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Abstract 
 
This paper discusses how six Swedish children experienced childhood growing up with a 

priest as a parent. The study investigates what factors might have affected the childrens 

religiosity and personal life. The study uses the socialization theory and the concepts of 

identity and social reproduction in order to answer the research questions. Semi-structured 

interviews have been used in this study. The results of this study showed that the occupation 

of their parents had no significant impact on the religiosity of the respondents. All of the 

interviewees went to church as children, but it did not mean they all committed to being 

Christians for the rest of their life. Previous research indicated that priest children were more 

likely to grow up to be priests. This research indicates that this is not always the case, based 

on the respondents. The study concludes that the priest children experienced that they did not 

receive specific roles or identities, its already been assigned by the society due to the 

occupation of the parents as priests. Even in adulthood, they were still referred to as priest 

children, and the priest children do not want to become priests because they missed their 

parents enormously since their parents were constantly working and were rarely around 

during their childhood. 

 
Nyckelord: Prästbarn, barndom, identitet, socialisering, sociala reproduktionen. 
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1. Inledning 
”Och jag var inte längre bara Ester. I kön till skolmatsalen hörde jag mattanterna viska till 

varandra… Nu kommer hon, prästdottern. Jag önskade att pappa hade ett vanligt jobb. Jag 

ville vara ett rörmokarbarn” (Roxberg, 2014:126). 

 

När jag gick på lågstadiet var det en kille i min parallellklass som hade en pappa som var 

präst. Jag minns att barnen i min skola sa att han var speciell på grund av hans bakgrund. 

Jag hade en förutfattad mening på hur han skulle uppföra sig och därmed placerade jag 

honom i en kategori eftersom han var prästens son. När det var dags att skriva en 

kandidatuppsats i religionsvetenskap ville jag skriva om prästbarn. Avsikten med denna 

studie är att undersöka hur prästbarn har upplevt sin uppväxt samt om föräldrarnas val av 

yrke har haft en avgörande roll för barnens identitet, religiositet och yrkesval. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur svenskkyrkliga prästbarns identitet har påverkats av deras 

uppväxt som prästbarn och hur föräldrarnas yrkesval har påverkat deras religiositet. Syftet 

är även att undersöka hur föräldrarnas yrkesval påverkat deras yrkesval. 

 

Frågeställningar: 

• Hur anser prästbarnen att deras uppväxt har påverkat deras identitet?  

• Vilken påverkan har föräldrarnas yrkesval haft på prästbarnens religiositet? 

• Vilken påverkan har föräldrarnas yrkesval haft på prästbarnens yrkesval?  
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2. Metod  
I metod och materialavsnittet kommer jag beskriva hur jag har genomfört undersökningen 

med hjälp av metod, urval, tillvägagångsätt, bearbetning, etiska aspekter och 

materialpresentation.  

2.1 Metod 
I studien har jag använt mig av en kvalitativ ansats som grund för mina intervjuer. Den 

kvalitativa metoden bygger på en forskningsstrategi där fokus ligger på ord och åsikter vid 

insamling av data (Bryman, 2011:150). I en kvantitativ undersökning behöver intervjuaren 

aldrig träffa personen, utan kan skicka ut enkäter till personer de aldrig träffat. Till skillnad 

från en kvalitativ undersökning där intervjuaren får en direkt kontakt och en social relation 

med undersökningspersonen. (Repstad, 2007:22). Genom en intervju vill forskaren bygga 

en nära relation med intervjupersonen för att ta reda på personens upplevelser, tankar, 

attityd och värderingar. Det är för att undersökningen har som grund i att samla in material 

från personer som berör forskningsområdet (Kaijser & Öhlander, 2011:30).  

 

Min undersökningsmetod är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. När en 

semistrukturerad intervjumetod utförs möts två personer och samtalar om ett ämne och 

ställer frågor kring det specifika ämnet (Bryman, 2011:203). Det är viktigt att skapa ett 

förtroende för varandra för att intervjupersonen ska svarar så ärligt som möjligt på frågorna 

som ställs (Holme & Solvang, 1997:105). Med semistrukturerade intervjuer vill inte 

intervjuaren mäta något resultat som ja och nej frågor utan mer öppna frågor. 

Semistrukturerade intervjuer ger även mig möjligheten att ställa följdfrågor för att utveckla 

intervjupersonens svar (Eliasson, 2013:26).  

 

Jag har valt att intervjua sex personer vars ena förälder arbetar eller har arbetat som präst 

under intervjupersonens uppväxt. Jag vill ta reda på hur hen har upplevt sin uppväxt och 

om förälderns yrke har påverkat hens religiositet. Intervjupersonen fick tillgång till 

frågorna som fanns i intervjuguiden innan intervjun. Jag ställde även följdfrågor för att 

kontrollera att personen uppfattat mina frågor korrekt för att få ett detaljerat och ingående 

svar. Generalisering blir ett problem i min studie och frågan blir om mina intervjupersoner 

blir representativa för alla prästbarn i Sverige? Det går inte att fastställa en slutsats av min 

studie för andra prästbarn på grund av att jag enbart har intervjuat sex prästbarn. Det jag 

kan fastslå är att resultatet som uppstått i studien är hur de sex personerna har upplevt sin 
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uppväxt, där för övrigt två är syskon (Bryman, 2011:367).  Intervjupersonernas kön kan 

eventuellt ha en påverkan på studiens resultat, dock anser jag att studiens resultat inte 

behövs ses genom ett genusperspektiv eftersom ett lika stort urval kvinnor och män har 

intervjuats. 

 

2.3 Urval  
Mitt urval blev ett strategiurval vilket innebär att personerna som intervjuades i min 

undersökning blev utvalda utifrån deras tidigare erfarenheter som barn till prästen. Vilket 

hjälpte mig att uppnå målet i min undersökning (Kaijser & Öhlander, 2011:30). Vidare 

valde jag att hämta information från barn där föräldern har eller har haft präst som yrke 

inom Svenska Kyrkan under barnets uppväxt. Information från intervjupersonerna är från 

en jämförelsevis homogen grupp, vilket leder till att informationen som har kommit från 

intervjupersonerna har varit likartad (Trost, 2005:140). Något ytterligare att tänka på är om 

en forskare känner att materialet känns mättat kommer intervjuaren inte få ut något nytt av 

en ny intervju (Repstad, 2007:92). Jag kände efter sex intervjuer att det fanns tillräckligt 

med material eftersom liknande svar framkom i mina intervjuer. Prästbarnen som jag har 

intervjuat kommer från olika delar av södra Sverige.  

 

2.4 Tillvägagångsätt  
Jag testade mina intervjufrågor på en vän för att jag själv skulle känna mig trygg och 

förberedd. Detta gav mig ett lugn och gjorde att intervjupersonen kände sig trygg om jag 

själv var trygg. Precis som Bryman (2012) nämner, om du gör några pilotintervjuer får du 

reda på om frågorna fungerar samt att du blir bekväm i metoden som du ska använda dig 

utav (Bryman, 2012:442). Jag fick tag i intervjupersoner genom att ringa till Svenska 

kyrkor för att prata med prästen och höra om de hade ett barn som skulle kunna tänkas 

medverka i en intervju. Tre av mina intervjupersoner blev jag rekommenderade genom 

bekanta vänner och jag hade inte haft någon personlig kontakt med dem före intervjun. 

 

Jag frågade intervjupersonerna om det fanns några oklarheter kring frågorna och om jag 

skulle förklara hur jag tänker med frågan före intervjun. Syftet med att de fick läsa 

frågorna före var för att intervjupersonerna skulle känna sig trygga med frågorna. Jag 

intervjuade ett prästbarn i taget och informerade dem om att allt som spelades in och 
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antecknades skulle bara användas till studien och inget annat (Bryman, 2011:212). Enligt 

Patel och Davidson (2011) bör intervjupersonen spela in intervjuerna vid en kvalitativ 

studie för att kunna skriva ut intervjupersonernas egna ord (Patel & Davidson, 2011:102). 

Slutligen informerade jag intervjupersonerna att de har konfidentiellt skydd samt att de har 

rätt att avbryta när som helst under intervjun om de skulle känna sig obekväma 

(Vetenskapsrådet, 2002:12).  

 

Intervjupersonerna godkände att jag spelade in intervjuerna och jag förklarade att 

inspelningen endast var till för att jag ska kunna gå tillbaka och lyssna på vad 

intervjupersonen har sagt. Jag behövde inspelningarna för att kunna transkribera svaren till 

mitt resultat i arbetet. Transkribera innebär att intervjuaren skriver ner vad 

intervjupersonen har berättat som kan ta flera timmar att skriva ner. Vilket det även tog för 

mig (Kaijser & Öhlander, 2011:104,107). Jag valde att följa min intervjuguide och ställa 

samma frågor till alla intervjupersoner, följdfrågorna blev dock olika beroende på vad 

personerna svarade. För att intervjupersonerna skulle känna sig trygga fick de välja själv 

var intervjun skulle äga rum (Repstad, 2008:95). De flesta intervjupersoner ville att jag 

skulle välja platsen där intervjun skulle äga rum. Jag valde att intervjua prästbarnen i lugna 

miljöer. Intervjun genomfördes i ett rum där buller och oväsen kunde stängas ute för att 

transkriberingen skulle bli lätt att hantera. När jag hade ställt min sista intervjufråga 

frågade jag om personen hade något själv att tillägga.  

 

Även valet av frågor kan ifrågasättas om de är relevanta för studien eller inte. En nackdel 

är att frågorna kan bli för personliga vilket leder till att intervjupersonen inte svarar ärligt 

(Bryman, 2011:203-204). Jag kände att mina frågor var lätta att förstå och välformulerade. 

Däremot kunde frågorna bli personliga men jag fick en känsla av att prästbarnen var 

väldigt öppna och pratade fritt utan att känna sig illa berörda. 

 

2.5 Bearbetning  
Intervjupersonens svar spelades in på mobilen och materialet jag fick transkriberades 

senare till text. Efter transkriberingen kunde jag se likheter och skillnader på svaren från 

intervjupersonerna. För att kunna redovisa svaren som jag fått har jag sammanställt 

intervjupersonernas svar i teman som presenteras i resultatavsnittet.  
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2.6 Etiska aspekter 
Det är viktigt att tänka på de etiska aspekterna för att skydda individerna från att utsättas 

för psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse. För att skydda individerna från detta 

måste följande fyra huvudkrav följas: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5-6).  

 

Informationskravet innebär att jag ska informera intervjupersonerna som deltar i 

undersökningen om studiens syfte, personernas rättigheter, att deltagandet är frivilligt och 

att informationen som samlas in endast kommer att användas för studie (Vetenskapsrådet, 

2002:7-8). Jag använde informationskravet i studien genom att jag informerade 

intervjupersonerna om studiens syfte och personernas rättigheter. Jag informerade 

intervjupersonerna om att allt som de säger kommer endast att användas till studie och inte 

till något annat. Samtyckeskravet behandlar att intervjupersonerna i min undersökning har 

rätt att själva bestämma över sin delaktighet i studien (Vetenskapsrådet, 2002:9-10). Jag 

förklarade för intervjupersonerna om deras rätt att bestämma över om de ville delta och att 

de hade rätt att avbryta under pågående intervju om de inte tycke att det kändes rätt. Jag 

berättade även att det är frivilligt och jag kommer inte att försöka tvinga dem att fortsätta 

intervjun om de väljer att avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att 

intervjupersonerna som intervjuas informeras om att de har rätt till anonymitet, vilket 

betyder att personuppgifter som är kopplade till intervjupersonerna inte är tillgängliga för 

obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002:12). För att förhindra att intervjupersonernas identitet 

ska kunna spåras har jag fingerat namnen på dem. Nyttjandekravet innebär att allt material 

som samlas in från enskilda individer under intervjun endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). Jag informerade intervjupersonerna om att 

allt de säger kommer endast att användas för min studie och inget annat.  

2.7 Materialpresentation  
I min studie har jag genomfört sex intervjuer där intervjupersonerna omfattar tre kvinnliga 

och tre manliga prästbarn. De sex fingerade namnen är: Kerstin, Rut, Nils, Casper, Petter 

och Pia. Bostadsortens namn för intervjupersonerna är borttaget i undersökningen för att 

intervjupersonerna ska kunna vara så anonyma som möjligt. 
 

 

Kerstin 
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Kerstin är 22 år gammal och uppväxt i en liten stad i Sverige. Kerstins mamma var präst 

som senare blev kyrkoherde och hennes pappa arbetar som säkerhetsansvarig inom 

kommunen. Hon är det yngsta barnet av fyra i familjen och idag studerar Kerstin fria 

kurser på ett universitet men i framtiden vill hon studera något inom psykologi. Hon tycker 

även om att umgås med folk och i framtiden vill hon arbeta med människor, Kerstin är 

övertygad om att det har mycket med att göra att hennes mamma är präst. Under sommaren 

brukar Kerstin arbeta i sommarkyrkan där hon leder middagsbönen och Kerstin har sin 

mamma som förebild. Slutligen tycker hon att hennes mamma är en underbar och öppen 

kvinna precis som hon själv vill bli. 

 

Rut  

Rut är storasyster till Kerstin och är 28 år gammal och även hon är uppvuxen i en liten stad 

i Sverige. Hon är äldst av de fyra barnen i familjen och idag arbetar Rut som officer och 

trivs med sitt yrke. Hennes förebild är hennes mamma och det beror på att hennes mamma 

är en genuin person, som tror på sig själv och på att människor har lika värde. Rut betraktar 

sig idag som en motiverad, engagerad och strukturerad person. 

 

Nils 

Nils är 48 år gammal och som liten bodde han på landet, men flyttade senare in till staden. 

Hans pappa var präst och hans mamma var hemmafru som prioriterade barnen och hon 

hade även en lärarutbildning. Nils kommer från en stor familj och är ett av fem barn och 

numera är han familjefar som arbetar med industri- och fastighetsautomation på ett större 

företag. Nils kan inte komma på någon han har sett upp till under sin uppväxt.  

 

 

Casper 

Casper är 28 gammal och växte upp mitt i centrum i en mindre stad. Caspers pappa är präst 

och mamma arbetar i en klädaffär. Casper är äldst av de tre barnen i familjen. Casper 

arbetar idag som lärare på en lågstadieskola och berättar att han brinner för sitt yrke. Han 

arbetar hårt för att motivera sina elever till att vilja lära sig. Han säger även att han är en 

person som älskar att umgås med sin familj. Under sin uppväxt hade Casper sin kusin som 

förebild när han var liten. Det beror på att hans kusin också arbetar som lärare och Casper 

såg upp till honom eftersom han inte har haft några äldre syskon att se upp till. 
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Petter 

Petter är 26 år gammal och växte upp på landsbygden, men när han var åtta flyttade han 

och hans familj in till staden. Petters mamma arbetar som sjuksköterska i kommunen och 

pappan som präst. Petter har två syskon, ett äldre och ett yngre. Petter är en student som 

studerar marknadsföring och arbetar extra på ett ålderdomshem. Han hade ingen speciell 

förebild i sin omgivning men han tycker om Zlatan Ibrahimovic för hans arroganta stil. 

 

Pia 

Pia är 32 år gammal och uppväxt på landet. Pias pappa var präst i grannstaden och 

mamman arbetade som förskollärare och Pia är en av familjens två döttrar, hon är det 

yngsta av de två. Pias förebilder är hennes mamma, pappa och storasyster. De är självklara 

förebilder för henne eftersom att hon såg upp till dem när hon var yngre, vilket de 

fortfarande är idag. Pia arbetar på ett sjukhus i en större stad och hon arbetade som 

sjuksköterska förut men efter en skada blev hon omplacerad. Hon fick arbete i receptionen 

på en av avdelningarna istället. Slutligen beskriver Pia sig själv med tre ord och de är: 

Positiv, omtänksam och envis, enligt Pia är det något hon har fått ärva efter sina föräldrar. 
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3. Tidigare forskning  
	  

3.1 Social bakgrund 
Falks (2001), Sandstedt (1986) och Nordlund (1974) har studerat om präststudenters 

sociala bakgrunder. Falk tycker det är intressant att barn till präster identifierar sig som 

prästbarn. Falk menar på att man aldrig har hört någon säga att den är ett ekonombarn. 

Prästens yrke påverkade barnet så starkt att föräldrarnas yrke blev en del av barnets 

identitet. Präst-varat gick över generationer där barnet identifierar sig som prästbarn istället 

för att säga ”min pappa är präst.” Prästyrket är inte enbart prästens identitet utan det blev 

även prästbarnets, prästbarnsidentiteten är något som omgivningen tilldelade prästernas 

barn (Falk, 2001:55). Sandstedt (1986) undersökning är från en annan tidsepok men är 

intressant eftersom den innehåller statistik om vilket yrke pappan till prästen hade när 

prästen var barn. Resultatet visade att 47,8 % av fäderna som deltog i undersökningen 

själva var präster (Sandstedt, 1986:149). Det visade även att ungefär 45 % av prästerna i 

Sverige kom från prästhem år 1740. Cirka 100 år senare hade denna procent nästan 

minskat med en tredjedel, vilket betydde att det endast är 15 % av alla präster kom från ett 

prästhem år 1840. Förr i tiden kom prästerna vanligtvis från ett prästhem. Sönerna till 

präster blev i större utsträckning präster, medan döttrarna vanligtvis gifte sig med en präst 

(Sandstedt, 1986:157). Sandstedts undersökning kan anses vara gammal men den är viktig 

för att visa på hur det var förr och även för att kunna jämföra resultatet i denna studie. 

 

Nordlund (1974) belyste några problem som kunde uppkomma när barn växte upp i en 

speciell miljö som ett prästhem eller pastorhem. Nordlund berättar att som prästbarn hade 

de förväntningar på sig att representera prästhemmet eftersom församlingens medlemmar 

hade öron, ögon och många tungor. Medlemmarna uppför sig som kontrollanter och 

registrerar hur prästbarnet uppför sig. Ett prästbarn i studien berättade att en person sa till 

henne att ”tänk på att du är prästens flicka och ska vara ett föredöme för andra…” 

(Nordlund, 1974:2). Nordlund nämner att prästbarn förväntas vara religiösa av 

omgivningen och att vissa föräldrar mådde dåligt om de såg att deras barn inte delade 

samma tro som de själva. Prästbarnen berättade att de sällan träffade sin pappa på grund av 

hans yrke. Det hände att barnen kunde säga ”dumma kyrka” som tar pappa ifrån mig, en 

aggressivitet som blev utfallet för pappans yrke som präst. Prästernas arbetstider var 
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annorlunda, för när prästen arbetade var alla andra lediga som exempelvis på lördagar och 

söndagar (Nordlund, 1974:33,37).   

3.2 Religiositet bland ungdomar 
Frisen och Hwang (2006) menar på eftersom samhället förändras påverkar det även 

förändringen på människornas religiositet. Idag förhåller sig ungdomar annorlunda till vad 

den äldre generationen gjort eftersom förut fanns det en religiös fostran i hemmet och 

enbart undervisning i kristendomskunskap i skolan (Frisén & Hwang, 2006:72). De flesta 

av dagens barn har inte vuxit upp i hem med religiös prägel. Även religionsundervisningen 

består enbart av en liten del av kristendomen och resterande av andra religioner och 

livsåskådningar. Samtidigt anses det att ungdomar inte längre följer traditioner som finns 

inom kristendomen. Idag väljer de att forma och bestämma sitt eget liv utan att blanda in 

religionen (Lindgren, 2009:132-313). En undersökning från Ungdomsstyrelsens (2013) 

visar hur viktigt personerna i Sverige anser att religion är för dem i deras liv. I 

åldersgruppen 16-74 var det 19,3 procent som svarade att religion var ganska viktigt eller 

mycket viktigt för dem i deras liv. Åldersgruppen under 30 år var det 45,6 procent som 

svarade att religion inte alls är viktigt för dem (Ungdomsstyrelsens, 2013:28). Även 

Hartman och Torstenson-Ed (2007) menar att barn i Sverige anser att religion inte är 

viktigt för dem. 41 procent av en studie på högstadieelever svarade att de visste att Gud 

inte existerade (Hartman och Torstenson-Ed, 2007: 146). 

 

Bortsett från Nordlunds forskning visar ovanstående forskning att det finns brist på 

undersökning om hur prästernas barn har upplevt sin uppväxt som prästbarn och deras 

religiösa attityder. Min studie blir en bidragande faktor till att förstå hur prästbarns uppväxt 

har varit med en religiös ledare och hur deras religiösa attityder har påverkats av förälderns 

yrke.  
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4. Teoretiskt ramverk   
I teoretiskt ramverk presenteras Giddens & Suttons (2014) Socialisationsteorin och 
identitets begrepp samt Jönssons (1993) begrepp social reproduktion för att analysera 
studiens resultat. 
 

4.1 Socialisationsteorin  
Där en människa växer upp blir förmodligen den mest betydelsefulla socialisationsinsatsen 

när det gäller livsåskådning och religion. I första hand är det föräldrarna, men även syskonen 

som fungera som religiösa förebilder. Familjer brukar hålla kontakt när de bor på samma 

ställe och på längre avstånd, därför är familjen viktig för ett religiöst engagemang (Furseth 

& Repstad, 2005:158). För att förklara människors religiositet används vanligtvis 

socialisationsteorin. Giddens & Sutton (2014) beskriver att socialisationen sker i två 

allmänna faser genom olika aktörer. Dessa två faser heter primär och sekundär socialisation. 

Vidare används termen socialisationsaktörer som är sociala sammanhang eller grupper, där 

grundläggande former av socialisationen inträffar. Den första fasen heter primära 

socialisationen och inträffar under den tidiga barndomen. Där familjen är den mest 

betydelsefulla socialisationsaktörerna under den primära fasen. Barnet lär sig även språket 

och beteendemönster i den primära fasen som kommer vara betydelsefulla längre fram. Den 

sekundära socialisationen är den andra fasen som träder fram under den senare delen av 

barndomen och pågår livet ut. Under den sekundära socialisationen tar andra 

socialisationsaktörer över familjens roll som aktörer. Det sker oftast på platser som i skolor, 

föreningar, organisationer och arbetsplatser som påverkar individen (Giddens & Sutton, 

2014:227).   

 
 

4.2 Identitet 
Sociala identiteter är att sätt att veta ”vem som är vem”. Man vet vem man själv är, de vet 

vem man är och man själv vet vem de tror att man är. Identiteter markerar likheter och 

olikheter i samhället där den personliga identiteten gör att personen känner sig olik andra 

människor. Identiteter har många olika ursprung som kan delas in i primära och sekundära 

identiteter, vilket kopplas samman med de primära och sekundära socialisationsprocesserna. 

Den primära identiteten skapas i början av människans liv och omfattar sådant som etnicitet 

och kön. Medan den sekundära identiteten tillkommer senare i barndomen och omfattar 

sociala roller och förvärvade positioner som konstrueras av den sociala omgivningen. Vissa 
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roller kan vara positiva och andra roller kan vara negativa. De negativa rollerna kan leda till 

isolering och dåligt självförtroende. Att bli identifierad av andra i omgivningen som 

prästbarn eller arbetarklass kan bidra till stolthet, men det kan även få en motsatt effekt och 

att personen känner en skam över att bli identifierad med en viss social roll i samhället 

(Giddens & Sutton, 2014:205,207).  

 

4.3 Social reproduktion 
Ett annat begrepp som kommer användas i analysen är begreppet social reproduktion och 

innebär att intressen från föräldrarna överförs till deras barn. Vilket beskriver 

reproduktionsbegreppet som hur samhällets kulturella och sociala ordning återskapas genom 

föräldrarnas socialisering utifrån ett sociologiskt perspektiv. Det betyder att barn som växer 

upp med föräldrar som är akademiker väljer själva att bli akademiker och barn som har 

föräldrar som är lärare väljer själva att bli lärare i större utsträckning (Jönsson, 1993:23). 

 

4.4 Teoretisk syntes  
Socialisationsteorin kommer hjälpa mig att förklara om religionen har överförts från 

föräldern till barnet. Övertar barnet samma religiösa engagemang eller är det andra aktörer 

som påverkar individen? Identitet i denna studie kommer att betyda i likhet med Giddens & 

Sutton (2014) förklaring, att andra identifierar en person efter en viss roll. Detta kanske inte 

alltid är positivt, därför vill jag se om intervjupersoner känner att de har fått en möjlighet att 

skaffa sig en egen identitet eller fått sina identiteter stämplade av omgivningen på grund av 

sina föräldrars yrke. Begreppet social reproduktion har jag valt att ta med i studien för att se 

om intervjupersonerna följer traditionen att själva bli präster. Vilket var mycket vanligt förr i 

tiden eller bryter mina intervjupersoner den sociala reproduktionen. 
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5. Bakgrund 

5.1 Kristendomens historia i Sverige  
Under 1100-talet blev Sverige kristnat av den katolska kyrkan och en ny grund skapades för 

det svenska samhället. Katolska kyrkans organisation var väletablerad och strukturerad 

eftersom kyrkan hade funnits i många år innan den kom till Sverige (Svanberg & 

Westerlund, 2011:89). En person som har varit viktig för de svenska prästerna i Sverige är 

Martin Luther. Han ansåg att kristendomen handlade om en personlig tro och inte traditioner 

som skapats av människor. Luther startade reformationen och fick en följd av att påven 

bannlyste honom. Luther påpekade även att påven inte skulle ha makten över alla kyrkor och 

nu såg många europeiska furstar sin chans att stärka sin makt och själva härska i landet, en 

av dessa var Gustav Vasa (Svanberg & Westerlund, 2011:89-90). Gustav Vasa tyckte inte 

om att påven hade makt i Sverige eftersom han ansåg att det inte kunde finnas två herrar i ett 

rike. Gustav Vasa strävade för att göra Sverige fritt från påven och reformationen gav 

argument för detta. Till slut bröt Sverige förhållandet med Rom och den katolska kyrkan. 

Vilket resulterade att Sverige blev protestantiskt och fick en ensam herre i Sverige, vid namn 

Gustav Vasa (Krauklis, 1999:137-138). 

 

Den tyske reformatorn Martin Luther anses vara prästgårdskulturens grundare. Han gifte sig 

med den före detta nunnan Katarina von Bora år 1525 och deras äktenskap var det första 

evangeliska prästäktenskapet. Enligt Luther är det den kristna människans plikt att föröka 

sig och han ansåg att Gud inte gjorde något undantag för prästerna och slutligen spred sig 

reformationen till Sverige (Reimers, 1993:20). Samma år som Luther gifte sig blev även 

Olaus Petri den förste prästen i Sverige som gifte sig och bildade familj. Petri höll med 

Luther om att det inte stod någonstans i Bibeln att präster är tvungna att leva i celibat. Petri 

och hans fru fick två barn, en son och en dotter. Hans son blev aldrig någon präst men 

dottern gifte sig med en präst. Det var inledningen på den långa traditionen som skulle leva 

kvar i prästkulturen att prästdöttrar gifte sig med präster. Slutligen när celibatet avskaffades 

efter reformationen fick de svenska prästerna gifta sig och skaffa barn. För prästfamiljerna 

tog det flera generationer innan de blev accepterade av samhället (Reimers, 1993:9-11). 

Trots att celibatet avskaffades blev vissa prästbarn illa behandlade av omgivningen på grund 

av att deras pappa var präst (Reimers, 1993:20-21).  
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Genom historien har det fötts många kända prästbarn som har satt avtryck i den svenska 

historian. Till exempel välkända personer som Carl von Linné, Per Daniel Amadeus 

Atterbom och Pehr Henrik Ling var prästbarn. Det är bara några av de hundratals kända 

prästbarnen som har satt avtryck i den svenska historian (Reimers, 1993:9). Prästsönerna 

blev oftast själva präster men även historiker och teologer (Reimers 1993:9,106).  

5.2 Religion i Sverige 
Sverige anses vara det land av alla länder på jorden som är det mest sekulariserade landet 

(Carlbom, Hedin och Månsson 2009, 226-227). Sekularisering innebär att religionen 

påverkar mindre i ett land eller att färre innevånare är religiösa, men det kan även innebära 

att staten är neutral i religiösa frågor. Själva grundbetydelsen för begreppet är egentligen 

att religiösa institutioner har haft stor inflytande och makt i ett land men med tiden har det 

blivit sekulära makthavare. Det innebär att religiösa institutioner förlorat inflytande, makt 

och stöd från folket till de sekulära makthavarna (Svanberg & Westerlund, 2008:32-33).  

 

Förutom att Sverige kännetecknas som ett sekulariserat land så kännetecknas även Sverige 

som ett land med många olika religioner och kulturer tack vare globaliseringen. År 1900 

ansågs Sverige som ett homogent land ur religiöst, kulturellt och etniskt seende. Andelen 

utlandsfödda bestod inte ens av en procent av landets befolkning (Anderson & Sander 

2009:15). Det har hänt mycket sedan början av 1900-talet i Sverige. Enligt Andersson och 

Sander (2009) har den siffran ökat från 0,7 till 20 procent i Sverige på 100 år. Invandringen 

av migranter till Sverige innebar inte endast ny arbetskraft och människor utan det innebar 

även nya religioner och kulturer tillkom till Sverige (Anderson & Sander 2009:15-16).  

 

Harman (1986) menar på att det finns flera olika faktorer som påverkar livsåskådning. Det 

kan vara sociala och psykologiska faktorer eftersom människor har olika personligheter. 

Sociala faktorer som påverkar individens livsåskådning är mesta i hushållet hos familjen 

där barnet växer upp. Det finns även andra sociala faktorer vilket är det sociala nätverket 

när barnet träffar kompisar i skolan även sociala medier har en påverkan på barnet 

(Hartman, 1986:164-165). Skolan och lärarna har ett inflytande på barnets livsåskådning 

eftersom barn har religionskunskap i skolan. Sedan 1900-talet har religionsundervisningen 

förändras i skolan från att enbart undervisa i kristendomen till att undervisa i många olika 

religioner och livsåskådningar (Hartman, 2000:216). Den psykologiska faktorn kan vara 

något som i Sverige kallas för Guds barnbarn. Det innebär att en person som har växt upp i 
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ett hem där religionen präglats starkt har kommit till skada på grund av religionen. Därav 

har dessa personer tagit avstånd från religion (Hartman, 1986:165-166). 
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6. Resultat 
I resultatavsnittet kommer jag att presentera prästbarnens upplevelser och svaren från 

intervjuerna. Resultatet presenteras utifrån mitt syfte och frågeställningar där jag kommer ta 

upp betydelsefulla svar från prästbarnen. Vidare har jag gjort tematiseringar för att 

tydliggöra intervjupersonens svar.  

 

6.1 Att vara barn i ett prästhem 
Prästbarnen berättade att de tyckte att deras uppväxt har varit bra och lärorik. Föräldrarna 

har inte varit den enda orsaken till att deras uppväxt har varit bra utan syskonen hade en 

betydelse. Det positiva med att växa upp med en präst i familjen var att prästen i familjen 

var lätt att prata med. Det är en trygghet att växa upp på det sättet och det negativa var att 

prästen i familjen var borta alldeles för mycket. Det ledde till att arbetsuppgifterna i hemmet 

blev ojämn eftersom föräldern med prästyrket arbetade mycket.  

 

I Petters fall var syskonen en bidragande faktor till att hans uppväxt var bra. Hans familj 

hade en bra relation i familjen och syskonen brukade hitta på saker tillsammans eftersom 

åldersskillnaden inte var särskilt stor. Petter och hans syskon hade en annan sorts respekt 

gentemot sin pappa än mot sin mamma. Eftersom när pappan inte var hemma uppförde de 

sig på ett annorlunda sätt än när han var hemma. Petter berättade att det berodde på att deras 

mamma fanns mer i deras uppväxt och det ledde till att han visste var gränsen gick när han 

skulle sluta retas. Vilket han inte riktigt kunde känna av hos sin pappa. När han blev äldre 

fick han en bättre relation med sin pappa och konstaterar att det var lärorikt med en pappa 

som präst. Petter pratade om sin pappa som en öppen person som förstod när han mådde 

dåligt. Han berättade även om negativa saker han upplevt under sin uppväxt: 

 
Det finns både positiva och negativa saker skulle jag säga, positivt är att pappa förstod en 

och såg hur man mådde, han var ju van vid att prata med alla sorters människor som hade 

olika problem. Det var självklart positivt att kunna prata med sin pappa när man ville lätta 

på hjärtat. Det som var negativt var att pappa jobbade mycket och jag minns att jag 

saknade hans närvaro ibland. Pappa jobbade även på helgerna och det var jobbigt för mig, 

för man ville ha sin förälder där som skulle kolla på ens fotbollsmatcher när man var 

yngre (Petter, 2016).  
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Petter berättar att hans uppväxt har varit bra men även varit jobbigt. Han hade det bra med 

sina syskon och tyckte att pappas yrke har lett till att hans pappa är väldigt tillmötesgående. 

Vilket han märkte av när han fanns där när Petter ville prata ut om sina svårigheter. 

Problemet var istället att Petters pappa arbetade när han var hemma från skolan eller på 

helgerna. Det ledde till att Petter tyckte det var jobbigt att hans pappa arbetade på obekväma 

arbetstider. Petter upplevde att hans pappa inte fanns lika mycket i sin barndom som hans 

mamma. Det var även något Nils upplevde under sin barndom att: 

 

Mamma var hemmafru och satte barnen främst i prioritetslistan. Pappa var präst och 

jobbade ganska mycket, så han hade inte lika mycket inflytande på barnen (Nils, 2016). 

 

Precis som Nils, kände även Kerstin att föräldern som var präst saknades under barndomen. 

Kerstin berättar att när hon var yngre var det hennes pappa som hon tyckte mer om och att 

hon var pappas lilla flicka, eftersom hennes mamma arbetade mycket kvällar och helger. 

Senare i tonåren vände det och numera är hon mammas flicka. Kerstin upplevde sin 

mammas arbetstider som något negativt eftersom jobbet kunde gå i första hand. Till exempel 

kunde hon arbeta under julen. Därför blev det jobbigt när familjen skulle planera helger på 

grund av sitt arbete som präst eftersom hon kunde ha jouren och var tvungen att rycka in 

ibland. Kerstin berättade att det var jobbigt som barn eftersom hon ville ha sin mamma 

hemma. Enligt Kerstin beror det nog på hur föräldern är som person. I hennes fall sa alltid 

hennes mamma ja till alla vilket ledde till att hon arbetade mer än vad hon egentligen skulle.  

 

När frågan kom hur det var att vara barn i familjen svarade Ruts att uppväxten var bra och 

trygg men att föräldern som var präst arbetade mycket: 

	  
Bra! Men mamma jobbade väldigt mycket. Vi är fyra syskon, med sex års skillnad mellan 

yngsta och äldsta så vi har växt upp nära varandra. Jag passade ofta mina yngre syskon, 

då jag är äldst av oss barn. Vi alla höll på med idrott så det blev massor av körningar för 

mamma. Jag skulle nog säga att jag hade en trygg och bra uppväxt, med en mamma som 

har lyssnat väldigt mycket, en person som jag har kunnat och fortfarande kan anförtro mig 

till […] (Rut, 2016). 

 

Utifrån Ruts uttalande går det att se att hennes mamma var mycket på jobbet men försökte 

vara en tillgänglig mamma under barnens uppväxt. Rut var äldsta barnet vilket ledde till att 

hon fick passa sina yngre syskon när hennes mamma arbetade. Vilken i sin tur ledde till ett 
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starkare band mellan syskonen. Trots att mamman arbetade mycket kan Rut ändå fastslå att 

hennes mamma har varit en viktig person i hennes uppväxt. Vilket nämns när hon säger att 

hon fanns där för henne när hon behövde prata ut och som hon fortfarande kan anförtro sig 

till idag. Förutom det negativa att mamman arbetade hela tiden så såg hon positiva saker hos 

henne och det är att hon är en väldigt lugn och eftertänksam person. Detta är något även 

Casper såg hos sin pappa. Caspers pappa är en förstående person som är lätt att prata med 

och det negativa var som även de andra tidigare har nämnt. Arbetstiderna som prästen kunde 

arbeta på var helger när resten av familjen var lediga. Pias uppväxt har nästan varit som Ruts 

med föräldrar som hon har kunnat prata om allt möjligt med. Pias gjorde något åt att hennes 

pappa arbetade så mycket: 

 
[…] jag minns att jag inte tyckte om att pappa jobbade mycket, jag kan faktiskt 

minnas att jag grät rätt ofta eftersom jag hade alltid roligt med honom när han var 

hemma. Ju äldre jag blev ju mer saknade jag honom, men då bestämde jag mig. Om 

pappa inte kan komma hem från jobbet får väl jag komma till hans jobb och vara där 

med honom. Självklart var jag inte så mycket mer med pappa eftersom han hade 

arbetsuppgifter. Men jag var i samma byggnad som honom och det räckte för mig. Jag 

träffade inte bara pappa i kyrkan utan jag fick nya vänner eftersom jag bodde utanför 

staden (Pia, 2016). 

 

Utifrån intervjupersonernas svar går det att se att växa upp i ett prästhem har sina för- och 

nackdelar. Prästbarnen tyckte att de hade en rolig och bra uppväxt. Som prästbarn hände det 

att de vistades mycket i kyrkan eftersom föräldrarna arbetade där. Kyrkan blev en plats som 

förknippades med både bra och dåliga minnen för prästbarnen. Det som var bra var att 

kyrkan var en plats där de skaffade många nya vänner som inte gick på samma skola som 

dem. Det som var mindre bra med kyrkan som alla intervjupersoner påpekade var att 

föräldern som var präst saknades mycket i ungdomsåren. Prästbarnen tyckte att föräldern 

arbetade mycket. De arbetade även på helgerna när resten av familjen var lediga. Slutligen 

berättade intervjupersonerna att ha haft en förälder som präst inte enbart var något negativt, 

utan även positivt för att det var lätt att prata med dem. Något annat värt att nämna är att 

föräldrarna var deras förebilder och de som format dem. Trots detta ville ingen eller blev 

ingen av prästbarnen en präst. Det berodde mycket på arbetsbördan och att föräldrarna 

sakandes under deras uppväxt vilket gjorde att ingen av dem ville bli präst. 
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Utifrån intervjupersonens svar är det tydligt att prästens yrke varit en avgörande roll för 

barnets nuvarande yrke. Fem av de sex intervjuade arbetar eller vill arbeta med att hjälpa 

människor. Det beror på att deras förälder var en präst enligt dem. Att ha växt upp med en 

förälder som är såpass godhjärtad och värnar över att hjälpa människor har fått dem att 

också vilja hjälpa människor. Hjälpsamhet är en god egenskap som har förts över från 

förädlarna till barnen. De vill försöka göra andra människor glada och hjälpa dem.  

 

6.2 Religiositeten hos prästbarnen  
Prästbarnen uttryckte sig över att de var religiösa som barn och att de hade en barnatro. 

Däremot tappade vissa av dem den kristna tron när de blev äldre och alla prästbarnen har 

gått i kyrkan som små. Kyrkan betydde aldrig något religiöst för prästbaren vilket beror på 

olika faktorer. När frågan kom om hur religiösa de var som barn och vad de tyckte om 

kyrkan svarade Nils:  
 

Jag hade en barnatro som kändes självklar. Höll den ganska privat. Det var först uppåt 

tonåren som tron ifrågasattes mer av kamrater med annan uppfattning[…] (Nils, 2016).  

 

Nils berättade att kompisarnas ifrågasättande fick Nils att tro ännu mer på sin religiositet. 

Nils nämner att när han blev äldre förstod han kristendomen och gudstjänsterna på ett helt 

annat sätt. Gudstjänster på söndagarna var inte utformade för att fånga barnens intresse eller 

uppmärksamhet. Därför var det bra att kyrkan drev barn- och ungdomsgrupper andra dagar i 

veckan för att lära barnen kristendomen på ett annat vis. Alla höll inte med om det Nils 

tyckte. Rut menade att kyrkan inte var en plats som hon besökte av religiösa skäl utan 

kyrkan var mer en plats som var en avslappnad miljö. Som barn tyckte hon om att följa med 

sin mamma till jobbet och när frågan kom hur religiös hon var som barn svarade Rut:  
 

Inte speciellt, följde med till kyrkan ibland, men mest som många barn gör "följde med 

mamma till jobbet". Som liten bad vi aftonbön, bara med mamma, men det slutade vi med 

när vi blev lite äldre […] Det hände att jag gick i kyrkan. Jag tyckte att det var en lugn 

och skön miljö, vilket jag fortfarande tycker. Jag har jobbat i kyrkan under några somrar 

så jag har varit där en hel del i tjänst också (Rut, 2016). 

 

Rut tappade sin barnatro när hon blev äldre vilket var tvärtemot Nils vars tro blev starkare 

med åren. Trots att hon inte var lika religiös längre innebar det inte att hon inte besökte sin 

mammas arbetsplats som var kyrkan. Rut poängterade att kyrkan var en behaglig plats att 
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vistas i. Trots att det religiösa engagemanget minskade arbetade hon i kyrkan under 

somrarna för att hon tyckte om att vistas där. En parallell med Petters svar, då Petter tyckte 

att kristendomen blev ett sätt för familjen att träffas och umgås: 

 
Jag var någorlunda religiös som barn, jag älskade att lyssna på pappa när han berättade 

berättelser från kristendomen. Pappa hade även en bra berättarröst och gillade att leva sig 

in i berättelsen, han kunde spela tre-fyra karaktärer samtidigt och det minns jag att jag 

tyckte om. Högtiderna tyckte jag också om för det var mysigt när hela familjen var 

samlad (Petter, 2016). 

 

Kerstin och Petter har svarat liknande om att kyrkan är en bidragande faktor till 

familjegemenskap, men i Kerstins fall tyckte hon att kyrkan var mer en samlingspunkt:  
 

Jag gick inte till kyrkan så som varje söndag men jag umgicks mycket med min mormor 

hon var alltid i kyrkan, hon var så stolt över att mamma var präst. Så jag och mormor satt 

ofta i kyrkan men det var mer för att jag tyckte det var kul och mysigt att höra när 

mamma pratar. När jag var liten så sa de att jag upprepade vad mamma sa tydligen. Jag 

tänkte inte, nu sitter jag här i kyrkan och är jättereligiös jag tänkte mer att nu är jag på 

mammas jobb och umgås med mamma […] (Kerstin, 2016). 

 

Utifrån Petters och Kerstins svar går det att avläsa att kyrkan inte enbart behöver vara en 

plats dit människor går för att be. Utan även en plats som är trygg och harmonisk att vistas i. 

Kyrkan och kristna högtider blev ett sätt att samla familjerna på. Båda tyckte om att höra 

sina föräldrar tala, vilket ledde till att de hade det lätt att tala med sina föräldrar. Det var 

även något som Pia höll med dem andra om. Hon tyckte om att höra sin pappa tala för det 

gjorde Pia stolt att hennes pappa var så omtyckt av väldigt många människor. Pia gick ofta 

till kyrkan som barn eftersom hon tyckte om att titta på sin pappa: 

 
[…] Jag tyckte om att vara i kyrkan, var där rätt ofta. Mycket beroende av att pappa 

jobbade där och det var roligt tyckte jag. Som jag kan komma ihåg var pappa inte bara en 

bra talare utan han kunde förmedla ett budskap till varje individ, kändes det som. Han var 

även omtyckt av många människor, något jag med ville bli. Men att predika ville jag 

aldrig göra, men att bli omtyckt av min omgivning var något jag önskade att jag med blev 

som pappa […] (Pia, 2016). 

 

Även Pia gick i kyrkan under en tid i hennes ungdomsår. Hennes pappa var omtyckt av 

omgivningen vilket fick Pia att med vilja skaffa sig en liknande roll i samhället. När 



	  

	   	   23	  

prästbarnen växte upp blev kyrkan ett ställe de besökte sällan. I Caspers fall försvann kyrkan 

från hans liv när han kom i kontakt med andra människor: 
 

Ja, jag har alltid gått i kyrkan. När jag var liten var det varje söndag men så småningom 

slutade jag besöka kyrkan, tyckte mer om umgås med mina kompisar. Som liten tyckte 

jag att det var roligt i kyrkan, men i tonåren blev det inte så många besök alls, kanske 

någon gång om året för att hälsa på, men inte något religiöst besök (Casper, 2016). 

 

Casper är idag ateist och berättar att han inte vet riktigt varför han inte är kristen än idag. 

Han har växt upp med kristendomen från barnsben men att vara religiös och troende var 

aldrig något som passade honom. En förklaring till detta är att han hittade andra intressen 

som var roligare än att besöka kyrkan. Kyrkan var en plats för honom att hälsa på sin pappa 

och pappas kollegor. När frågan kom om personerna är troende idag kunde tre av 

intervjupersonerna identifiera sig som kristna troende människor. Pia var troende men 

besökte inte kyrkan varje söndag, hon besökte kyrkan på jul och när hon hade tid. Nils var 

något mer aktiv i kyrkan och ansåg sig som en troende kristen. Han brukade besöka kyrkan 

vid de större högtiderna som påsk och jul. Även Petter såg sig själv som troende och påstod 

att det är på grund av en person: 
 

Jag är troende idag och det är mycket tack vare att pappa är präst skulle jag nog säga, hela 

min uppväxt har jag varit kring kristendomen. Jag ser mig själv som troende och tror på 

något men går inte i kyrkan (Petter 2016).  

 

Med utgångspunkt för det Petter nämnt går det att se att Petter är kristen och troende idag för 

att hans pappa är präst. Däremot är inte Rut och Kerstin troende kristna eftersom de inte är 

helt övertygade av kristendomen. Rut förklarar att hon tror på något men kan inte säga exakt 

vad det är. Hon tror på mänsklighet samt på att alla har rätt till att leva. Även Kerstin håller 

med om att vissa saker som finns i kristendomen men hon påstår sig inte vara övertygad:  
 

Jag vet inte om jag kan definierar mig som troende, jag tror ju på något men kanske inte 

tillräckligt. Jag tycker att jag är mer troende nu än vad jag var när jag var barn, det är för 

att jag förstår kristendomen nu på ett annat sätt än när jag var liten. Sen vill jag inte 

definiera mig med kristendomen på det sättet eftersom jag tycker det finns fel i historian 

om religionen, över lag. Men jag kan plocka bitar från kristendomen som jag anser är 

relevanta med dagens samhälle (Kerstin, 2016).  
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Utifrån intervjupersonernas svar går det att se att genom att vara prästbarn och att ha växt 

upp med kyrkan under sin barndom behöver det inte betyda att de kommer förbli kristna 

hela livet ut. Alla de sex prästbarnen hade en kristen barnatro men med åren förändrades 

detta för tre av dem och de andra tre förblev kristendomen trogna än idag. En av dem kände 

att hans kristna trosuppfattning stärktes ännu mer när han träffade andra människor som 

hade en annan trosuppfattning. De tre som inte kunde titulera sig själva som troende kristna 

hade även en kristen uppväxt och besökte kyrkan regelbundet. Än idag besöker de kyrkan 

men utan något religiöst syfte. De är mest i kyrkan för att hälsa på sin förälder och vistas i 

den avslappnade miljön som kyrkan erbjuder.   

 

6.3 Prästbarnens identitet  
Att växa upp som prästbarn blev jobbigare med åren, inte minst när de började skolan och 

kom i kontakt med andra människor i samhället. Känslorna bland prästbarnen var blandande 

men majoriteten ansåg att det var en börda att bli igenkänd som prästens son eller dotter 

eftersom barnets identitet kom i skuggan av förälderns yrke: 

 
[…] jag kände oftast det som negativt att identifieras som prästens pojke. Det kändes 

som att min egen personliga identitet kom i skuggan av vems pojke jag var (Nils, 2016). 

 

Utifrån vad Nils har berättat är det tydligt att hans pappas yrke påverkade hans identitet 

eftersom han blivit igenkänd som prästens son. Något Nils påpekade var att alla visste vem 

han var vilket fick han att tänka två gånger innan han gjorde något. Eftersom han blev lite 

hårdare dömd av en del människor om han gjorde något dumt. Nils berättar ytterligare att 

han hade en väldigt negativ upplevelse med att bli igenkänd som prästens son. Medan de 

andra tyckte det var okej att bli igenkänd som prästbarn. Det var mer blandade känslor bland 

de andra prästbarnen: 
 

Mina känslor var blandade, speciellt för att man bodde i en sådan liten stad att alla 

verkligen visste vem man var på grund av pappa. Det var jobbigt för mig att alla visste 

vem min pappa var och jämförde mig med pappa. Bland annat kunde folk säga att jag 

med kommer bli en lika bra präst som min pappa. Det minns jag att jag inte tyckte om. 

Jag ville bli bemött för den jag var och inte bemött på något speciellt sätt enbart för att 

min pappa är präst, jag minns speciellt att jag önskade att människor kunde se mig som 

den jag är och inte som prästsonen i staden (Petter, 2016). 
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Utifrån Petters uttalanden går det att se att det finns dubbla känslor i att bli jämförd med sin 

förälder. Det kunde vara jobbigt emellanåt eftersom omgivningen förväntar sig att barnet ska 

fortsätta i förälderns fotspår och bli en religiös ledare. Barnets identitet förvinner i prästens 

roll och hen får en roll som ett prästbarn. Däremot försökte aldrig föräldrarna sätta barnet i 

prästbarnsrollen utan det var omgivningen som gjorde detta. Pia tyckte om att bli igenkänd 

som hennes pappas dotter eftersom hon tyckte om honom väldigt mycket. Pia ville bli 

igenkänd som sin pappa för hon var stolt och såg upp till honom men hon ville inte bli 

igenkänd som prästbarnet. Pia berättar att det är en skillnad på att bli igenkänd som prästens 

dotter och som dottern till hennes pappa. Att bli titulerad som prästens dotter kände Pia att 

man var tvungen att leva upp till en specifik roll i samhället som en prästdotter förväntas 

leva upp till. Samhället har förväntningar på präster som de förväntas leva upp till vilket 

automatiskt leder till att de även har förväntningar på prästbarnen enligt Pia. Kerstin 

berättade att omgivningen har vissa förväntningar på barnet enbart för att föräldern var en 

präst: 
 

De säger ju att prästbarn är värst, jag tror nog det. Jag har nog lyckats med det, vi är fyra 

barn och det sprider sig snabbt i vår lilla stad vad man gör. Vi tycker det är kul, vi festar 

och är som alla andra ungdomar. Skillnaden är att alla vet vem ens förälder är. Folk jag 

träffade sa till exempel du får inte svära, dricka och röka men då berättar man bara att 

ens föräldrar är hur lugna som helst med det och då borde ju inte människorna runt om 

se något problem med det. Jag brydde mig inte vad folk sa så jag kände inte att jag 

behövde leva upp till ett prästbarn, det jobbiga var att man var tvungen att förklara att 

mamma är präst på jobbet och att hemma är hon min mamma (Kerstin, 2016). 

 

 

Utifrån Kerstins svar går det att se att hon inte brydde sig om vad omgivningen tyckte eller 

tänkte om henne. Hon vägrade leva efter andras förväntningar vilket även bekräftades bland 

de övriga intervjupersonerna med. De ville skapa sin egen identitet istället för att få den 

stämplad redan vid födseln på grund av förälderns yrke. Att vara ett prästbarn leder till att du 

blir igenkänd av människorna i staden. Kerstin poängterade att omgivningen tror att de 

känner barnet bara för att de känner till föräldern. De berättade att de blev igenkända på 

grund av prästföräldern, men aldrig på grund av den andra förälderns yrke. Ingen av barnen 

kände att föräldrarna hade tvingat dem att leva upp till några förväntningar som samhället 

ställt, utan det var mer omgivningen som har förväntningar på hur barnen skulle vara och 
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uppföra sig. Casper berättar att det är omgivningen som hade förväntningar på honom och 

såg Caspers pappa i honom: 
 

Många jämförde mig med min pappa och jag ville bli sedd som en egen individ och inte 

som prästens son. Människor hade förväntningar på mig men präst är aldrig något jag 

ville bli. Det var omgivningen som försökte sätta mig in den rollen, aldrig pappa eller 

mamma (Casper, 2016). 

 

Casper upplevde att människor förväntade sig att han skulle bli som sin pappa då han ofta 

blev jämförd med honom. Att bli igenkänd med sin pappa var något som Pia upplevde som 

positivt. Hon tyckte om sin pappa mycket och det fick henne att allt mer vilja vara som 

honom. Han var en förebild under hennes barndomsår och att få bli jämförd med honom var 

bara positivt enligt Pia. Även hon kände av att hon inte fick sin egen identitet som hon hade 

önskat. Hon tyckte om att bli jämförd med sin pappa men det hindrade henne för att bli sedd 

som den individen hon var och det hon stod för.  
 

Det har alla i min familj gjort eftersom jag är yngst så har jag få ta allas olika sidor. Jag 

har absolut sidor från pappa och mamma men även mina syskon, jag har alltid sett upp 

till dem. Som barn har jag alltid velat vara som min stora syster hon var helt annorlunda 

till skillnad från mig, inte utåt men hon var duktig i skolan och bäst på allt. Det var lite 

svårt som minst att överglänsa henne. Hon är den där människan som tar ansvar och jag 

är den som bara - det löser sig. Hon har nog format mig som barn (Kerstin, 2016). 

 

Kerstin nämnde att en bidragande faktor till hennes personlighet var att hon var yngsta 

barnet i familjen. Utifrån Kerstins svar går det att läsa av att familjen är en bidragande faktor 

till att hon är den hon är idag. Alla i familjen fungerade som förebilder men hennes 

storasyster var den hon formades mest av. Personer som har format prästbarnen är 

föräldrarna men även syskonen. Prästbarnen berättade att de har blivit formade till de 

individer de är idag till följd av deras föräldrar, skolan, vänner och familjemedlemmar. 

Utifrån intervjupersonernas svar går det att se att de har upplevt att deras egen identitet är en 

del av sina föräldrars identitet. Prästbarn, prästens dotter eller prästens son är något de 

ständigt fått höra under sina uppväxter och får höra än idag. Trots att de är vuxna idag blir 

de titulerade som prästbarn på grund av deras förälders yrke som präst. De har redan 

tilldelats roller i samhället på grund av att de har en förälder som är präst. De påpekar att det 

är omgivningen som har höga förväntningar på hur de ska uppföra sig. De blev igenkända på 

grund av prästföräldern men aldrig på grund av den andre förälderns yrke. De tydliggjorde 
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att som barn kände de aldrig av att föräldrarna tvingat dem att leva upp till förväntningarna 

som samhället ställde.  
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7. Analys 
 

Syftet var att undersöka hur svenskkyrkliga prästbarns identitet har påverkats av deras 

uppväxt som prästbarn och hur har föräldrarnas yrkesval påverkat deras religiositet. Syftet 

var även att undersöka hur föräldrarnas yrkesval påverkat deras yrkesval. Det ska även 

påpekas att intervjupersonernas uppväxtort har varit i små städer vilket kan ha påverkat 

deras uppväxt eftersom alla nästan känner till prästen och prästens familj.  
 

Utifrån de svar jag har fått av intervjupersonerna kan jag se en tydlig likhet med Falks 

avhandling (2001) om prästkandidaten som identifierade sig själv som ett prästbarn. 

Intervjupersonernas svar ledde till att jag fick fram liknande resultat som Falk (2001), 

nämligen att barnen blir identifierade med föräldrarnas yrke. Prästbarnen har höga 

förväntningar på sig att de ska vara snälla och ordentliga. Dessa förväntningar är något som 

omgivningen skapat och inte barnens föräldrar. En av de intervjuade upplevde att hans egen 

identitet försvann på grund av sin pappas yrke. Han blev inte sedd för den personen han var 

utan blev istället sedd som prästbarnet. Giddens och Sutton (2014) påpekar att 

identitetsrollen tilldelas av samhället och att rollerna de delas in i beror på ens bakgrund. En 

annan intervjuperson berättade att prästbarnsrollen innebar att alla visste vem ens förälder 

var och då trodde alla per automatik att barnet till prästen var en skötsam person. De 

förväntades inte svära eller dricka alkohol enbart för att ens förälder var en präst och 

omgivningens förväntningar var att prästbarnen ska vara precis som sina föräldrar. Även 

Falk (2001) menar i sin avhandling att föräldrarnas yrke inte är enbart prästens identitet utan 

det blir även prästbarnets. Det är personer i omgivningen som ger barnen prästbarnsstämpeln 

inte föräldern.  

 

Slutsatsen blir att prästbarnen känner att de inte får egna roller eller identiteter i samhället 

utan den har redan tilldelats dem av samhället på grund av föräldrarnas yrke. Under sin 

uppväxt har de fått leva i skuggan av sina föräldrars yrken. Där deras identiteter aldrig gått i 

första hand utan förälderns yrke blev en del av deras identiteter. Omgivningen antar att de 

känner barnet för att de känner till föräldern och då förväntas barnet att vara som sin 

förälder. Ingen av de intervjuade kände att föräldrarna tvingat dem att leva upp till några 

förväntningar som samhället ställt. Utan det var mer omgivningen som har förväntningar på 

hur prästbarnen skulle vara och uppföra sig. De blev igenkända på grund av prästföräldern 
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men aldrig på grund av den andra förälderns yrke. Även i vuxen ålder blir personerna 

fortfarande titulerade som prästbarn eller prästens barn fastän de är vuxna människor. 

Slutligen upplever prästbarnen att de inte kommer bort från sina prästbarnsidentiteter. Det är 

en identitet som de kommer få leva med livet ut.  

 

Utifrån resultatet av de sex intervjuer är det uppenbart att alla sex har upplevt en tydlig 

religiositet under deras barndom vilket sker i den primära socialisationen. Även deras 

sekundära socialisation har varit betydelsefull för prästbarnens religiositet. För prästbarnen 

har kristendomen alltid funnits med under deras barndomsår och kristendomen blev en 

naturlig del av deras liv. Barnen besökte kyrkan på söndagar för att se när deras förälder 

predikade i kyrkan. Berättelser från kristendomen och religiösa uttryck var något som 

familjen pratade om i hemmet. Kristendomen och kyrkan har satt avtryck sedan födseln på 

barnen, prästföräldrarnas värld som de lever i blev även deras barns värld. Detta benämner 

Giddens och Sutton (2014) som den primära socialisationen. 

 

Frisen och Hwang (2006) menar på att samhället har förändrats vilket har påverkat den nya 

generationens religiositet. Idag förhåller sig ungdomar annorlunda till vad den äldre 

generationen gör, vilket man även kunde se i denna studie. Två intervjupersoner berättar att 

de gick till kyrkan eftersom det var ett sätt att umgås med andra. De gick inte till kyrkan för 

att be utan för att träffa sina föräldrar som arbetade i kyrkan. Föräldrarna var en bidragande 

faktor till deras barndomstro. Prästbarnen nämner att de aldrig blev tvingade till ett religiöst 

engagemang utan valet har alltid legat hos barnen om de ville vara religiösa eller inte. Värt 

att nämna är att alla barnen hade en barnatro och gick till kyrkan regelbundet under sin 

barndom. När de blev äldre spenderade de mindre tid i kyrkan. Det berodde på att när barnen 

växte upp och började i skolan kom de i kontakt med nya aktörer i samhället. Bland annat 

vänner som hade andra normer och värden, vilket enligt Giddens och Sutton (2014) sker i 

den sekundära socialisationen.  

 

Samtliga intervjupersoner har på olika sätt blivit påverkade av den sekundära 

socialisationen. Ungdomsstyrelsens (2013) och Hartman och Torstenson-Ed (2007) studie 

visar att cirka hälften av yngre generationen svarat att religion inte är viktigt för dem. Vilket 

även visades i denna studie. Tre av intervjupersonerna berättar att de fortfarande är kyrkligt 

aktiva och troende idag. Fastän att de kommit i kontakt med nya människor i samhället med 

andra normer. De har behållit sin religiösa tro från barndomen och genom den sekundära 
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socialisationen har deras religiositet förstärkts. En av de tre intervjupersonerna berättar att i 

hans sekundära socialisation kom han i kontakt med religiösa och icke-religiösa personer 

vilket förstärkte hans trosuppfattning från den primära socialisationen. Han höll sin tro 

privat men när han kom upp i tonåren ifrågasattes hans trosuppfattning av kompisarna som 

hade en annan uppfattning, det stärkte hans trosuppfattning ännu mer. Utifrån vad de andra 

tre intervjupersoner har svarat kan man även se att deras sekundära socialisation har haft en 

påverkan för hur deras religiositet har utvecklats från den primära socialisationen. Giddens 

och Sutton (2014) beskriver att i den sekundära socialisationen kan barnets trosuppfattning 

påverkas när personen integrerar med människor som har en annan trosuppfattning och 

normer. En av intervjupersonerna är numera ateist till följd av att han påverkats av andra 

människor i samhället. De andra två intervjupersonerna har inspirerats av andra människors 

normer och beteendemönster. Vilket har resulterat i att de har valt att inte se sig själva som 

troende kristna idag. De kan välja ut relevanta delar från kristendomen som de anser är bra 

men inte allt för det finns vissa saker som de inte anser är relevanta i dagens samhälle.  

 

Resultatet visar att föräldrarna var en bidragande faktor till deras barndomstro men att 

föräldrarnas yrke som präst inte hade någon avgörande roll för deras religiositet. Det är den 

sekundära socialisationen som varit en bidragande faktor till deras nuvarande 

trosuppfattning. Även för de troende eftersom deras religiositet stärktes när de kom i kontakt 

med människor som hade andra värderingar. Prästbarnen blev aldrig påtvingade sin religion 

men självklart präglades deras uppväxt av den. De hade även fri vilja att välja 

trosuppfattning och blev aldrig påtvingade kristendomen av sin förälder. Trots att 

kristendomen präglade dem mycket under deras uppväxt skulle det inte betyda att de alla 

skulle förbli kristna livet ut. Mycket förändrades när de växte upp och kom i kontakt med 

andra människor i samhället. För vissa stärktes deras tro ännu mer och för andra tappade 

tron betydelsen helt. Sammanfattningsvis är det viktigt att komma ihåg att föräldrarna var 

enbart präster på arbetsplatsen och i hemmet var föräldrarna som vanliga föräldrar precis 

som i andra familjer. 

 

Utifrån intervjusvaren går det att se att ingen blev eller funderade på att bli en präst, men 

föräldrarnas yrkesval har påverkat deras nutida yrkesval. Sandstedts (1986) studie visar att 

prästyrket gick i generationer eftersom sönerna vanligtvis blev präster och döttrarna blev 

prästfruar. Resultat i denna studie var inte liknande resultatet som visades i Sandstedts 

studie. Eftersom ingen av intervjupersonerna blev präst eller hade någon tanke på att gå i 
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sina föräldrars fotspår och bli präst. Det berodde på att barnen upplevde att föräldrarna 

arbetade mycket och att barnen sakande förälderns närvaro i uppväxten. Vilket är i likhet 

med Lindgrens (2009) studie som visar att ungdomarna idag väljer att forma sina liv utan att 

blanda in religionen. Jönsson (1993) menar att föräldrarnas intressen överförs till barn och 

den sociala ordningen återskapas. Det innebär att barn som växer upp med föräldrar som 

präster bli troligvist själva präster i större utsträckning. Den sociala reproduktion av 

utbildning som föräldrarna hade var inget som mina intervjupersoner hade intresse av att 

ärva från sina föräldrar. Dock handlar inte den sociala reproduktionen enbart om 

föräldrarnas utbildning utan handlar även om föräldrarnas livsstilar. Det som gick att se var 

att prästens yrke har varit en avgörande roll för barnets nuvarande yrke. Det bekräftas när 

fem av de sex intervjupersoner nämner att de arbetar med att hjälpa människor eller vill 

arbeta med det i framtiden. Att få växa upp med en förälder som är väldigt godhjärtad och 

vill hjälpa folk är en egenskap de flesta barnen har fått ärva av sin förälder. Det innebär att 

den sociala reproduktionen även finns i min studie fast inte inom utbildningen utan i 

livsstilen. Därför blev följdfrågan om de själva skulle ha varit präster. Hur hade de då 

uppfostrat sina egna barn? Svaren blev att de skulle uppfostra sina egna barn på liknande sätt 

fast de hade försökt att arbeta mindre än vad deras föräldrar gjorde under deras uppväxt. 

Eftersom föräldern som var präst fanns inte lika mycket i barnets uppväxt som den andra 

föräldern.  

 

Nordlund (1974) menar i sin avhandling att prästen arbetade såpass mycket att barnet 

skapade en aggressivitet mot kyrkan för att prästen tillbringade mer tid i kyrkan än med sina 

barn under deras uppväxt. Detta är något mina intervjupersoner inte upplevde. Det fanns 

inget hat mot kyrkan utan det enda de önskade var att deras föräldrar skulle ha varit hemma 

lite oftare på helgerna. Slutligen ville inte intervjupersonerna arbeta lika mycket som sina 

föräldrar för de minns att de saknade dem mycket som barn. Det är något de inte vill att 

deras barn i framtiden ska göra.  

 

Slutsatsen visar att prästens yrke haft en avgörande roll för prästbarnens nuvarande yrke 

eftersom intervjupersonerna vill arbeta med att hjälpa människor precis som deras förälder 

fast inte inom kyrkan. Resultatet blir att uppväxten med en präst leder till att de fick ärva 

egenskaper som hjälpsamhet och att vara godhjärtad. De fick en känslomässig skolning i 

hemmet, de övades i empati. Det innebär att den sociala reproduktionen existerar i min 

undersökning. Inte inom utbildningen men inom andra områden eftersom ingen av de sex 
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intervjupersoner var eller funderade på att bli präst trots att föräldrarna varit barnens 

förebilder under deras uppväxt. Den sociala reproduktionen fanns istället från föräldrarnas 

livsstilar och hur de ska uppfostra sina barn. En av anledningarna till att ingen funderade på 

prästyrket var för att de märkte som barn att deras förälder som var präst inte fanns i deras 

barndomsår lika mycket som den andre föräldern gjorde som inte var präster.  
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8. Didaktisk reflektion  

I skolans läroplan för ämnet religionskunskap står det i ämnet syfte: 

”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska förhållningssätt 

kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera 

människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att 

tänka och leva. Undervisningen ska också̊ ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan 

förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund ”(Skolverket, 2011:137).  

Min studie om prästbarn kan diskuteras i undervisningen för att få en förståelse om hur 

människor växt upp med olika förhållningsätt och värderingar. Undervisningen kommer 

även att ge en möjlighet att förstå hur religion kan förhålla sig till social bakgrund. För att 

bryta ner alla fördomar som eventuellt finns om barn som kommer från en familj där den 

ena föräldern har ett yrke som en religiös ledare.  

 

Det finns flera punkter i det centrala innehållet som studien berör. Vilka jag som lärare 

kommer att kunna använda mig av senare: 

• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig 

uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.  

• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.  

• Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån 

till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser (Skolverket, 2011:138). 

Hade jag gjort en bredare analys och haft mer intervjupersoner i studien hade jag troligtvis 

kunnat se olika krav beroende på deras kön. Om det läggs olika krav på barnen beroende på 

om de är pojkar eller flickor. För att göra det krävs en bredare analys om hur religion 

förhåller sig till kön. Det hade varit intressant att lyfta en dialog med eleverna och diskutera 

vad de tycker om hur religion förhåller sig till kön gentemot tidigare forskning. 
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9. Vidare forskning  

Efter insamlat resultat har det kommit upp tankar om hur jag skulle kunna gå vidare inom 

området som jag forskat kring. Ett sätt att utveckla mitt studieområde hade varit om jag hade 

intervjuat fler än bara svenskkyrkliga prästbarn. Det hade varit intressant att intervjua barn 

till religiösa ledare med andra religioner och etniciteter. 
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10. Sammanfattning  
Studien handlar om hur prästbarnen upplevt sin uppväxt samt hur rollen som prästbarn 

tilldelats dem av samhället. Det ska även påpekas att det är enbart sex personer som har 

intervjuas. Deras uppväxtort har varit i små städer vilket kan ha påverkat resultatet eftersom 

alla nästan känner till prästen och prästens familj i mindre städer. Omgivningens 

förväntningar minskades aldrig på prästbarnet oavsett deras ålder. 

 

För att kunna besvara mina tre frågeställningar har jag utfört sex kvalitativa intervjuer med 

personer som är prästbarn. I analysavsnittet besvarar jag resultatet med hjälp av 

socialisationsteorin och begreppen identitet och social reproduktion. Socialisationsteorin 

använder jag för att se om föräldrarnas yrke påverkar prästbarnens religiositet. Begreppet 

identitet kommer hjälpa mig att se om intervjupersonerna har fått sina egna identiteter eller 

fått förälderns identitet på grund av prästyrket. Begreppet social reproduktion kommer 

hjälpa mig att se om personerna väljer att bli präster som sina föräldrar eller inte.  

 

Resultatet visar att förälderns yrke som präst inte har haft en avgörande roll för barnens 

religiositet. Utan det var när de kom i kontakt med nya människor utanför familjen. 

Resultatet visar även att ingen av prästbarnen blivit eller funderat på att bli präst trots att 

deras förälder var en så pass stor förbild. De arbetar eller vill arbeta med att hjälpa 

människor vilket beror på att de har växt upp med en förälder som präst. En orsak till varför 

de inte valde prästyrket är på grund av att prästbarnen upplevde att föräldern som var präst 

inte fanns i deras barndomsår lika mycket som den andre föräldern. Prästbarnen upplevde att 

de inte har fått egna roller eller identiteter utan att de redan blivit tilldelade av samhället på 

grund av förälderns yrke som präst. Även i vuxen ålder blir de fortfarande titulerade som 

prästbarn och det är en identitet som de kommer få leva med livet ut. 
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 

Intervjufrågor 

1. Din ålder? 

2. Bodde du på landet eller i staden som ung? 

3. Dina föräldrars yrken?  

4. Hur var det att vara barn i din familj? berätta 

5. Hur religiös var du som barn? berätta 

6. Gick du i kyrkan? Hur var det där? Tyckte du det var bra i kyrkan? Varför tycker du 

det/varför tycker du inte det?  

7. Vad hade du för tankar och känslor när du var mindre angående att vara ett prästbarn? 

Varför tyckte du så? 

8. Finns det något positivt och negativt med att växt upp med en präst i familjen? Berätta ett 

exempel 

9. Blev du retad i skolan eller i din stad/by på grund av din förälder?  

10. Hade ni några strikta regler i hemmet som du följde som inte dina vänner hade när du var i 

tonåren?  

11. Hur ser du på din uppväxt idag nu när du är äldre, saknade du något under din uppväxt? 

12. Kände du som barn att du hade möjlighet som enskild individ att bestämma din religion? 

berätta 

13. Hur är det som vuxen att ha en förälder som präst? 
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14. Vem är du idag?  

15. Vad jobbar du med?  

16. Är du troende eller kyrkligt aktiv idag? Varför/varför inte? 

17. Vad betyder kristendomen för dig? berätta 

18. Vem har du som din förebild och varför? 

19. Kan du se några fördelar med att vara prästbarn?  

20. Kan du se några nackdelar med att vara prästbarn?  

21. Upplever eller upplevde du som barn att du som var ett prästbarn hade någon sorts press på 

dig att leva upp till din roll? Kan du ge ett exempel om du kommer på något? 

22. Önskade du någon gång under din uppväxt att din förälder inte var präst? Om så varför? 

23. Vad eller vem har format dig till den du är idag? berätta 

24. Om du vore präst och hade ett barn, vad hade du gjort för det barnet? Hade du gett det 

samma uppfostran som du fick eller hade du ändrat på något?  

 

	  


