varit rädd att det är så 

här det ser ut i kyrkan. Jag vet att det är så här på fler ställen. Det är något med 

kyrkoherderollen, dom tror att dom blir nåt annat, dom har inte fokus på uppdraget utan dom 

har fokus på identiteten tror jag eller nånting. Dom har helt plötsligt blivit kyrkoherdar och då 

kan en del inte tänka sig att vara komministrar igen men en del har inget problem med att nu 

är jag kyrkoherde och nu är jag komminister. Men jag träffade mina kursare som vigdes 

samtidigt nu förra veckan och många av dem har haft det jättebra och det glädjer mig också, så 

jag blir lite ledsen om det är så här överallt som det är här, då är det förfärligt, man vill 

ingenting, nej usch vad jag pratar skit men vi är slitna av det och jag tycker att, jag har blivit 

erbjuden av stiftet att byta också men att jag inte gjorde det var för att jag trivs med mina 

arbetskamrater och jag trivs med människorna i övrigt och kyrkobyggnaden, det är jobbigt att 

byta mitt i också men jag måste hålla mig ifrån honom för han suger energi men som sagt det 

är roligt det som har med människorna att göra det är väldigt kul och det är roligt att skriva 

och tänka.” 

Daniella beskriver att vissa saker med att vara präst är bättre än hon trott medan vissa aspekter 

är värre än hon kunnat föreställa sig. 

”Jag har haft lite väl tuff start har jag… Men som jag skrev i tackkorten häromdagen till några, 

jag är lite långsam med tackkort för vigningen och så där och då skrev jag att en del har varit 

mycket bättre än jag nånsin kunnat föreställa mig, just att kunna vara till exempel del av 

människors stora ögonblick. Det är ljuvligt att ta emot ett barn vid dop och viga människor 

och begrava och det är mycket djupare än vad jag kunnat tro och sen just det här 

organisatoriska, det är värre än jag kunnat föreställa mig, jag trodde det skulle vara bättre. Jag 

trodde att den sortens, det är på personbasis alltså, att nån med den sortens attityd bara får lov 

att fortsätta och ingen stoppar och det har jag inte kunnat föreställa mig att det skulle kunna 

vara så, jag har ju hört om det men då har jag alltid trott, då vet jag inte hur jag har tänkt men 

jag har tänkt att dom har väl inte, ja men nån teori om varför det är som det är men nu är jag 

mitt i det och ser hur svårt det är att göra nåt åt nånting.” 

Daniella beskriver att det finns en lös kollektiv prästidentitet. Hon upplever att det finns vissa 

saker hon inte kan göra som präst, eftersom prästrollen innebär att inge förtroende. Till 

exempel får inte Daniella tappa omdömet och vara berusad på stan eller medverka i borgerliga 

ceremonier. Hon säger att det är skillnad på den privata Daniella och präst-Daniella men att 

de båda befruktar varandra. Rollerna hämtar inspiration från varandra och hon är ändå alltid 
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präst. Hon säger att det skulle vara omdömeslöst av henne att berätta om vissa privata saker 

när hon är i tjänst.  

”Det är ju alltid, jag känner att jag lever i spänningen mellan att så här är jag präst och sen 

samtidigt förhålla mig till det vi lovar i vigningen, att inte stå i vägen för evangelium med det 

sätt vi är men man vet inte alltid var den här gränsen går och det är som domkapitlen har till 

uppgift att göra om nån går över nån gräns och blir anmäld det är då domkapitlet på nåt sätt får 

avgöra är det okej som präst att göra så här eller inte och det finns en lös en lite lös identitet 

för hur en präst ska vara och man får hoppas att man har lite känsla för det, man vet inte 

riktigt. Jag är till exempel statist ibland och det har jag funderat på om det finns lägen då jag 

borde tacka nej på grund av uppdragets art och jag har tackat nej några gånger för jag tyckt att 

nej det kan jag nog inte göra men det handlar om att man inte ska, man ska inge förtroende, 

det är väl det jag fokuserar mest på sen kan det se olika ut i olika situationer vad som är 

förtroendeingivande.” 

Daniella berättar även att hon numera försöker tona ner sig själv litegrann, att hon innan hon 

blev präst tillät sig att ta mer plats. 

”Är det jag som håller i gudstjänsten så är det nästan värdinna, alltså värdskapet, ledarskapet 

som är i fokus och att ge plats för andra, sånt tänker jag väl på. Överhuvudtaget tidigare var 

jag kanske lite mera kaxig så där jag är lite mer inkännande nu inför grupp, innan kanske jag 

tyckte att det var min rätt att ta vilken roll jag vill, jag får väl vara den eller den eller den jag 

får vara den tysta jag får vara den kaxiga eller den obstinata eller den som stöttar ledaren men 

nu är jag nog mer konsekvent så att jag är den som alltså jag går inte in lika hårt i grupp utan 

jag försöker ofta inta nån mer lyssnande och koppla på lite mer av den pastorala blicken alltså 

överallt… men jag vill faktiskt ha den pastorala blicken så mycket som möjligt utom i riktigt 

nära relationer för där måste jag vara […] som är, alltså där kan jag inte vara den som tar hand 

om den andra eller alltså där tror jag att vi kanske bränner mer, i riktigt nära relationer där är 

det lite tydligare skillnad på präst-[…] och, faktiskt. Där har jag gått bet lite granna, jag är lite 

för tålmodig det ska gå väldigt långt innan jag blir arg och då kan det bli förvirrande för den 

andre när den inte vet att nu har du trampat över men jag visar inte det för jag har krav på mig 

själv att vara tålig så där kan det vara lite problem faktiskt att jag gärna vill ja jag vill gärna 

vara nästan diakonal även i privata relationer och jag håller på att lära mig att skilja på det, att 

jag får bli sur och tvär.” 

Daniella arbetar i en stadsförsamling och vill vara kvar i staden när hennes pastorsadjunktsår 

är slut. Hon söker barn- och ungdomstjänster då hon upptäckt att hon trivs med den sortens 

verksamhet och har fallenhet för det. Daniella berättar att hennes viktigaste budskap som präst 

i Svenska kyrkan är att förmedla att alla är välkomna. 

”Att förmedla budskapet att ingen står utanför Guds kärlek eller livet, koncentrerat så är det 

det det handlar om, att nå ut med det och jag försöker göra det i allting jag gör i vigslar och 

dop och begravning. Inklusivitet. Sen ska kan man göra det på olika sätt, i samtal och alltifrån 

jag tänker på hur jag läser eller ber en nattvardsbön vilka böner jag väljer, vilket språk jag 

väljer, hur jag skriver mina predikningar, allting handlar om det på nåt sätt. Jag skulle bli 

otroligt ledsen om någon sa att dom inte kände sig inneslutna i nånting som jag sagt, då skulle 

jag känna att jag misslyckats samtidigt så vet jag att människor ibland läser in saker i det man 

säger som man inte menade men jag anstränger mig ganska mycket för att det ska vara så 
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öppet som möjligt och sen får människor växa i sin egen takt, jag har inget behov av du får 

vara med och du får inte vara med, alltså jag avskyr sånt, jag tycker det är hemskt.” 

Daniella berättar att det är lätt att överträffa folks förväntningar om präster. Hon säger att 

präster till exempel framställs som konstiga och sexualneurotiska i filmer och det gör henne 

ledsen att det är sådana bilder som förs om prästkåren. 

”Av vad jag hört så tror dom att det ska vara en torr gammal gubbe ofta eller dom tror att man 

ska mässa som man säger eller att man är pryd är också vanligt. En del ber om ursäkt om dom 

svär inför en och så, det händer att jag svär inför dom för att dom ska slappna av lite, bara för 

det är okej, jag tycker att visst ska man vårda språket men jag blir inte, det är inte av nåt annat 

skäl som jag. Jag tror också att det finns en förväntan att dom inte ska känna sig delaktiga i 

dop till exempel för jag tycker att den reaktion jag får är att jag pratar på ett sätt som gör att 

dom känner sig delaktiga fastän det är väldigt, alltså jag tummar inte på religiositeten, jag 

pratar om Gud men jag pratar om mysterium men dom har en förväntan på att prästen ska göra 

nånting som dom inte förstår och är med på och sen när jag gör nånting som får dom att tolka 

in sig själv i det så blir det så väldigt positivt men jag tror att det kanske handlar om att man 

har varit på många dop och det kan vara så att dom har hört prästen säga alla dom här fraserna 

och kanske inte har fått nån förklaring eller jag vet inte. Jag är bara lite förundrad över att det 

är så lätt att överträffa deras förväntningar, jag tycker inte att jag behöver anstränga mig så 

väldigt mycket och det gör mig bekymrad över hur gör dom andra då, dom andra prästerna?” 

Daniella berättar att prästrollen är en utsatt position men hon känner sig inte oumbärlig och 

har inga problem med att stänga av arbetstelefonen. 

”Och det är man också prövad för, tål den här personen att vara i en så utsatt roll, för det är en 

ganska utsatt situation och har jag en dålig dag på jobbet så märks det, det är så många som 

vittnar om jag tappar bort mig i gudstjänsten eller inte predikar så bra eller snubblar eller så 

där, då kan man ha hur många vittnen som helst och det är en ganska utsatt roll, man får 

hantera det för folk har sina åsikter, man får se till att skapa att använda sin handledning och 

skapa nätverk prata med själsfränder och så.” 

Daniellas handledare är pådrivande till att de ses ungefär en gång i veckan. De pratar om allt 

möjligt men det har blivit mycket prat om arbetsplatsproblemen. Så här säger hon om deras 

samtal: 

” Dels om organisationen här alltså ren debriefing alltså försöker förstå vad är det som händer, 

varför blir vi så irriterade, varför blir vi så sura och arga och efter varje möte personalmöte har 

vi debriefing och planerar in något roligt för att släppa så det är det. Vi pratar också om 

förhållningssätt, hur man förhåller sig i olika situationer, möten som kan vara väldigt 

krävande, hur man förhåller sig till det, hur man förhåller sig till människors kommentarer. 

Ibland helt praktiska hantverksmässiga hur kan man lägga upp om man ska ha en 

barngudstjänst hur kan man lägga upp det. Debriefing och hantverksmässighet, det tror jag. 

Sen mycket annat också för att vi trivs med varandra.” 

Daniella har läst slutår på Pastoralinstitutet och prästvigdes i juni 2010. Hon önskar att 

undervisningen på Pastoralinstitutet rymt mer praktiska övningar i kateketik, undervisning, 

och homiletik, predikan. Istället riktades undervisningen mot själavård och människosyn, 

vilket Daniella anser att de ändå arbetat tillräckligt med. Istället hade hon önskat att de fått 
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lära sig hur man lägger upp konfirmandundervisning eller hur man predikar för barn. 

Praktikperioderna däremot var mycket givande och förstärkte Daniella i hennes övertygelse 

att hon skulle bli präst. Utöver praktiken har hon också arbetat i en kyrka i några somrar. 

”Varje gång har det stärkt mig i att vilja bli präst för jag tycker att det har hänt nånting i mig 

och jag tycker att folk har tagit emot mig så att under studietiden så hade jag börjat fundera 

över varför ska jag bli präst och det var ganska sent som jag bestämde mig för det och sen när 

jag har praktiserat så har det förstärkt att jo men jag ska jobba med det här, så att det känns 

som jag har kommit in inte som något jag är skapad för men att det går väldigt lätt att komma 

in i det, det är inte att nu har jag äntligen fått ett yrke utan att jag gör det jag borde ha gjort för 

längesen alltså nåt slags att jag sjunker in i nåt som redan finns. Det är lite spännande det 

känns som att livet har redan utbildat mig ganska mycket till det jag gör nu och nu får jag en 

form för det.”  

Daniella anser att präst är en funktion vilket ibland retar kollegor. 

”Man brukar säga ’tack gode gud för narcissisterna’ för det kan bli ganska bra präster av det 

för om man använder det på rätt sätt så kan man också skapa väldigt fina sammanhang och det 

är en grej som jag också brukade skoja om det var det som var 95 ’nej jag ska inte bli präst för 

allihopa är bara narcissister som tror att dom är utvalda till nånting speciellt’ men jag har 

ganska svårt för det synsättet för jag är ganska luthersk för jag tror att vi alla är kallade till 

olika saker och att präst är bara en funktion och ibland kan det reta gallfeber på kollegor när 

jag säger att präst är bara en funktion men jag tycker verkligen det och det är inte alls nåns fel 

alltså det enda som är fel är om jag gör mig till men det kan vara lite jobbigt om man inte får 

vara alltså om man är präst och inte får göra det man är utbildad till då kan jag bli lite irriterad 

när jag inte får vara teolog utan man vill att jag ska vara nåt annat att jag ska ’var inte så 

teologisk’ att varför ska jag inte vara det, det är ju det jag är, jag är ju teolog. Det är ju det jag 

ska göra det är det som är min uppgift. En kreativ teolog som inte bara håller på och bekräftar 

det redan etablerade utan mitt jobb är ju att tänka nytt också och tänka på olika sätt att hjälpa 

människor att hitta Gud utifrån sina förutsättningar men det kan jag reta kollegor med ibland 

då så men jag tycker att det är mitt jobb att vara ett levande intellekt och ett öppet hjärta, det är 

det som jag ska, det är det som är jobbet.” 

Daniella beskriver den första tiden som pastorsadjunkt som skakig då hon fick ett kränkande 

mejl från kyrkoherden. Hon sov dåligt och var spänd. De första upplevelserna blev 

omtumlande för henne då hon under praktiken fått höra att hon var ett lovande ämne. Daniella 

känner att arbetet flyter mycket lättare nu och en säkerhet har infunnit sig. 

”Det tog några högmässor innan jag fick in det, alltså nu sitter det mer i rytmen men i början 

var det mer mycket så tänka och ska jag stå kvar och det kan bli så fortfarande men nu är det 

mer ’äh nu vänder jag mig’, ’oj nu gjorde jag fel’. Alltså mer avslappnat, då var jag kanske 

mer rädd att göra fel. Här är det väldigt mycket prestation också, man har nog ett annat vi har 

kvalitet och då vill inte jag vara den som sänker alltihopa så jag var väldigt spänd i början och 

sov dåligt och väldigt väldigt trött efteråt men det är jag inte längre så att det har jag lärt mig 

så det har hänt mycket. Det är kul att tänka på, hur spänd jag var i början och att jag inte är det 

nu det är skönt. Och jag märker dopen håller jag bättre i nu, föräldrarna har ju kanske aldrig 

låtit döpa sina barn så dom vet ingenting och jag är ny så jag har inte heller haft så bra koll så 

det har varit lite hipp om happ men nu dom senaste dopen så har jag tagit tag i allting mycket 

mera ’och sen går ni hit och så gör ni så’ jag har varit mera, gått in i det mer.”  
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I framtiden har Daniella planer på att kanske forska men har inte bestämt sig än. Just nu kan 

hon fortfarande bli förvånad när hon kommer på att hon är präst. Daniella beskriver olika 

känslor i att vara präst. Hon har lite svårt för ”expeditionsprästgrejen” där man beställer tid 

och tycker bättre om att mötas naturligt. När hon varit statist har hon till exempel varit med 

om många tillfällen när människor anförtrott sig åt henne, mer än på arbetstid. Slutligen säger 

hon att präst blir man genom övning och reflektion. 

”Jag tror att man kan aldrig riktigt förbereda sig på det verkliga mötet med människor, det blir 

aldrig riktigt, det var som vi pratade om vi har jourpräst obligatoriska jourprästpass, och några 

blev helt chokade över att folk mådde dåligt och jag vet inte och dom sa att ’vi borde ha blivit 

mer förberedda på det här’ och jag vet inte om man nånsin kan bli riktigt förberedd på 

tillräckligt när en människa sitter och är förtvivlad, hur förberedds man på det? Det lär man sig 

genom att möta det. Av nån anledning så finns det präster som sätter en ära i att dom inte har 

läst en enda teologisk bok sen dom prästvigdes och det kan vara 30 år sen och det har jag lite 

svårt att förstå. Jag ser det som min uppgift att fortbilda sig hela tiden, man blir inte färdig 

utan man måste hela tiden utvecklas. Prästutbildningen är bara nån sorts bas och sen kommer 

livet och uppgifterna och behoven och det där får man utbilda sig vidare i och tänka och läsa 

böcker.” 

Erika 
Erika är i 50-årsåldern och bor med sin man och barn i en stor stad. Hon har frikyrklig 

bakgrund och beskriver en uppväxt präglad av kristna värderingar. Erika har tidigare arbetat 

som lärare. Hon läste slutår vid Pastoralinstitutet och prästvigdes i januari 2011. Erika säger 

om sin kallelse: 

”Det har varit en lång väg, jag visste inte först att jag skulle bli präst. Hösten 1997 gick jag in i 

väggen. Man pratar om kallelse men jag brukar säga att jag gick omkring med ett snyft. Jag är 

lycklig och har haft det bra, jag är gift och har två barn men sen var det tufft några år både 

ekonomiskt och annat, jag jobbade i tungt socialt belastat område. Ändå sen jag var liten har 

jag känt det där snyftet och det där snyftet försvann när jag började läsa teologi. Det har inte 

alltid varit lätt men det blev lättare, när jag började läsa teologi var det som att jag svarade ja 

på nåt sätt till mig själv. Jag kände glädje över teologi men funderade inte på att bli präst.” 

När Erika drabbades av utbrändhet bodde familjen i en annan del av Sverige. De flyttade till 

staden de bor i nu för att hennes make fick arbete där. Erika sökte då arbete och fick en 

projekttjänst som lärare för nyanlända flyktingar. Hon tyckte att projektet var spännande men 

att arbetsmiljön var dålig. Hon läste därför ett diakonalt år. 

”Men jag visste att jag inte skulle bli diakon, men det var ett fantastiskt år, vi fick jobba med 

värderingar och jag mötte mig själv på olika plan. Jag skojar ibland, fast dom är inte att glada 

att höra det, att prästutbildning borde ha det där diakonala året.” 

Efter det diakonala året arbetade Erika med ytterligare en projekttjänst som lärare men var 

besviken över hur man bemötte eleverna när projektet var över. Hon kände att man svek 

eleverna efter först ha byggt upp förtroende för att sedan bara sluta i och med projektets slut. 

Erika var istället arbetslös ett tag och sökte arbete som församlingspedagog eller diakon men 

fick ingen tjänst eftersom hon inte läst Svenska kyrkans grundkurs. 
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”Så då gick jag Svenska kyrkans grundkurs i efterhand. Där mötte jag människor som sa ’ska 

inte du bli präst’, nej det kändes väldigt fyrkantigt och det kan jag inte. Men jag läste teologi 

och hebreiska, jag är stolt att jag tog mig igenom det, vi var 7 av 21 som klarade det.” 

Erika tvivlade länge på om hon skulle bli präst. 

”Jag tvivlade ändå in på pastoralinstitutet. Ska jag läsa hela livet, ska jag aldrig bli färdig? I 

och med att jag läste till lärare i det gamla systemet så har jag fortbildat mig kors och tvärs och 

läst mycket. Därför kände jag att jag inte behövde pastoralinstitutet. Vissa saker där var 

upprepning och kändes onödigt men det var bra för min identitet som präst. Jag tror jag lärt 

mig saker där fast man inte vet det, man ser det efter ett tag.” 

Erika har funderat över hur hon ska klara arbetet som präst. Hon säger att hon tycker om 

struktur och ordning och att prästyrket inte är upplagt på så sätt att man vet vad som kommer. 

Samtidigt trivs hon väldigt bra med variationen av olika uppgifter. 

”Det spänner över hela livet jag tycker det är fantastiskt för på förmiddagen kan jag ha en 

begravning och sen på eftermiddagen kan jag leka och dansa runt på babycafé. Och så här att 

jag möter dig och jag hade en videoinspelad begravning. Det går i vågor det är en väldigt 

ojämn arbetsbelastning på det sättet för det handlar mycket om hur mycket dop och 

begravning och vigsel som kommer in. Jag har ungefär ett dop i veckan. Jag har bara haft ett 

vigselsamtal men det var ett roligt samtal, positivt.” 

Erika beskriver samtalen som det centrala i hennes uppgifter som präst och ser sig själv som 

en samtalspräst. Genom hennes liv har människor vänt sig till henne och anförtrott henne 

svåra saker. 

”Alla dom samtalen, nån har pratat om att det finns en undersökning om vad präster skattade 

viktigt och värdefullt och då kom dom här samtalen långt ner på listan men för mig är det 

väldigt viktigt. Samtalen är skiftande eftersom dom handlar om vem man möter, man får röra 

vid sånt som är skört och bräckligt, eller som med dop, en del tycker det hör till och en del 

tycker det är livsviktigt.” 

Erika säger att frikyrkan och Svenska kyrkan skiljer sig åt och därför tycker hon att vissa 

samtal varit svåra men att det gått bra ändå. 

” Med sorgesamtal tänkte jag hur ska jag kunna hålla griftetal när jag inte känner personen? I 

frikyrkan är det annorlunda för där känner man varandra mer och man känner till varandra. 

Men anhöriga har försett mig med och målat upp en bild av den personen så det är nästan som 

att jag känner den döde. Det har varit väldigt starkt.” 

Att vara präst är både som hon trodde det skulle vara men vissa aspekter hade hon inte tänkt 

på. 

”Det är väldigt mycket roligare, att det är på riktigt. Det är väldigt mycket skrivarbete och det 

hade jag inte trott men det är klart att det blir en del att skriva med dop, mässa och 

begravningar. Så tycker jag det är positivt, jag upplever att jag får rätt mycket frihet i att lägga 

upp min tid, vi sitter ändå i ett kontorslandskap och det går inte att skriva en predikan när det 

ringer i telefon och folk kopierar och då har vår kyrkoherde sagt att dom där 40 timmarna 
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förfogar vi över på ett fritt och ansvarsfullt sätt, och det passar mig gott. Då kan jag skriva 

hemma en eftermiddag och breda ut mig.” 

Nu i efterhand tycker hon det var bra med övningarna de hade på Pastoralinstitutet och hon 

har nytta av dem i arbetet. Erika tycker att hennes viktigaste uppgift är att hjälpa människor 

och ge dem hopp för att visa att ingenting är kört. Hon försöker skriva predikningar som 

präglas av hopp. Hon vill att predikningarna ska beröra och samtidigt ha lite tuggmotstånd 

vilket tar tid att sätta ihop.  Det kan vara en speciell situation att vara pastorsadjunkt. 

”Många har varit här länge och det märks och det är en knepig situation att vara 

pastorsadjunkt, man är inte riktig på samma villkor, fast dom andra tycker att vi gör ingen 

skillnad. Kyrkoherden sa att han gör ingen skillnad, han kastade direkt in mig i arbetet från 

början, så jag går på schema, varje fredag har jag egen mässa, men det är ändå det här att vad 

är värt att satsa på, hur mycket ska jag bygga upp för jag kommer inte vara kvar. Babycafeét 

kommer finnas kvar efter mig. Om fler hade varit nya så kanske det hade varit roligare fast 

dom är jättefina och duktiga men det kan ibland vara svårt att förnya sig och förändras, att 

man halkar in i hjulspår och det skulle behövas lite vårflod. Och samtidigt finns en öppenhet 

för saker.” 

Erika tror att landsorts- och stadsförsamlingar skiljer sig åt och vill helst vara kvar i staden. 

”Jag har inte varit på landet men skulle gärna vilja stanna i stadsförsamling. Fast det skulle 

vara spännande med landsbygd också men jag är rädd och tror att den som är på landet är ägd, 

att man inte får sin fritid, för alla vet vem man är. För jag märker att den där lediga dagen jag 

har här är svår att hålla, det är svårt att säga nej.” 

Erika upplever inte att det finns en gemensam yrkesidentitet på hennes arbetsplats då de sitter 

utspridda på olika ställen. Det finns svårigheter för Erika i att hon inte kommer från staden 

som hon arbetar i. 

”Eftersom jag inte är född i […] och bor inte i den här stadsdelen och inte vistats så mycket i 

kyrkliga kretsar här och tänkt att jag ska bilda mig en egen uppfattning. I det att man bildar sig 

en egen uppfattning av församling och personal ju mer jag gjort det har jag förstått att det 

finns saker som är känsliga, maktstrukturer, att man inte vet hur man ska agera i vissa 

situationer. Ska jag sätta mig ner med min handledare och fråga hur det varit, jag vet inte. Det 

har skett saker som inte varit jätteroliga. Hela […] lever i ovisshet eftersom man ska göra stora 

pastorat och slå ihop, en del säger att det kommer gagna präster och diakoner och en del säger 

att det inte kommet göra det. Jag tänker på hur katastrofala en del förändringar har varit i 

skolan och nu står kyrkan inför det och nu idag står vi inför verkningarna av förändringarna i 

skolan. Kyrkan står för något gott och då ska vi akta oss för att förstöra det arvet samtidigt 

som förnyelse behövs. ” 

Erika beskriver att hon ibland blir behandlad på ett visst sätt för att hon är präst, till exempel 

att folk ursäktar sig om de svär. 

”Kommer jag med prästskjortan och det märker jag på babykafeét, om någon svär till så 

ursäktar dom sig och […] tycker vi ska visa oss ute men jag har svårt för det för jag märker att 

jag blir annorlunda behandlad, jag får mer respekt, samtidigt blir jag glad över att det finns en 

viss respekt för kyrkan men samtidigt vill jag inte ha en särskild service för att jag är präst. Då 
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jag växlar mellan att ha den på mig och ta den av mig. Jag har bara prästskjorta i tjänst och jag 

skulle gärna vilja att det blir så som så att folk ser präster i det vanliga. Jag tänkte när jag 

flyttade hit att jag ska alltid ha pengar till dom som tigger men det har blivit en omöjlighet så 

jag ger ibland men när jag har kragen känner jag mig trängd och tänker att folk ser att prästen 

inte ger och vad ska dom tro då och jag vill vara lika oavsett om jag har prästskjortan på mig 

eller inte även om det är ett ämbete. 

Erika tycker att handledningen fungerat bra och att handledaren är förstående. Hon träffar sin 

handledare en gång i veckan. Dom pratar både om praktiska saker, själavård och om 

situationer som kan uppstå till exempel vid sorgesamtal. Erika säger att som präst kan svåra 

situationer ibland uppstå vid själavård. 

”Som präster ska vi inte vara psykologer eller terapeuter men samtidigt se behovet av samtal, 

vi ska slussa vidare och det har jag gjort, erbjuda att man finns för samtal, att se det friska hos 

personerna. Det har hänt att jag kommit pang på in i själavård. Det var bara ett möte men det 

fick ändå karaktären av själavård, och jag vet från studier att själavård ska hålla sig inom en 

timme men samtalet fortgick i flera timmar och då kunde jag se att det här är en människa som 

är rädd och testade mig. Det var intressant att se, det finns en ensamhet som man inte vågar 

erkänna. Jag frågade om personen ville träffas regelbundet men det ville personen inte men det 

får vara så, personen vet att den får komma när den vill. Man måste kunna sätta gränser, ’vad 

skönt att jag fick sätta mig ner med dig och du lyssnade’, personen tyckte det var skönt, i detta 

samhälle som är så stressat så kanske vi är sista utposten att ha tid och ork att lyssna.” 

Erika ser sina tidigare erfarenheter, som yrkeslivet och utbrändheten, som tillgångar i sitt 

nuvarande yrkesliv som präst. 

”Utifrån min resa, erfarenheter jag har med mig från min livsresa och mitt tidigare yrkesliv så 

ser jag vilken tillgång jag har, jag har en källa att ösa ur, att jag är privilegierad på det sättet. 

Att jag ibland får nypa mig att är detta sant att har jag kommit tillbaka? Att jag kommit 

tillbaka hela jag, mina barn sa på min prästvigning att det är så härligt att se att jag är glad igen 

och hel igen för dom har haft det jobbigt och sett mig, för det ska inte vara perfekt, det är 

viktigt att det får finnas defekter. Och det kan du också ta med, att kyrkan ska vara prestigelös. 

Man ska kunna känna att hit kan jag komma och bara vara.”  
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Analys 

Teman 
Utifrån resultatet kan jag urskilja ett antal teman i pastorsadjunkternas berättelser om att vara 

nyblivna präster. Dessa teman utgör svar på den andra frågeställningen i syftet: hur 

socialiseras de nyblivna prästerna in i sina nya yrkesidentiteter – vilka processer innehåller 

de nyblivna prästernas yrkesidentitetskonstruktioner? Majoriteten av presentationerna av 

temana avslutas med en översiktstabell. 

 

Bakgrund  

De flesta av pastorsadjunkterna beskriver sig komma från en kristen bakgrund där kyrkan och 

kristen tro funnits med under uppväxten. Berta, Cecilia och Daniella har familjemedlemmar 

som arbetar/arbetat inom kyrkan. Erika berättar om aktivt engagemang i frikyrka. Det är 

endast Adam som beskriver att han kommer från en ”vanlig sekulär” familj som inte haft 

någon aktivitet i kyrkan. Adam blev dock själv aktiv inom kyrkan i och med sin konfirmation. 

De flesta av pastorsadjunkterna tycks ha en blandad bekantskapskrets men Adams, Bertas och 

Cecilias närmaste vänner är präster. 

 

TABELL 2 Pastorsadjunkternas kyrkliga bakgrund 

Familjemedlemmar som 

arbetar/arbetat i kyrkan 

Frikyrklig bakgrund Icke kyrklig bakgrund 

Berta 

Cecilia 

Daniella 

Daniella 

Erika 

Adam 

 

Utifrån intervjuunderlaget tycks åldersvariationen på nyblivna präster vara varierad. Ingen av 

pastorsadjunkterna beskriver tidiga planer på att bli präst. Förutom Adam har alla arbetat 

utanför Svenska kyrkan och haft andra karriärer innan prästutbildningen. Flera av dem har 

dock arbetat inom kyrkan före påbörjad prästutbildning. Berta och Erika har tidigare 

högskoleexamen inom andra områden. Adam är den enda som tycks ha påbörjat studier med 

siktet inställt på att bli präst från början. Berta tänkte först bli församlingspedagog, Cecilia 

hade planer på att bli kyrkomusiker och Erika funderade på diakon. Alla tre kom på andra 

tankar medan de läste Svenska kyrkans grundkurs.  

 

TABELL 3 Pastorsadjunkternas tidigare yrkesliv 

Har arbetat i kyrkan innan 

präststudierna 

Har inte arbetat i kyrkan 

före studierna 

Tidigare 

högskoleutbildning 

Adam 

Berta 

Cecilia 

Daniella 

Erika 

Berta 

Erika 

 

Både Cecilia och Erika har omvärderat livet. Erika efter sin utbrändhet och Cecilia har 

funderat på vad som är viktigast för henne. Daniella beskriver att livet format henne för 

prästtjänst. Erika och Daniella säger att deras livserfarenheter är till hjälp i deras yrkesroller. 
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Prästutbildning 

Adam och Cecilia tycker att de blev bra förberedda på prästrollen på Pastoralinstitutet. Cecilia 

uppskattade gruppsamtalen där prästkandidaterna ventilerade sina kommande roller 

tillsammans. Adam, Berta och Daniella önskar att det hade varit mer praktisk övning på 

Pastoralinstitutet, till exempel genomförande av konfirmandundervisning, predikan, dop och 

begravning. Adam önskar att det fanns mer sångundervisning och Berta uttrycker svårigheter i 

att lära sig alla liturgiska sånger hon nu ska framföra. Cecilia och Daniella hade önskat mer 

träning i homiletik, predikan. Berta menar att om hon inte arbetat med konfirmander i 

frivilligverksamhet förut så hade hon haft stora svårigheter med konfirmandundervisningen 

nu och Daniella säger att den som inte har varit ungdomsledare inte kan hålla 

konfirmandundervisning eftersom Pastoralinstitutets kateketikundervisning var bristfällig. 

Erika säger att det kändes onödigt att gå utbildningen på Pastoralinstitutet innan hon 

påbörjade den, då hon tidigare i livet utbildad sig mycket, men nu i efterhand tycker hon att 

hon har nytta av det slutåret. 

 

Adam och Cecilia säger att det var värdefullt att ha erfarenheter av att ha arbetat i kyrkan 

tidigare. Cecilia tror att de prästkandidater som inte arbetat i kyrkan tidigare kan få en 

verklighetschock när de kommer ut i arbetslivet. Berta anser att praktiken ihop med hennes 

personlighet är det som bäst förberett henne inför prästrollen. Det är värdefullt att själv få vara 

med om praktiska saker under praktiken och lära sig hur man reagerar, vissa saker går inte att 

lära ut i ett klassrum. Cecilia önskar tydligare struktur för praktiken då hennes praktikperioder 

höll varierande nivå. Daniella anser att hennes praktikperioder har förstärkt hennes 

övertygelse om att bli präst och gett henne känslan av att hon gör något som borde ha gjort för 

längesedan.  

 

Alla pastorsadjunkterna uttrycker att de känt tvivel under utbildningstiden över yrkesvalet att 

bli präst. Adam beskriver prästvigningen som en källa till säkerhet över yrkesvalet, om Gud 

inte vill att han ska bli präst så skulle han inte blivit prästvigd. Praktiken gav Daniella 

säkerhet över sina yrkesvalstvivel. 

 

TABELL 4 Behov av förberedelser inför den kommande prästrollen 

Mer praktiska 

övningar på 

Pastoralinstitutet 

Att ha arbetat inom 

kyrkan tidigare har 

positiv betydelse 

Praktikperioderna 

är värdefulla 

Mindre behov av 

prästutbildningen 

Adam 

Berta 

Cecilia 

Daniella 

Adam 

Berta 

Cecilia 

Berta 

Daniella 

Erika 

 

Upplevelser som nybliven präst 

Adam och Erika säger att det i början av pastorsadjunktstjänstgöringen var roligt att allt var på 

riktigt. Till exempel beskriver Adam att det var roligt att få döpa riktiga barn och att få bära 

prästskjorta. Flera av pastorsadjunkterna beskriver att det var väldigt nervös att hålla första 

dopet, högmässan, vigseln och/eller begravningen. Både Adam och Berta säger att det var 

nervöst att hålla det första dopet då de hade liten erfarenhet av barn. Cecilia säger att mycket 



52 
 

handlar om förberedelse men att hon känner sig ganska rustad nu, genom praktikerfarenheter 

och sådant. 

 

Flera av pastorsadjunkterna (Adam, Berta, Erika) säger att det är roligare att vara präst än de 

trodde. Cecilia säger att arbetsuppgifterna är som hon hade föreställt sig. Daniella säger att 

vissa aspekter av prästyrket är bättre än hon trott medan andra saker är värre, som det dåliga 

arbetsklimatet. Erika säger att det är mer skrivbordsarbete än hon föreställt sig, att det tar 

längre tid än hon trott att förbereda sig samtidigt som hon har stor frihet i att lägga upp sin 

egen tid. Arbetsuppgifterna beskrivs som varierande av alla pastorsadjunkter eftersom 

prästyrket innebär att möta människor blir arbetet mångsidigt då människor skiljer sig åt. 

 

TABELL 5 Upplevelser som nybliven präst 

Att vara präst är roligare 

än jag hade föreställt mig 

Att vara präst är ungefär 

som jag föreställt mig 

Att vara präst är värre än 

jag hade föreställt mig 

Adam 

Berta 

Daniella 

Erika 

Cecilia Daniella 

Erika 

 

Adam tycker att arbetsbördan varit lagom och tycker att det händer mycket i hans församling, 

som dop, vigslar och begravningar. Berta beskriver en varierande men strukturerad 

arbetsvecka med lagom arbetsbörda. Cecilia berättar att arbetsbördan varierar, ibland kör det 

ihop sig men i början av tjänstgöringen hade hon för lite att göra. Även Erika beskriver en 

ojämn arbetsbelastning. Det beror på vad som händer i människors liv hur prästens 

arbetsvecka blir, med exempelvis dop, bröllop, begravningar och själavård. Både Adam och 

Berta beskriver det speciella i att ha konfirmander då konfirmandläger innebär att prästerna 

arbetar i princip dygnet runt.  

 

TABELL 6 Pastorsadjunkternas upplevelse av arbetsbelastningen 

Liten arbetsbelastning Lagom arbetsbelastning Ojämn arbetsbelastning 

Cecilia Adam 

Berta 

Daniella 

Cecilia 

Erika 

 

Handledningens syfte och funktion 

Adam hade från början handledning en gång i veckan men numera en gång varannan vecka. 

Cecilia har handledarsamtal varannan vecka. Daniella och Erika har handledning en gång i 

veckan. Adam och Berta beskriver att handledningens syfte är att diskutera och reflektera 

över den nya yrkesrollen. Daniella säger att handledarsamtalen ägnas åt ventilering och 

praktiska frågor. Under handledningen får pastorsadjunkten chans att få tips och råd och 

möjlighet att bolla frågor och diskussioner med en präst som är mer erfaren än dem själva. 

Det är värdefullt för pastorsadjunkterna att kunna ventilera känslor och situationer som 

uppstått i samband med exempelvis begravningar och själavård. Cecilia och hennes 

handledare samtalade i direkt anslutning till hennes första mässa, dop och begravning. 

Tillsammans har de gjort en utvecklingsplan, vilket ingen av de andra pastorsadjunkterna 
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nämner. Både Cecilia och Erika pratar dagligen med sin handledare eftersom de arbetar 

tillsammans. 

 

Prästens viktigaste uppgifter  

Adam tycker att hans viktigaste uppgift är att förkunna evangelium och att ha ett öppet 

förhållningssätt gentemot sina medmänniskor där han inte dömer eller tvingar på någon annan 

sin tro. Även Cecilia ser som en av sina viktigaste uppgifter att förkunna evangelium, den 

andra är att ge människor hopp. Daniella vill inte stå i vägen för evangelium. Berta ser 

mening i alla sina arbetsuppgifter men lyfter fram tre uppgifter som extra viktiga, dessa är 

andakter för äldre, begravningar och högmässor. Cecilia vill arbeta för det goda och förmedla 

det som skänkt henne mening i livet. Det viktigaste för henne är att agera det ställföreträdande 

hoppet vid begravningar och visa att liv vinner över döden och att det goda har sista ordet. 

Även Erika tycker att hennes viktigaste uppgift är att hjälpa människor och ge dem hopp för 

att visa att ingenting är kört. Daniella tycker att alla uppgifter som innebär möten med 

människor är roliga. Hon beskriver att det är underbart att döpa och djupare att begrava än 

hon kunnat föreställa sig. Daniellas viktigaste budskap som präst är att alla är välkomna i 

Svenska kyrkans gemenskap.  Erika vill förmedla att kyrkan är prestigelös och att det är en 

plats där man får bara vara. 

 

TABELL 7 De viktigaste beståndsdelarna i prästens uppgifter 

Förkunna/Inte stå i vägen 

för evangelium 

Öppenhet/Gemenskap/Möta 

människor 

Godhet/Hopp/Hjälpa 

människor 

Adam 

Berta 

Cecilia 

Daniella 

Adam 

Berta 

Daniella 

Cecilia 

Erika 

 

Eftersom präster arbetar med människor går det inte att förbereda sig till 100 %, vad som helst 

kan hända ändå, menar Berta och Daniella. Att vara präst handlar om att möta människor i 

olika skeden av livet enligt flera av pastorsadjunkterna. De roligaste arbetsuppgifterna enligt 

Adam är att möta människor och hålla högmässor. Daniella säger att präst blir man genom 

övning och reflektion. Präster får ta del av känslor. Erika beskriver att hon får röra vid 

ensamhet och bräcklighet. Cecilia säger att präster förrättar både dop och begravningar och 

får hantera glädje, sorg och allt där emellan. Daniella anser att präst är en funktion, funktionen 

är att vara en kreativ teolog. Hon säger att präster ska vara analytiska och försöka tänka nytt 

och hjälpa människor hitta Gud utifrån egna förutsättningar. Erika tycker att samtalen är 

viktigast av hennes uppgifter. Flera av pastorsadjunkterna beskriver att de försöker få ut sina 

budskap om hopp och gemenskap i allt de gör, som predikningar, böner och annat. 

 

TABELL 8 Prästrollens dimensioner 

Människor Känslor Lära 

Adam 

Berta 

Daniella 

Cecilia 

Erika 

Adam 

Daniella 
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Svårigheter 

Adam nämner de oregelbundna arbetstiderna som svårigheter i yrket och att det därför är svårt 

ibland att kombinera arbete och fritid. Cecilia tycker att det är svårt att veta hur hon ska lägga 

upp äldreverksamheten då en del är dementa. Erika hade funderingar på hur hon skulle kunna 

hålla begravning om någon hon inte kände men det gick bra då de anhöriga försedde henne 

med information om den döde. Även Berta beskriver funderingar kring att hålla begravningar. 

Erika berättar om svårigheter vid själavård, att kunna dra gränsen och veta när hon ska slussa 

vidare till psykologkontakt. Cecilia beskriver ensamhet i arbetsuppgifterna och att det tar tid 

att lära känna en ny församling. Daniella vittnar om att präst är en synlig roll och förklarar att 

det är många som ser om hon har en dålig dag. Flera av pastorsadjunkterna beskriver en utsatt 

position, då det finns många som kan ha åsikter om vad som är lämpligt beteende för en präst. 

Samtidigt säger Daniella att alla präster är prövade av stiftet för att klara de påfrestningar som 

rollen innebär, genom att de antagits som prästkandidater. Erika redogör för funderingar om 

hur hon ska kunna axla prästrollen. Cecilia beskriver svårigheter i att växa in i prästrollen och 

funderingar kring sig själv i den nya rollen. Hon säger att hon ännu inte funnit sig själv i 

prästrollen. Trots att hon vetat om hur verkligheten ser ut så tycker hon att det varit jobbigt 

när hon själv erfarit det sjunkande gudstjänstdeltagandet. Berta beskriver utmaningen i att inte 

veta hur många som kommer att komma på gudstjänsten. Hon säger att det är olika saker att 

hålla gudstjänst för den vanliga gudstjänstbesökaren och att hålla gudstjänst för en fullsatt 

kyrka. Daniella beskriver att hon har vuxit in i prästrollen, hon känner att arbetet flyter 

mycket lättare nu och en säkerhet har infunnit sig, då hon inte är så rädd att göra fel längre. 

 

TABELL 9 Pastorsadjunkternas upplevda svårigheter i yrkesrollen 

Att handskas med 

det obekanta 

Att hitta balans i 

yrkesrollen 

Ensamhet/Synlighet 

i rollen 

Antalet 

gudstjänstbesökare 

Berta 

Cecilia 

Erika 

Adam 

Cecilia 

Cecilia 

Daniella 

Berta 

Cecilia 

 

Föreställningar om präster 

Adam berättar att de på Pastoralinstitutet pratade om att präster kan ha förväntningar på sig att 

vara på vissa sätt. Pastorsadjunkterna beskriver att det finns en bild av att präster är gamla, 

tråkiga, pryda, allvarliga, sexualneurotiska och av manligt kön. Präster har ingen humor, 

mässar och talar om för folk hur de ska leva. Berta berättar att det finns en bild av kvinnliga 

präster som mjuka, förstående, milda och bekräftande. Samtidigt blir folk överraskade när de 

möter pastorsadjunkterna och ser att dessa föreställningar om präster inte stämmer. Cecilia 

säger att folk då istället har lagt sig till med två bilder av präster, den vanliga prästen och den 

traditionelle prästen. Daniella är förvånad över hur lätt det är att överträffa människors 

förväntningar kring präster. Hon säger till exempel att dopfamiljer nästan förväntar sig att de 

inte ska känna sig delaktiga i det prästen gör och därför blir positivt överraskade av henne. 

 

Beteende 

Adam säger att han inte skulle göra vissa saker i prästskjorta som han skulle kunna göra 

privat, han anser dock att han är samma person. Präst är man dygnet runt, resten av livet och 
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Adam säger att det skulle bli konstigt om han var olika personer i tjänst och privat. Även 

Cecilia anser att om man inte lever som man lär så blir man en splittrad person. Berta nämner 

aspekten att präst är man resten av livet och att det är häftigt. Berta berättar att hon kan känna 

förväntningar på sig att hon ska vara tillåtande just för att hon är ung. En del blir förvånade 

över att Berta och Cecilia är präster. Berta, Cecilia och Erika berättar att en del människor 

ändrar beteende när de förstår att de pratar med präst, och exempelvis ber om ursäkt för att de 

svär. Cecilia säger dock att de flesta blir nyfikna när de hör att hon är präst och ställer frågor, 

även om en del också blir tysta av rädsla att säga något olämpligt. Pastorsadjunkterna räknar 

upp saker som folk inte tycker att präster kan göra, till exempel dricka vin (Berta) eller ta för 

mycket plats (Daniella). Berta berättar att hon slutat svära därför att det inte vore trovärdigt 

om hon svor. Hon säger att hon måste förena den hon är i tjänsten med den hon är privat. 

Berta säger sig att ha större ansvar än andra som inte är präster, till exempel att ta hand om 

den som mår dåligt. Daniella beskriver att hon måste koppla på den pastorala blicken och vara 

lyssnande. Även Erika uttrycker sitt ansvar för att vara ett gott föredöme i andras ögon, bland 

annat vad gäller att ge allmosor till tiggare. Daniella säger att det är domkapitlet som sätter 

gränserna för vad som är lämpligt beteende för präster men att det finns ett sunt förnuft att 

följa. Själv har det hänt att hon tackat nej till statistroller då hon inte ansett dem lämpliga för 

en präst, då bland det viktigaste för en präst är att inge förtroende. Erika säger sig märka att 

hon blir behandlad annorlunda när hon har prästskjortan på sig och tycker att det är jobbigt då 

hon inte vill ha någon särbehandling för att hon är präst. Deras kyrkoherde vill att de ska ha 

prästskjortan på sig bland allmänheten men Erika avstår ibland. Att inge förtroende och ha 

gott omdöme tycks centralt för pastorsadjunkterna. 

 

TABELL 10 Pastorsadjunkternas och omgivningens förhållningssätt gentemot präster 

Människor beter sig på ett 

visst sätt gentemot präster 

Präster kan inte göra vissa 

saker 

Präster har större ansvar 

än andra människor 

Berta 

Cecilia 

Erika 

Adam 

Berta 

Daniella 

Berta 

Daniella 

Erika 

 

Svenska kyrkan som arbetsplats 

Enligt Adam finns det förtroende för Svenska kyrkan bland allmänheten och han anser det 

viktigt att kyrkan arbetar för att bevara det goda ryktet. Även Cecilia säger att det finns 

förtroende och en positiv bild av kyrkan överlag. Erika är rädd för att det ska göras för 

drastiska förändringar inom kyrkan och vill att arvet ska bevaras samtidigt som förnyelse 

behövs. Även hon anser att det finns respekt för kyrkan bland folk i allmänhet. Adam tycker 

inte att man som präst alltid behöver tycka som Svenska kyrkan i stort. Berta menar att man 

kan gå ifrån vissa saker av pastoral omsorg för människan men uttrycker samtidigt vikten av 

att följa ordningen som finns inom Svenska kyrkan. Både Berta och Daniella påpekar att de 

aldrig tummar på religiositeten. Adam säger att han funderat över ibland om Svenska kyrkan 

är en bra arbetsplats för honom då han vet av egen erfarenhet att det är en speciell 

organisation att arbeta och det varit mycket skriverier om otydligt ledarskap och dålig 

arbetsmiljö. Dessa problem beskriver Daniella på sin arbetsplats och hon säger att det är så på 

flera ställen. 
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TABELL 11 Pastorsadjunkternas upplevelse av Svenska kyrkan som arbetsplats 

Det finns förtroende/ 

respekt för kyrkan 

Ordningen inom kyrkan 

måste följas 

Arbetsmiljön är speciell, 

ibland dålig 

Adam 

Cecilia 

Erika 

Berta 

Daniella 

Adam 

Daniella 

 

 

Stadsförsamlingar skiljer sig från landsortsförsamlingar 

Alla de intervjuade pastorsadjunkterna beskriver olikheter mellan församlingar i stad och på 

landsbygd. Flera av pastorsadjunkterna ser fördelar med den typen av församling som de 

arbetar i nu och nackdelar med andra typer av församlingar. Adam och Erika tror att det är 

svårare att skilja arbete från fritid om man arbetar som landsortspräst, eftersom alla då vet 

vem prästen är och det går inte att vara anonym. Adam, Berta, Daniella och Erika vill vara 

kvar i den typen av församlingar de är i nu. Endast Cecilia vill byta från landsortsförsamling 

som hon är i nu till stadsförsamling. Cecilia och Daniella är besvikna över arbetsklimatet i 

sina församlingar. Daniella berättar om arbetsplatsproblem orsakade av en dålig chef. Berta 

tror att hon tjänar på att församlingsborna känner till henne och hennes familj sedan tidigare, 

även om det även kan innebära vissa problem. Både Berta och Cecilia uttrycker att 

landsbygdsförsamlingar är mer traditionsbundna och att stadsförsamlingar möter andra typer 

av utmaningar. Samtidigt beskriver Erika att arbetet lite halkat in i samma hjulspår för hennes 

kollegor i stadsförsamlingen och att det skulle behövas nytt blod. Cecilia vill arbeta i 

stadsförsamling för hon tror att det är mer själavård i mer socialt utsatta områden till skillnad 

mot hur det är på landsbygden. Berta säger att det blir kontinuitet i landsortsförsamlingen där 

prästen kanske har följt en människa från dop till vigsel och begravt dess familjemedlemmar. 

 

TABELL 12 Pastorsadjunkternas upplevelser av församlingen de tjänstgör i 

Nöjd eller relativt 

nöjd 

Besviken Vill vara kvar i 

samma typ av 

församling 

Vill byta till en 

annan sorts 

församling 

Adam 

Berta 

Erika 

Cecilia 

Daniella 

Adam 

Berta 

Daniella 

Erika 

Cecilia 

 

Kollektiv prästidentitet  

Adam säger att alla präster är olika och har olika syn på hur en präst ska vara. Det är därför  

svårt att tala om en kollektiv prästidentitet. Adam hoppas att alla präster står på en gemensam 

grund som utgörs av det öppna och icke dömande förhållningssättet gentemot medmänniskor. 

Berta tror att det finns en gemensamhet i kärleken till Gud och Jesus men i övrigt finns så 

många olika sorters människor och åsikter inom Svenska kyrkan att det inte går att utröna en 

kollektiv yrkesidentitet. Cecilia anser att den kollektiva yrkesidentiteten hos präster vilar i 

vigningslöftena, kyrkoordningen och det faktum att alla präster delar samma ämbete. Daniella 

säger att det finns en lös gemensam yrkesidentitet hos präster. Erika anser att det på hennes 
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arbetsplats är svårt att känna gemensam yrkesidentitet då kollegorna sitter på olika platser. 

Således målar alla pastorsadjunkterna upp olika bilder av prästers yrkesidentiteter. 

 

Framtid 

För de pastorsadjunkter som prästvigdes i juni 2010 är det mest aktuella målet att få en fast 

tjänst någonstans. De två pastorsadjunkter som prästvigdes i januari 2011 uttrycker inte 

samma strävan just nu efter en fast tjänst men det är troligt att det är ett mål som kommer att 

kännas mer aktuellt för dem om några månader. Cecilias mest aktuella mål tycks vara att hitta 

sig själv i prästrollen men i framtiden kan hon tänka sig att arbeta som kyrkoherde. Det tycks 

som att forskning är prästers plan b för karriärbyte då Adam, Berta och Daniella berättar att de 

haft tankar om att forska. Berta säger att en anledning till att hon ville forska var att prästyrket 

verkade abstrakt medan studierna var mer konkreta. Erika beskriver det speciella i 

pastorsadjunktstjänsten, att vara på arbetsplatsen på bestämd tid. Hon funderar över om det är 

värt att starta upp viss verksamhet eftersom hon ändå inte kommer att stanna i församlingen. 

 

TABELL 13 Pastorsadjunkternas alternativa och framtida planer 

Forskning som 

alternativ plan 

Aktuellt mål att få 

fast tjänst 

Aktuellt mål att 

hitta sig själv i 

verksamheten 

Kyrkoherdetjänst 

som framtida mål 

Adam 

Berta 

Daniella 

Adam 

Berta 

Daniella 

Cecilia 

Erika 

Cecilia 

 

Jämförelser med teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

Berger och Luckmann (1979) menar att lärdomar från primärsocialisationen gör större intryck 

på individen än vad denne lär sig senare under livet. Det kan jämföras med att fyra av fem 

pastorsadjunkter har någon sorts kyrklig/kristen bakgrund. Pastorsadjunkterna har under 

primärsocialisationen kommit i kontakt med kyrkans värld och ser kanske därför en karriär 

inom kyrkan som något naturligt och åtråvärt. Flera av pastorsadjunkterna har arbetat i kyrkan 

innan präststudierna och har kanske redan då börjat socialiseras in i sin kommande prästroll 

och åtminstone Svenska kyrkan som organisation. 

 

Den tvekan som pastorsadjunkterna beskriver innan och under utbildningstiden kan härröras 

till Lauvås och Handals åsikt om att yrkesidentiteten inte blir fullständig innan inträde i 

arbetslivet. Till exempel berättar Berta att hon övervägde att forska för att prästyrket verkade 

abstrakt medan studierna var mer handfasta. All yrkespraxis som finns inom ett yrke går inte 

att lära ut i skolan utan en del saker måste upplevas på riktigt i arbetslivet. Flera av 

pastorsadjunkterna önskade mer praktiska övningar på Pastoralinstitutet men anledningen till 

upplägget på prästutbildningen är som det är kanske är för att det inte finns möjlighet att lära 

ut mer yrkespraxis, pastorsadjunkterna måste lära sig vissa saker först när de kommit ut i 

arbetslivet. Berta och Daniella nämner praktikperioderna som värdefulla och dessa är ju 

värdefulla vad gäller att lära sig praktisk yrkespraxis. Det är heller inte konstigt att 

pastorsadjunkterna beskriver sina upplevelser att prästyrket som annorlunda mot vad de 

förväntat sig då det är en annan sak att arbeta med en uppgift än att läsa om en uppgift. 
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Enligt Lauvås och Handal (2001) innebär yrkessocialisation att individen tillägnar sig 

yrkesgruppen regler, normer och värderingar. Pastorsadjunkterna beskriver detta genom att 

berätta vad präster bör göra, det vill säga inge förtroende och hjälpa människor, och vad 

präster inte bör göra, det vill säga svära, ta för mycket plats i en grupp eller agera oansvarigt. 

Viktiga socialisationsagenter under sekundär socialisation är, enligt Berger och Luckmann 

(1979), exempelvis arbetskamrater, massmedia, utbildningsinstanser och vänner. 

Socialisationsagenterna är betydelsefulla i individens skapande av yrkesidentitet. Därmed har 

det betydelse vad som gestaltas på teve, skrivs i tidningar och sägs i bekantskapskretsen om 

olika yrkeskategorier. Dessa vardagliga intryck om yrkesgruppers egenskaper formar 

individens uppfattning om yrkesgrupperna och om sig själv som yrkesutövare. Aurells (2001) 

resonemang om att även personer utanför den egna arbetsgruppen, som samhället eller 

anställda på det företaget som städaren arbetar på, påverkar individens yrkesidentitet stämmer 

överens med Berger och Luckmanns resonemang. Lauvås och Handal (2001) skriver att 

individen både fostras in i en yrkesgrupp och en organisation. Organisationskulturen påverkar 

individens värderingar om sitt yrke och sin yrkesidentitet. Berger och Luckmanns (1979) 

socialisationsbegrepp rymmer primär och sekundär socialisation. I primärsocialisationen får 

individen lära sig ”sanningen om världen och sig själv”. Under sekundärsocialisationen 

modifieras individens sanningsbild. Enligt författarna är det dock tydligt att individens 

påverkas starkt av de grupper som denne vill tillhöra. De allra flesta människor vill nog vara 

en del av samhället och de nyblivna arbetstagarna vill komma in i arbetsgruppen och tar 

därför in dessa gruppers uppfattningar om yrkesgruppen och om sig själv som medlem av 

yrkeskåren. Tidigare forskning om yrkesidentitet (Aurell 2001, Fransson 2006, Pingel & 

Robertsson 1998) har visat på betydelsen för individen av att tillhöra sin yrkesgrupp och 

behovet av att etikettera att ”så här är vi städare/lärare/undersköterskerskor etc.”, i likhet med 

Berger och Luckmanns (1979) resonemang om identifikation och socialisation. Både Hong 

(2010) som undersökt lärare och Aurell (2001) som undersökt städare, beskriver de båda 

yrkesgruppernas vilja att vara goda yrkesrepresentanter. Städarna i Aurells undersökning 

uttryckte viljan att göra ett bra arbete och många av dem arbetade till och med obetald övertid 

för att hinna utföra sina uppgifter på tillfredsställande sätt. Lärarna i Hongs undersökning 

talade om att vara duktiga lärare för att kunna åstadkomma positiva förändringar för sina 

elever, några av lärarna såg yrket som sitt kall. Det visar att lärarna och städarna vill 

identifiera sig med en positiv del i sin yrkesidentifikation, ”vi städare/lärare gör alltid ett bra 

arbete”. Även pastorsadjunkterna som intervjuats strävar efter att vara bra präster som gör ett 

gott arbete. 

 

Både Thunborg (2004) och Aurell (2001) menar att yrkesidentiteter påverkas i tre 

dimensioner: på individ-, organisations- och samhällsnivå. Detta beskriver även de 

intervjuade pastorsadjunkterna när de berättar om sina egna ambitioner som präster, Svenska 

kyrkans påverkan i deras yrkesutövande samt föreställningar om prästyrket som samhället 

bemöter dem med. Niemi och Paasivaara (2007) definierar yrkesidentitet som värderingar och 

trosföreställningar som styr röntgenfotografernas tankar och handlingar, vilket även stämmer 

in på pastorsadjunkternas beskrivningar av sina viktigaste uppgifter då de beskriver att de vill 

förmedla hopp, öppenhet, gemenskap, evangelium, med mera. Thunborg, Aurell samt Pingel 
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och Robertsson (1998) anser att yrkesidentitet formas och omformas genom sociala möten. 

Berger och Luckmann (1979) skriver att identitetskonstruktion sker genom sociala 

interaktioner. Även Lauvås och Handal (2001) kan sägas mena att yrkessocialisation sker 

genom socialt samspel då de skriver att yrkesidentitetskonstruktion sker genom handledning, 

praktik, yrkesutövande och samtal med kollegor. De intervjuade pastorsadjunkterna får alla 

handledning och verkar nöjda med det. Nasser-Abu Alhija och Fresko (2010) menar att de 

lärare som fått mer hjälp in i sina nya yrkesroller också uppvisar högre grader av 

tillfredsställelse än de lärare som fått mindre hjälp i yrkesblivandet. 

 

Fransson (2001) skriver att nyblivna lärare ofta upplever inträdet i arbetslivet som 

omtumlande då de egna föreställningarna om yrkesutövandet inte stämmer med verkligheten. 

Detta kan jämföras med att Lauvås och Handal (2001) skriver att utbildning ofta tenderar att 

lyfta fram idealiska framför faktiska förhållanden inom yrket. Huruvida prästutbildningen är 

upplagd så vet jag inte, men flera av pastorsadjunkterna har synpunkter på Pastoralinstitutets 

undervisning då de inte kände sig ordentligt förberedda inför yrkeslivet. Dock skriver Hoge 

(2002) att katolska präster upplever glapp mellan studier och yrkesliv och önskar 

handledning, praktik och bättre yrkesintroduktion. Hong (2010) menar att lärares 

yrkesidentiteter börjar formas under utbildningstiden för att sedan bli till konkreta och 

verklighetstrogna yrkesidentiteter efter inträde i arbetslivet. Det är således svårt att 

konkretisera yrkespraktik i utbildning, dock kanske det är mer nyttigt att lära sig i 

yrkesutförandet också. Rent praktiskt går det ju aldrig att bli fullärd, därför går det inte att lära 

sig allt arbetstagaren behöver veta i arbetslivet. Hur mycket information som än stoppas i 

prästutbildningen så kommer det alltid finnas moment av nervositet och känslor av 

otillräcklighet innan den nyblivna prästen har fått träna på arbetsmomenten praktiskt. 

 

Några av de intervjuade pastorsadjunkterna har beskrivit svårigheter i att utföra 

arbetsuppgifter de inte utfört förut. Även Bisholt (2009) har beskrivit detta i sin avhandling. 

Bisholt menar att nyblivna sjuksköterskor är som mest osäkra när det inte finns tydliga regler 

och riktlinjer att tillgå. För prästers yrkesutövande går det inte alltid att skriva ned 

förhållningssätt i alla situationer då det i interaktioner med exempelvis människor i sorg kan 

ske lite av varje, vilket flera av pastorsadjunkterna beskriver i att det inte går att förbereda sig 

till 100 % eftersom vad som helst kan ske när man arbetar med människor. Daniella menar att 

präst blir man genom övning och reflektion, vilket innebär att vissa situationer måste man 

ställas inför praktiskt och det räcker inte att bara läsa om dem. 

 

Fransson (2006) menar att lärares yrkesidentiteter i hög grad är individuellt förankrade då 

undervisningen sker bakom stängda dörrar. Det kan jämföras med prästers arbete som ofta 

sker enskilt, till exempel i samtal med människor eller förberedelser inför predikan. Av 

pastorsadjunkterna beskriver Cecilia ensamhet i sina uppgifter då hon har liten kontakt med 

sina prästkollegor. Hon har desto mer kontakt med frivilligmedarbetare och församlingsbor 

vilket kan jämföras med att lärarna har mera kontakt med elever än sina kollegor. Även 

Crawford, Brown och Majomic (2008) har skrivit om det ”osynliga” arbetet då de menar att 

en del i mentalsjuksköterskors yrkesidentiteter är att de arbetar i det fördolda eftersom 

mentala problem inte ses av samhället. Hoges (2002) undersökning visar att en vanlig 
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anledning till avhopp inom den katolska prästkåren i USA är att prästerna upplever ensamhet i 

yrket. 

 

Pastorsadjunkterna pratar om att de måste leva som de lär vilket även Åberg och Pettersson 

(1981) skriver. Cecilia säger till exempel att hennes identitet skulle bli splittrad om hon skilde 

mellan hur hon beter sig som präst och hur hon agerar privat. Det överensstämmer med vad 

Åberg och Pettersson menar att prästrollens religiösa dimension innebär att prästens trosliv 

levs både inom och utanför yrkesfunktionen. Prästerna som författarna undersökt ser 

förkunnelse och predikan som sina viktigaste uppgifter, vilket även några av 

pastorsadjunkterna gör. Att inte alla pastorsadjunkterna nämnt det konkret under intervjuerna 

kan också vara för att de ser det som självklart, då det bland annat uttalas i 

prästvigningslöftena att de ska föra ut evangelium. Även Hammar (1981) skriver om prästens 

uppgift att förkunna Ordet. Hammar tar också upp den flexibilitet som flera av 

pastorsadjunkterna nämnt, att prästen ska anpassa sig efter rådande situationer och 

församlingsmedlemmarna. Hammar skriver vidare att kyrkans identitetsarbete blivit eftersatt 

sedan lekmännen släpptes in i kyrkan. Det var dock 30 år sedan han skrev det men frågan är 

om inte prästernas identitetsarbete fortfarande är eftersatt eftersom de intervjuade 

pastorsadjunkterna har problem att identifiera sina yrkesidentiteter, åtminstone på det 

kollektiva planet. Däremot tycks de var och en för sig ha arbetat mycket med sin individuella 

identitet då de bland annat uttrycker hur de vill arbeta som präster. Bland annat nämner 

Daniella att det är viktigt för henne att förmedla att alla är välkomna in i kyrkan och Cecilia 

vill förmedla hopp. Det visar på att pastorsadjunkternas yrkesidentitet är individuellt 

förankrad i likhet med Franssons (2006) lärare snarare än kollektivt förankrad som Franssons 

undersökta fänrikar. 

 

Hoge (2002) skriver att katolska präster anser sig ha tung arbetsbörda. Några av de 

intervjuade pastorsadjunkterna nämner att arbetsbördan är varierande och att det ibland kör 

ihop sig men ingen av dem anser att arbetsbördan är konstant för hög. Dock var det en 

pastorsadjunkt som avböjde att delta i studien på grund av sin höga arbetsbörda, det är därför 

ingen omöjlighet att arbetsbelastningen är ansträngande för en del nyblivna präster. En del av 

de katolska prästerna påtalade dåligt ledarskap vilket även Cecilia nämner som ett stort 

problem på hennes arbetsplats. Även Adam nämner att Svenska kyrkan kan vara knepig att 

arbeta inom och Erika säger att det funnits vissa problem på hennes arbetsplats tidigare. Hur 

arbetsmiljön är inom Svenska kyrkan är inte en fråga som utres i denna studie men precis som 

på andra arbetsplatser kan den säkerligen förbättras. Alla de intervjuade pastorsadjunkterna 

ansåg att stads- och landsortsförsamlingar skiljer sig åt och hade åsikter om vilken sorts 

församling de vill arbeta i. församlingen tycks därför vara del av yrkesidentiteten, vilket 

överensstämmer med Hammars (1981) resonemang. Hammar skriver att prästens identitet inte 

kan existera utan församlingen. 

 

Av ovanstående diskussion kan följande slutsatser dras angående nyblivna prästers 

yrkesidentiteter: 

 Kyrkan finns internaliserad i relativt tidig ålder hos alla pastorsadjunkterna. 
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 Yrkesidentitetskonstruktion påverkas av flera dimensioner: individ, grupp/organisation 

och samhälle. Vad vänner och olika samhällsinstanser, som exempelvis skola och 

massmedia, påverkar vad det finns för bilder av olika yrken. Därmed påverkas 

nyblivna prästers yrkesidentiteter av en mängd olika intryck. 

 Det är svårt att formalisera yrkespraktik i utbildning så att nyblivna präster känner sig 

till fullo redo vid intåg i arbetslivet. 

 Handledning och annan yrkesintroduktion är värdefullt för nyblivna präster. 

 Prästers arbete är av sådan karaktär att den nyblivne prästen måste agera på eget 

initiativ för att situationen kräver det. Att arbeta med exempelvis människor i sorg 

eller sjuka människor innebär att mycket kan hända som prästen inte har räknat med 

innan. 

 Nyblivna prästers yrkesidentiteter är individuellt förankrade då åtminstone en del av 

arbetet sker avskilt från kollegorna. 

 Präster har krav på sig som sträcker sig utanför yrkesrollen. Prästen måste agera privat 

som denne gör i tjänsten för att fullgöra sina vigningslöften. 

 En viktig del i prästens identitet är den kristna läran och att förkunna evangelium. 

Pastorsadjunkterna har dock i sin individuella yrkesidentitetskonstruktion lagt in egna 

värdeord såsom att förmedla hopp, gemenskap, öppenhet och godhet. 

 Församlingen är en del av prästens identitet. 

Vilka beståndsdelar finns i nyblivna prästers yrkesidentiteter?  
Utifrån resultat och analys kan detta gemensamma innehåll i prästrollen utrönas. Dessa 

beståndsdelar svarar på den tredje frågeställningen i syftet: hur ter sig de nyblivna prästernas 

yrkesidentiteter – vad innehåller prästrollen? 

 

Kyrklig bakgrund 

Att ha kyrklig bakgrund på något sätt, till exempel rötter inom frikyrka (Erika), kyrkligt 

engagemang sedan tonåren (Adam) eller familjemedlemmar som arbetar/arbetat inom kyrkan 

(Berta, Cecilia, Daniella) har gjort att kyrkan varit del av pastorsadjunkternas tidiga 

socialisation. Några av pastorsadjunkterna har arbetat i kyrkan innan påbörjad prästutbildning 

vilket gör att de socialiserats in i att arbeta inom Svenska kyrkan. 

 

Prästutbildning och handledning 

Utbildningstiden och praktikperioderna har varit viktiga i pastorsadjunkternas formande av 

yrkesidentitet. Även om flera av pastorsadjunkterna uttrycker upplevda brister i utbildningen 

påtalar de samtidigt positiva aspekter med den. Inte minst har flera av pastorsadjunkterna 

funnit sina närmaste vänner under prästutbildningen och vänner är viktiga 

socialisationsagenter (Berger & Luckmann 1979). Det som gör pastorsadjunktsåret speciellt är 

att pastorsadjunkterna får handledning av en mer erfaren präst. För pastorsadjunkterna är detta 

värdefullt då det ger dem chans att ventilera, reflektera, diskutera och rådfråga olika 

situationer eller frågor som uppkommit. Eftersom det inte går att lära ut all yrkespraxis som 

ryms inom en yrkeskår genom utbildning är handledning i samband med faktiskt 

yrkesutövande praktiskt för att de nyblivna prästerna smidigt ska slussas in i sina nya 

yrkesroller. 
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Varierande och människoorienterat yrke  

Pastorsadjunkterna beskriver ett yrke som präglas av människor och vad som händer i 

församlingsmedlemmarnas liv. Pastorsadjunkternas uppgifter rör dop, konfirmation, vigsel, 

begravning, själavård, mässa, planering och olika typer av möten. Det är alltså en varierande 

mängd arbetsuppgifter i de nyblivna prästernas arbetsvardag. I fokus för yrkesutövningen står 

människan. Arbetsbelastningen är också varierande beroende på vad som händer i 

församlingsmedlemmarnas liv och vilket behov de har av sin församlingspräst. 

Pastorsadjunkterna pratar om att möta och samtala med människor. 

 

Prästuppgifterna är förenade med känslor och positiva egenskaper 

De nyblivna prästerna beskriver att deras uppgifter handlar om att möta människor både i sorg 

och glädje, ensamhet och bräcklighet. Flera av pastorsadjunkterna säger att det är roligare än 

de kunnat föreställa sig att vara präst, samtidigt som vissa aspekter av yrkesrollen är värre än 

förväntat. Adam beskriver att präster ska vara öppna och fördomsfria. Daniella säger att alla 

människor är välkomna in i kyrkans gemenskap. Hon beskriver sina uppgifter som djupa och 

underbara. Cecilia vill arbeta för det goda och förmedla hopp till andra människor genom att 

visa det som skänkt henne mening i livet. Berta tycker att alla hennes uppgifter är 

meningsfulla. Erika vill förmedla att kyrkan är prestigelös och en plats att vara sig själv på. 

 

Att arbeta i Svenska kyrkan 

Yrkesrollen påverkas av organisationen som denne verkar inom i allra högsta grad eftersom 

pastorsadjunkterna har vigt sina liv åt att föra ut Svenska kyrkans budskap. Alla utom en av 

de nyblivna prästerna pratar om evangelium, att komma med glädjebudskap och föra ut 

budskap om Jeus liv och handlingar. Att vara präst innebär också att förrätta kyrkliga 

handlingar vilket endast personer som är vigda för tjänst inom Svenska kyrkan kan göra. 

Arbetsplatsproblem inom kyrkan nämns också. Flera av pastorsadjunkterna uttrycker också 

glädje över att möta respekt, förtroende och positiva bilder av kyrkan bland allmänheten. 

Pastorsadjunkterna beskriver olikheter mellan stads- och landsortsförsamlingar, vilket gör att 

typ av församling som prästen arbetar i är en del av dennes yrkesidentitet. 

 

Regler och fördomar  

Alla pastorsadjunkterna pratar om vad präster bör och inte bör göra, således finns ett 

regelverk att följa i yrkesrollen. Präster ska leva som de lär vilket innebär att de även utanför 

arbetstid ska föregå med gott exempel. Pastorsadjunkterna nämner bland annat att präster inte 

får svära, vara berusade eller tappa omdömet. Präster har större ansvar än ”vanliga” 

människor att exempelvis hjälpa den som är ledsen eller inte har pengar. Att inge förtroende 

och ha gott omdöme tycks vara centralt för pastorsadjunkterna. I att vara präst ingår även att 

handskas med människors fördomar om yrkesgruppen. Det finns bilder av präster som 

tråkiga, pryda, allvarliga och humorlösa äldre män. En del människor ändrar sitt beteende när 

de pratar med präster. Även några av pastorsadjunkterna har ändrat sig beteende genom att 

exempelvis sluta svära. 
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Övning ger färdighet 

Flera av pastorsadjunkterna beskriver nervositet inför att utföra vissa uppgifter i början av 

pastorsadjunktsåret. Att vara oerfaren gör att det ibland är svårt att veta hur uppgifterna ska 

utföras. Pastorsadjunkterna nämner svårigheter som rör exempelvis begravningar, själavård 

och äldreverksamhet. Trots beskriva osäkerheter beskriver ingen av de nyblivna prästerna 

situationer som gått helt fel utan snarare att allting löser sig i slutändan. Ju mer erfarenhet de 

tillförskansat sig, desto mer säkerhet upplever pastorsadjunkterna i sina yrkesroller. 

 

Prästers alternativa planer 

Tre av pastorsadjunkterna nämner forskning som en alternativ plan. Det mest aktuella målet 

för pastorsadjunkter tycks vara att antingen få en fast tjänst eller att hitta sig själv och sin roll 

inom verksamheten. Detta är inte så konstigt med tanke på att de är nyblivna inom ett yrke 

samt att pastorsadjunktstjänsten är en tillfällig tjänst. 
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Avslutande kommentarer 

Att undersöka nyblivna prästers yrkesidentiteter har varit mycket intressant. Det har varit 

spännande att ta del av pastorsadjunkternas berättelser och jag har fått många nya lärdomar 

om yrkessocialisation. Jag försökte gå in i projektet med öppna ögon men trodde från början 

att jag skulle komma fram till ett resultat vad gäller innehållet i nyblivna prästers 

yrkesidentiteter. Vad jag däremot inte förväntat var att det skulle finnas gemensam 

yrkesidentitet som pastorsadjunkterna kanske inte var så medvetna om även om deras utsagor 

vittnar om att de står på en likartad grund. 

 

Att använda intervju som metod var ett bra val, det hade varit svårt att på annan väg få ta del 

av den information som pastorsadjunkterna delat med sig av på annan väg. Av de nio 

pastorsadjunkter som kontaktades valde fem stycken att ställa upp för intervju. Vilka motiv 

som fanns för intervjupersonerna är svårt att veta. Möjliga problem med urvalet är att de 

pastorsadjunkter som valt att medverka i studien exempelvis i högre grad är mer 

tillfredsställda med sina arbeten och/eller har en lägre arbetsbörda jämfört med de tre som inte 

velat medverka. En pastorsadjunkt avböjde medverkan på grund av sin arbetsbörda. En 

förklaring kan vara att den pastorsadjunkt som missnöjd eller besviken inte vill/vågar ställa 

upp för intervju, då det kan tänkas att det är ”roligare” att prata om sitt arbete om man också 

trivs. 

 

En tanke som jag haft med mig under studiens genomförande är den möjliga splittringen som 

kan upplevas att vara ny i sin tjänst, som pastorsadjunkterna är, och veta att man endast 

kommer att vara kvar på arbetsplatsen i ett år. En av pastorsadjunkterna beskrev detta i att hon 

inte visste om hon skulle satsa på att starta upp ny verksamhet i församlingen eftersom hon 

inte skulle kunna vara kvar för att fullfölja arbetet. 

 

Prästidentitet och yrkesidentitet tycks för mig vara detsamma. Anledningen är att prästen är 

sitt arbete. Den som prästvigs är präst i resten av sitt liv och bör leva efter kyrkans 

förhållningssätt. För att den egna identiteten inte ska bli splittrad måste prästen inkorporera liv 

och lära, det vill säga leva som denne lär. I inledningen skrev jag att ju svårare det är att få 

tillträde till en yrkesgrupp, desto starkare blir yrkessocialisationen. Prästyrket är ett stängt 

ämbete på så sätt att inte vem som helst kan bli präst. Det krävs antagning ifrån stiftet och en 

lång utbildning innan det slutgiltiga beslutet om prästvigning tas av stiftets biskop. Därför 

borde yrkessocialisationen vara stark inom yrkesgruppen präster. 

 

Det var uppenbart att pastorsadjunkterna upplevde praktiska övningar under prästutbildningen 

som viktiga inför yrkesutövandet. Även tidigare forskning visar på att praktiska moment är 

något som nyblivna arbetstagare upplever osäkerhet över. Svårare blir det för de yrkesgrupper 

som utför majoriteten av sina sysslor ”bakom stängda dörrar”, vilket Fransson (2006) 

påvisade i sin studie om nyblivna lärare och fänrikar. Prästyrket innebär både att framträda på 

”scen”, exempelvis under predikan under olika sorters gudstjänster, men prästens uppgifter 

utförs också till stor del i enskilda samtal där prästen är den enda yrkesverksamma. I sådana 

sammanhang kan det möjligen upplevas som ännu viktigare av den enskilde att ha övat 
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praktiskt under utbildningen då till exempel både präster och lärare är relativt ensamma i sitt 

yrkesutövande, till skillnad från fänrikarna i Franssons undersökning. Flera av 

pastorsadjunkterna nämnde fördelen av att ha arbetat i församling före prästutbildningen, då 

det skulle innebära bättre insyn i hur församlingsarbete kan utföras. Dock tror jag, vilket även 

Lauvås och Handal (2001) skriver, att det inte går att lära sig ett fullständigt yrkesutförande 

under utbildning utan pastorsadjunkterna behöver lära sig genom praktiska erfarenheter också. 

Pastoralinstitutet har som mål att göra de blivande prästerna trygga i sina yrkesroller men 

utbildning är bara startskottet på en yrkeskarriär. Dock kan en yrkesutbildning vara 

organiserad på olika bra sätt. Pastorsadjunktsåret var mer organiserad i stiftet X än i stiftet Y, 

dock har jag inte kunnat utröna någon väsentlig skillnad i resultat mellan pastorsadjunkterna 

från de olika stiften vad gäller förankring i yrkesroll och yrkesidentitet. Jag finner det 

intressant då jag kan tänka mig att en lägre grad av organisering kring det första 

yrkesverksamma året torde kunna leda till en ökad förvirring kring roll, funktion och identitet. 

 

För mentalsjuksköterskorna i Crawford, Brown och Majomics studie (2008) var 

vidareutbildning ett sätt att gå vidare och byta karriär. För präster tycks forskning vara en 

möjlig alternativ plan för dem som vill byta yrkesbana, vilket tre av de intervjuade 

pastorsadjunkterna nämner. 

 

Syftet och dess frågeställningar har besvarats. Hur yrkesidentiteter formas svarade 

litteraturstudien på. Yrkesidentiteter uppstår i samspel med omgivningen. Omgivningen kan 

vara samhället, organisationen, kollegor, utbildning, massmedia, vänner eller familj. För att 

kunna forma en yrkesidentitet måste individen tillägna sig och skapa mening av 

yrkesgruppens värderingar, normer och handlingsmönster. Hur de nyblivna prästerna 

socialiseras in i sina yrkesidentiteter svarade analysens teman på. Pastorsadjunkterna 

socialiserades in i sina nya yrkesidentiteter genom bakgrund, tidigare yrkesliv (inom kyrkan), 

prästutbildning, upplevelser i yrkesutförandet, handledning, egna värderingar, svårigheter, 

bemötande från andra människor, egna uppsatta regler för lämpligt beteende, Svenska kyrkan 

som arbetsplats samt typ av församling. Slutligen består nyblivna prästers yrkesidentiteter av 

ett flertal aspekter. Dessa är kyrklig bakgrund, handledning och prästutbildning, varierande 

och människoorienterat yrke, uppgifter förenade med känslor och positiva egenskaper, 

Svenska kyrkan, regler och fördomar, övning samt alternativa planer. 

 

Förslag till vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att gå vidare och undersöka är om det finns skillnader mellan 

nyblivna och mer erfarna präster. De intervjuade nyblivna prästerna trivs i sitt arbete och 

tycker att arbetsuppgifterna är varierande – gäller detsamma för präster som varit 

yrkesverksamma längre tid? 

 

Mitt resultat har visat att de intervjuade pastorsadjunkterna saknar en gemensam bild av 

prästers kollektiva yrkesidentitet. Finns det några bilder av kollektiv yrkesidentitet bland 

präster som varit yrkesverksamma en längre tid och vad kan eventuell avsaknad av 

yrkesidentitet leda till för verkningar för yrkesgruppen? 
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Opublicerade källor 

Brev från rekryteringsansvarig i stiftet Y till handledare rörande pastorsadjunkter. 

 

Interndokument från stiftet X angående pastorsadjunktsåret. 
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Bilaga - Intervjuguide 

Bakgrund 

 Ålder, familj, (fritidssysselsättning) 

 Tidigare sysselsättningar 

 Prästvigning, studieort 

 Varför präst? 

 Några andra präster i släkten eller bekantskapskretsen? 

Prästrollen  

 Vad gör du på jobbet? Hur ser en ”vanlig” dag ut? 

 Upplevelser 

 Svårigheter 

 Lättare 

 ”Vanligt jag” – ”prästjag” 

 Viktigaste uppgifter 

 Föreställningar om yrket 

 Mål 

 Kollektiv prästidentitet 

Yrkesintroduktion/hjälp in i yrkesrollen 

 Handledning 

 Pastoralinstitutet/universitetet 

 Praktik 

 Övrigt stöd 

Utbildningstiden vs. Arbetslivet 

 Tvivel 

 Förväntningar innan 

 Efter 

 Framtid 

Avslutning 

 Några tillägg? 

Tack för din medverkan! 

 


