
 

  

  

 

Kandidatuppsats 

En kallelse från Gud? 
En studie om prästers och pastorers väg till religiositet 

Författare: Sara Karls 

Examinator: Kristina Myrvold 

Handledare: Roland Hallgren 
Termin: VT13 
Ämne: Religionsvetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: GI1203 



 

 

ABSTRAKT 

Titel: En kallelse från Gud? - En studie om prästers och pastorers väg till religiositet 

 

Av: Sara Karls 

 

Studiens syfte är att undersöka de faktorer som har format prästers och pastorers 

religiositet samt att testa om socialiseringsteorin och deprivationsteorin kan appliceras 

på studiens empiri. För att få svar på frågeställningarna har jag valt att använda mig av 

kvalitativ metod i form av intervjuer med två pastorer och fyra präster. De sex 

intervjuerna transkriberades för att sedan lyfta fram gemensamma mönster och teman. 

Resultatet visar att orsakerna till informanternas religiositet kan vara socialisation, 

ekonomiska förhållanden, trakasserier, ensamhet, värderingar, känsla av meningsfullhet 

samt psykisk och/eller fysisk obalans. Slutsatsen av studien är att orsakerna till 

informanternas religiositet är mångfacetterade men också likartade i vissa sammanhang. 

Samtliga informanters religiositet tycks ha påverkats av sin sociala omgivning och vissa 

kan ha påverkats av olika deprivationer. Socialiseringsteorin kan verifieras som en tydlig 

förklaringsmodell till samtliga informanters religiositet medan deprivationsteorin inte är 

en klar förklaringsmodell till min empiri.  
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1 INLEDNING 

Religionssociologerna Inger Furseth och Pål Repstad skriver att ”sociologer 

intresserar sig i hög grad för enskilda människor […]. En av de mest centrala 

sociologiska frågorna är: Varför handlar människor som de gör?” (Furseth & 

Repstad, 2005:151). Detta stycke påverkade mig när jag läste min andra termin i 

religionsvetenskap och ett intresse för människors handlande rörande religiositet 

väcktes. Innan ett letande efter förklaringar till varför människor blir religiösa måste 

man fråga sig om detta är ett ämne som berör, det många kallar, sekulära Sverige? 

Religionssociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann i Owe Wikströms bok 

Om heligheten: helighetens envisa vägran att försvinna: religionspsykologiska 

perspektiv hävdar att ”erfarenheter av transcendens och helighet utgör […] en 

universell komponent i varje människas liv” (Wikström, 1993:103). De menar att 

religiositet förekommer i olika former vilket de senaste decennierna har bevisats då 

religiositeten har gått från makronivå till mikronivå i många samhällen (Wikström, 

1993:103). Det mycket vanliga påståendet ”något tror jag på, men jag vet inte riktigt 

vad” (Wikström, 1993:112), kan ge en bra sammanfattad bild utav Sverige som ses 

som både ett sekulariserat men också privatreligiöst land. Wikström menar att 

svenskar egentligen är mer religiösa än vad vi tidigare har trott, fast i en annan form 

(Wikström, 1993:113). Han framhåller även att människan är gjord för att se 

sammanhang, mening och struktur med allt i livet för att känna sig tillfredställd 

(Wikström, 1993:124-125). Sammanfattningsvis anser Wikström att Sverige är 

sekulariserat på ett privatreligiöst sätt (Wikström, 1993:124-125). Enligt mig blir då 

den motsatta gruppen till de privatreligiösa, det vill säga de yrkesreligiösa en 

intressant grupp att undersöka då den är av minoritet. Trots sekulariseringen finns det 

människor som kan, genom sina livsberättelser, visa en annan sida av Sveriges 

religiösa sfär. Denna uppsats studerar sex präster och pastorer och dess religiositet på 

djupet för att få en bild av vilka orsaker som ligger till grund för deras val till ett 

religiöst liv.   
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med studien är att göra en undersökning om de bakomliggande faktorerna som 

har format prästers och pastorers religiositet. Genom att undersöka individens 

subjektiva värld och tankar på ett djupare plan ska studien försöka ge en bild av 

prästernas och pastorernas religiösa bakgrund. Undersökningen baseras på 

kvalitativa intervjuer med sex personer som är religiösa specialister inom kristna 

kyrkor i dagens Sverige. Syftet är även att testa om teorierna socialiseringsteorin och 

deprivationsteorin, som har olika utgångspunkter, kan appliceras på studiens empiri. 

Mina frågeställningar är således:  

 

1) Vilka är orsakerna till prästernas och pastorernas religiositet? 

2) Vilka är de gemensamma mönstren i informanternas uppfattningar om deras 

egen religiositet? 

3) Verifieras eller falsifieras socialiseringsteorin och deprivationsteorin som 

förklaringsmodeller till empirin? 

 

Uttrycket att ”få en bild av” är att föredra istället för att tala om att materialet ska 

sammanfatta eller spegla en religiös utveckling. Undersökningen har ett begränsat 

empiriskt material vilket gör att undersökningen kan ge exempel på hur religiösa 

specialister i svenska kyrkor uppfattar och förklarar sin egen religiositet. 
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3 BAKGRUND 

Bakgrundsavsnittet kommer att bidra till en bredare förståelse för denna studie där 

begreppsdefinition, tidigare forskning, Präster och Svenska kyrkan, Pastorer och 

frikyrkor samt prästers bakgrund kommer att presenteras. 

 

3.1 Begreppsdefinition 

Stort fokus i min uppsats riktas mot begreppet religiös vilket också används som ett 

återkommande begrepp i min intervjuguide. Religiositet är ett mångfacetterat 

fenomen och jag har valt att använda de amerikanska sociologerna Rodney Starks 

och Charles Glocks definition av religiositet i form av de fem dimensionerna; tro, 

religiös praxis, upplevelse, kunskap och konsekvens (Stark & Glock, 1974:14-16). 

Trosdimensionen handlar om att den religiösa individen har föreställningar som hon 

tror på och anser är sanna. Dimensionen om religiös praxis innefattar två perspektiv. 

Det ena perspektivet är offentliga och formella ritualer, religiösa handlingar som 

anhängaren förväntas utföra. Det andra perspektivet är tillbedjan som är mer 

privatiserad och informell än ritualerna. Upplevelsedimensionen omfattar att den 

religiösa personen någon gång har upplevt subjektiva upplevelser av en övernaturlig 

makt. Kunskapsdimension handlar om att den religiösa individen förväntas ha 

grundläggande kunskaper om sin tro. Konsekvensdimensionen innefattar följderna av 

det som kommit till uttryck i den religiösa individens tro, religiösa praxis, 

upplevelser och kunskaper (Stark & Glock, 1974:14-16). För att klassificeras sig som 

religiös i min studie skall informanten mer eller mindre berätta om erfarenheter och 

upplevelser som kan kategoriseras under samtliga dimensioner.  

 

Eftersom att religiositet är ett mångfacetterat fenomen lät jag mina informanter under 

intervjutillfället definiera begreppet religiös för att sedan berätta min definition. 

Detta gjordes för att undvika begreppsförvirring men också för att jag ska få 

bekräftat att informanten ingår under kategorin religiös för att undersökningen inte 

ska bli felaktig. 
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3.2 Tidigare forskning 

Religiösa människors bakgrund såsom religiös utveckling och engagemang är ett 

område som forskare har studerat. Nedan kommer ett urval av tidigare forskning att 

presenteras som är relevant för min uppsats.  

 

Religion som yrke: en studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och 

rolluppfattning vid 1970-talets slut är skriven av religionssociologen Anders 

Bäckström där han bland annat har låtit sig studera prästkandidater inom Svenska 

kyrkan år 1978, i form av en undersökning på 925 ifyllda enkäter (Bäckström, 

1983:16,18). Bäckström har bland annat fått fram att det inte finns en homogen 

grupp gällande prästkandidaternas bakgrund (Bäckström, 1983:107). Det finns med 

andra ord inte ”en yrkesvals- och socialisationsprocess till prästämbetet utan flera, 

varav två dominerande skilda socialiseringsvägar återfunnits (de typiska och de icke 

typiska prästkandidaterna)” (Bäckström: 1983:107). Bäckstöm menar att ”de 

typiska” är de prästkandidater som kommer ifrån kyrkligt aktiva hem och ”de icke 

typiska” är de kandidater som vuxit upp i ett frikyrkligt aktivt hem eller ett hem utan 

varken kyrklig eller frikyrkliga aktivitet (Bäckström, 1983;187). 

 

I Ulla Carin Holms avhandling Hennes verk skall prisa henne: studier av 

personlighet och attityder hos kvinnliga präster i Svenska kyrkan har 138 kvinnliga 

präster svarat på hennes enkätundersökning som tog sin början år 1977 (Holm, 1982: 

62). Holms resultat ger bland annat en bild av att vissa faktorer har påverkat 

informanterna mer än andra i valet av att bli präst (Holm, 1982:134, 137). Dessa 

faktorer är bland annat 1) uppvuxen i religiöst hem, 2) kristen omgivning och 3) 

gudstjänster (Holm, 1982:134-137).  

 

Göran Gustafsson har i sin bok Tro, samfund och samhälle: sociologiska perspektiv 

redovisat två äldre studier (år 1979 och 1992) om frikyrkor, byggda på kvantitativa 

och kvalitativa metoder (Gustafsson, 2000:71). Gustafssons tolkning av resultatet 

visade bland annat att majoriteten av frikyrkomedlemmarna hade ”genomgått en 

religiös socialisation i hemmet”. Han menar att en betydelsefull faktor till deras 



5 

 

 

medlemskap kan ha varit den religiösa uppväxten och uppfostran de fått (Gustafsson, 

2000:71). Likväl har många av medlemmarna även upplevt en omvändelse- eller 

avgörelseupplevelse under ett väckelsemöte eller under en lägervistelse (Gustafsson, 

2000:78). 

 

Kandidatuppsatsen Varför Gud? En studie av ungdomars religiösa attribution i 

Halmstad är skriven av Emma Göransson och Linn Jönsson ifrån Högskolan i 

Halmstad. Med hjälp av sina tio kvalitativa intervjuer med unga människor från 

religiösa ungdomsgrupper
1
 i Halmstad år 2010 kan de fastlägga fem orsaker till dessa 

ungdomars religiositet (Göransson & Jönsson, 2011:9, 35). Dessa orsaker är 1) 

uppväxten, 2) den sociala omgivningen, 3) känslan av saknad, 4) behov av 

förändring och 5) sökandet efter identitet och gemenskap (Göransson & Jönsson, 

2011:35).  

 

Kandidatuppsatsen vid namn Gud som haver människan kär, se till mig som vuxen 

är. En studie om att bli religiös i vuxen ålder är skriven av Mao Engzells ifrån 

Högskolan i Gävle. Uppsatsens metod har varit i form av litteraturstudier, en intervju 

med en före detta präst inom Svenska kyrkan samt nio enkäter har besvarats av 

medlemmar från Svenska kyrkan (Engzell, 2007:7, 28). Engzell har fått fram hur 

hennes informanter har blivit religiösa i vuxen ålder (Engzell, 2007:23). Studiens 

slutsats är bland annat att de religiösa informanterna sökt sig till religionen efter yttre 

omständigheter såsom dödsfall, skilsmässa eller dylikt samt att de har sökt Gud för 

att de har en längtan efter eller ett behov av något (Engzell, 2007:23).  

 

Vilka bidrag ger föreliggande undersökning till aktuell forskning? Föreliggande 

studie har en ny urvalgrupp bestående av både präster och pastorer från olika kristna 

samfund, Svenska kyrkan och frikyrkor. Dylika urvalsgrupper har inte framkommit i 

tidigare forskning där urvalet i de flesta fall har varit ifrån Svenska kyrkan med 

grupper såsom exempelvis kvinnliga präster, prästkandidater, ungdomar och vuxna 

                                                   
1
 Författarna väljer att inte ange de specifika religiösa ungdomsgrupperna för att för att kunna ge en så 

objektiv bild som möjligt, samt för att värna om informanternas anonymitet. 
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församlingsmedlemmar. Dessutom har studiens urval en bred spridning angående 

ålder, kön och geografisk hemvist. Detta gör att min studie tillför ny kunskap kring 

olika präster och pastorers bakgrunder. Föreliggande studie ger kvalitativa data i 

form av sex djupintervjuer. Tidigare har fyra av fem tidigare forskningsskrifter 

grundat sig på kvantitativa metoder i form av enkätundersökningar vilket gör att min 

forskning bidrar till förståelse till en ny urvalsgrupp. Föreliggande studie ger en 

aktuell forskning, till skillnad från den tidigare forskningen som har äldre upplagor 

där deras undersökning tog sin början år 1977, 1982, 1985, 2007 samt 2010. Världen 

är under ständig förändring, inte minst sekulariseringsprocessen, vilket gör att min 

studie har aktuella empiriska material.  

 

Tidigare forskningsresultat motsvarar resultatet i min uppsats både ur ett 

socialiserings- och deprivationsperspektiv. Uppväxt i religiös miljö, socialt 

kontaktnät samt känslan av att sakna något har varit orsaker till informanternas 

religiositet, både från tidigare forskning och föreliggande studie. Att informanterna i 

uppsatsen inte har varit en homogen grupp angående deras bakgrund kan också ses i 

Bäckströms avhandling (Bäckström, 1983:197). Även en mystikupplevelse visade 

sig som en orsak till en av föreliggande studies informant vilket också kan ses i 

Gustafssons litteraturverk (Gustafsson, 2000:78). Dock skiljer sig dessa studier åt 

angående mystikupplevelsen då min studies informant representerar Svenska Kyrkan 

och Gustafssons studie representerar frikyrkor.   

 

3.3 Präster och Svenska kyrkan 

Urban Claesson belyser att Svenska kyrkan, som är en luthersk kyrka, var förenad 

med staten i nästan 500 år men upphörde att gälla år 2000 (Claesson, 2008:89). 

Denna förening mellan kyrka och stat, menar Claesson, är en förklaring till varför vi 

har en svensk kyrka och härstammar från en tid då Sverige endast tillät en religion 

(Claesson, 2008:89, 91, 97). Historiskt sätt i det gamla Israel var den kristna prästen 

en så kallad offerpräst med uppgift att upprätthålla kulten i Jerusalems tempel 

(Denzler, Ewald, Beskow & Svensson, 2006:406). Allt efterhand fick prästerna  

överta fler liturgiska uppgifter som från början endast ansågs vara biskopens uppgift. 
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Reformationen gjorde att prästen hade kvar sina liturgiska uppgifter, men att 

predikan blev dennes främsta uppgift (Denzler, Ewald, Beskow & Svensson, 

2006:406). Idag har prästen i Svenska kyrkan till uppgift att dela tro med människor 

och att förkunna Guds ord (Svenska kyrkan, u.å.). Orsaken är den att ett växande av 

individens tro ska ske. Dessutom skall prästen leda en församling genom 

gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Fem och ett halvt års högskoleutbildning 

krävs för att bli präst idag där man läser teologi och/eller religionsvetenskapitel 

Sedan måste personen som önskar bli präst bli antagen av en Biskop. För att detta 

ska ske ställs några krav: 1) ha en god förbindelse med Svenska kyrkan, 2) vara aktiv 

i en församling, 3) ha ett personligt andaktsliv samt 4) vara öppen för att samtala om 

sin tro (Svenska kyrkan, u.å.). Sören Ekström (1994:26) skriver att en fråga som 

bland annat varit aktuell inom Svenska kyrkan under 1900-talet har varit om kvinnor 

ska ha rätten att bli präst. Efter ett kyrkomöte år 1958 bestämdes att även kvinnor 

skulle få tillträde till prästämbetet och året därpå prästvigdes de första kvinnorna 

(Ekström, 1994:26).    

 

3.4 Pastorer och frikyrkor 

Litteraturverket Religion i Sverige (Svanberg & Westerlund, 2008: passim) anger att 

Svenska baptistförbundet uppkom under 1500-talet, Svenska missionskyrkan på 

1850-talet, Pingströrelsen år 1906 samt Evangeliska frikyrkan år 1996. Genom denna 

information kan man konstatera att de ovannämda frikyrkorna i sig, samt pastorn 

inom frikyrkorna inte har några historiska rötter längre tillbaka i tiden i jämförelse 

med prästen inom Svenska kyrkan (se kap. 3.3: Prästen inom Svenska kyrkan). 

 

Jan-Åke Alvarsson menar att Pingstkyrkans namn har kommit utav deras fokus på 

pingsten (Alvarsson, 2008:179). Alvarsson framhåller vidare att Pingströrelsens 

karaktärsdrag är bland annat fokus på andliga upplevelser, tungotal, vuxendop samt 

sång och musik. Förkunnaren kallas även för pastor (Alvarsson, 2008:182). Nils-Eije 

Stävare upplyser att Pingstkyrkan har ansett att en längre teoretisk 

predikantsutbildning har varit en felaktig handling. De menar bland annat att detta 

skulle strida mot deras policy om att bevara föreståndarens originalitet (Stävare, 
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2007:87). Pingstkyrkan har alltid accepterat kvinnliga predikanter men inte förrän 

efter 1950-talet bejakades kvinnliga pastorer (Pingst, u.å.). Innan dess var det alltid 

manliga pastorer (Pingst, u.å.). Den ekumeniska kyrkan, i detta sammanhang, består 

av Svenska missionskyrkan, Svenska baptistsamfundet och Evangeliska frikyrkan 

och har också pastorer som förkunnare. Göran Gunner belyser att Svenska 

missionskyrkan lägger betoning på individens gemenskap med Gud, gudsupplevelse, 

personlig omvändelse, dop och barndop (Gunner, 2008:160,161). Svenska 

baptistsamfundet lägger stor vikt vid troendedop skriver Ann-Kristin Mimmi 

Eriksson (2008:164). Roland Perhamn menar att Evangeliska frikyrkan betonar ”att 

samfundets identitet är att vara evangelikal, baptistisk, karismatisk och 

missionsinriktad”(Perhamn, 2008:168). 

 

3.5 Prästers bakgrund 

Bäckströms avhandling om bland annat prästkandidaternas bakgrund i Sverige år 

1978, (se kap 3.2: Tidigare forskning), förklarar att det finns överraskande olika 

bakomliggande faktorer som har påverkat deras val av att bli präst (Bäckström, 

1983:15-16, 107). Till skillnad från tidigare decennier kommer inte kandidaterna från 

likartade sociala och religiösa förhållanden längre (Bäckström, 1983:107). 

Bäckström menar att allt fler personer med nya motiv och nya bakgrunder rekryteras 

in som prästkandidater (Bäckström, 1983:197). Bäckström upplyser att det både är 

män och kvinnor, arbetar- och akademikerbarn, samt unga och äldre för att bara 

nämna några grupper som rekryteras in till prästbanan (Bäckström, 1983:198). 40 

procent respektive 46 procent av prästkandidaternas fäder och mödrar deltog 

regelbundet i gudstjänster (Bäckström, 1983:57). Hade modern varit en aktiv 

gudstjänstdeltagare, det vill säga minst en gång per vecka eller en gång per månad 

ansåg ca 97 procent av kandidaterna att de vuxit upp i ett kristet hem med mer eller 

mindre kristna värderingar (Bäckström, 1983:60). 75 procent av de prästkandidater 

som inte ansåg att sin moder eller fader deltagit i gudstjänster menade istället att 

kyrkliga föreningskontakter och församlingspräster var viktiga socialiseringsmiljöer 

senare i livet och betydelsefulla för yrkesvalet (Bäckström 1983:63). Majoriteten av 

kandidaterna har växt upp i ett hem där kristna uttryck och aktiviteter har ägt rum 

och att kandidaternas religiösa socialisationsprocess påbörjats innan 
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konfirmationsåldern, med andra ord under barndomen (Bäckström, 1983:64). 

Slutsatsen blir att familjer utan några kristna uttryck eller aktiviteter utgör inget 

hinder för att en person ska bli präst (Bäckström, 1983:63).  Svaret på varför det inte 

finns några homogena rekryteringar av prästkandidater när undersökningen utfördes 

hävdar Bäckström bero på att Sverige har differentierats och gått från att vara ett 

homogent bondesamhälle till att bli ett pluralistiskt industrisamhälle (Bäckström, 

1983:186). Tidigare omhuldade religionen hela samhället, men nu har religionen 

skjutits ifrån samhället och blivit mer privatiserat (Bäckström, 1983:186).  

 

Holms avhandling, (se kap 3.2: Tidigare forskning), visar att 67 procent av de 

kvinnliga prästerna karaktäriserade sitt föräldrahem som kyrkligt och/eller fri-

kyrkligt (Holm, 1982:134). Undersökningen visade även att ungefär hälften av de 

kvinnliga prästerna anser att kristna personer i deras omgivning har betytt mycket för 

deras religiösa utveckling, där 57 procent av dem har varit en lärare och/eller präst 

(Holm, 1982:137). Även gudstjänster har betytt mycket för deras religiösa utveckling 

som ligger på 67 procent av kvinnoprästerna
2
 (Holm, 1982:137).  

 

                                                   
2
 Kvinnoprästerna kunde dock fylla i flera svarsalternativ om vilka företeelser som har betytt mycket 

för deras religiösa utveckling. 
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras två teorier som har legat som grund för min intervjuguide 

och som jag har valt att testa om de kan appliceras på studiens empiri. Teorierna är 

valda av den anledningen att de har haft ett stort inflytande inom religionssociologin. 

 

4.1 Socialiseringsteori 

Socialisationsteorin brukar ofta presenteras som en allmängiltig teori inom 

sociologin och socialpsykologin (Furseth & Repstad, 2005:157). För att begränsa 

denna uppsats har jag valt ut religionssociologen Peter L. Bergers och sociologen 

Thomas Luckmanns socialiseringsteori. De resonerar i Kunskapssociologi: hur 

individen uppfattar och formar sin sociala verklighet  kring deras 

socialkonstruktivistiska teori (Berger & Luckmann, 1998:10). Den innebär i stora 

drag att den mänskliga verkligheten konstrueras socialt. Fokus är riktat till hur 

verkligheten i vardagslivet konstrueras, i samspel mellan individ och samhälle 

(Berger & Luckmann, 1998:31). Teorin innebär att det inte finns bara ett rätt sätt att 

se på saker och ting. Människans subjektiva upplevelse av ett fenomen blir giltigt och 

viktigt och inte vad som anses vara normativt eller rätt och fel (Berger & Luckmann, 

1998:12).  Det intressanta är att analysera vilken verklighet och kunskap som har 

giltighet i ett samhälle och ställa sig frågan vilka processer som ledde till 

konstruerandet av just denna verklighet (Berger & Luckmann, 1998:12). Ett svar är 

bland annat den primära- och sekundära socialisationen (Berger & Luckmann, 

1998:154). Den primära socialisationen innebär den socialisation som är verksam 

och stark under de första levnadsåren. Man formas utav föräldrarna och andra 

betydelsefulla personer. Den sekundära socialisationen är den socialisation som är 

verksam längre fram i livet då andra personer i ens umgänge blir betydelsefulla. 

Berger och Luckmann skriver att den sekundära socialisationen till största del är 

formell och reflekterad än den primära socialisationen som präglas mer av en 

informell miljö (Berger & Luckmann, 1998: kapitel 3:1).   
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Berger och Luckmann diskuterar kring tre centrala processer inom socialisationen 

som gör att den sociala samhällsordningen uppstår (Berger & Luckmann, 1998: 

passim). Den första processen kallar de för externalisering som är den process som 

består av mänskligt skapande av handlingar (Berger & Luckmann, 1998:68). De 

menar vidare att all mänsklig handling tenderar att bli en vana som vi inte 

ifrågasätter samt blir legitimerad av majoriteten i ett samhälle. Denna process kallar 

Berger och Luckmann för objektivering och här har språket en stor betydelse (Berger 

& Luckmann, 1998:76-77, 81). Genom språket ges individerna möjlighet att dela 

erfarenheter och göra de erfarenheterna sanna (objektiverade). Den tredje processen 

kallas för att aktiviteten internaliseras som är enligt Berger och Luckmann ”den 

omedelbara upplevelsen eller tolkningen av en objektiv händelse som uttryckande 

mening, dvs. som en yttring av någon annans subjektiva processer som därigenom 

blir subjektivt meningsfull för mig själv” (Berger & Luckmann, 1998:153). 

Internaliseringen är alltså den process där man tar till sig det som upplevs som en 

objektiv verklighet, och i vilket den primära- och sekundära socialisationen kommer 

till uttryck (Berger & Luckmann, 1998: 84,153). En individ föds inte automatiskt in 

som samhällsmedlem, men hon föds med en mottaglighet för socialisation (Berger & 

Luckmann, 1998:153). Inte förrän individen har kommit till den grad av 

internalisering där hon har fått förståelse av omgivningens verklighet och gjort den 

till sin egen har individen blivit en samhällsmedlem i den objektiva verkligheten 

(Berger & Luckmann, 1998:154). Dessa tre processer är ett cirkulärt och 

kontinuerligt förlopp men har ingen specifik tidsföljd. Processerna ser både till 

makro- och mikronivå då samhället är en mänsklig produkt samtidigt som människan 

är en produkt av samhället (Berger & Luckmann, 1998:77-78).  

 

Den subjektiva verkligheten kräver att den underhålls av sociala baser och sociala 

processer för att kvarstå. Individen måste få sin identitet kontinuerligt bekräftad av 

miljön hon befinner sig i. I annat fall rubbas individens subjektiva verklighet. Denna 

bekräftelse kallar Berger och Luckmann för plausibilitetsstruktur (Berger & 

Luckmann (1998:180). De menar exempelvis att ”man kan bara hålla sin katolska tro 

vid liv om man bevarar sina signifikanta kontakter med den katolska församlingen; 

och så vidare” (Berger & Luckmann, 1998:180). 
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4.2 Deprivationsteori 

Religionssociologerna Charles Glock och Rodney Stark skriver i Religion and 

Society in Tension om sin omtalade deprivationsteori (Glock & Stark, 1965:246). 

Där definierar de begreppet deprivation som  

any and all of the ways that an individual or group may be, or feel 

disadvantaged in comparison either to other individuals or groups or to an 

internalized set of standards (Glock & Stark, 1965:246).  

De menar att deprivationsteorin förklarar att en individ får ett religiöst engagemang 

och behov när denne saknar något i livet, det vill säga när de är depriverade. 

Religionen kan med andra ord ge tröst och/eller kompensation för det som individen 

känner sig otillfredsställd med, antingen sig själv eller i samhället generellt sätt. 

Glock och Stark vill uppmärksamma att de åsyftar till att lägga fokus på den relativa 

och subjektiva deprivationen som då handlar om att individen upplever sig vara 

sämre ställd i jämförelse med andra eller vad som är allmänt accepterat (Glock & 

Stark, 1965:246). Den individ som upplever sig vara depriverad tenderar i större 

utsträckning att utveckla religiositet (Glock & Stark, 1965:246). 

 

Glock och Stark skiljer på fem olika typer av deprivationer: 1) ekonomisk 

deprivation, 2) social deprivation, 3) organisk deprivation, 4) etisk deprivation och 5) 

psykisk deprivation (Glock & Stark, 1965:246-248).  Ekonomisk deprivation 

uppkommer när individen upplever sig ha mindre ekonomiskt ställt gentemot andra 

grupper. Social deprivation innebär att individen upplever sig ha låg status i 

jämförelse med andra individer till exempel mindre tillgångar eller egenskaper som 

värderas högt i ett samhälle. Glock och Stark menar exempelvis att i Västvärlden, 

tenderar vi att bilda en religiös tro i större utsträckning om individen är gammal, 

kvinna och lågutbildad. Men detta varierar beroende på samhällets normer. Organisk 

deprivation innefattar om individen har det sämre av den anledningen att hon har en 

fysisk eller psykisk deformitet. Detta inkluderar exempelvis blinda, döva, stumma, 

förlamade, kronisk sjuka eller alla som lider av psykiska funktionsnedsättningar. 

Etisk deprivation betyder att individen uppfattar konflikt mellan sina värderingar och 

samhällets värderingar och därmed känner hon att hennes värderingar inte får verkan 

i samhället. Den sista, psykisk deprivation, innefattar då individen upplever sig sakna 
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ett meningsfullt system av värderingar då individen exempelvis letar efter nya 

värderingar, en ny tro eller strävan efter mening (Glock & Stark, 1965:246-248). 

Även om det går att urskilja fem typer av deprivationer betonar Glock och Stark att 

de överlappar varandra samt att individer kan ingå i flera typer av deprivationer 

samtidigt (Glock & Stark, 1965:246).  
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5 METOD OCH MATERIAL 

Nedan presenteras undersökningens kvalitativa metod, intervjuer, urval, verifiering 

och falsifiering, genomförande av intervju, bearbetning av material samt 

undersökningens tillförlitlighet. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Syftet med studien är att undersöka individens subjektiva värld och tankar på ett 

djupare plan för att försöka ge en bild av prästernas och pastorernas religiösa 

bakgrund. Jag vill förstå de yrkesreligiösa specialisterna vilket gör kvalitativ studie 

till en ypperlig metod till skillnad från observation eller enkäter där man inte får ta 

del av informantens subjektiva tankar på samma djupa plan. Detta resonemang fick 

jag förståelse om genom läsning av religionssociologen Pål Repstad (2007:17). Med 

ett djupare plan menar Repstad vidare att: ”man studerar en eller några miljöer, men 

att dessa i stället studeras som en helhet med alla sina konkreta nyanser – till skillnad 

från en kvantitativ studie där man gärna abstraherar […]” (Repstad, 2007:15). Med 

informantens subjektiva värld menas hur dennes föreställningar, minnen och 

erfarenheter kommer till uttryck, vilket Eva Fägerborg framhåller i boken 

Etnologiskt fältarbete som en typisk problemformulering som intervjuer kan lösa väl 

(Fägerborg, 2011:85). 

 

5.2 Intervjuer 

Eva Fägerborg skriver att ”i intervjuer kan den upplevda verkligheten beskrivas och 

gestaltas genom att människor berättar om sina liv och erfarenheter, sina tankar och 

upplevelser, genom att de delger sina versioner och tolkningar av skeenden” 

(Fägerborg, 2011:85).  Med detta citat i åtanke valde jag kvalitativa intervjuer för 

min undersökning då syftet är att undersöka informantens subjektiva värld och tankar 

på ett djupare plan för att ge en bild av prästernas och pastorernas religiösa 

bakgrund. Repstad diskuterar att intervjuer kännetecknas av flexibilitet vilket bland 

annat innebär att syftet kan komma att ändras under hela forskningsprocessen 

beroende på vad som blir intressant och relevant vid intervjutillfällena (Repstad, 
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2007:16–17). Med dessa rekommendationer utformade jag inte ett exakt syfte i 

början av forskningsprocessen, utan det färdigformulerade syftet framträdde 

succesivt allteftersom intervjuerna genomfördes. Med andra ord är det informanten, 

med riktlinjer ifrån mig som intervjuare, som bestämmer vilken kontext intervjun ska 

få.   

 

5.2.1 Intervjuguide 

För att få så bra intervjuer som möjligt i förhållandet till mitt syfte valde jag att göra 

en halvstrukturerad intervju. Annika Eliasson beskriver detta i Kvantitativ metod från 

början, som en intervju som innehar en intervjuguide innehållande ett visst antal 

förutbestämda frågeställningar (se bilaga för frågestruktur) (Eliasson, 2010:26). 

Annika Lantz beskriver i Intervjumetodik att en studies jämförelser kan förenklas 

genom att ha en strukturerad intervjuguide färdigställd då alla informanter får 

liknande frågor (Lantz, 2007:31). Detta resonemang fann jag relevant då jag kan nå 

en av mina frågeställningar, att hitta gemensamma mönster i materialet.  

 

En annan orsak av mitt val av att formulera några relevanta teman i form av frågor i 

förväg var för att jag skulle komma ihåg att täcka alla områden inom mitt syfte. Detta 

rekommenderar även Repstad (2007:86). Allt eftersom respektive fråga fortlöpte 

improviserades följdfrågor för att inte förlora relevant data från informanten, ett 

tillvägagångssätt jag anammat från Repstad (2007:86). Min intervjuguide hade 

flexibilitet genom att den anpassades och justerades kontinuerligt efter respektive 

intervju. Detta gjordes för att göra frågorna lämpliga och relevanta för 

nästkommande intervju, vilket jag också har låtit mig inspirerats ifrån Repstads 

resonemang (Repstad, 2007:86). Intervjuguiden hade både fasta teman samtidigt som 

den var flexibel. Detta gjorde att jag uppmuntrade informanten till att berätta nya 

aspekter samtidigt som målet under varje intervju var att täcka upp respektive tema.  

Jag ville att informanten skulle styra intervjun utifrån mina utsedda teman men utan 

att ha ledande frågor (Repstad, 2007:86). Frågorna var även konkret formulerade för 

att få så utvecklande och djupa svar som möjligt (Repstad, 2007:83). Det finns en 

risk att abstrakta frågor medför att informanten inte kan besvara frågan för stunden. 
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En pilotintervju hade även utförts innan själva intervjuerna av den anledningen av att 

förbättra intervjuguiden, enligt Repstads rekommendationer (2007:86-87). 

Informanten i pilotintervjun var en kristen religiös ledare från Pingstkyrkan i södra 

Sverige.  Dock användes inte denna information till studien utan gjordes endast i 

syfte att förbättra intervjuguiden i form av bland annat omformulering av vissa frågor 

för att göra de tydligare.   

 

5.3 Urval 

Mitt urval består av fyra präster ifrån Svenska kyrkan och två pastorer ifrån olika 

frikyrkor: Pingstkyrkan och en ekumenisk kyrka. Anledningen till att det blev fyra 

präster och två pastorer är för att jag har slumpmässigt valt ut sex yrkesreligiösa 

personer.  Eftersom min undersökning syftar till att studera informanternas liv innan 

de blev präster och pastorer representerar de även en grupp av religiösa människor i 

allmänhet. Detta gör att deras nuvarande yrkeskategori som sådan inte är det främsta 

syftet till valet av urvalet och därför ansågs det inte relevant att urvalet skulle bestå 

av lika många pastorer och präster. Jag utgår från att mina informanter har gjort ett 

aktivt och medvetet val av att bli präst eller pastor, och att de genom det valet har 

reflekterat och analyserat om sin religiositet många gånger under sitt liv. Detta gör 

att valet av studiens urval grundar sig i att jag har goda skäl att tro att mina 

informanter kunde ge mig relevant och betydelsefull information till mina 

frågeställningar, ett resonemang jag uppmärksammat från Repstads bok Närhet och 

distans (Repstad, 2007:89).  

 

Enligt Repstads rekommendationer ska urvalet ha en så hög variation av informanter 

som möjligt för att öka ”sannolikheten för att få tag i ny och relevanta data” 

(Repstad, 2007:62, 89). Med detta resonemang i åtanke har jag försökt att hitta olika 

informanter gällande kön, ålder, geografisk hemvist och yrkeskategori för att öka 

spridningen. Detta är anledningen till varför inte endast en yrkeskategori valdes till 

studien, utan två yrkeskategorier: präster och pastorer. Repstad framhåller att man 

bör sluta att samla in data när det börjar kännas som om ingen ny information 
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tillkommer (Repstad, 2007:92). Med Repstads resonemang om ”datainsamlingens 

mättnad” i åtanke avgränsades min datainsamling till sex informanter som 

intervjuades vid sex tillfällen då vardera intervju omfattade 60 till 90 minuter. Jag 

bedömde att en sjunde intervju inte hade givit mig fler relevanta upplysningar till 

min undersökning utöver vad de föregående intervjuerna har tillfört. Av de sex 

informanterna är hälften kvinnor och hälften män och ålderspannet är mellan 28-62 

år. Informanterna bor i två städer i Mellansverige (en liten respektive medelstor stad) 

och två städer i Södra Sverige (medelstora städer). Jag väljer här att inte ange de 

specifika städerna för att värna om informanternas anonymitet. 

 

5.4 Verifiering och falsifiering 

Forskarna Ulf Bjereld, Marie Demker och Jonas Hinnfors beskriver i Varför 

vetenskap?: om vikten av problem och teori i forskningsprocessen om  hur studier 

kan syfta till att verifiera eller falsifiera en hypotes: 

Att testa en hypotes är ett sätt att kontrollera en teoris förutsägelser. (…) 

[Hypotesen ska antingen] falsifieras (alltså påvisas vara felaktig) eller verifieras 

(alltså påvisas stämma). Om vi lyckats falsifiera hypotesen har vi undergrävt 

teorins trovärdighet. Men om hypotesen inte falsifieras har vi stärkt tilltron till 

teorin (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002:80).  

Bjereld, Demker och Hinnfors skriver vidare att många studier utgår endast från att 

verifiera en teori vilket de menar på är ett acceptabelt, men mindre kraftfullt 

tillvägagångsätt, för att kontrollera en teoris förutsägelser (Bjereld, Demker och 

Hinnfors, 2002:80-81). Med detta resonemang i åtanke valde jag att testa teorierna 

mot min empiri genom att både utgå från att verifiera och falsifiera teorierna. Jag har 

med andra ord valt att använda mig av ovanstående tillvägagångssätt för att svar på 

om socialiseringsteorin och deprivationsteorin är applicerbara på studiens empiri, 

vilket är ett av studiens syften. Bjereld, Demker och Hinnfors betonar också att det 

även är viktigt att teorierna är undersökningsbara och testbara (Bjereld, Demker och 

Hinnfors, 2002:81). För att uppfylla detta krav utgick studiens intervjuguide utifrån 

teorierna. Alla frågor har ett samband med socialiseringsteorin och 

deprivationsteorin. 
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5.5 Genomförande av intervju 

Samtliga informanter kontaktades via telefon eller e-post. Val av intervjuplats skedde 

på samtliga informanters arbetsplats, med undantag av att en intervju utfördes på ett 

café. Att arbetsplatsen blev ett självklart val för både mig och de fem andra 

informanterna kan ha berott på att det blev en naturlig hemmamiljö för informanten 

samt att vi kunde prata ostört. Denna val av plats är en rekommendation även från 

Repstad (2007, 95).  Den sjätte intervjun som genomfördes på ett café blev ett 

spontant val då informanten insåg att platsen vi hade planerat sedan tidigare var 

upptagen.  Trots att miljön på ett café inte är en ostörd plats uppvägdes det av att ett 

café har en atmosfär som frambringar en naturlig miljö för att sitta ner och prata 

vilket gynnade intervjun. 

 

Intervjuerna pågick under cirka 60-90 minuter under tidsperioden 28 mars till 11 

april 2013. Vid intervjutillfället startade jag en konversation med informanterna om 

sådant som inte nödvändigtvis handlade om själva intervjun, detta för att skapa en 

social trygghet hos informanten och för att värma upp mig som intervjuare. Repstad 

diskuterar just detta resonemang vilket jag har uppmärksammat och ansett är mycket 

viktigt för undersökningens resultat (Repstad, 2007:96). Jag har använt mig utav 

diktafon vid samtliga intervjutillfällen. Fördelen med att använda sig av inspelning är 

att jag som intervjuare behöver inte föra omfattande anteckningar vilket skulle kunna 

störa det naturliga samtalet då många långa pauser måste göras. Om jag skulle ha 

antecknat är det omöjligt att fånga allt informanten sade, vilket ökar risken för att 

förbigå relevant information till analysfasen. Efter intervjun finns det en risk för att 

minnet tryter vilket skulle möjligtvis kunna medföra att jag återger felaktig 

information. Genom inspelning kan man även uppmärksamma och anteckna 

paralingvistiska aspekter
3
 lättare som kan ha betydelse för studien (Repstads, 

2007:93). Fägerborg påpekar också att inspelningen har en hög tillförlitlighet både i 

inspelad samt transkriberad form (Fägerborg, 2011:105).  

 

                                                   
3
 Paralingvistiska aspekter avses här som icke-verbala kommunikativa signaler som kompletterar det 

verbala språket som exempelvis tonfall, ansiktsuttryck och attityd.  
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Stunden innan själva intervjun upprepade jag viktiga forskningsetiska regler som jag 

redan hade berört vid första telefonsamtalet eller e-postmeddelandet. Med min 

utarbetade intervjuguide som hjälp började intervjun med ett visst antal 

uppvärmningsfrågor om bland annat informantens ålder, civilstånd, boende, arbete 

och begreppsdefinition. Dessa frågor är utarbetade för att ge informanten en bra och 

mjukare start på intervjun. En bra start kan göra att informanten vill och kan anförtro 

mig värdefull materialinformation vilket gynnar undersökningens resultat. Därefter 

gick jag in på de möjligtvis mer känsliga och djupa frågorna. Jag var väl medveten 

om att som intervjuare använda ett visst kroppsspråk, ansiktsuttryck och enkla ord 

för att visa på förståelsen av informanten svar samt vetskapen om sociala koder. 

Detta gjordes för att informantens skulle mötas med respekt och känna en trygghet 

och bekvämlighet. Genom att låta informanten tala till punkt minimerade jag också 

risken för att jag som intervjuare missa intressant och relevant information. Intervjun 

slutade som den började, med ett par mindre känsliga frågor för informanten ska 

känna en lätthet och ett lugn efter intervjun. Sist av allt fick informanten möjlighet 

att tillägga något till intervjun inom mitt område som skulle kunna vara av värde. 

Ovanstående stycke är inspirerats från Repstads avsnitt ”God lyssnare och stödjande 

samtalspartner” (2007:90, 97-102). Improvisation är något annat som Repstad hävdar 

som en självklarhet under intervjun vid formuleringar av följdfrågor (Repstad, 

2007:86). Som intervjuare kan man aldrig veta vad informanten kommer att svara, 

och därför följde jag inte mina färdigformulerade frågor slaviskt (Repstad, 2007:86).  

 

Min intervjuguide har, som tidigare nämnts, varit flexibel under intervjuperiodens 

gång. Mindre bra frågor har omformulerats, irrelevanta frågor har tagits bort samt 

nya frågor har tillkommit. Därför har nya frågor formulerats och skickats till 

samtliga informanter för komplettering av intervjun. Repstad rekommenderar detta 

”för att få så fullständiga och jämförbara data som möjligt” (Repstad, 2007:102), 

vilket är betydelsefullt för mitt syfte. Samtliga informanter har svarat på de 

kompletterande frågorna och detta har lagts till som ett eget stycke efter 

intervjutranskriberingarna som ett tillägg.  
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Enligt Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” skall hänsyn tas till etiska överväganden för att ge 

mina informanter stöd och normer i forskningen som de har rätt till 

(Vetenskapsrådet, 2002:5-6). Det största kravet på forskning är det så kallad 

individkravet och är indelat i ytterligare fyra huvudpunkter: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet), som har beaktats 

under mina intervjutillfällen (Vetenskapsrådet, 2002:5). För att uppfylla de 

ovanstående fyra forskningsetiska överväganden har jag informerat informanterna 

om kraven via telefon eller e-post i samband med att jag frågade om de ville delta i 

en intervju. Något värt att notera här är att jag informerade medvetet dessa krav 

innan de tackade ja eller nej av den orsaken att informanterna skulle känna tillit till 

mig genom att veta att deras information förvaras tryggt. Även vid själva 

intervjutillfället upprepade jag de fyra reglerna för att de ännu en gång skall ha hört 

dem, känna sig respekterade som informanter samt att de ska ha en möjlighet att 

fortfarande tacka nej till en intervju. Jag berättade även att de har rätt till att avsluta 

sin medverkan enda fram till publikation. Jag nämnde aldrig informantens namn vid 

inspelning under intervjun eller vid transkriberingar vilket gör de anonyma samt att 

diktafonen och övrig data har försvarats på ett betryggande sätt efter respektive 

intervju. Jag skickade även ut resultatet av min studie till samtliga informanter innan 

publikation för att de ska få chansen att kommentera och att jag som forskare 

eventuellt får göra ändringar om något har till exempel missuppfattats.  

 

5.5.1 Metoddiskussion 

”Intervjun som social situation är också avhängig[a] skillnader eller likheter mellan 

parterna beträffande ålder, kön, social bakgrund, etnisk ursprung, kunskaper, 

geografiskt hemvist […]” (Fägerborg, 2011:95). Även Repstad vill visa på 

medvetenhet om maktperspektiv. Han framför ett resonemang om att forskare och 

informant bör vara så lika som möjligt i olika avseenden för att bli tagen på allvar 

(Repstad, 2007:72). Emellertid vill han också betona att om forskaren anses ha en 

lägre status än sin informant kan detta gynna studien i den bemärkelsen då 

informanten inte upplever forskaren som något hot och följden blir istället tvärtom, 

tillmötesgående. Jag upplevde att jag hade en lägre status i några avseende med 
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samtliga informanter. Jag var yngre än alla mina informanter, varav tre stycken var 

mellan 19-38 år äldre än mig vilket automatiskt ger de mer livserfarenhet än mig som 

kan ha en betydande roll för en högre status. Alla mina informanter hade en 

akademisk utbildning i jämförelse med mig som är student. Även Repstad betonar 

risken med att intervjua ledare och elitpersoner då de möjligtvis inte vill göra en 

intervju eller att de inte delar med sig av sitt liv (Repstad, 2007:45). De kan tro att 

deras anseende och betydelse i samhället eller församlingen kan komma att påverkas 

negativt av en kritisk analys av materialet. För att minimera denna risk har jag varit 

noggrann med att upprepa deras anonymitet. För att minska risken för att inte bli 

tagen på allvar då jag kan ha haft min ålder och min studentroll emot mig försökte 

jag väga upp det genom att vara väl förberedd. Förberedelserna var att jag skulle ge 

ut ett gott första intryck av tillit, betona deras betydelse av att just de kunde ge mig 

relevant information för min studie samt att informera om de redan omnämnda etiska 

forskningsetiska överväganden. Jag såg även till att inför intervjun vara påläst på 

olika områden i ämnet och ha väl genomtänkta intervjufrågor.  

 

Även forskningseffekten kan bli problematisk om forskaren för fram starka åsikter 

eller har ett alltför dominant beteende under intervjutillfället (Repstad, 2007:70). 

Under intervjun försökte jag inte blanda in mina egna personliga åsikter för att vara 

så objektiv som möjligt. De närmaste subjektiva åsikterna jag angav var när 

informanten sade något som för mig verkade häpnadsväckande vilket gjorde att jag 

kunde instämma med någon kommentar för att hålla igång samtalet. För att inte 

verka dominant under intervjutillfället antydde jag aldrig bestämt att något förhåller 

sig på ett visst sätt. Å andra sidan kan det uppfattas positivt om jag har 

grundläggande kunskaper om just de områden som berör den aktuella informanten i 

fråga.   

 

5.6 Bearbetning av material 

Samma dag som respektive intervju ägde rum påbörjades bearbetning och analys av 

min insamlade data i form av transkribering. Efter samtliga intervjuer hade jag sex 

transkriberade intervjuer från inspelning överfört i pappersform. Repstad framhåller 
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att man kan transkribera på olika sätt beroende på studiens syfte och frågeställningar 

(Repstad, 2007:112). Han menar att det går bra att skriva ordagrant det som är 

relevant för studien medan det räcker att kortfattat skriva ner i referat det som anses 

vara av mindre betydelse (Repstad, 2007:112). Generellt sett har jag inte skrivit ut 

sådant som av mig anses vara tomma och överflödiga ord som inte fyller någon 

funktion i materialet, till exempel återupprepande ord som ”liksom” eller ”så att 

säga”. Om informanten påbörjade en mening men sedan avböjde för att formulera 

om sig bättre, har jag valt att inte skrivit ut detta. Jag har även tagit bort 

”hummanden” för att det ska underlätta läsningen av den löpande transkriberingen. 

Uppvärmningsfrågorna komprimerades till kortare referat då det endast är 

faktafrågor om personen själv. Utöver detta har en ordagrann transkribering gjorts. 

Inspelningarna har sparats tills att undersökningen var helt färdig av den anledningen 

att vissa referat man först trodde var irrelevanta skulle kunna ha visat sig ha 

betydelse för undersökningen (se även Repstad, 2007:112-113).  

 

”Målet med analys är att se något nytt i ett material, ge en ny beskrivning, tolkning 

eller förklaring till empiriska fenomen eller empiriska regelbundenheter” (Öhlander, 

2011:274-275). Med detta citat som grund bröt jag ner de sex 

intervjutranskriberingen till beståndsdelar för att hitta intressanta teman och 

möjlighet för tolkning och jämförelser, så kallad tematisk analys inriktat på innehåll. 

Detta kunde till exempel vara ord och fraser som hängde samman.  Mitt mål var att 

hitta kombinationer av egenskaper som har förekommit ofta i transkriberingarna. 

Alla teman och idéer jag hittade i materialet har jag sammanställt till ett visst antal 

större teman som förde samman informanterna. Dessa temana presenteras i 

resultatkapitlet. Ett sätt att tolka materialet enligt Öhlander är att ta sina hittade 

teman från transkriberingen och hitta kopplingar med respektive tema (Öhlander, 

2011:280). Detta gjordes i form av att koppla ihop ett tema med en teori för att få en 

förståelse. Dessa kopplingar mellan tema och teori presenteras i analyskapitlet.  

 

5.7 Undersökningens tillförlitlighet 

Det krävs en hög reliabilitet och validitet för att min studie skall uppfattas som 

pålitlig och giltig (Repstad, 2007:151). Enligt Eliasson skall forskaren förbereda sin 
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undersökning väl för att minska risken för att bli osäker hur studien ska utföras, 

vilket ökar reliabiliteten (Eliasson, 2010:15). Jag såg till att utarbeta ett schema med 

olika faser för att inte viktiga moment i mitt kvalitativa forskningsprojekt skulle 

förbigås. De största faserna som jag arbetade parallellt med var: problemformulering, 

urvalsbestämning, utformning av intervjuguide, datainsamling, transkribering, 

analys, tolkning samt rapportskrivning. Mitt val av att använda diktafon för 

inspelning gör att allt som sades under intervjutillfället har kunnat dokumenteras 

korrekt vilket ökar reliabiliteten (se även Repstad, 2007:152). Repstad vill också 

påpeka att ledande frågor kan minska undersökningens reliabilitet och med detta 

påstående i åtanke formulerades öppna frågor för att jag som forskare skulle påverka 

informantens svar så lite som möjligt (Repstad, 2007:153). För att få en god 

reliabilitet valde jag även att fullfölja en pilotintervju innan intervjuerna 

genomfördes för att förbättra intervjuguiden. Enligt Repstads rekommendationer är 

det av största vikt att forskaren ”så långt som möjligt kontrollerar att den 

information, som du samlar in, också är sann (dvs. giltig)” (Repstad, 2007:16-17). 

Denna antydan har jag låtit mig inspireras av genom att berätta för informanterna 

innan själva intervjun om de forskningsetiska regler (se kapitel. 5.7: Forskningsetiska 

överväganden) som jag strikt har gått efter, vilket jag tror kan ha uppmuntrat 

informanten att vilja svara sanningsenligt på frågorna. Detta anser jag har främjat 

validiteten i min undersökning. Repstad skriver också om undersökningen har en hög 

reliabilitet ökar chansen för att validiteten också är hög (Repstad, 2007:16).  

 

Analys av mitt undersökningsresultat kan inte generaliseras, vilket kvantitativa 

metoder svarar bättre på (se även Eliasson, 2010:21). Den subjektiva upplevelsen 

kan inte representera den yttre verkligheten. Däremot kan jag bidra med att få ett 

unikt individperspektiv som ”gör det möjligt att åstadkomma ett erfarenhetsnära, 

nyansrikt och mångfacetterat material – med andra ord ett material som erbjuder 

goda möjligheter för tolkning och analys” (Fägerborg, 2011:85).  Undersökningens 

syfte är att studera de bakomliggande faktorerna som har format prästers och 

pastorers religiositet. Detta ska ge en bild och en större förståelse av hur några 

religiösa ledares religiösa utveckling har sett ut. Denna studie tar alltså ingen hänsyn 

till det universella, utan ser det värdefulla med den enskilda individens subjektiva 

upplevelsevärld, utifrån ett mikroperspektiv.  
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6 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultatet från mina sex intervjuer. Inledningsvis 

kommer en presentation av respektive informant att introduceras med fokus på deras 

uppväxt. Därefter har en tematisk bearbetning och analys gjorts utifrån ett 

innehållperspektiv som presenteras i form av sex större teman. Dessa teman har 

ansetts vara relevanta för mitt mina frågeställningar som är att ta reda på orsakerna 

till informanternas religiositet, intervjumaterialets gemensamma mönster samt om 

teorierna verifieras eller falsifieras som förklaringsmodeller till empirin. Jag kommer 

att skriva pseudonymer istället för informanternas rätta namn för att se till att behålla 

deras anonymitet.   

 

6.1 Personporträtt 

Hanna 28 år, prästvigdes 2011 och har sedan dess jobbat kontinuerligt som präst 

inom Svenska kyrkan. Hon är uppvuxen i en större stad i Mellansverige. Hannas 

pappa kommer ursprungligen ifrån Etiopen och hennes mamma är ursprungligen från 

Finland. Båda föräldrarna var kristna ortodoxa på grund av deras ursprungsländer. 

Hennes föräldrar har aldrig varit gifta och separerade när Hanna var 13 år. Hon växte 

även upp med sin äldre bror. Hanna berättade att hon inte kommer ifrån någon 

religiös kärnfamilj, samtidigt som hon uppfattade båda sina föräldrar som troende, 

men att det inte var uttalat i någon större utsträckning. Hanna var inte döpt som barn 

men när hon bestämde sig för att konfirmera sig genomgick hon vuxendop.  

 

Lena är 32 år gammal och har jobbat som präst för Svenska kyrkan sedan hon 

prästvigdes år 2010. Lena är uppvuxen i en mindre stad i Mellansverige med sin 

mamma och pappa som var gifta samt sin yngre syster. Lena ansåg att hon inte är 

uppvuxen i någon religiös familj, men hon påpekade samtidigt att hon inte heller är 

uppvuxen i något anti-religiöst hem. Lena berättade att hon och hennes familj gick 

till kyrkan när det fanns anledning, till exempel vid begravning och vigsel. Hon blev 

både döpt och konfirmerad.  
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59 år gamla Johan blev utexaminerad pastor år 1980, och jobbar nu som pastor i en 

ekumenisk kyrka (Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och 

Evangeliska Frikyrkan). Johan kommer ursprungligen från en by i södra Sverige där 

han växte upp med sin pappa och mamma som var gifta samt sina åtta syskon. Johan 

var uppvuxen i ett religiöst hem där gudstjänstbesök i Missionskyrkan, bibelläsning 

och bön var vanliga inslag i vardagen.  Johan blev både döpt som barn och vuxen.  

 

62-årige Mats är pastor för Pingstkyrkan och har haft en pastortjänst sedan 1975 i tre 

församlingar tidigare. Han växte upp med sin mamma, pappa och bror i Stockholm. 

Föräldrarna var gifta under Mats uppväxt. Mats ansåg att han har växt upp i ett 

religiöst hem präglat av bön, bibelläsning psalmer och gudstjänstbesök i 

Pingstkyrkan varje söndag. Han blev barnvälsignad och döpt som 11-åring.  

 

Jenny är 30 år gammal och blev präst för Svenska kyrkan år 2010 då hon också 

prästvigdes. Hon växte upp i medelstor stad i södra Sverige med hennes pappa, 

mamma och sin yngre bror. Jenny berättade att hennes föräldrar var gifta av tradition 

och inte av religiösa skäl. Hon beskrev hennes föräldrahem som ett sekulärt hem. Å 

andra sidan nämnde hon att det fanns vissa spår av religiositet, men kanske mest av 

traditionella skäl. Jenny blev både döpt och konfirmerad.  

 

Erik är 43 år gammal och har sedan sin prästvigning år 1998 arbetat som präst i 

Svenska kyrkan. Han är uppvuxen i en liten by i södra Sverige med sin mamma, 

pappa och två yngre systrar. Hans föräldrar gifte sig borgligt år 1966, vilket Erik 

framhöll som något ovanligt under den tiden. Hans pappa arbetade som religions- 

och samhällslärare och hans mamma var mellanstadielärare. Erik betonade starkt att 

båda hans föräldrar var ateister och väldigt kritiska till religion överhuvudtaget, 

specifikt till kristendomen. Föräldrarna tog ett aktivt beslut att gå ur Svenska kyrkan 

och att deras barn inte skulle döpas under Eriks uppväxt. Erik döptes ändå som 22-

åring och fick en så kallad dopundervisning under samma tidsperiod.  
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6.2 Uppväxt 

Det finns en påtaglig skillnad mellan pastorerna och prästerna när det handlar om de 

har växt upp i ett religiöst föräldrahem eller inte. Pastorerna anser att de har vuxit 

upp i ett starkt religiöst hem medan prästerna anser att de har vuxit upp i ett hem utan 

eller med svag religiositet.  

 

6.2.1 Stark religiositet 

Pastorerna Johan och Mats berättade att de är uppvuxna i ett hem präglat av stark 

religiositet. Johan berättade att i hans by där han växte upp fanns det en liten 

Missionsförsamling som erbjöd gudstjänster som hans familj brukade delta i. 

Majoriteten av församlingen bestod av Johans släkt. Johan och hans familj gick till 

kyrkan när församlingen anordnade gudstjänster, vilket inte var varje söndag av den 

anledningen att församlingen var liten. Johan berättade att han fick praktisera 

kristendomen under sin uppväxt på olika plan: 

Vi gick i söndagskolan. Pappa var söndagsskollärare. […] vi läste bibeln hemma, 

vi hade husandakter som man kallade, i alla fall någon gång i veckan. Hade vi 

inte gudstjänst så vet jag att mina föräldrar i alla fall lyssnade på radiogudstjänst 

på söndagsförmiddagarna. […] så jag fick med mig mycket av trons praxis i alla 

fall och att bibeln var viktig och att det var naturligt att läsa bibeln (Johan, 

intervju 31 mars 2013).  

Till skillnad från Johan gick Mats till kyrkan varje söndag på gudstjänst. Eftersom 

hans församling var den största Pingstkyrkan i Stockholm med 7000 medlemmar 

beskrev Mats församlingen som om det var en egen värld för sig. Precis som Johan, 

berättade Mats att han hade växt upp med religiösa uttryck på olika sätt. Den 

religiösa traditionen var något som genomsyrade vardagen, både privat och 

offentligt: 

Mina föräldrar var ju också väldigt engagerade i sång och musik i kyrkan.  Min 

mamma var barnkörledare och pappa spelade fiol och piano. Mycket av tron 

fanns mycket i sånger och psalmer. Det var inte bara att vi lyssnade på något, 

utan vi sjöng hemma också. […] så det var en ganska stark, men positiv religiös 

tradition som jag växte upp i. Varm på något sätt (Mats, intervju 4 april 2013). 
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Mats gav en mer utförlig beskrivning av hur en kväll med kristna gäster på middag 

kunde se ut:  

När det kom gäster så avslutade man [efter middagen] ofta för att be tillsammans 

om det var kristna mäniskor. Innan bad man bordsbön naturligtvis men sen efter 

att man ätit och pratat en stund så tog en bönestund tillsammans innan man gick 

hem. Man sjöng tillsammans. Som barn minns jag att vissa vuxna böjde knä och 

det orkade vi inte barn så vi gick till ett annat rum och lekte ibland, ändå kändes 

det liksom tryggt (Mats, intervju 4 april 2013). 

Både Johan och Mats framhöll sina föräldrars betydelse för deras religiösa 

utveckling. Johans föräldrar har varit engagerade i religionens tro och praxis och 

gjorde att det blev en naturlig del av hans barndom:  

Båda mina föräldrar var väldigt tydliga med att tron var viktig. Att det var viktigt 

att praktisera tron. Bibelläsning och bön. Det kändes som om det var självklart 

på något vis. Framförallt pappa gjorde det varje morgon innan han klev ur 

sängen. Det vet jag. Det var inget man pratade om på det sättet men jag vet att 

det var så (Johan, intervju 31 mars 2013). 

Mats betonade många gånger att han har fått en trygg och varm bild av tro och 

kyrkan, något som tillhörde vardagen men att det aldrig har varit något 

tvångsmässigt. Han mindes speciellt aftonbönerna eller vistelsen i kyrkan 

tillsammans med föräldrarna, som var varmt engagerad i kyrkan. Båda föräldrarna, 

särskilt hans pappa, har haft stor inverkan på Mats religiösa utveckling: 

Ibland när jag vaknade tidigt på morgonen och skulle gå på toa så såg jag att det 

lyste i köket så när jag gick in där så sitter min pappa […] och läser bibeln eller 

så hade han böjda knän och så ber han att Gud ska välsigna familjen och det som 

ska hända under dagen. […] jag minns min pappas bibel som var så där 

sönderläst. Han kunde vad som stod i nästan alla bibelns böcker. Så min pappa 

har gjort det starkaste intrycket. Mamma var också väldigt varmt troende. Hon 

läste också sin bibel (Mats, intervju 4 april 2013). 

Under både Johans och Mats tonårsperiod prioriterades andra fritidsaktiviteter 

framför eller jämsides med kyrkan, vilket deras föräldrar accepterade.  Deras 

föräldrar uttryckte också glädje över deras val av att bli pastorer. Mats sade också att 

hans föräldrar har betytt mycket för hans yrkesval, då båda hans föräldrar förmedlat 

en stark och trygg bild av tro och Gud.  Johan menade således att ”man kan inte ärva 

tron som man ärver en vas, men man kan lära sig vad tron innebär” (Johan, intervju 
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31 mars 2013). Varken Johan eller Mats har vuxit upp med många religiösa symboler 

i sitt föräldrahem. Mats berättade att hans tradition, Pingstkyrkan, har varit i protest 

mot statskyrkan och dess religiösa symboler. Detta arv har följt med dem, men idag 

är det fullt legitimt att använda sig utav religiösa symboler för att de har insett värdet 

i dem. Mats sade att det enda han kan komma ihåg var att det möjligtvis hade funnits 

tavlor med bibelspråk på väggarna i hans föräldrahem. De tydligaste religiösa 

symbolerna som Johan mindes, förutom bibeln och julkrubban, var familjens 

missionsbössor:  

[Ovanpå vår radio] stod det två stycken sparbössor i papp. Missionssparbössor. 

Där samlade vi in pengar då in till mission i andra länder och även 

missionsarbete i Sverige. Antagligen på lördagskvällen eller någon gång där fick 

vi lägga pengar i dem där. […] [Föräldrarna] lärde mig regelbundenheten att det 

var viktigt att ge (Johan, intervju 31 mars 2013). 

Det förekom många starka religiösa uttryck under julhögtiden för både Johans och 

Mats familj. Johan och hans familj läste alltid julevangeliet, sjöng sånger på kvällen 

och nästkommande morgon åkte de nästan varje år på julotta. Mats beskrev sin jul 

med ännu fler religiösa uttryck där Jesus var i centrum för julfirandet: 

Julen var ju både en familjehögtid men också något har att göra med kyrkan och 

det var julotta som var de vanliga på den tiden. […] min pappa läste alltid 

julevangeliet innan vi delade ut julklapparna. Det var ju Jesus Kristus och hans 

födelse som var i centrum för julfirandet. Väldigt tydligt. […] vi hade dukar och 

kyrkan som lyste upp som symboler i huset. Det var ju inte absolut förbud med 

en tomte, men det var inte fokus på det. Det var inte någon tomte som kom med 

en säck och delade ut julklappar inte, utan vi tänkte på de tre vise männen som 

gav gåvor och Jesusbarnet (Mats, intervju 4 april 2013). 

Påsken var något som både Johan och Mats beskrev som en ganska betydelselös och 

tråkig högtid. De berättade om långfredagen då man skulle var stilla, biografer 

stängdes ner och normen var svart klädsel. Under påsken var det alltid minst en 

gudstjänst man gick på. Mats vill även betona att Pingst var en viktig högtid för hans 

tradition och kyrka, därav församlingsnamnet Pingstkyrkan.  

 



29 

 

 

6.2.2 Utan eller svag religiositet 

Prästerna Lena, Hanna, Jenny och Erik ansåg att, till skillnad från pastorerna, att de 

har vuxit upp i ett hem utan eller med svag religiositet. Erik gav ett genomtänkt svar 

på frågan hur han skulle kategorisera sitt föräldrahem i ett religiöst avseende. Erik 

menade att han och hans familj inte hade några tendenser till att de skulle ha varit 

religiösa på något sätt. Att vara religiös, särskilt ur ett kristet perspektiv, var något 

negativt och därför var de uttalat ateister: 

Jag är uppvuxen i en familj som inte på något vis hade någon kontakt med 

kyrkan. […] min pappa var och är fortfarande inte positivt inställd till kyrkan om 

man säger så. De gick ur Svenska kyrkan och dem tog ett aktivt beslut att deras 

barn inte skulle bli döpta. […] så det har funnit ett ganska starkt engagemang i 

religiösa frågor även om det inte har varit positivt laddat (Erik, intervju 11 april 

2013). 

Erik berättade att han som barn och ungdom trodde att all religion var ett påfund, 

vilket hans pappa också tyckte: 

Så jag var övertygad ateist när jag växte upp. Så det var min barnatro. Att Gud 

inte fanns. Det var mer än en tro. Jag visste att Gud inte fanns. Så jag var helt 

övertygad att det här var ett påhitt, Kristen tro. Speciellt kristen tro men också 

överhuvudtaget. Pappa hade verkligen tänkt efter, han tycker det finns en 

[opium] i religionen, speciellit i kristen tro som på något sätt behöver avslöjas. 

(Erik, intervju 11 april 2013). 

Jenny och Lena kommer ifrån en uppväxt utan religiösa uttryck. Om det har funnits 

företeelser med religiös prägel, är det för att det har varit en tradition och inte för att 

det var religiöst förknippat.  

Jag skulle inte påstå att det var anti-religiöst för det var det inte. Då skulle jag 

nog säga att jag växte upp ”utan religiositet”. Sen när min morfar dog så var det 

självklart att vi skulle ha det [begravningen] i kyrkan. […] men och andra sidan 

finns det inte på kartan att gå till kyrkan om det inte finns en anledning (Lena, 

intervju 28 mars 2013). 

 

Inte någon kristen miljö, en helt vanlig sekulär svensk familj. […] vi har ju gått 

på begravning när någon har dött, vigslar och dop. Självklart har det varit så. 

Skolavslutningar och kanske på julen någon gång, men vi har aldrig gått i kyrkan 

eller haft någon uttalad tro i familjen. Det har inte funnits med. Det har det 
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kanske gjort i de enskilda individerna men då är det privatreligion och inget vi 

har delat eller så (Jenny, intervju 8 april 2013). 

Jenny skulle dock karaktärisera sitt föräldrahem med svag religiositet då hon menade 

att hemmet inte är helt utan religiositet, då det ändå finns vissa spår av det. Hanna 

däremot har olika åsikter om hennes familj ur religiös synpunkt. Samtidigt som 

hennes familj inte var kyrklig, som hon kallar det, tror hon ändå att hennes föräldrar 

var troende:  

Jag kommer inte från en kyrklig familj på något sätt. Båda mina föräldrar är 

ortodoxa. […] det har aldrig varit kyrkligt så i familjen, men det har alltid funnit 

med. Vi har nog varit sådan här ”svensk-kyrklig” familj där vi går till kyrkan när 

det är dop och begravning. […] vi har ju varit väldigt präglad av det religiösa, 

men inte så att det är uttalat. Jag skulle säga att mina föräldrar var troende. Pappa 

uttrycker sin tro mer än mamma (Hanna, intervju 2 april). 

Hanna tillade att hennes pappa som har haft mycket åsikter, har format henne att 

tänka och fundera, även om deras åsikter har glidit isär. Hon berättade att ”vi har 

alltid pratat mycket om det, men kan aldrig komma ihåg att vi bett tillsammans eller 

något sådant” (Hanna, intervju 2 april 2013). Varför hennes pappa inte har uttryckt 

sin tro offentligt kan ha berott på tiden i samhället. Hon förklarar att idag kommer 

människor längre och längre ifrån trostraditioner. Lena och Hannas föräldrar var 

positiva till att de var engagerade i kyrkan och deras val att bli präst. Lena berättade 

att hennes föräldrar ville hellre att hon skulle vara på församlingshemmet än på stan 

om kvällar och helger. Dessutom var hennes föräldrar tacksamma för all hjälp Lena 

fick av församlingspersonalen när hon var sjuk i anorexi. Även om Lenas föräldrar 

inte själva skulle ha kommit på förslaget om att Lena skulle bli präst har de ändå 

stöttat hennes val. Hannas pappa har uppmuntrat Hanna till att göra det hon själv vill 

och inte gå efter vad andra tycker, vilket har präglat henne att gå hennes egen väg. 

Därför kom det inte som någon överraskning för hennes föräldrar när hon berättade 

att hon skulle bli präst då hon är bestämd att göra det hon själv vill.  

 

Eriks och Jennys föräldrar har däremot varit negativa i mer eller mindre utsträckning 

till deras val av att bli präst. Erik berättade att den svåraste händelsen att acceptera 

för hans föräldrar var när Erik valde att döpa sig som 22-åring. Men han berättade 

även att de jobbade hårt för att godta hans dop. Jenny förklarade att hennes föräldrar 
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har försökt att få bort henne från tankarna på att bli präst. Hon beskrev att hennes 

pappa inte har tyckt om kyrkan, vilket Jenny förklarar berodde på att pappan kom 

ifrån en arbetarmiljö. Därför fick Jenny negativa reaktioner av sin pappa när hon 

berättade att hon skulle börja religionsvetenskapliga programmet. Hennes mamma 

var mer lugn inför valet men trodde att detta endast var en tillfällig period och att 

Jenny snart skulle ändra sig. Ändå ansåg hennes mamma att vilket akademiskt yrke 

som helst värderades högre än vad det var för typ av arbete vilket gjorde att hon 

kunde acceptera det något bättre än pappan. Jenny berättade att hennes föräldrars 

åsikter inte har påverkat hennes val: ”Jag har aldrig övervägt att inte bli präst av det 

skälet att mina föräldrar inte tyckte jag skulle bli präst” (Jenny, intervju 8 april 

2013). Föräldrarna har dock styrt andra val som Jenny har gjort tidigare i hennes 

tonårstid, till exempel val av gymnasieprogram vilket Jenny inte trivdes med.  

 

Samtliga präster har haft flera kristna symboler i hemmet under sin uppväxt, men 

dessa symboler har inte funnits där av någon religiös anledning. Jenny sade att hon 

hade sett en bibel och en psalmbok från hennes föräldrars konfirmation i bokhyllan 

när hon var mindre samt att det hade haft ägg framme under påsken. Lena hade haft 

en julkrubba, julstjärna och änglar under jul samt ägg under påsken framtagna. Erik 

och hans familj hade en liten adventsljusstjärna men den slängdes efter en tid av den 

anledningen att den ansågs vara för religiös. Eriks pappa hade även en bibel på sitt 

arbetsrum, men denna fanns där för det behövdes i hans arbete som religionslärare. 

Erik berättader att han har vuxit upp med att lyssna på radioandakten varje morgon: 

En sak som jag har tänkt på som vuxen var att vi åt ju frukost tillsammans varje 

morgon och då hade pappa alltid radion på för att lyssna på nyheterna. Och innan 

nyheterna började så var det alltid radioandakten. Så den stod på där hemma, 

men på lågt ljud men man hörde den ändå. Och när den var färdig så höjde han 

upp volymen till nyheterna. Men för att inte missa nyheterna så var 

radioandakten på lägre volym. Jag har väl vuxit upp med radioandakten varje 

morgon [skrattar] (Erik, intervju 11 april 2013). 

Hanna berättade att det var viktigt att ta fram julkrubban vid jul. Det har även alltid 

stått en bibel i både hennes egen familjs och mormors bokhylla. Den enda symbolen 

som har haft en religiös betydelse av alla präster är Hannas halsband föreställande ett 

kors som hon alltid har burit runt halsen. Lena och Erik har inte haft några som helst 
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religiösa inslag under uppväxten vid högtider som jul och påsk då. Umgänge med 

familj och släkt var det viktigaste. För Hanna och Jenny fanns det religiösa inslag 

under julhögtiden. Hanna beskrev att under hennes barndom blev det bara inte av att 

gå till kyrkan, men efter hennes konfirmation tog hon med sin familj till kyrkan 

vilket inte alls upplevdes som något underligt för resten av familjen. Hon förklarade 

att hennes föräldrar alltid varit positiva till kyrkan. Under Jennys julafton har alltid 

hennes mamma och mormor gått på julbön i kyrkan, medan resten av familjen 

stannade hemma. Jennys mamma gick till kyrkan för att leva upp till mormons 

önskningar. Jenny skulle klassa sin mormor som troende, även om hennes mormors 

vardag inte präglades av religiösa företeelser. 

 

6.2.3 Social omgivning och religiositet 

Informanterna uppgav olika svar om hur många personer de ansåg var religiösa 

utanför deras familj under deras uppväxt. Johan skulle uppskatta att majoriteten av 

hans släkt, både på hans mammas och hans pappas sida var religiösa på något sätt 

under hans uppväxt. Johan hade också några grannar som han umgicks med som 

barn, som gick tillsammans med Johan i söndagsskolan inom kyrkan. Mats, Hanna 

och Lena berättade att de haft vänner och släktingar som både varit religiösa och icke 

religiösa under deras uppväxt. Under de tre åren från att Hanna tog studenten till att 

hon började studera till präst upplevde hon att flera av hennes kompisar uttalade sig 

utåt sett som praktiserande kristna. Hanna berättade att de flesta i hennes omgivning 

tyckte att det var roligt att hon har blivit präst:  

Alla tycker det är kul att jag är präst. De enda som någonsin inte har varit 

positiva till mitt val som präst, har varit prästbarn som har sagt till mig ”Men 

förstår du vad du gör med ditt liv?”. För de själva har sett hur deras föräldrar har 

slitit och kämpat och de själva har blivit åsidosatta för att någon på jobbet har 

krävt uppmärksamhet från deras föräldrar (Hanna, intervju 2 april 2013). 

Den enda i Lenas släkt som var uttalad positiv till att gå till kyrkan var hennes 

mormor. Trots att Lena inte mindes om hon och hennes mormor har pratat om Gud 

någon gång tror Lena att hennes mormor var troende. Hennes övriga släktingar var 

neutrala i religiöst avseende. Lena fick många kristna kompisar genom kyrkans 

församling på högstadiet, vilka var de som hon oftast också umgicks med på fritiden. 
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Under gymnasietiden bestod hennes vänskapskrets av hälften kristna och hälften icke 

kristna: ”Ca 80 procent av det vi gjorde [kristna och icke kristna vänner] var religiösa 

företeelser. Jag umgicks nästan aldrig med mina kristna kompisar utanför kyrkan, för 

vi var så ofta i kyrkan. Vi behövde inte ses oftare” (Lena, intervju 28 mars 2013). 

 

Jenny och Erik däremot uppfattade sin närliggande omgivning som icke religiös i 

betydelsen av att ingen religiositet var uttalad. Som tidigare nämnt ansåg Jennys 

pappa och hans familj att religiösa människor och företeelser var något negativt. Hon 

hade en nära vän vars mamma var diakon och därav vet Jenny att hennes vän gick till 

kyrkan och antog då att vännen var troende. Jenny tror även att hennes mormor var 

troende under Jennys uppväxt. Eriks far- och morföräldrar var också i samma spår av 

religiöst tyckande som Eriks familj under hans uppväxt. De stod antingen i den 

humanistiska eller kommunistiska ådran och var mer eller mindre emot religion och 

särskilt kristendomen. Erik berättade att i den skolklass med 26 elever som han gick 

var det endast han och en klasskompis till som inte konfirmerade sig. Men detta, 

trodde han, berodde mer på att det var en stark sedvänja av konfirmationen än att 

klasskamraterna faktiskt var troende eller ville upptäcka tron. Även att alla döpte sig 

var också något av en tradition, berättade Erik: ”Det var ju skånska landsbygden, det 

var ju ganska sekulariserat. Det här med tro är väldigt långt bort för väldigt många 

människor” (Erik, intervju 11 april 2013). Under gymnasietiden hade Erik en 

klasskamrat som var uttalad kristen och försökte, som Erik uttrycker, värva honom. 

Erik var på grund av sina starka åsikter som ateist inte mottaglig för detta.  Erik 

beskrev känslan att han trodde att de flesta av hans vänner var övertygade ateister:  

De andra nära vännerna som jag hade, jag hade nog den föreställningen att de 

flesta hade en sådan inställning som jag hade, men det har jag ju förstått i 

efterhand att så var det ju inte alls. Det är ju inte så att de flesta är övertygade 

ateister. Utan de flesta har nog en känsla av att ”jag tror nog på någonting, men 

jag vet inte precis”. Jag tror att vi i Sverige är en minioritet som uttalar sig som 

ateist ”jag tror inte på någonting” (Erik, intervju 11 april 2013). 

Samtliga informanter har haft familjemedlemmar, vänner, lärare och/eller grannar 

som har betytt mycket för dem i deras liv. Dessa personer har givit stöd, varit en 

förebild och/eller omhändertagit informanterna. Samtliga informanter har alla haft 
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betydelsefulla personer som på något sätt haft en anknytning till kyrkan. Hanna 

betonar sin konfirmationspräst som betydelsefull:  

Konfirmationsprästen var väldigt viktig för mig. Hon gjorde så att man förstod 

att ”jag kan också bli präst”. För man har ändå en bild på hur prästen ska vara, på 

ett visst sätt, att det krävs en viss personlighet. Tiden på Stiftsgården visade det 

också för mig ”kan de, så kan jag!” (Hanna, intervju 2 april 2013). 

Lena har haft två präster som har varit viktiga för henne under hennes uppväxt. Dels 

hennes konfirmationspräst men också en präst hon träffade under gymnasietiden: 

Men sen fanns det också en till präst som var viktig då jag gick på 

livsmedelslinjen. […] Dels för att han hjälpte mig när jag fick jättemånga 

uppgifter inom kyrkan. Också för att jag mådde fortfarande dåligt [på grund av 

anorexia] och jag bodde i perioder hemma hos honom och hans fru (Lena, 

intervju 28 mars 2013). 

Jenny har både haft positiva och negativa intryck av konfirmationen. Något av det 

positiva var en av församlingspersonalen förstod Jennys tankar och känslor samt att 

Jenny blev tilldelade utmaningar som utvecklade henne som person.   

 

6.2.4 Brytpunkt och vändpunkt  

Johan och Mats som har vuxit upp i ett religiöst hem har båda haft en eller flera 

brytpunkter i livet där den religiösa tron har förstärkts. Lena, Jenny och Erik, som 

har vuxit upp i ett hem antingen utan eller med svag religiositet har haft en mer eller 

mindre tydlig vändpunkt i sina liv som gjort att deras religiositet har påbörjats, blivit 

bekräftad eller att de tagit ställning att bli kristen offentligt. Trots en del osäkerhet 

under tonårstiden berättade Johan att han haft två brytpunkter i sitt liv som har gjort 

att han har fattat ett medvetet beslut om att vara kristen:  

Sen hamnade jag på ett sommarläger och upptäckte att det fanns fler ungdomar 

som trodde på Jesus och var kristna. […] Det var då jag bestämde mig att nu vill 

jag vara kristen men sen gick det fram och tillbaka de där åren, tonårstiden var ju 

mycket funderingar fram och tillbaka. Engagemanget var inte lika starkt hela 

tiden. Jag tyckte att när jag gick i trean på gymnasiet som jag satte ner foten och 

bestämde antingen eller (Johan, intervju 31 mars 2013). 
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Precis som Johan hade Mats också två brytpunkter där han upplevde att han kom 

närmre Gud. Den ena händelsen berättade Mats med inlevelse hur han en kväll som 

9-åring fick en personlig brytpunkt: 

Sen har jag ju olika slags upplevelser i livet också som [exempelvis] 9-åring då 

jag som första gången tog ställning för att vara en kristen, jag var ju det, jag hade 

tron med mig, men det blev väldigt personligt då. […] Jag var tillsammans med 

mamma på en gudstjänst på en veckokväll och då satt jag och tänkte när jag 

lyssnade på gudstjänsten att det vore jättefint om någon ville be och samtala med 

mig. Och den kvällen blev de så. Pastorn gjorde det, han pratade med mig och vi 

bad tillsammans och då kände jag en sådan där härlig befrielse och glädje på 

något sätt. Jag kommer ihåg det väldigt tydligt (Mats, intervju 4 april 2013). 

Efter hans personliga brytpunkt lät han döpa sig som 11-åring, men under den tidiga 

tonårsperioden prioriterades vänner och annat före kyrkan.  Tron fanns inom honom, 

men han praktiserade den inte i lika stor utsträckning som tidigare. Nästa brytpunkt 

kom på gymnasiet: ”Jag gick andra året på gymnasiet och hade det lite jobbigt. 

Kunde inte sova, en liten ungdomsdepression. Så en natt när jag inte kunde sova så 

bestämde jag för att börja på nytt tillsammans med Jesus Kristus” (Mats, intervju 4 

april 2013). Mats betonade emellertid att trots att dessa två brytpunkter har varit 

kraftfulla för hans religiösa utveckling har han känt sig mer eller mindre kristen hela 

livet. Han beskrev att dessa punkter var någon slags personlig avgörelse eller 

medvetenhet. ”De var väldigt viktiga och utan dem vet jag inte om jag hade fortsatt, 

utan då hade det bara varit någonting som hade att göra med min uppväxt” (Mats, 

intervju 4 april 2013). Lena beskrev sin vändpunkt som en känsla av att ”ha kommit 

hem” vilket hon fick under sin sommarkonfirmation på fyra veckor: 

Det var i konfirmationen den stora vändpunkten kom kan man säga. Det var 

ganska självklart. Inte för att vi var religiösa hemma utan för det var en syssling 

som var tre år äldre än mig. Så hon var en förebild och då var det självklart att 

man skulle göra det. Och jag har alltid varit en ganska duktig flicka och det är 

väl ganska duktigt att konfirmera sig. Det var inget jättebeslut och inget konstigt 

med det. Inget påtvingat. […] jag kommer ihåg att jag trivdes jättebra. Jag var 

ganska blyg innan och det hände jättemycket de där fyra veckorna på sommaren. 

[…] jag minns första gången jag gick in i kyrkan. Man skulle gå 10-20 ggr och 

jag kommer ihåg att det kändes som om jag hade kommit hem (Lena, intervju 28 

mars 2013). 
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Efter konfirmationen blev Lena konfirmandsassistent och började kalla sig kristen 

utåt sett: ”Då kunde jag säga att jag trodde på Gud. […] ja, det har ju förändrat mitt 

liv dramatiskt. Två år efter konfirmation så tänkte jag att skulle vilja jobba i kyrkan. 

Det var väldigt diffust dock” (Lena, intervju 28 mars 2013). Jenny hade ingen direkt 

konkret vändpunkt under sitt liv där hon fick sin religiositet bekräftad. För henne 

skedde hennes vändpunkt succesivt under en längre tidsperiod. Jenny beskrev sig 

som att ha varit en sökare under en större del av hennes liv. Hon trodde att det beror 

på hennes personlighet. På frågan om hon trodde på Gud under konfirmationstiden 

svarade hon: ”Jag vet faktiskt inte. Det gjorde jag nog fast vad är det när man inte har 

något att hänga upp sig på? Jag vet att om mina kompisar hade frågat hade jag 

garanterat sagt nej, det gjorde jag ju inte. Men för mig själv bara så, det gjorde jag 

nog” (Jenny, intervju 8 april 2013). Även konfirmationstiden förstärkte hennes tro: 

”Jag tror det väckte ändå något som redan fanns. En mer nyfikenhet att upptäcka det 

mer, det gjorde det uppenbarligen eftersom jag valde att stanna kvar, så det gjorde 

det ju” (Jenny, intervju 8 april 2013). Hon berättade även att hon uttalade sig som 

kristen någon gång på slutet av högstadiet. Erik berättade en lång historia om hans 

vändpunkt, om hur han gick från att vakna en morgon som övertygad ateist till att 

somna på kvällen som Jesustroende, för att senare bli både döpt och präst. Alla dessa 

händelser ägde rum på grund av en gudsupplevelse. När Erik var 20 år började han 

på Naturvetenskapsprogrammet och flyttade ihop med sin flickvän som nyligen hade 

blivit praktiserande religiös. Strax därefter hamnade han i ett destruktivt festande där 

han kontinuerligt svek sig själv och sin närmaste omgivning. En kväll sade 

flickvännen stopp och vägrade att prata med honom. Då skrev han ett brev till henne 

om hans känslor där han berättade att han inte förstod varför han hade gjort som han 

gjort. Flickvännen läste sedan brevet: 

Och då när hon läste det så började hon berättade om sin tro, det där som jag 

alltid, sen när hon blev kristen, tyckt att hon vart knäpp och aldrig vågat lyssna 

på det. Jag tyckte bara att det var något onödigt skit. Men då började hon 

berättade om förlåtelse. Och Gud kan ge oss kraft att bryta med det som är 

destruktivt. […] och det var väldigt […] spännande att höra, för då kan det ju 

vara så att jag kan få kraft med att bryta som det här som jag känner att jag själv 

inte kan ta i kragen med och bestämma mig för att inte svika mer (Erik, intervju 

11 april 2013). 
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Sedan bad Erik och hans flickvän tillsammans genom att han sade ordet Jesus tre 

gånger: 

Då sa jag ett ord. Men jag sa det ordet tre gånger. Så det var ordet Jesus. ”Jesus, 

Jesus, Jesus”. Bara så. Och då kom han. Så det var helt omvälvande. Svårt att 

hitta ett ord som passar på detta. Vi satt där tillsammans. Vi såg båda två hur det 

lyste kring oss där vi satt. Det var liksom ett ljussken som strålande kring oss. 

Och vi kände en sådan enorm värme och en sådan stark kärlek som jag hittills 

aldrig hade upplevt. Så där och då i det ögonblicket blev jag övertygad att det var 

sant att Jesus lever (Erik, intervju 11 april 2013). 

Efter den kvällen var han övertygad om att Jesus fanns och därefter följde han med 

flickvännen till kyrkan några gånger. Fem månader efter hans gudsupplevelse döptes 

Erik och ytterligare tre månader gifte han sig med flickvännen som än idag är hans 

fru. Ett år senare, när Erik var 23 år gammal började han studera till präst.  

 

Hanna däremot, som har vuxit upp i liknande hemförhållande som de tre sistnämnda 

informanterna, har varken haft en brytpunkt eller vändpunkt i sin religiositet. Hon 

berättade att hon alltid upplevt sig som kristen: ”Har alltid känt mig kristen. Kan 

aldrig minnas att jag aldrig har varit det. Har aldrig känt blyghet från att visa och 

säga det” (Hanna, intervju 2 april 2013). 

 

6.2.5 Betydelsefulla företeelser  

Samtliga informanter har haft en eller flera företeelser som haft betydelse för 

individens religiösa utveckling. För fyra av informanterna förekom företeelserna 

under uppväxten och för två informanter förekom företeelserna i vuxen ålder. Lena, 

Jenny och Johan tyckte att deras kristna tro har förstärkts genom konfirmationen. 

Som tidigare nämnts var konfirmationen en av de händelser som fick Lena att känna 

sig kristen. Även hennes deltagande i Svenska Kyrkans Unga
4
 och att vara 

konfirmandassistent har varit två viktiga skeenden för hennes religiösa utveckling 

som pågick direkt efter konfirmationen. Jenny hade blandade känslor om sin 

konfirmation där man sammanträffades en gång i veckan under ett år. Samtidigt som 

                                                   
4
 Svenska Kyrkans Unga är en barn- och ungdomsrörelse inom Svenska kyrkan. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kyrkan
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hon kände att hon fick ställa frågor och diskutera sådant som hon undrade över under 

konfirmationstiden kände hon även ett obehag att vistas där: 

Jag har alltid haft funderingar om tro och så. Hur det är att vara människa sen jag 

var ett barn […] men i min familj fanns det ju inte den ingången, som jag ser det 

så gör det inte heller i samhället i stort utan det var i den miljön [konfirmationen] 

man fick ställa dem frågorna. Det upplevde jag som positivt så. Sen var jag 

ganska blyg när jag var barn och jag upptäckte det var jättejobbigt att vara 

konfirmand. […] [man var] tvungen att svara på någon fråga och tyckte det var 

jättejobbigt. […] så det var någon slags hatkärlekstid tror jag (Jenny, intervju 8 

april 2013). 

En annan sak som påverkade Jennys religiositet var att flytta till en kristen 

retreatgård direkt efter gymnasiet för att arbeta som volontär. Precis som under 

konfirmationstiden, upplevde hon att denna period var både positiv och negativ. Den 

var positiv i det avseendet att retreatgården erbjöd en öppen miljö i samtal, men 

negativ i det avseendet att om man närmade sig ett diskussionsområde som ansågs 

innefatta känsliga frågor så fick man, som Jenny beskrev det, inte öppna dessa 

dörrar. Detta ansåg Jenny vara jobbigt och hamnade i en anda med många 

funderingar. Johan berättade att under hans uppväxt använde de inte begreppet 

konfirmation utan det kallades för bibelskola eller kristendomsskola som varade 

ungefär fyra veckor på sommaren. Vidare sade han att detta ”sommarläger” var en 

väldigt viktig del av hans trosutveckling och gav han många kunskaper. Även 

församlingspersonal och en församlingsmedlem uppmanade Johan när han var 

tonåring och ungdomsledare i församlingen att han borde bli pastor: ”Det kom någon 

hälsning här och där som förstärkte den tanken och känslan [av att bli pastor]” 

(Johan, intervju 31 mars 2013). Något som har hjälpt Hannas gudsbild under hennes 

barn- och ungdomstid har varit hiphop-musiken som många gånger har haft religiösa 

budskap: 

Jag lyssnade mycket på hiphop när jag var liten. Och, säga vad man vill, men de 

har väldigt mycket religiöst i dem. Och det har format min bild av Gud väldigt 

mycket. Mitt sätt att uppfatta Gud. Det har gett mig en väldigt avslappnad 

inställning till Gud, att Gud är någonting som alltid är med trots att livet är skit. 

(Hanna, intervju 2 april 2013). 

Erik berättade om en bok och två filmer som påverkade honom några månader innan 

hans gudsupplevelse. Boken ”Bröderna Karamazov” handlade om tre bröder varav 
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en av dem är övertygad ateist och en var kristen: ”Där bryts dessa tankar väldigt 

mycket om tro och icke tro. Han som är kristen framstår som den mest sympatiska. 

Medan den andra var tvärtom. Så den här boken var med och skakade om i min syn” 

(Erik, intervju 11 april 2013). Filmen ”Bad influence” kände Erik igen sig själv i: 

Den handlade om en kille, han var helt, som vem som helst, juste kille sådär. 

Men han hamnade i fel sällskap och en festkväll slutade med mord. Och den 

skakade också om mig för jag kände igen mig i saker och ting där. Så det fanns 

en hel del saker som på något sätt förberedde mig. Detta var efter att min fru 

blev kristen, men före att jag blev kristen. Och det fick mig att fundera (Erik, 

intervju 11 april 2013). 

Erik berättade även om den så kallad Oasrörelsen som är en karismatisk 

förnyelserörelse inom Svenska kyrkan med starkt fokus på bibeltolkning. Han gick 

med i denna rörelse tio år efter hans dop som också stärkt hans tro. Han är även idag 

ledare inom rörelsen. Det finns en händelse som kom att påverka Mats religiösa 

utveckling i vuxen ålder. Efter ca 15 år som pastor kom Mats i en livskris och 

bestämde sig då för att gå en utbildning i själavård inom en av pingströrelsens skolor. 

Utbildningen kunde han använda i sitt yrke som pastor men framförallt kom 

utbildningen att betyda mycket för honom som individ:  

Jag kom till någonslags livskris ett tag, i tjänsten också då jag kände mig sliten 

precis innan jag gick den där utbildningen. […] jag kände mig väldigt hjälplös 

att hantera alla de där sakerna som hände, människor i sorg. Då bestämde jag 

mig för att gå en speciell utbildning i själavård. Så det har jag sysslat med i 

resten av mitt liv (Mats, intervju 4 april 2013). 

 

6.3 Ekonomiska förhållanden 

Samtliga informanter upplevde att de har växt upp under stadiga ekonomiska 

förhållanden där de varken saknat eller haft ett överflöd av pengar. Det som visar på 

att Lena och hennes föräldrar inte har saknat pengar är att de bodde i hus, ägde en bil 

och sommarstuga, samt köpte oftast nya kläder till barnen. Vid födelsedagar inom 

släkten var det vanligt att man både fick och gav presenter till varandra.  Lena 

berättade att de inte har haft ett överskott av pengar då de inte åkte på längre 

semestrar förrän Lena var tio år samt att om något i hushållet gick sönder lagade 

hennes pappa det. Även om Johans familj varken gick plus eller minus ur ett 
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ekonomiskt perspektiv beskrev Johan sin familjs ekonomiska förhållande som 

gränsen till självhushåll, vilket också han antydde var vanligt bland hans vänner 

”Min ekonomi var ju relaterad till vilken arbetsinsats jag gjorde. Jag förväntade mig 

aldrig att få pengar av mina föräldrar till exempel. […] det har aldrig funnits ett 

överflöd med pengar men det har aldrig fattats” (Johan, intervju 31 mars 2013). 

Hanna berättade också att hon upplevt att det alltid har funnits pengar inom familjen 

under hennes uppväxt, men att det inte var i något överflöd. Hon menade att hennes 

föräldrar prioriterade rätt genom att till exempel julklappar var viktigare än långa 

semestrar. Hanna har heller aldrig ansett att pengar är något som hon är ”förtjust i”, 

som hon uttryckte det. Mats anser att hans uppväxtfamilj har haft en bra och stadig 

ekonomi där mat och kläder alltid funnits, även om det var enkelt. När Mats var åtta 

år köpte föräldrarna ett hus i Stockholm i vilket de senare kom att bo i. Dessförinnan 

bodde de i en lägenhet, också i Stockholm. Mats påpekade att detta var nog något 

som många familjer i Stockholm gjorde under denna tid. Erik växte upp i en 

normativ medelklass med lärarföräldrar som hade en bra lön. Lönen gick mestadels 

till huset de bodde i, vilket innebar att det inte blev en överdriven konsumtion av 

andra saker: ”Mina föräldrar var nog medvetna att de inte ville att vi skulle ha en för 

hög konsumtionsnivå. Men vi åkte på skidresor till alperna när jag gick på låg- och 

mellanstadiet” (Erik, intervju 11 april 2013). Jenny har också upplevt att familjen har 

haft en stadig ekonomi under sin uppväxt, vilket hon trodde de flesta av hennes 

omgivning hade under hennes uppväxt. Julklappar och födelsedagspresenter fick 

Jenny varje år men mängder av andra saker fick hon inte. Familjen reste aldrig långt 

vilket hon inte visste om det berodde på ekonomin eller inte, men hon trodde att det 

delvis hade med familjens ideologi att göra. Jenny berättade visserligen att hon 

nyligen, i vuxen ålder, har haft ett dåligt ekonomisk tillstånd. Detta inträffade då hon 

och hennes pojkvän var studenter och de hade fått sitt första barn. Jenny var 

mammaledig, pojkvännen var arbetslös och fick problem med försäkringar.  Jenny 

och hennes familj hade då ett dåligt ekonomiskt tillstånd under ett år som påverkade 

dem negativt. 
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6.4 Trakasserier och ensamhet 

Samtliga informanter ansåg sig ha varit utsatta eller varit rädda för för trakasserier på 

grund av sexuell läggning, etnicitet eller familjens religion. Alla har även känt sig 

ensamma i olika sammanhang.  Om detta tar sig i uttryck under uppväxten eller i 

vuxen ålder skiljer sig åt. Lena berättade att hon har varit rädd för att bli trakasserad 

på grund av sin sexuella läggning under sin tonårstid: 

Jag har aldrig blivit utsatt för trakasserier, men jag har levt i rädsla för 

trakasserier. Jag är bisexuell och i tonåren trodde jag att jag var homosexuell 

[…] men det har inte resulterat i något. Det har bara varit positiva reaktioner från 

omgivningen. […] det fanns människor i vårt samhälle som har varit hatiska i 

grunden som jag var rädd för (Lena, intervju 28 mars 2013). 

Lena har också känt sig ensam i form av att hon inte känt att hon kunnat få en ny 

partner efter sitt senaste traumatiska uppbrott med sin dåvarande partner: ”Man 

upplevde sig att vara ensam och bråttom att hitta någon. Tänkte att det bara var 

idiotiskt att vara ihop med präster” (Lena, intervju 28 mars 2013). Detta var under en 

längre period när hon studerade till präst. Johan sade att han blev utsatt för några 

mindre trakasserier under skoltiden men anser sig inte ha blivit påverkad av dessa i 

någon större utsträckning. I vuxen ålder har både Johan och Mats känt sig ensamma 

som pastorer då de har fått många förtroenden som de går och bär på eftersom de inte 

får dela det med andra: ”För om man hör någon som mår väldigt dåligt så kan det 

flytta in hos själv så man själv börjar må dåligt” (Mats, intervju 4 april 2013). Mats 

påpekade att han har lärt sig att hantera dessa känslor genom sin utbildning i 

själavård. Johan menade också att han känner sig ensam då det är många 

förväntningar på honom som inte går att uppfylla. Hanna berättade om en 

drogpåverkad kvinna som kom in på hennes arbete när hon arbetade som präst: ”Det 

var på jobbet där jag jobbade förut så var det en påtänd kvinna som härjade. Hon 

menade att jag inte skulle vara här för det här var svenska kyrkan” (Hanna, intervju 2 

april 2013). Hanna påverkades av ovannämnd trakasseri i form av att hon har ett 

annorlunda säkerhetstänk på arbetet idag. Jenny berättade att hon har känt sig ensam 

under sin tonårstid då hon tyckte att andra inte förstod henne:  

I min uppväxt har jag känt mig ganska ensam […] i mig själv. Förvirring. […] 

inte hela min uppväxt, men under min tonårstid kan man nog säga. Jag kände 
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mig nog inte så förstådd någonstans riktigt. Det berodde väl mycket på mina 

föräldrar (Jenny, intervju 8 april 2013). 

Under Eriks uppväxt hade han vuxit upp med grannen som blev hans bästa vän. Då 

Erik var nio år flyttade vännen, vilket påverkade Erik starkt genom att han kände sig 

ensam. I vuxen ålder har Erik och hans familj blivit utsatta för allvarliga trakasserier 

och förföljelser på grund av deras kristna tro: 

Vi fick lämna vår villa till och med där vi bodde. De målade hakkors över hela 

entrén och ristade 666, du vet den där sifferkombinationen på vårt garage. Och 

lade hotfulla grejer i vår brevlåda. Ringde trakasserisamtal och mail (Erik, 

intervju 11 april 2013). 

Erik berättade att denna hemska händelse för honom och hans familj är något han 

inte vill tänka på.  

 

6.5 Psykisk och fysisk obalans 

Fem informanter har känt att de har haft en kraftig psykisk obalans under sina liv 

som på något sätt har påverkat dem negativt. Lena berättade att under vissa perioder 

under fyra år på högstadiet och gymnasiet åt hon ytterst lite samt att hon hade ett 

självskadebeteende. Detta gav upphov till anorexia då hon berättade att hon fick det 

för att hon hade ett kaotiskt känsloliv. Lena ansåg att hon fick bra hjälp när hon var 

sjuk och idag anser hon sig fullt frisk: ”Sjukdomen har både skadat och berikat mig 

men det livet är över för längesen” (Lena, intervju 28 mars 2013). Precis efter 

tonårstiden då hon ansåg sig själv som bisexuell hamnade Lenas självförtroende och 

självkänsla i gungning då hon var rädd för vad andra skulle tycka och tänka om 

henne samt haft en hård negativ dialog med sig själv: ”Då kände man sig ganska 

äcklig som person. Eller man var rädd att man var det” (Lena, intervju 28 mars 

2013). Lena trodde även att innan hon kom ut som bisexuell offentligt var hon rädd 

för att hon skulle få en lägre status än övriga människor. Johan hade en dålig 

självkänsla under många år under uppväxten. Han trodde att det berodde på att han 

hade få nära vänner och känslan av att få brydde sig om hans åsikter. Idag ser han sig 

själv och andra på ett helt annat sätt. Johan berättade också att har haft det väldigt 

jobbigt psykiskt nyligen då ett av hans barnbarn har avlidit samt att ett annat 

barnbarn var nära att avlida. Som tidigare nämnts hade Mats en tung period av 
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sömnlöshet under gymnasietiden vilket fick konsekvenser för det mentala tillståndet. 

Han sade vidare att en tid innan sömnlösheten hade han slutat röka vilket kan ha 

orsakat att han inte kunde sova. Mats har fått ett bra självförtroende med sig från sin 

trygga uppväxt. Hans självkänsla har succesivt vuxit: ”Att ju tryggare jag blivit i 

relationen till Gud desto mer har min självkänsla vuxit. […] ju mer jag vågat lita på 

Gud kunnat vila i hans kärleksfulla nåd desto mer har min självkänsla blivit alltmer 

trygg” (Mats, intervju 4 april 2013). Jenny uppfattade sin tonårsperiod som en mörk 

tid vilken var psykisk påfrestande, och som hon ansåg har påverkat henne senare i 

livet. Jenny berättade även att hon haft ett dåligt självförtroende och en dålig 

självbild: 

Dålig självkänsla och självförtroende har jag haft absolut. Det ligger länge 

tillbaka i tiden. Jag var väldigt blyg och osäker när jag var barn och yngre 

tonåring. Det tror jag har med personlighet att göra som man inte hade kunnat 

påverka på något sätt så. Men sen är jag väl, jag är uppvuxen i en sådan miljö att 

man inte ska hävda sig eller tror att man har något att komma med. Det har att 

göra med min uppfostran och uppväxt att göra tror jag. Så det var jag nog ganska 

påverkad av (Jenny, intervju 8 april 2013). 

Erik har haft psykiska besvär, som tidigare nämnts, från perioden där han och hans 

familj blev utsatta för trakasserier och förföljelse på grund av deras kristna tro: ”Det 

var ett trauma som jag fick jobba med hjälp av psykolog för att hitta ett sätt att 

hantera” (Erik, intervju 11 april 2013). På frågan om Jenny har haft några fysiska 

besvär under hennes liv svarade hon att hon har haft allvarliga komplikationer med 

moderkakan i flera månader under hennes andra graviditet vilket har påverkat henne 

en tid efteråt.  

 

6.6 Värderingar 

Samtliga informanter ansåg att en del av deras värderingar går i konflikt med 

samhällets värderingar. Lena tyckte exempelvis att det är en självklarhet att 

samkönade äktenskap skall få förekomma i kyrkan. Sex och religion ihop är ett 

känsligt ämne för kyrkan menade hon. Hon upplevde också sig själv ibland som en 

aning avvikande från samhället då hon är religiös.  Johan, Mats, Hanna och Jenny 

höll med vissa av samhällets värderingar medan andra värderingar står de inte alls 
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för. De tyckte att människan borde prioriteras först, inte allra minst de svagaste i 

samhället: 

Det finns många sammanhang där svaga människor hanteras illa. Det är väldigt 

mycket som koncentreras kring ekonomi, pengar och teknik, men människor är 

inte särskilt mycket värda i jämförelsevis tyvärr. Så det finns massa saker som 

jag tycker borde vara annorlunda. […] allt handlar så mycket om ekonomi. Och 

det handlar inte livet om: att ekonomin ska växa och växa utan livet ska växa, 

och inte det andra. Sen att man kan göra det parallellt men att det måste finnas en 

prioritering (Johan, intervju 31 mars 2013). 

 

Jag tänker att om man tittar politiskt på de senaste åren så känns det som att vi 

lever i ett samhälle som de svagaste människorna får de sämre. Och det känner 

jag mig inte riktigt hemma i ett sådant samhälle. […] ungdomar som inte får 

jobb, sjuka, pensionärer, arbetslösa, de som har sämre villkor, invandrare. Det 

verkar som om rasismen har fått fäste i vårt land (Mats, intervju 4 april 2013). 

 

Den anda som råder idag att så länge man är frisk och stark och klarar av att 

arbeta och levererar så är allt frid och fröjd och då har man allt man behöver. 

Men så fort man är sjuk, får psykiska problem, är invandrare eller blir arbeteslös 

- det har blivit en väldigt tydlig sådan delning av A- och B-människor. Och vad 

som räknas, handlar man i den kategorin att man av några skäl inte kan leverera 

längre så har det blivit väldigt tydligt att då ska man heller inte ha något. Man får 

klara sig själv ute i kylan. Och det hänger ju ihop med mina kristna värderingar 

naturligtvis (Jenny, intervju 8 april 2013). 

Hanna tyckte också att vissa saker i ett samhälle är inhumant och att samhället sköter 

vissa saker felaktigt, exempelvis om hur samhället behandlar människor. Både 

Hanna, Erik och Jenny berättade att de kan påverka som präst eller pastor. Hanna 

betonade att hon påverkar när hon står i predikstolen under gudstjänst. På liknande 

sätt menade Mats att den kristna kyrkan kan påverka värderingar för att 

kärleksbudskapet är väldigt framträdande i kristen tro: ”Hur han [Jesus] möter 

människor och att de svagaste, de mest utsatta söker sig dit. De känner att han 

accepterar de som de är. Så det där är ett sådant där ideal som jag skulle jag vilja 

vara själv” (Mats, intervju 4 april 2013). Erik berättade också att han känner att 

växande diskrepans mellan hans värderingar och samhället värderingar. Han 

betonade att det inte är hans utan samhällets värderingar som har förändrats. Han tog 



45 

 

 

som exempel att vi i Sverige idag, som han uttryckte det, tar för lätt på abort. Erik 

berättade att han står för de kristna värderingarna som det svenska samhället en gång 

byggts upp på, men som mer och mer avlägsnas från samhället.   

 

6.7 Meningsfullhet 

Samtliga informanter ansåg att deras religiositet genomsyrar hela livet på alla plan 

och ger en mening med tillvaron. De sade också att alla människor har någon slags 

religiositet i sig. Hanna förklarade sin tro som ett sätt att förklara hennes värld och att 

hennes tro alltid varit en naturlig del av henne. Hon kunde aldrig minnas att hon har 

varit utan den.  Lena beskrev sin konfirmationstid med den känslan som att hon 

hittade hem. Hon sade att hennes tro är meningsfull och har påverkat henne på alla 

plan: 

Dels är det ett sätt att förstå världen eller tillvaron tycker jag […] men också att 

lite hur man förstår sig själv och sin plats i tillvaron. Någonstans upplever jag 

ändå att Gud har funnits med i det här beslutet att bli präst till exempel och det är 

ett sätt att förstå sig själv (Lena, intervju 28 mars 2013). 

Även gemenskapen med vännerna i kyrkan har varit något betydelsefullt för Lena. 

Johan berättade att vara kristen är att leva och ha en relation med Gud och Jesus. Han 

menade att det inte är en ideologi att vara kristen. Den kristna tron genomsyrar hela 

livet menade han: 

Så att vara kristen har påverkat livets alla områden väldigt mycket naturligtvis. 

Det jag upplever är väldigt tydligt är att jag känner idag att jag har en väldigt god 

trygghet i relation till livet, till människor, och till det svåra i livet. För det är 

något gott som kommer ur det som är eländigt. Dels när min syster dog som jag 

hade en så nära relation med och med barnbarnen så kan jag inte se någon 

mening i något av de där! Men det jag kom fram till och det enda som fanns kvar 

tillslut var att Gud är ändå Gud och det är inte Guds fel. Gud är god mitt i allt. 

Jag begriper ingenting i det som händer i allt hemska, men där kan jag landa. 

Hos honom kan jag stå. Och det är det som är tydligast gör mitt liv tryggt och 

stadigt. Jag tror det. Det behövs inte så mycket förklaringar (Johan, intervju 31 

mars 2013). 

Johan trodde också att människan är obotligt religiös, det vill säga att alla människor 

har en ”trosådra” och att det är det som innebär att vara människa. Han menade att 
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detta är som skiljer sig åt mellan människan och djuren. Människan har en andlig 

dimension som djuren inte har. Mats tro, som har givit honom stabilitet och harmoni 

i livet, finns med honom i alla sammanhang i livet: ”För mig betyder det liksom att 

jag hittar värden, att jag har något att falla tillbaka på, grundläggande värden också, 

en gemenskap både med andra människor men också gemenskap med Gud som 

liksom bär mig” (Mats, intervju 4 april 2013). Liksom Johan, ansåg också Mats att 

det är ett slags normaltillstånd att vara troende för han tror att alla människor 

funderar över frågor om livet. Mats berättade att det finns en trötthet i all ytlighet i 

samhället, såsom konsumtion och pengar. Han menade att det finns en inre längtan 

hos människor som vill göra gott för andra människor och att det är denna längtan 

som är det kristna budskapet handlar om. Mats trodde att den enda förklaringen att 

människor existerar är Guds förtjänst. Han menade att behovet hos människan är att 

hitta en förankring med tillvaron. Likaså Jenny ansåg att hennes religiositet finns i ett 

livssammanhang:  

Jag tänker att som människa så orienterar man sig i livet, man behöver en 

riktning. Det behöver alla människor. Och en del orienterar ju sig utifrån att man 

är ateist, och en del känner sig som kristna, en del buddhister och en del vet inte 

och en del ber till Gud när de har det svårt. […] för mig är det min riktning som 

är på något sätt en hjälp eller en bild av hur jag ser på mitt sammanhang och 

vilka jag möter (Jenny, intervju 8 april 2013). 

Jenny menade att en tro ramar in tillvaron, istället för att göra den förvirrad. Hon 

förklarade att om man har ett skäl till saker är det lättare att vara människa. Såsom 

övriga informanter menade Erik att hans tro ger avtryck ifrån sig vart han än är och 

vad han än gör – från yrkesval till relationer. Erik berättade att han alltid sökt efter 

sanningen vilken han också tror att alla människor gör i grunden: ”Och jag tror att i 

grunden är vi skapade för att ha en relation med Gud. Och när den inte finns, när den 

relationen inte är upprättad så är det någonting som fattas hos oss” (Erik, intervju 11 

april, 2013). 
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7 ANALYS 

I detta kapitel diskuteras framför allt studiens resultat i förhållanden till 

undersökningens frågeställningar och teorier som är att ta reda på orsakerna till 

informanternas religiositet, undersöka intervjumaterialets gemensamma mönster 

samt att testa om socialiseringsteorin och deprivationsteorin verifieras eller 

falsifieras. 

 

7.1 Socialisation 

Grundantagandet i Bergers och Luckmanns socialkonstruktivistiska teori är att 

verkligheten konstrueras socialt (se 4.1: Teoretiska utgångspunkter) (Berger & 

Luckmann, 1998:10). En individ föds inte automatiskt in som samhällsmedlem, men 

hon föds med en mottaglighet för socialisation (Berger & Luckmann, 1998:153). Inte 

förrän individen har kommit till den grad av internalisering där hon har fått förståelse 

av omgivningens verklighet och gjort den till sin egen har individen blivit en 

samhällsmedlem i den objektiva verkligheten (Berger & Luckmann, 1998:154). Av 

mitt resultat framgår det tydligt att en religiös socialisationsprocess har ägt rum för 

alla mina sex informanter. Två pastorer har influerats av en stark religiositet under 

den primära socialisationen medan samtliga präster och pastorer har influerats av 

religiösa företeelser under den sekundära socialisationen.  

 

För pastorerna har religion och tro funnits under hela deras barndom där de har 

gradvist vant sig vid att ha religiösa uttryck omkring sig, vilket tillslut togs för givet 

och blev en naturlig del av vardagen. Informanterna har präglats utav sina föräldrar, 

pastorer och grannar som varit betydelsefulla personer under deras första levnadsår, 

vilket Berger och Luckmann kallar för den primära socialisationen (Berger & 

Luckmann, 1998:154). Föräldrarna tog med sig barnen till gudstjänsterna på 

söndagar och till söndagsskolan. I hemmen var det vanligt förekommande med 

psalmsång, bibelläsning, böner inom familjen eller med gäster, insamling av pengar i 

Missionsbössor och/eller att religiösa teman förekom under högtider som julen.  

Båda informanterna bekräftar också Bergers och Luckmanns resonemang om primär 
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socialisation då de berättade att föräldrarna har betytt mycket för deras tro, deras 

yrkesval och vad tron innebär, även om de aldrig har ansett att deras religiösa 

engagemang har varit tvångsmässigt. 

 

Pastorerna har även haft brytpunkter i livet som enligt Bergers och Luckmanns teori 

tyder på att deras socialisation har gått från att ha varit något informellt och 

omedvetet som härstammat ifrån de första levnadsåren med familjen till att ha blivit 

något formellt och reflekterat (Berger & Luckmann, 1998: kapitel 3:1). De har med 

andra ord tagit en personlig ställning till att fortsätta vara religiös. Ett exempel på 

detta är när en av pastorerna berättade om den händelse som gav honom en personlig 

och medveten tro som nioåring. Pastorn förklarade vidare att hans personliga 

brytpunkt hade betydelse för hans religiositet. 

 

För pastorerna som har utsatts för en stark religiositet under den primära 

socialisationen har religionen varit något självklart och naturligt i största delen av 

deras liv. Genom att pastorerna har levt i kontakt med sin familj, vänner och 

släktingar som delar samma kristna tro, gör att trossatserna blir trovärdiga för 

individen. Detta visar starkt på något det som Berger och Luckmann kallar för 

plausibilitetsstruktur (Berger & Luckmann, 1998:180). Religionen var deras 

legitimering och detta behövs enligt Berger och Luckmann för att verkligheten, i 

detta fall den kristna tron, ska behållas (Berger & Luckmann, 1998:180). Något värt 

att notera är att under båda pastorernas tonårstid var inte deras religiösa engagemang 

lika starkt som tidigare då vänner och andra fritidsaktiviteter blev allt viktigare. Detta 

visar på att informanternas starka kristna plausibilitetsstruktur hade försvagats under 

denna period.  

 

En av de kvinnliga prästerna har känt sig religiös hela livet, trots att den primära 

socialisationen var svag i religiöst avseende. Vissa tendenser syns ändå ifrån hennes 

uppväxt då hon ansåg att hennes föräldrar var troende och uttryckte positivitet till 

kyrkan vilket kan ha påverkat hennes religiositet. Detta visar på en tvetydighet i 

hennes resonemang då hon sade att hon inte kommer ifrån någon kyrklig familj 
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samtidigt som hon uttalade sig att hennes föräldrar var troende. Två andra präster har 

haft en neutral bild av religiositet under den primära socialisationen. De gick till 

exempel till kyrkan vid högtider och hade kristna symboler i hemmet, men utan 

djupare religiös betydelse. Man ska ändå inte utesluta att en viss religiös påverkan 

kan ha gjorts, även om föräldrarnas avsikt var något annat. Detta skulle Berger och 

Luckmann tyda som en informell miljö som är en omedveten påverkan från 

föräldrarna under de första levnadsåren. Den manliga präst har haft en socialisation 

under uppväxten som förmedlade en negativ bild av religion vilket medgav att även 

informanten hade en övertygelse om att religion och tro var något påfund tills han 

var 22 år. Detta visar på hur stort inflytande den primära socialisationen var för 

prästen.  

 

Samtliga informanter har på ett annat sätt influerats av en sekundär socialisation i ett 

religiöst avseende. De två pastorerna har tagit med sig sitt religiösa habitus från 

uppväxten och förstärkt sin religiositet genom den sekundära socialisationen. Båda 

berättade att det har de haft en sekundär socialisation som har bestått av både 

människor med och utan religiöst engagemang. Den sekundära socialisationen har 

haft en mycket stor betydelse för de fyra prästernas religiösa utveckling och 

engagemang då det har varit inköpsportar till informanternas religiositet. Dessa 

inköpsportar har varit deras kontaktnät som kunde bland annat vara vänner, flickvän, 

präster/pastorer samt människor från miljöer som Svenska Kyrkans Unga, 

konfirmation, bibelskola/kristendomskola, själavårdsutbildning, Stiftsgård, 

utbildning och Oasrörelsen. Man kan se i resultatet att informanterna har präglats och 

inspirerats av dessa formella miljöer som har medfört ett individuellt, reflekterat och 

medvetet val av att vara eller bli religiös. Utan denna sekundära socialisation hade 

några informanter sannolikt inte blivit präster. Även dessa informanter skulle Berger 

och Luckmann konstatera ha haft en stark plausibilitetsstruktur som gjort att deras 

religiositet har bekräftats och därmed vidmaktshållits från den sekundära 

socialisationen fram tills idag. Den sekundära socialisationens inkörsportar har 

exempelvis stärkt plausibilitetsstrukturen eller som när de arbetar i kyrkan idag, då 

samtliga informanter umgås med människors i deras yrken som delar liknande tro 

vilket gör att deras religiositet ständigt upprättshålls.   
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7.2 Ekonomisk deprivation 

Glock och Stark förklarar den ekonomiska deprivationen som en subjektiv 

upplevelse att ha en låg ekonomisk levnadsstandard (se 4.1: Teoretiska 

utgångspunkter) (Glock & Stark, 1965:246).  Om individen känner denna deprivation 

tenderar individen i större utsträckning att utveckla ett religiöst engagemang (Glock 

och Stark, 1965:246). Fem informanter ansåg att de aldrig har upplevt att de har haft 

mindre ekonomiskt ställt i jämförelse med andra, vilket gör att den ekonomiska 

deprivationen kan uteslutas som förklaring till deras religiositet. En informant 

berättade att hon under ett år upplevde svårigheter med ekonomin. Detta inträffade 

12 år efter konfirmationen under en period då hennes religiositet växte vilket innebär 

att den fanns hos henne långt innan sin ekonomiska kris. Detta gör att Glocks och 

Starks ekonomiska deprivation inte är orsaken till informantens religiositet, även om 

den kan ha bibehållits eller förstärkts ytterligare under hennes ekonomiska kris.  

 

7.3 Social deprivation 

Om individen upplever att hon saknar något ur det sociala livet i jämförelse vad som 

förväntas i ett samhälle tenderar hon att utveckla religiositet i större utveckling enligt 

Glock och Stark (se 4.1: Teoretiska utgångspunkter) (Glock & Stark, 1965:247). 

Samtliga informanter upplevde sig ha haft lägre social status gentemot andra grupper 

i två olika sammanhang: Tre informanter ansåg att de någon gång har blivit utsatta 

för trakasserier, varav för en informant inträffade detta under uppväxten och för 

resterande i vuxen ålder. Den informant som upplevde att han blev trakasserad i 

barndomen menade att detta inte har påverkat honom negativt i sitt senare liv. Detta 

är hans subjektiva upplevelse, att trakasserierna inte påverkat honom som vuxen, 

men att det kan ha haft en inverkan på honom omedvetet ska inte uteslutas. Detta kan 

göra att han kan ha känt en social deprivation, enligt Glock och Stark, som förstärkts 

hans religiositet som han redan hade innan. En annan informant blev utsatt för grova 

trakasserier och förföljelser på grund av att han och hans familj var religiöst kristna.  

Detta var 12 år efter hans gudsupplevelse vilket innebär att han redan var starkt 

religiös innan de allvarliga trakasserierna och förföljelserna ägde rum. Detta 

resulterar i att trakasserierna inte var en utlösande faktor till hans religiositet. Dock 
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kan händelserna ha varit bidragande faktorer genom att religiositeten bibehållets eller 

förstärkts hans tro till Gud. Fem informanter upplevde att de har varit ensamma 

under längre perioder, varav tre informanter sade att detta var i vuxen ålder och för 

två informanter under uppväxten. En av informanterna uttryckte en tydlig ensamhet 

under tonårstiden. Informantens känsla av ensamhet inträffade under samma period 

som konfirmationen, vilket hon beskrev som en period som stärkte hennes tro och 

religiositet. Den sociala deprivationsteorin stödjer den känsla som individen talar om. 

Av den anledningen, då hennes ensamhet förefall under samma period som 

konfirmationen, finns det stor sannolikhet enligt deprivationsteorin att ensamheten 

kan antingen ha varit en utlösande faktor av hennes religiositet eller en bidragande 

faktor för hennes religiositet.  

 

7.4 Organisk deprivation 

Glock och Stark hävdar att den organiska deprivationen innebär att individen har en 

fysisk eller psykisk deformitet, vilket de menar ökar chanserna till att en religiositet 

startar eller förstärks (se 4.1: Teoretiska utgångspunkter) (Glock & Stark, 1965:247). 

Anorexia, självskadebeteende, biverkningar av sömnlöshet, känslan av att ha få nära 

vänner eller dåligt självförtroende och självkänsla har varit de psykiska 

påfrestningarna för fyra av informanterna under barn- och ungdomstiden. Enligt 

Glock och Stark visar dessa upplevelser på att religiositeten har påverkats. En av 

informanternas berättelser om sömnlöshet visar på en tydlig religiös förändring efter 

en psykisk obalans i livet. Två präster hade sin psykiska obalans under samma 

tidsintervall som när de började uttala sig vara religiös, det vill säga under 

konfirmationen. Enligt Glocks och Starks teori kan informanternas anorexia, 

självskadebeteende samt ett dåligt självförtroende och självkänsla ha gjort att deras 

religiositet förstärktes. Två av informanterna sade att de upplevt psykiska 

påfrestningar som vuxna under en längre period vilket senare har påverkat dem 

negativt. Den informant som förlorade sitt barnbarn och var nära att mista ett annat 

berättade att Gud är god mitt i allt hemskt som sker i världen. Informanten menade 

att han inte behöver förstå, utan det räcker med att ha en tillit till Gud. Glock och 

Stark skulle förklara denna psykiska deformitet som en bekräftelse eller en styrkande 

av informantens religiositet.  
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7.5 Etisk deprivation 

Den etiska deprivationen innefattar individens subjektiva upplevelse av att hennes 

värderingar går i strid med samhällets värderingar (Glock & Stark, 1965:247). Om 

individen har en etisk deprivation menar Glock och Stark att en religiositet kan 

utvecklas (se 4.1: Teoretiska utgångspunkter). Utifrån resultatet kan ses att samtliga 

informanter har tendenser till en etisk deprivation. De menade att vissa värderingar i 

samhället är felaktiga såsom att de svagaste i samhället får det alltmer sämre. Men 

trots att vissa av deras värderingar upplevs gå emot samhällets värderingar är det 

endast några värderingar av många. Glock och Stark skulle mena att informanternas 

känslor av att vissa av deras värderingar som går i konflikt med samhällets 

värderingar kan stärka informanternas religiositet, om inte annat bekräfta den. 

 

7.6 Psykisk deprivation 

Om en individ letar efter till exempel nya värderingar, nya trosföreställningar eller en 

ny meningsfullhet har individen enligt Glock och Stark troligtvis fått en psykisk 

deprivation och tenderar i större utsträckning att utveckla religiositet (se 4.1: 

Teoretiska utgångspunkter) (Glock & Stark, 1965: 248-249). Samtliga informanter 

ansåg att deras religiositet genomsyrar hela deras liv på alla plan och att deras tro är 

ett sätt att förklara och förstå världen och sig själv. En informant menade också på att 

det är lättare att vara människa om man hittar anledningar till sådant som händer. Tre 

informanter menade också att gemenskapen med andra människor i kyrkan och med 

Gud är meningsfullt. En annan informant betonade att man inte behöver veta alla 

förklaringar till allt som händer eller inte händer i livet utan att det är tillräckligt 

tillfredställande att veta att Gud finns. Samma informant menade också att hans 

religiositet hjälper till att se att det kommer något gott ur varje hemsk situation.  

 

Glocks och Starks psykiska deprivationsteori kan vara en förklaring till tre av 

informanternas religiositet. De två pastorer som har växt upp i en stark religiös 

hemmiljö har under hela sitt liv haft sin religiositet med sig mer eller mindre. För att 

förklara sin värld och sig själv i tillvaron har de kunnat ha sin religion att luta sig 

tillbaka mot och därför har de inte haft en psykisk deprivation. Vad gäller de tre 
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andra informanterna vilka blev religiösa senare i livet kan man se flera tendenser till 

stark psykisk deprivation. Den manliga prästen förstod inte varför han hade hamnat i 

ett destruktivt festande samt svikit sig själv och alla i sin omgivning. När den 

manliga prästen fick sin gudsupplevelse fick han en förklaring av sitt festande och 

sveken. En annan präst sade att hon känt sig förvirrad och upplevde att hon inte blev 

förstådd under sin tonårstid, och under samma tidsperiod som hon blev uttalat 

kristen. Hennes förvirring och upplevelse att inte vara förstådd kan ha varit hennes 

psykiska deprivation. När hon hittade sin tro föll många svar på plats och hon kunde 

orientera sig i sin tillvaro. Detta gör att hennes psykiska deprivation kan var 

förklaringen till att hon blev religiös enligt Glock och Stark. Under en annan prästs 

tonårstid hände det mycket såsom anorexia, självskadebeteende, byte av 

gymnasieprogram och att hon var osäker om sin sexuella läggning. Genom vistelsen 

under konfirmationen, Svenska Kyrkans Unga och som konfirmandassistent kände 

hon en mening i det hon gjorde. Hon betonade att hon kände att hon hade kommit 

hem. Med Glocks och Starks teori som grund kan informantens psykiska deprivation 

under hennes tonårstid vara en förklaring till ökad religiositet.     
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8 SLUTDISKUSSION 

De slutsatser jag kommer fram till med hjälp av resultat och analys är att orsakerna till 

informanternas religiositet är mångfacetterade men också likartade i vissa 

sammanhang. Det framkommer att vissa av informanternas religiositet kan ha 

orsakats av deras sociala omgivning under de första levnadsåren medan samtliga 

informanter kan ha påverkats senare i livet. Resultatet visar också på att ekonomiskt 

förhållande, trakasserier, ensamhet, värderingar, känsla av meningsfullhet och/eller 

psykisk och fysisk obalans kan vara betydelsefulla orsaker till en informants 

religiositet. Något värt att notera är att ekonomisk förhållande och fysisk obalans har 

visat sig ha haft ingen eller mycket liten betydelse för informanterna. Även en 

mystikupplevelse verkar ha varit en mycket betydelsefull orsak för en informants 

religiositet vilket sannolikt var den utlösande faktorn.   

 

Utifrån studiens resultat och analys har det visat sig att Bergers och Luckmanns 

socialiseringsteori kan verifieras som en tydlig förklaringsmodell till samtliga 

informanters religiositet. För samtliga informanter har socialisationen varit en 

mycket stor betydelse för deras religiositet. Glocks och Starks deprivationsteori har 

däremot mindre stöd utifrån empirin i den här undersökningen. Två kontextuella 

aspekter som kan ha stor betydelse för om en teori kan verifieras eller inte är att en 

teori är tids- och platsbunden, det vill säga när teorin uppkom samt vilket samhälle 

teoretikerna utgick ifrån. Glock och Stark skulle kunna ha utgått från ett amerikanskt 

perspektiv medan min studie utgår ifrån ett svenskt perspektiv. Detsamma gäller 

tidsperioden. Boken Religion and Society in Tension skrevs år 1965 i jämförelse med 

min studie som genomfördes år 2013. Detta medför att deprivationsteorin kan vara 

utdaterad och inte relevant för min studie. Den ekonomiska deprivationen visar 

tydligt på detta då fattigdom idag i Sverige inte är samma sak som fattigdom i 

Amerika på 1960-talet. Slutsatsen blir att teorier är tidsbundna i förhållande till det 

samhälle man lever i. Annan kritik mot deprivationsteorin är att även alla, kanske 

framförallt äldre, människor skulle möjligtvis anse sig ha alla eller någon av Glocks 

och Starks deprivationer någon gång under livet. Detta skulle betyda att alla 

människor i slutändan tenderar i lika stor utsträckning att bli religiösa. Detta gör att 

deprivationsteorin inte är en tydlig förklaringsmodell till studiens empiri. Detta ska 
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förvisso inte ses som något negativt för studien då ny kunskap utvecklas genom att 

falsifiera teorier som inte stämmer. Detta resonemang, om att teorier är tids- och 

platsbunden, skulle också kunna appliceras på socialiseringsteorin då Berger är 

amerikan och Luckmann är tysk samt att deras bok Kunskapssociologi: hur individen 

uppfattar och formar sin sociala verklighet (Orginaltitel: The social construction of 

reality: a treatise in the sociology of knowledge) kom ut förstå gången år 1966. Trots 

att socialiseringsteorin har ungefär samma tid och plats som deprivationsteorin, visar 

studiens empiri att socialiseringsteorin ändå har ett bredare perspektiv som gäller för 

fler samhällen och under en längre tidsperiod.  
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9 VIDARE FORSKNING 

Med denna uppsats som grund hade det varit intressant för vidare forskning att ha 

utfört samma studie men att den då skulle utgå från ett genusperspektiv utifrån två 

synvinklar. Den första synvinkeln skulle kunna vara en jämförande studie mellan 

kvinnliga och manliga informanter där man undersöker huruvida uppväxten och 

uppfostrandet är annorlunda i religiöst avseende för flickor i jämförelse med pojkar. 

Här skulle man även kunna studera om det finns några skillnader i uppväxten för 

flickor och pojkar som var födda kring år 1958 då kvinnor fick utbilda sig till präster. 

Den andra synvinkeln från ett genusperspektiv är att undersöka informanternas 

föräldrars betydelse. Det står klart efter föreliggande studie, samt tidigare forskning, 

att föräldrar har en stor betydelse för barnet under uppväxten. Här skulle det vara 

intressant att forska vidare om mamman eller pappan har störst betydelse för barnets 

religiösa utveckling eller lika mycket. Något som kan ses i resultatet är att 

pastorerna, till skillnad från prästerna, har med sig en stark religiositet redan från 

hemmet. Med denna studie som bakgrund hade ett annat intressant förslag till vidare 

forskning kunnat vara att se om indikationerna i mitt resultat överensstämmer med 

ett större material genom exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. Ett tredje 

alternativ till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur vanliga 

gudsupplevelser är och hur avgörande detta är i ett beslut om att bli präst eller pastor. 

Studien har alltså väckt nya intressanta aspekter inom mitt ämnesområde som skulle 

kunna utökas och fördjupas i vidare forskning.  
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10 SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att göra en undersökning om bakomliggande faktorerna som har 

format prästers och pastorers religiositet och därmed få en bild av deras religiösa 

bakgrund. Jag syftar även till att testa om socialiseringsteorin och deprivationsteorin 

kan appliceras på studiens empiri. För att få svar på frågeställningarna har jag valt att 

använda mig av kvalitativ metod i form av intervjuer med två pastorer och fyra 

präster. Dessa yrkesreligiösa personer har jag på egen hand valt ut som studiens 

urval. Jag antog att min urvalsgrupp, på grund av deras yrken, har reflekterat om sin 

religiositet vilket gör att jag har goda skäl att tro att mina informanter skulle ge mig 

relevant och betydelsefull information. De sex intervjuerna transkriberades för att 

sedan göra en tematisk analys i form av att hitta kombinationer av egenskaper i 

transkriberingarna som förekom ofta, som exempelvis ord och fraser. De olika 

mönstren och teman som kom fram är studiens resultat.  

 

I resultatet framgår det att det finns vissa likartade orsaker till prästernas och 

pastorernas religiositet i form av en yttre socialisation. Pastorerna anser att de har 

vuxit upp i ett starkt religiöst hem medan prästerna anser att de har vuxit upp i ett 

hem utan eller med svag religiositet. Olika bryt- och vändpunkter har majoriteten av 

informanterna haft som har medfört bland annat att deras religiositet har påbörjats, 

blivit bekräftad och/eller förstärkts. Samtliga informanter har haft en eller flera 

företeelser som haft betydelse för individens religiösa utveckling såsom exempelvis 

konfirmation, retreatgård, kristendomsskola, musik, filmer, böcker, Oasrörelsen och 

själavård. Andra orsaker till prästernas och pastorernas religiositet kan ha varit 

ekonomiskt tillstånd, trakasserier, ensamhet, värderingar, känsla av meningsfullhet 

och/eller psykisk och fysisk obalans.  

 

Med hjälp av intervjuguidens frågor baserade på socialiseringsteorin och 

deprivationsteorin är att slutsatserna visar att orsakerna till informanternas 

religiositet är mångfacetterade men också likartade i vissa sammanhang. Samtliga 

informanters religiositet tycks ha påverkats av sin sociala omgivning och vissa kan 

ha påverkats av olika deprivationer. En präst har även haft en mystikupplevelse som 
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kan ha varit orsak till hans religiositet. Slutsatserna visar också att Bergers och 

Luckmanns socialiseringsteori kan verifieras som en tydlig förklaringsmodell till 

samtliga informanters religiositet. När det kommer till Glocks deprivationsteori blir 

det mer problematiskt om den teorin kan verifieras eller falsifieras. Detta är på grund 

av att deprivationsteorin utgår från ett annat samhälle och en annan tid än vad min 

studie gör. Även att alla människor kan känna deprivationer någon gör att alla 

människor i slutändan tenderar i lika stor utsträckning att blir religiösa, vilket gör att 

deprivationsteorin inte är en klar förklaringsmodell till min empiri.  
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BILAGA 

Intervjuguide  

(Bakgrundsfrågor om födelseår, bostadsort, uppväxtort, antal år som präst/pastor och 

definition av begreppet religiös) 

 

1. Beskriv din uppväxt 

a. Är du döpt? 

b. Har du konfirmerat dig? 

c. Vad jobbade dina föräldrar med? 

d. Vad har högtider handlat om? 

e. Hur skulle du vilja karakterisera ditt föräldrahem i religiöst avseende?  

f. Hade ni några religiösa inslag i familjen? 

g. Hade ni några religiösa symboler i hemmet? 

h. Hur såg din omgivning på religion och tro? 

i. Hade du någon speciell viktig person som betydde mycket för dig? 

2. Beskriv din uppfostran 

a. Vad ville dina föräldrar lära dig? 

b. Hur ställde sig dina föräldrar till dina val i livet? 

3. Berätta vad du har gjort i stora drag mellan det att du tog studenten och när 

du började studera till präst/pastor? 

4. När blev Gud och Jesus en del av ditt liv? 

5. Vilka andra personer, organisationer eller företeelser har betytt mycket för 

din religiösa utveckling? 

6. Vilket ekonomiskt tillstånd upplevde du att din familj hade under din 

uppväxt? 

7. Har du känt under en längre period
5
 att du velat ha ett bättre ekonomiskt 

tillstånd?  

8. Har du känt att du utsatts för trakasserier av något slag eller känt dig kränkt 

under livet? 

9. Har du under en längre period känt dig ensam? 

                                                   
5
 En längre period menas i detta sammanhang en så pass lång period i informantens liv som på något 

sätt har påverkat henne negativt 
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10. Känner du att de flesta av dina värderingar går hand i hand med samhällets 

värderingar? 

11. Har du haft några fysiska besvär någon gång i livet under längre period? 

12. Har du haft några psykiska besvär någon gång i livet under längre period? 

13. Har du haft dålig självkänsla och självförtroende under en längre period? 

14. Vad betyder din religion och din tro för dig? 

15. Hur har din religion och tro påverkat dig som människa och ditt liv? 

16. Vill du tillägga något? 
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