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  Abstract: 
The purpose of the study was to investigate, using data from the sacerdotal culture, t h e  

spouses of five priests. The main questions were: How does the priestly calling affect the 

spouse? Do the spouses involve themselves with voluntary work? Do the spouses feel the 

congregation have expectations? Do the female and male answers differ? 
	  
	  
The sacerdotal culture has consisted of several elements. The main element is the priest’s 

calling for his work. As far as the spouse is concerned within the congregation, the spouses 

have been seen as necessary for voluntary work. The congregation has also expected the 

spouse to act in a certain way and to undertake certain tasks. 
	  
	  
How the five informants feel about and react to the sacerdotal culture is focus for this study. 

The study shows that the sacerdotal culture is still strong today and it is something that the 

spouses take into account. They can choose not to participate but that might involve, for 

instance, having to live somewhere else. The study found that the calling affects the female 

informants, but not so much the males. The amount of participation varies from spouse to 

spouse and is a matter of their own choice. Expectations can also vary and participation in 

the congregation can create higher expectations. 
	  
	  
Keywords: Priest spouses, sacerdotal culture, congregation, the priest’s calling, voluntary 

work, expectations 
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1 Inledning 
	  
Är du gift med en präst eller är du prästhustru? Frågan ställdes på en middagsbjudning, någon 
gång i början av 1950-talet. Kvinnan som fick frågan har berättat att den följt henne under 

livet.1 Frågan vittnar om en tudelad föreställning avseende kvinnor som är gifta med präster. Å 
ena sidan en kvinna som axlar en roll som prästhustru. Å den andra sidan en kvinna som gift 

sig med en präst utan att axla en specifik roll. 
	  
	  
Det var cirka 60 år sedan frågan ställdes, och rollen som prästfru kan ha förändrats över tid. 

Går samma fråga att ställa idag? Prästfrun och hennes roll har belysts under 1900-talet men 

materialet om hur dagens prästfruar och prästmakar ser på sin roll är begränsat. Framförallt 

behövs det en undersökning som inte exkluderar män som är gifta med präster. 
	  
	  
Sedan 1958 prästvigs kvinnor i Sverige men rollen som prästmake har inte undersökts inom 

religionsvetenskapen i Sverige. Föreliggande studie kommer således att belysa 

prästrespektiven, det vill säga både män och kvinnor gifta med präster. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1 Åström, 1998, Prästfru eller gift med prästen, I Khylberg Engvall (Red), Prästfruminnen, s. 307 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
	  
Prästfrun har i tidigare forskning ansetts leva och verka inom den prästerliga kulturen. Den 

prästerliga kulturen har innefattat olika områden som på olika sätt styrt rollen som präst och 

prästfru. I vald litteratur avseende den prästerliga kulturen träder vissa områden fram tydligare 

än andra. Prästens kall har styrt både äktenskapet och prästfruns roll i hemmet. Även det 

ideella arbetet i makens församling samt församlingens förväntningar har styrt rollen som 

prästfru. Dessa tre områden ämnar jag lyfta fram och undersöka. Föreliggande uppsats har 

som övergripande syfte att utifrån tre områden i den prästerliga kulturen undersöka fem av 

dagens prästrespektive, vars makar arbetar inom Svenska kyrkan. Syftet är även att 

undersöka om de manliga respektive kvinnliga prästrespektivens svar skiljer sig åt. 

Undersökningen har bedrivits utifrån följande frågeställningar: 
	  
	  

• Hur påverkar prästens kall prästrespektiven? 

• I vilken utsträckning deltar prästrespektiven i sin make/makas församling? 

• Hur upplever prästrespektiven förväntningar från församlingen? 

• Skiljer sig de kvinnliga respektive manliga prästrespektivens svar åt? 
	  
	  
	  
1.2 Avgränsning 
.För att besvara uppsatsens frågeställningar har det varit relevant att beskriva prästrespektivens 

historiska bakgrund. Den historiska bakgrunden har avgränsats till 1900-talet och 2000-talet med 

fokus på 1900-talet senare hälft. Prästrespektiven före 1900 är inte aktuell i denna uppsats och 

har därför inte behandlats. Det hade varit önskvärt att ha mer fokus på 2000-talet men det 

materialet är begränsat till endast några få artiklar. 
	  
	  
Intervjuerna har avgränsats till fem prästrespektive. Alla är respektive till präster inom 

svenska kyrkan men med olika befattning. Det är i den svenska kyrkan som den prästerliga 

kulturen har beskrivits och verkat i, vilket gör det naturligt att avgränsa valet av 

informanterna till detta samfund.  
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1.3.1 Tidigare forskning  
	  
Forskning som har bedrivits på prästrespektiven har nästa uteslutande behandlat prästfruar. 

Män gifta med en präst har inte varit aktuellt utan har försvunnit i sammanhanget. Kanske 

beror det på att forskning på prästfrun ofta har bedrivits ur ett feministiskt perspektiv där 

kön och genusfrågor kring kvinnan har varit av större intresse.2 

	  
Före 1900-talet har forskning på prästfrun varit mycket begränsad och prästfrun har varit en 

anonym individ vid sidan av sin man.3 Under 1900 talet har hon dock lyfts fram. Minnen samt 
intervjuer från prästfruar har samlats in och sammanställts, exempelvis i boken 

Prästfruminnen.4 Prästfruminnen har skrivits på uppmaning av Sveriges Kyrkliga 
Studieförbund samt Kvinnor i Svenska Kyrkan. Boken innefattar ett kapitel skrivet av Birgitta 

Meurling, professor i etnologi, som behandlar prästfrun och hennes roll under 1900-talet. 5 

Samhälls och kvinnoforskaren Gertrud Åström har skrivit ett kapitel, som främst behandlar 

prästfrurollens förändring under 1900-talet. 6 

	  

	  
I likhet med andra familjer i Sverige under 1900-talet har prästen hamnat i en ny 

familjesituation där båda makar är avlönade yrkesarbetare. I Prästen, Identitet och roll, präst- 

församling- samhälle redogör Bengt Åberg, tidigare domprost, och Thorleif Pettersson, 

professor i religionssociologi, för den problematik det kan innebära för prästen och hans 

familj.7 

	  
Den prästerliga kulturen har beskrivits av professor i etnologi Jonas Frykman i artikeln 

”Prästerlig Kultur”, som presenterades i tidningen Ottar nr 2/ 1986. Frykman förklarar hur 

prästen tillhör en särskild yrkeskategori, där kontroll över både privat- och arbetsliv är centralt 

för den prästerliga kulturen.8 

	  
Även Meurling har beskrivit den prästerliga kulturen. I sin avhandling: Sarons liljor? – en 

etnologisk studie av prästfruars könskonstituering har Meurling undersökt hur prästfruar 
	  
	  

2 Grönqvist (Red.) 2012, Siri Dahlquist; psalmförfattare, prästfru och teolog, s. 12 
3 Hermansson, 2012, Prästfruideal och prästgårdskultur, s. 2 
4 Khylberg Engvall (Red), 1998 
5 Meurling, 1998, Mild och Tålmodig, Stark och Driftig, I Khylberg Engvall (Red.) Prästfruminnen, s. 300 f 
6 Åström, 1998, Prästfru eller gift med prästen, I Khylberg Engvall (Red.) 
7 Åberg och Pettersson, 1981, Identitet och Roll s. 15, s. 44 – 47 
8 Frykman, 1986, Prästerlig kultur, I Ottar nr 2, s. 67- 70 
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utifrån den prästerliga kulturen konstituerar kvinnlighet. 9   I artikeln ”I själen alltid ren” från 
antologin Äntligen stod hon i Predikstolen! Historiskt vägval 1958 har Meurling skrivit om 
den prästerliga kulturen med fokus på kvinnliga präster. I denna artikel analyseras hur 

kvinnliga respektive manliga präster förhåller sig till kallet. 10
 

	  
Meurling har även skrivit artikeln ”Från altarring till prästgårdskök” som publicerades 2000 i 

RIG- Kulturhistorisk tidskrift.  Artikel tar bland annat upp hur boendet i prästgården har 

påverkat prästfrun och församlingens förväntningar på henne.11
 

	  
Prästfrun som ledare i församlingen har Cecilia Wejryd, docent i kyrkohistoria, beskrivit i 

artikeln ”Prästfru och Präst” från antologin Äntligen stod hon i predikstolen! Historiska 

vägval 1958. Wejryd har även belyst de första kvinnliga prästerna och satt deras ledarskap i 

relation till prästfrun.12
 

	  
Flera biografiska verk har skrivits om kvinnor som verkat i kyrkan.13 Vivi-Ann Grönqvist, 
tidigare direktor vid Samariterhemmets diakonistiftelse, är redaktör för boken Siri Dahlquist; 
psalmförfattare, prästfru och teolog. Boken behandlar främst Siri Dahlquist men ger även en 

bild av prästfruskapet under 1900-talet, vilket gör den särskilt användbar för denna studie. 14 

 

	  
1.3.2 Källkritisk reflektion 
	  
Vissa källkritiska problem med materialet har noterats. Problematiken rör beroende, tid och 

tendens, vilket förtydligas nedan. 
	  
	  
En grundregel inom källkritiken är att ett påstående som anses trovärdigt måste bekräftas av 

två av varandra oberoende källor.15 I det utvalda materialet refererar författarna ofta till 
varandras studier, med undantag för Åberg och Pettersson. Ur ett källkritiskt perspektiv kan 

detta vara ett problem då källorna är beroende av varandra.16
 

	  
	  

9 Meurling, 1996 
10 Meurling, 2008, I själen alltid ren, I Hössjer Sundman (Red.) 
11 Meurling, 2000, Från altarring till prästgårdskök I RIG- Kulturhistorisk tidskrift, vol 83, nr 4 
12 Wejryd, 2008, Prästfru och Präst, I Hössjer Sundman (Red.) 
13 Ett annat exempel på biografier är Ester Lutteman, 1959, Kyrkan mitt öde, 
14 Grönqvist (Red.) 2012 
15 Ibid, s. 49 
16 Thurén, 2001, Källkritik, s. 11 
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Meurling förekommer som författare i både Sarons Liljor och ”Från altarring till 

prästgårdskök” samt i Prästfruminnen och Äntligen stod hon i Predikstolen. Meurlings 

resultat har även refererats till i biografiska verk såsom Siri Dahlquist – psalmförfattare 

prästfru och teolog. Åtskilliga artiklar från Äntligen stod hon i predikstolen refererar även till 

Meurling. Meurling i sin tur refererar till Frykman. Likaså är Wejryd en forskare som många 

refererar till, både i Siri Dahlquist- psalmförfattare prästfru och teolog samt artiklar från 

antologin Äntligen stod hon i predikstolen. 
	  
	  
Problematiken kring tid berör minnena som presenteras i Prästfruminnen. Minnena är 
återberättade flera år efter att de har inträffat, vilket innebär att informanterna kan ha glömt 

eller blandat ihop bitar av historierna.17 Valfria minnen som återberättas kan även vara 

tendensiösa.18 Det är inte orimligt att anta att texterna i boken inte ger “hela bilden”. Med 
andra ord är detta ingen bok som objektivt beskriver rollen som prästfru. Däremot 

kan boken mycket väl berätta vad prästfruar väljer att komma ihåg och lyfta fram av sina liv. 

Det finns återkommande teman i många berättelser så som prästens kall, det ideella arbetet 

samt förväntningar på prästfrun. Av detta kan vissa slutsatser dras och utgör relevant material 

för denna studie. 
	  
	  
Materialet kan även kritiseras utifrån sitt inifrånperspektiv. Meurling, Wejryd, Åberg och 

Pettersson samt de prästfruar som skriver i Prästfruminnen är uppvuxna eller verkar/ har 

verkat inom den prästerliga kulturen. Har detta inifrånperspektiv påverkat forskningen i form 

av val av studie eller framställning av prästfrun valt?  
	  
	  
	  
1.4 Internationell forskning 
	  
Forskning på både kvinnliga och manliga prästrespektive är idag begränsad i Sverige och 

även internationellt. Ett undantag är dock professor Ann Blue Wills, vid Davidson Collage 

North Carolina. Wills bedriver i dagsläget ett forskningsprojekt; Married to the Minister. 

Projektet behandlar främst prästfrun men innehåller även intervjuer och slutsatser om manliga 
	  
	  
	  

17 Ibid, s. 26 
18 Ibid, s. 36 



9	  
	  

	  

	  
	  

prästrespektive. Wills har för avsikt att i framtiden även undersöka prästrespektive som lever i 

samkönade äktenskap.19
 

	  
I Wills projekt har det framkommit att de manliga prästrespektive inte upplever att de 

behöver, eller förväntas engagera sig i sin frus församlingsarbete. De upplever inte heller att 

de har några förväntningar på sig. Kvinnliga prästrespektive däremot upplever stora 

förväntningar, som leder till att de engagerar sig i församlingens aktiviteter. Wills menar att 

de kvinnliga prästrespektive fortfarande innehar en traditionell prästfruroll.20
 

	  

	  
Det finns även amerikanska artiklar kring stress och utbrändhet hos prästfamiljen. Denna 

ohälsa har dels kopplats till prästens kall och de förväntningar som finns på prästfamiljen.21
 

	  
	  
1.5 Teori – Den prästerliga kulturen 
	  
Frykman menar att den prästerliga kulturen har kännetecknats av en könsförståelse som är 
starkt uppdelad i kvinnligt respektive manligt. Kvinnan och mannen har ansetts vara olika och 
besuttit olika egenskaper. Könet har gett mannen sin överordnande status. Prästen har levt i en 

hierarkisk yrkesvärld och i hemmet har han kunnat träna på att vara överordnad.22 För prästen 

har det varit gällande att ”Hierarchy begins at home.”23
 

	  
Prästens val av fru, skriver Frykman, har gjorts med omsorg och ofta har det varit en kvinna 

som själv har växt upp i ett prästhem. Denna endogami har fyllt en funktion. Det har varit 

enklare att gifta sig med någon som redan kunde spelreglerna i äktenskapet och i 

prästfruskapet. Dessa spelregler har bland annat inneburit att sköta ett prästfruskap genom att 

arbeta ideellt i församlingen. Arbetet har främst bestått av att sköta söndagsskolan, 

syföreningen, baka och ordna med kyrkkaffe samt assistera prästen vid hans förrättningar. 

Församlingen har behövt en prästfru likväl som den behövde en präst. Prästfrun har också 
	  
	  

19   Davidson  Collage,  2013-04-08,  http://www.davidson.edu/news/news-stories/130408-rarely-acknowledged-   role-
of-clergy-wives 
20   Westin  Cathryn,  2013-07-29,  http://davidsonjournal.davidson.edu/index.php/great-expectations-clergy-wives/ 
21  Att nämna är: Vitello, 2010, ”Taking a Break From the Lord’s Work” New York Times,  
http://www.nytimes.com/2010/08/02/nyregion/02burnout.html?pagewanted=all&_r=0 samt 
Croucher, Rowland, 2003, ”What pastors wifes wish theire husband and church knows about them”, John Mark 
Ministries, http://www.jmm.org.au/articles/8202.htm 
22 Frykman, 1986, s. 70 
23 Ibid s, 70 
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förväntats vara ett föredöme för övriga i församlingen. De plikter och de förväntningar som 

har fallit på präst och prästfru har inte haft någon motsvarighet i äktenskap utanför den 

prästerliga kulturen.24 

 

Meurling beskriver den prästerliga kulturen som en kultur som uppkommer då människor, 

som är knutna till det prästerliga arbetet, delar och förhåller sig till samma villkor och normer. 

Präster tillhör en avskild yrkeskår där ideologisk förankring i den kristna tron utgör kärnan i 

kulturen. Kulturens innehåll kan skifta över tid, men vissa föreställningar har en varaktighet. 

En av dessa föreställningar är den kristna tron, som utgjort fundamentet i ett prästäktenskap. 

Med en tro har prästfrun automatiskt haft en förståelse för prästens yrke och prästens kall. 

Kallet har ansetts styra inte bara prästen utan även prästens familj. Prästens kall har även 

skapat en manlig positionsmakt, då det obestridligen har gått före familjens intressen. 25
 

	  

	  
Meurling tillägger att den prästerliga kulturen har rymt en form av kontroll och 

redovisningsplikt som inverkat både på prästens yrkesliv och på prästfamiljens privatliv. 

Prästfamiljen har varit offentlig, och den har haft församlingens ögon på sig. Privatlivet har 

ofta blivit lidande och gränserna mellan privatliv och yrkesliv har varit flytande.26
 

	  
Enlig Meurling har prästfrun behövt acceptera den prästerliga kulturen. Det har gått att till 

viss del kritisera den prästerliga kulturen, men att frånsäga sig den helt har varit svårt.27
 

	  

	  
	  
1.6 Metod 
	  
1.7.1 Informanter- Urvalsprocess 

Studien syfte har varit att undersöka prästrespektive utifrån några områden i den prästerliga 

kulturen. Dessa områden har framträtt utifrån vald litteratur som speciellt betydande för  För 

att få ett brett perspektiv har det varit önskvärt att intervjua både kvinnliga och manliga 

prästrespektive i olika åldrar, och med olika bakgrund. Att finna informanter har dock varit 

svårt. Många prästrespektive har först varit optimistiska inför en intervju men valt att inte 

ställa upp då ämnet presenterats. Som skäl för att inte ställa upp har ofta tidsbrist angetts. 

Några av de informanter som har valt att medverka menade att ämnet kunde vara känsligt. 

Åberg och Pettersson skriver att prästen och hans familj är vana att diskutera andras  
	  
	  

24 Ibid s, 70 
25 Meurling, 1998, s. 41 f, 113 f, 300 f 
26 Meurling, 1996, s. 119 f 
27 Ibid, s. 164 
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privatliv, vilket gör det svårt att själva öppna upp sig och diskutera sitt eget.28 Även om detta 

påstående skrevs 1981 stämmer det kanske överens med dagens prästfamilj. Eventuellt är det 

en orsak till att många har tackat nej. 
	  
	  
Samtliga informanter kom jag i kontakt med genom snöbollsmetoden. Två präster i olika 

församlingar hjälpte mig genom att titta på sin egen församling och bekantskapskrets. 

Informanterna befinner sig på olika platser i livet och har olika intressen och bakgrund. Deras 

maka/make innehar även olika tjänster såsom präst profilerad mot ungdomar, kyrkoherde och 

komminister. Det hade varit önskvärt att samtliga prästrespektive hade haft en make/maka 

med samma ämbete, eftersom olika ämbete kan kräva olika mycket tid och engagemang. 

Detta kan vara en faktor som bör finnas i åtanke då det kan påverkar resultatet. 
	  
	  
Den yngsta prästrespektiven är 38 år och den äldsta 60. Alla informanter bor i dagsläget i 

södra Sverige men i olika församlingar med varierande storlek. Samtliga arbetar med mjuka, 

vårdande eller undervisande yrken. Två informanter arbetade inom vården, två inom kyrkan 

och en var universitetslärare. En av informanterna frågade mig om jag skulle träffa någon 

prästrespektive utanför kyrkan: ”Det finns så många av oss som jobbar inom kyrkans 

värld” 29. Likaså menar Meurling att lärar- och sjuksköterskeutbildning tidigare har ”varit 

lämpliga prästfruutbildningar” i linje med den prästerliga kulturen.30   Dessa två påstående 
antyder att urvalet är ganska representativt. 

	  
	  
	  
1.7.2 Insamling av material 

Vid insamling av material genom intervju är det viktigt med forskningsetiska 
ställningstaganden. Informanterna har rätt till anonymitet och presenteras med fiktiva namn i 

studien. Likaså är material, som kan avslöja deras identitet, inte offentlig handling.31 

Intervjumaterialet finns däremot nedtecknat ord för ord i ett dokument där information som 
kan röja identiteten, såsom bostadsort, familjemedlemmars namn etc. tagits bort. 

	  
	  
Eftersom uppsatsens frågeställningar har berört upplevelser och erfarenheter hos 

prästrespektiven har en kvalitativ intervjumetod varit att föredra. En intervju har gett 
	  
	  

28 Åberg och Pettersson, 1981, s. 44 ff 
29 Intervju med ”Maria”, 2013 
30 Meurling, 1996, s. 290 f 
31 Dalen, 2011, Intervju som metod, s. 21 ff 
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informanten möjlighet att prata fritt inom området, och utveckla sina svar och påstående. 32 

För att kunna låta samtalet löpa fritt utan att avbryta för att anteckna, har intervjuerna spelats 

in via en diktafon. 
	  
	  
En intervjuguide har legat till grund för varje samtal.33 Intervjuguiden har gett struktur åt 
intervjuerna. Samtidigt har intervjuerna kunnat löpa fritt och ämnena har kunnat komma upp i 

den ordning som föll sig bäst.34 I några fall har informanter kontaktats efter intervjun för 
kompletterande uppgifter. Kommunikationen har då skett via mail eller telefon. 

	  
	  
Efter varje enskild intervju har anteckningar förts kring hur informanten agerat, om samtalet 

löpt lätt eller om vissa frågor har upplevts som känsliga. Även andra tankar, som eventuellt 

kunde vara av betydelse för analysen har skrivits ned. Denscombe rekommenderar i 

Forskningshandboken att föra fältanteckningar som ett komplement till ljudinspelningen. 

Detta för att minnet är selektivt och det är lätt att glömma flyktiga tankar som kan vara av 

värde för analysen.35
 

	  

	  
Samtliga intervjuer har nedtecknats samma dag. Genom att direkt skriva ner intervjun har 

intervjutekniska brister observerats och därmed kunnat förbättras inför nästa intervju. Vissa 

klumpiga frågor omformulerades redan efter första intervjun. För att studiens resultat inte 

skulle bli missvisande på grund av den första intervjuns tekniska brister, togs åter kontakt 

med den första informanten och hen bads utveckla några områden. 
	  
	  
	  
1.7.3 Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts, skrivits ned och godkänts har de sammanställts tematiskt 

utifrån uppsatsen syfte och frågeställningar. Denscombe rekommenderar att sammanställa 

rådata och komplettera med egna anteckningarna från fältet i olika kolumner, något som har 

varit användbart.36 Att komplettera med mina egna anteckningar, dels från intervjun, men 

även de som skrevs ned direkt efter intervjun, bidrog till att tolka och analysera intervjuerna. I 

ett fall kunde ett otydligt svar vara kombinerat med anteckningar om att informanten verkade 

besvärad. Av detta drogs slutsatsen att informanten inte kunde, eller ogärna ville utveckla 
	  

32 Denscombe, 1998 s. 132 
33 Se bilaga 1 
34 Denscombe, 1998, s. 135 
35 Ibid, s. 177 
36 Denscombe, 1998, s. 246 
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svaret. Denna form av analys kan härledas till hermeneutiken där förståelse och tolkning hör 

ihop. Ett uttalande ska inom hermeneutiken tolkas utifrån sitt sammanhang och sin helhet. 

Att bara tolka textdelen hade kunnat ge en felaktig bild. Exempelvis använde sig många 

informanter av ordet ”ja” då de menade att de förstod. I text kan detta lätt tolkas som att de 

håller med, vilket inte alltid har varit fallet. Hermeneutiken innebär att tolkningen består av 

en växelverkan mellan del och helhet; den hermeneutiska spiralen.37 Analytisk växelverkan 

mellan del och helhet i intervjudata har skapat en förståelse för individernas upplevelse. 
	  
	  
Utifrån mina anteckningar och intervjusammanställningar har en enskild matris för varje 

informant skapats. Matriserna har utgått från de uppgifter som explicit och, eller implicit gått 

att koppla till teorin och mina frågeställningar. Matrisen har delats upp i fyra olika 

analyskategorier; prästens kall, ideellt arbete, förväntningar samt genusaspekt. Allt som 

förknippades med prästens kall har skrivits in under kallets kolumn, ideellt arbete under 

kolumnen för ideellt arbete etc. 

 

Utifrån dessa matriser har mönster kunnat avläsa. Intervjutexten har på så sätt reducerats och 

omarbetats till kortare delar med informanternas upplevelser och påståenden.38 Matrisen har 
sedan legat till grund för den text som presenteras i kapitel tre. 

	  
	  
	  
1.7.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet behandlar huruvida studien undersöker det studien har avsett att undersöka. Det bör 

ifrågasättas om de resultat som framkommit är korrekta och om studien ger svar på de frågor 

den avsett att undersöka. Reliabilitet avser noggrannheten i studien. Det är viktigt att inte låta 

slumpen avgöra hur resultatet blir utan att ha en noggrann kontroll av hur studiens utformning 

påverkar resultatet.39
 

	  
Vid intervjuer bör det ifrågasättas om de svar som angetts är riktiga. Det är inte orimligt om 

informanterna kan ha undanhållit information som sätter dem i dålig dager. Genom att 

försäkra att informationen behandlas konfidentiellt hoppas jag att informanternas svar är 

uppriktiga. För att stärka giltigheten i den information som gavs bads informanterna att 

motivera sina påståenden med exempel. 
	  
	  
	  

37 Dalen, 2011, s. 14 f 
38 Se bilaga 2 – 6 
39 Patel och Davidson, 1994, Forskningsmetodikens grunder, s. 86 ff 
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Jag, som intervjuare, kan på olika sätt ha påverkat intervjun. Den första intervju var något 

klumpig och gav inte lika detaljerad information som de följande. För att detta inte skulle 

påverka det slutgiltiga resultatet togs åter kontakt med den första informanten, och intervjun 

kompletterades.  
	  
	  
De nedtecknade intervjuerna har även skickats tillbaka till informanterna för att godkännas. 

Informanterna har då fått möjlighet att utveckla något som har kommit fram fel eller blivit 

missvisande. Att skicka tillbaka texten för godkännande har varit dels ett etiskt övervägande 

som jag ansåg passande, men även en kontroll av riktigheten i data. Det ska finnas ett 

samtyckte till att det material som används överensstämmer med informantens upplevelser.40
 

	  
	  
1.8 Begreppsdefinition 
	  
I uppsatsen har olika begrepp använts. Nedan följer en kort definition av dessa. 
	  
	  

• Prästrespektive 

Prästfru är ett ord som många av mina informanter upplevde som förlegat och 

gammeldags. Likaså var ordet prästman förvirrande och några informanter menade att 

det ibland misstolkades för manlig präst. Att använda sig av ett nytt ord för både 

kvinnor och män gifta med en präst blir därför både aktuellt och mindre komplicerat. 

Begreppet prästrespektive innefattar både kvinnor och män gifta med en präst. 
	  
	  

• Prästfruskap/ Prästrespektiveskap 

Prästfruskap som begrepp innebär det sätt som en prästfru gestaltar sitt deltagande i 

församlingslivet. Ofta har det inneburit att verka som en ledargestalt och förebild. 

Prästfruskapet kan variera beroende på församling, prästmake, det samhälle och den 

kontext personen verkar i.41 Då det inte finns något motsvarande begrepp till hur en 

man, gift med en präst, gestaltar sitt deltagande har begreppet prästrespektiveskap 

använts om både kvinnor och män i denna studie. 
	  
	  

• Prästens kall 
	  
	  
	  

40 Denscombe, 1998, s. 130, 158 
41 Grönqvist (Red.), 2012, s. 167 
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Kall är ett religiöst begrepp som innefattar flera betydelser. Föreliggande studie utgår 

från Luthers kallelselära som innebär att varje kristen individ ska leva efter sin 

specifika livsuppgift, det vill säga kallet. Prästens kall är en gåva från gud och för 

präster är det en livsuppgift likväl som en status inom yrket.42
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2. Bakgrund 

	  
	  
Sedan 1958 har kvinnor prästvigts i Sverige. Idag är kvinnor i majoritet inom prästyrket.43 

Detta borde innebära att det finns många män som är gifta med präster. Det finns dock ingen 
forskning på män gifta med präster. Däremot har det i Meurlings artikel I själen alltid ren 

beskrivits hur kvinnliga prästers kall tar sig uttryck i familjelivet. 44 Ur den artikeln kan några 
slutsatser dras om de manliga prästrespektiven. 

	  
	  
På grund av det begränsade material om de manliga prästrespektiven kommer fokus i denna 

historiska bakgrund att ligga på prästfrun och hennes prästfruskap. 
	  
	  
	  
2.1 Prästfrun i förändring 

	  

	  
Rollen som prästrespektive har förändrats under 1900-talet. I början av 1900-talet var 

prästrespektiven en kvinna som oavlönat assisterade prästen i hans ämbete. Hennes uppgifter 

var direkt kopplade till prästen och församlingens behov. Prästens och församlingens behov 

skapade ett prästfruskap som prästfrun förväntades leva upp till. Ofta innebar det att prästfrun 

tog hand om söndagsskolan, höll i syföreningen, assisterade prästen på pastorsexpeditionen, 

bakade kakor till kyrkkaffet och höll husrum till församlingens gäster.45
 

	  
Under 1900 talets senare hälft inträffade en rad händelser som innebar förändring för 

prästrespektiven. De viktigaste händelserna redovisas nedan. 
	  
	  

• Under 1950-talet omvandlades några av de administrativa sysslor som tillkom 

prästfrun till betalda tjänster eller timanställningar. 1960 utformades tre utbildningar 
för tjänster inom kykran; församlinsassisten, församlingssekreterare samt 

ungdomsledare.46 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

42 Meurling, 1996, s. 70, se not nr 61 
43 Engström, 2008, Hur står det till idag då? Från att få bli till att få vara präst, s. 23 
44 Meurling, 2008, I själen alltid ren, I Hössjer Sundman (Red.) 
45 Wejryd, 2008, s. 87 
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• 1958 fick kvinnor rätt till prästvigning. Prästrespektivena kunde nu vara män likväl 

som kvinnor. Inträdet av kvinnliga präster har även inneburit en förändring för den 

traditionella prästfrun. Som präst är kvinnan i kraft av sitt ämbete en ledare i 

församlingen. Den ledarroll som prästfrun tidigare haft har kunnat ersättas av en 

kvinnlig präst.47
 

	  
• 1971 avskaffades sambeskattningen. Sambeskattningen innebar att båda makar i ett 

äktenskap beskattades för vardera hälften av den totala inkomsten inom äktenskapet. 

Det betydde att en maka/make med hög inkomst kunde få lägre marginalskatt. 

Avskaffandet av sambeskattning innebar att det var svårt för en familj att leva på 

endast en lön. Att verka som oavlönad prästfru blev svårt för familjen ekonomiskt. 

Fler och fler prästfruar, liksom andra kvinnor, kom ut på arbetsmarknaden. 

Prästrespektivena hade dessutom möjligheter att välja yrken utanför kyrkans sfär.48
 

Det blev svårt för prästfrun att kombinera arbete med ett prästfruskap på heltid, vilket 

ledde till att prästfruns engagemang i församlingen minskade.49
 

	  
	  

• Ca 1965- 1975 inträdde jämlikhetskontraktet. Jämlikhetskontraktet innebar att det i 

Sverige blev normgivande att en familj bestod av två yrkesarbetare. Till följd av detta 

byggdes barnomsorg och föräldraförsäkring ut i Sverige. Jämlikhetskontraktet 

övergick 1976 till jämställdhetskontraktet där fokus var könens relationer till varandra. 

Kvinnor och män skulle ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Prästfruskapet påverkades naturligtvis av jämlikhetstänkandet i samhället men det var 

viktigt att poängtera, att prästfruns roll inte nödvändigtvis förändrades på samma sätt 

som andra kvinnoroller under denna tid. Till prästers äktenskap tillkommer en religiös 

tanke kring hur det ska vara. 50
 

	  
	  
	  
	  

46 Ibid, s. 89 
47 Ibid, s. 89 ff 
48 Meurling, 1998, s. 289, Wejryd, 2008, s. 89 
49 Wejryd, 2008, s. 89 
50 Åström, 1998, s. 319 f 
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2.2 Prästens kall 
	  
Kallet har varit centralt för prästen. Själva uppdraget som präst har kännetecknats av en 
kallelse till yrket; en livsuppgift snarare än ett lönearbete. Det har ofta inneburit att yrket fått 

ta den tid det behövt. Prästen är ständigt i tjänst utifrån församlingen och kyrkans behov.51 

Prästens kall har värderats högt och varit svårt att frånsäga sig då det ansetts som en gåva från 

gud. Samtidigt har kallet bidragit till att prästyrket har haft status i den kristna sfären.52
 

	  
På grund av kallets centrala roll i prästyrket har prästen också haft en tydlig maktposition i 

hemmet och prästens arbete har fått gå före övriga familjens intressen.53 Som prästfru har 

kallets betydelse accepterats, om än inte alltid gillats. Meurling skriver att tron som 
gemensam grund i ett prästäktenskap skapar en förståelse för prästens kall och en tillåtelse att 
låta det kyrkliga arbetet ta den tid det behöver. Gifter man sig med en präst gifter man sig 

även med prästens arbete.54  Detta har ofta inneburit att familjen måste anpassa och förhålla 

sig till församlingens behov av prästen. Prästfrun har fått ta en stor del av ansvaret i hemmet 
då mannen har varit tvungen att gå i tjänst, ibland oplanerat och ibland väldigt mycket. Detta 
mönster gällde fortfarande 1998, både för de äktenskap där båda makarna arbetade och för de 

som förespråkade jämställdhet.55
 

	  
Att yrket tagit mycket tid från hemmet vittnar även många prästfruminnen om. Det beskrivs 

att prästen har fått rycka ut i tid och otid och lämna familjen för arbetets skull. Många 

prästfruminnen vittnar om ett ständigt pussel för att få eget yrkesliv och familjeliv att gå ihop 

med prästens arbete. Inte sällan har prästfruarna upplevt att barnen kommer i kläm, och ofta 

finns också en känsla av ensamhet hos prästfruarna.56
 

	  
Tolv år efter att Sarons Liljor gavs ut publicerade Meurling en artikel i antologin Äntligen 

stod hon i Predikstolen. I denna artikel från 2008 beskrivs en mer aktuell bild av kallets 

påverkan i prästfamiljen. En förändring tycks ha skett i samband med ett generationsskifte 

bland präster. Yngre präster är mer måna om att ha fritid. Även om prästens arbete fortfarande 

upplevs som ett kall, så får det inte inkräkta på familjeliv, vänner, intressen och rekreation.57
 

	  
51 Meurling, 1998, s. 300 
52 Meurling, 1996, s. 70 se not 61 
53 Ibid, s.113 f 
54 Meurling, 1998, s. 300 ff 
55 Meurling, 1998, s. 300–303 
56 Khylberg Engvall, 1998, s. 17, 300 ff, 123 
57 Meurling, 2008, s. 194 f 
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Äldre generationens präster har haft en hustru som kunde ta hand om hem och hushåll, vilket 
innebar att de kunde ägna sig åt kallet i större utsträckning. Samtidigt har den äldre 

generationen också satt en ära i att till fullo ägna sig åt kallet.58 Vidare skriver Meurling att 
kvinnliga präster tenderar att vara mera ”privata” på hemmaplan och betonar att det är viktigt 

för kvinnliga präster att förhålla sig professionellt till kallet. 59 Detta påstående indikerar att 
manliga prästrespektive i mindre utsträckning än kvinnliga påverkas av prästens kall. 

	  
	  
Samtidigt som Meurlings artikel pekar på att kallets påverkan i familjelivet har förändrats, 

finns det de som vittnar om att prästens arbete fortfarande kan ta tid från hem och familj. I en 

intervju från 2013 kommenterade före detta ärkebiskop K G Hammar prästens kall och dess 

inverkan på familjelivet. Hammar berättade om sitt eget engagemang i kyrkan och inflikade 

att prästens yrkesutövning sker på bekostnad av familjen. Hammar menar att det är så 

påtagligt att det som barn är befogat att undra: ”Vem är denne gud som tagit min pappa ifrån 

mig?”60
 

	  
	  
	  
2.3 Det ideella arbetet 
	  
Det ideella arbetet har kännetecknat prästfrun och den prästerliga kulturen under 1900-talet. 
Med ideellt arbete avses församlingsarbete som prästfrun engagerat sig i, utan lön, vid sidan 

av sin make. Ideellt syftar på att det har varit på frivillig basis som prästfruarna engagerat sig, 

vilket många prästfruminnen vittnar om.61 Samtidigt anser jag att det är problematiskt att 

prata om frivilligt arbete, då arbete och engagemang är förväntat av församlingen.62 Graden 

av frivillighet kan inte mätas utifrån den litteratur som finns att tillgå. Däremot kan det 
avläsas att ideellt församlingsarbete skett både av frivilligt engagemang och på grund av 

förväntningar från församlingen. 
	  
	  
Under tidigt 1900-tal var prästfruns roll att i första hand att bistå präst och församling.63 Detta 

innebar ett ansvar för söndagsskolan, syföreningen och eventuellt någon ungdomsverksamhet. 

Prästfrun förväntades delta i de förrättningar som prästen utförde, samt vara värdinna då 
	  

	  
58 Ibid, s. 195 
59 Ibid, s. 197, 201 
60 K. G. Hammar, intervju i SvT, Min Sanning, 2013-02-05 
61 Åström, 1998, s. 320 
62 Khylberg Engvall (Red.) 1998, s. 294, 97 
63 Frykman, 1986, s. 70 
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prästgården tog emot besök.64 Prästfruns församlingsarbete har varit en förutsättning för det 
pastorala programmet.65 En av kvinnorna i Prästfruminnen beskriver att prästfrun för 
församlingen var ”som smörjolja i en motor”66. Utan oljan fungerar inte motorn. Att välja 
prästfru blev därmed något som gjordes med omsorg.67 Att leva som prästfru innebar ett 
heltidsarbete.68

 

	  
Under 1950-talet började prästfruns arbete skötas av anställd och betald arbetskraft.69 Detta 
innebar dock inte att alla prästfruns uppgifter försvann. Prästfrun förväntades fortfarande 

engagera sig och delta i kyrkans aktiviteter.70 Många valde att fortsätta vara 

församlingsaktiva.71 1971 avskaffade sambeskattningen, vilket gjorde att fler och fler 

prästfruar kom ut på arbetsmarknaden.72 Att prästfrun arbetade innebar att hennes tid för 
församlingens verksamheter minskade. Samtidigt vittnar många berättelser om att prästfrun 
försökte sköta dubbla roller, dels sitt arbete och dels ett aktivt deltagande i församlingen. 

Detta dubbelarbete var slitsamt och ofta kom barnen i kläm.73
 

	  
	  
Det ideella arbete som kopplas till prästfrun under slutet på 1900-talet är främst ett aktivt 
deltagande i församlingen och församlingens aktiviteter. Själva deltagandet har uppskattats av 

församlingen och setts som viktigt.74 I vissa fall har det funnits ett önskemål från 

församlingen om ett traditionellt prästfruskap.75
 

	  

	  
	  
2.4 Förväntningar 
	  
Frykman menade att prästfruns roll var fylld av krav och plikter. Hon skulle vara ett föredöme 

och kunna representera både familj och församling på ett föredömligt sätt. Prästen valde 
	  
	  
	  
	  
	  

64 Wejryd, 2008, s. 88 
65 Ibid, s. 88 
66 Khylberg Engvall (Red.), 1998 s. 77 
67 Frykman, 1986, s. 70 
68 Wejryd, 2008, s. 88 f 
69 Ibid, s. 89 
70 Khylberg Engvall, s. 70, 86, 97, 110, 135, 143 
71 Meurling, 1998, s. 291 
72 Wejryd, 2008, s. 89 
73 Khylber Engvall (Red.), s. 18, 29, 93f, 149, 154, 302 
74 Meurling, 1998, s. 295 
75 Khylberg Engvall (Red.), s. 135, Meurling 1996, s. 149 
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prästfrun med omsorg och ofta valdes en kvinna uppväxt inom den prästerliga kulturen. En 

prästdotter var redan insatt i prästäktenskapets spelregler. 76
 

	  

	  
Prästfrun, precis som hela prästfamiljen, har haft ögonen på sig. Hon var en offentlig person 
som alla kände till. Vad hon gjorde och inte gjorde var väl observerat av församlingen. Det 

har alltid funnits minst ett vakande öga på vad prästen och prästens familj företog sig.77 Att 
bo i prästgård har inneburit en större social kontroll på prästfamiljen än andra familjer i 
församlingen. Åberg och Petterson beskriver att ”ett prästäktenskap, särskilt i en prästgård, 

levs så att säga i församlingens åsyn.”78 Att bo i prästgård, jämfört med privat bostad, har 

även förtydligat de förväntningar församlingen haft på prästfamiljen.79 Kerstin Khylberg 
Engvall, redaktör för boken Prästfruminnen beskriver den skillnad hon upplevde mellan att 
bo i radhus och i prästgård. 

	  
	  

Det var nog första gången jag på allvar reflekterade över prästfrurollen i mitt eget 

liv. Jag hade aldrig tidigare mött några speciella förväntningar på mig som prästfru. I 

radhusområdet vi tidigare bott i var jag Kerstin, inte prästfrun. För mig blev det 

tydligt att själva prästgårdsmiljön konstituerade något nytt.80
 

	  
	  
Förväntningarna på prästfrun kan delas upp i olika kategorier. Dels har det funnits 

förväntningar på att aktivt engagera sig i ideellt arbete, som beskrivet ovan. Dels har det 

funnits förväntningar på prästfrun som person och hur hon använde sig av sitt prästfruskap. 

Prästfrun skulle leva upp till en idealbild av kvinnan; ödmjuk, blid, god moder, lojal hustru 

och givetvis kristen. Prästfrun skulle helst inte vara avvikande klädd, bruka alkohol eller 

tobak.81 Samtidigt skulle hon vara en ledare i församlingen, vid sidan av sin man.82
 

	  
När sambeskattningen avskaffades blev det vanligt i de flesta prästfamiljer att båda makar 

arbetade. Prästfrun kom i kläm då förväntningarna på prästfrun och på kvinnan som 

yrkesarbetare möttes. Församlingen förväntade sig att prästfruns skulle ha ett aktivt 

prästfruskap, samtidigt skulle prästfrun arbeta för familjens försörjning. Att kombinera ett 

prästfruskap med eget arbete har inneburit en hög grad av flexibilitet och pusslande med tider. 
	  

76 Frykman, 1986, s. 70 
77 Frykman, 1986, s. 69 
78 Åberg och Pettersson, 1981, s. 45 
79 Meurling, 2000 Från altarring till prästgårdskök, s. 210 
80 Khylberg Engvall (Red.), 1998, s. 7 f. 
81 Meurling, 1998, s. 294 
82 Wejryd, 2008, s. 80 



21	  
	  

	  

	  
	  

Detta innebar dubbla roller. Kvinnan vill uppfylla båda d.v.s. den självständiga kvinnan och 

prästfrun. Många prästfruar har upplevt det som tidskrävande och slitsamt.83
 

	  
	  
	  
	  
2.5 Sammanfattning 
	  
Prästrespektiven har under 1900-talet förändrats. Från att vara en heltidsarbetande, men 

oavlönad, kvinnlig församlingsassistent till en kvinna eller man med egen karriär. Prästfruns 

roll beskrivs under hela 1900-talet som starkt påverkad av det faktum att hon har varit gift 

med en präst. Främst är det prästens kall, som prästfrun och övriga i familjen fått anpassa sig 

till. Meurling artikel från 2008 indikerar dock på att manliga prästrespektive inte påverkats i 

samma utsträckning som den kvinnliga. 
	  
	  
Att kombinera ett prästfruskap med eget arbete har inneburit en hög grad av flexibilitet och 

pusslande av tider. Samtidigt har det varit önskvärt, och ibland även förväntat från 

församlingen att prästfrun innehar ett aktivt prästfruskap med engagemang och ideellt arbete i 

församlingen. Många prästfruar vittnar om att det har varit slitsamt att dels förhålla sig till 

prästfruskapet och dels sköta ett eget arbete samtidigt. Alla de förväntningar och uppgifter 

som fallit på prästfrun har gjort tid till en bristvara. 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

83 Meurling, 1996, s. 109–115 
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3 Intervju med prästrespektive 
	  
	  
Som tidigare nämnts har data om den prästerliga kulturen fångats upp med hjälp av fem 

intervjuer. Informanterna har varit både kvinnor och män och presenteras nedan. För att inte 

röja informanters identitet har fiktiva namn använts. 
	  
	  
	  
3.1 Anna 
	  
Anna är 38 år och arbetar som församlingspedagog. Hon har tidigare arbetat i en storstad men 

arbetar vid intervjutillfället i en mindre församling. I den församlingen arbetade även hennes 

man som kyrkoherde tidigare. Då bodde de i församlingens prästgård. Anna arbetar kvar i 

församlingen men hennes man är numera kyrkoherde i en annan församling, vilket också 

innebar att de flyttade från prästgården. 
	  
	  
	  
3.1.1 Prästens kall 

Anna berättar att hennes man försöker avgränsa sitt kall på fritiden. Arbetar man med 

människor, tillägger hon, är det inte alltid lätt att avgränsa sitt engagemang. Ibland 

uppkommer ärenden som man måste ta tag i. Så är det för både Anna och hennes man, säger 

hon. Bådas telefoner ringer ofta på fritiden. Om samtalet inte är ett akut ärende brukar Annas 

man fråga om ärendet inte kan vänta till imorgon, eller så bokar han ett möte med 

vederbörande. Anna menar att det oftast finns en förståelse för att prästen inte alltid kan vara 

tillgänglig. De enda som inte har den förståelsen är begravningsbyråerna. De ringer i tid och 

otid. 
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Anna upplever inte att kallet inverkar på deras familjeliv. Kallet prioriteras inte före familjen. 

Inte heller upplever hon att hon får ta ett större ansvar i hemmet. Däremot innebär de 

oregelbundna arbetstiderna att det blir svårt att hitta gemensam tid till familjelivet. 
	  
	  
	  
3.1.2 Det ideella arbetet 

Att delta i och arbeta ideellt inom kyrkan är självklart för Anna. Anna och hennes man arbetar 

i olika församlingar. Den församling hon väljer att engagera sig i är hennes mans församling. 

Detta göra hon som medmänniska menar hon. Hennes engagemang ligger främst i kyrkan och 

hon hade deltagit oavsett om hennes man är präst eller inte. Däremot hade hon kanske inte 

deltagit i just den församlingen om det inte vore för hennes man. Anna upplever inte att det 

finns ett krav på engagemang idag, men då de båda arbetade i samma församling, hade 

församlingsmedlemmar tyckt det var konstigt om hon inte engagerade sig ideellt. Däremot, 

menar Anna är hennes engagemang hennes eget val och påverkas inte av andras förväntningar 

på henne. 
	  
	  
	  
3.1.3 Förväntningar 

Anna upplever inte några direkta förväntningar på henne som person. Hon upplever inte att 

hon behöver vara på ett visst sätt. Däremot har Anna upplevt förväntningar på vad som bör 

ingå i hennes prästrespektiveskap. Anna berättar att förväntningarna var väldigt höga då hon 

och hennes man bodde i prästgård. Anna hade en egen tjänst och karriär inom kyrkan, men 

kallades alltid för ”prästfrun”. Hennes främsta identitet var som prästfru och hon erkändes 

inte genom sitt eget arbete. 
	  
	  
Den församling som Anna och hennes man bodde och arbetade i, var i ett litet samhälle där 

alla kände alla. Anna berättar att små samhällen har högre förväntningar på prästrespektiven 

än större städer. ”Städer är mer moderna och där finns inte samma förväntningar.” 

Förväntningarna på Annas prästrespektiveskap kom främst från kyrkorådet. De önskade att 

hon skulle stå bredvid sin man och delta i hans förrättningar och åtagande, nästan som en 

assistent. Hon mötte önskemål om att hon skulle hålla bjudningar i prästgården för 

kyrkorådet, så som tidigare prästfruar gjort. Även önskemål om deltagande i syföreningen 

samt en ”prästfruklubb” fanns. 
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Förväntningarna uppfylldes dock inte menar Anna. Hon tyckte att det var mödosamt och 

förlegat att se på henne som prästfru. Hon bet sig ofta i tungan och valde att inte säga emot 

när kyrkorådet kallade henne för prästfrun. Det var ju hennes mans arbetsgivare och det 

passade sig inte att säga emot för mycket, tyckte hon. 
	  
	  

Och varje jul när det var dags för julgåvan, så sa de: ”och så har vi vår 

lilla prästfru.” Då fick jag bita mig i tungan. Jag var ju faktiskt där för 

att jag var församlingspedagog, inte prästfru. 
	  
	  
Annas man bytte tjänst och hamnade i en större stad. I och med det flyttade de från 

prästgården. Det nya hemmet låg inte i närheten av vare sig de gamla eller det nya jobbet. 

Anna upplevde att hon inte längre blev identifierad som prästrespektive. Förväntningarna i 

hennes egen församling upphörde också i samband med flytten. Att bo i en prästgård hade 

inneburit att hon var uppmärksammad av hela församlingen, hela tiden. Det nya hemmet var 

betydligt mer anonymt. Ingen förväntade sig att hon skulle vara prästrespektive, berättar 

Anna. 
	  
	  
	  
3.2 Maria 

	  

	  
Maria är 60 år och arbetar som diakon. Maria arbetar i den församling där hennes man är 

kyrkoherde. De bor även på samma ort. Hon har erfarenhet av att vara prästrespektive i både 

små och stora församlingar. 
	  
	  
	  
3.2.1 Prästens kall 

Maria märker tydligt av kallet. ”Ibland kan jag känna att jag är gift med kyrkan” säger hon. 

”Prästens jobb det är inte bara en timme på söndagen. Det är alltid.” Varje gemensam måltid 

avbryts av att hennes mans mobiltelefon ringer och värst är begravningsbyråerna. 

”Begravningsbyrån ringer så gott som varenda måndag, då vet de att han är ledig ju.” 

Samtidigt är Maria glad över mobiltelefonen. Innan hennes man fick arbetsmobil ringdes det 

hem till deras privata telefon. Det innebar att Maria fick ta många samtal i hans frånvaro. 
	  
	  
Familjelivet har ofta kommit i kläm på grund av hennes mans arbete berättar Maria. När deras 

barn var små hände det att Maria skrev in ”familjen” i sin mans kalender, så att han inte skulle 
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glömma att ägna dem tid. Prästens kall är en livsuppgift som Marias man har svårt att 

avgränsa, vilket Maria har förståelse för. ”När har man gjort lagom mycket av sin 

livsuppgift?” Samtidigt finns det en gräns, säger Maria, och blir det för mycket måste man 

säga ifrån. Då går hon in som en positiv bromskloss för sin man. 
	  
	  
Marias egen utbildning har fått stå åt sidan på grund av hennes mans arbete. Hon berättar att 

hon ville studera till läkare. Ständiga flyttar och hennes mans engagemang i kyrkan gjorde att 

hon istället fick ta en större roll i hemmet. Det hade varit svårt att kombinera barn och hushåll 

med läkarstudier anser hon. I familjer där båda föräldrarna gör karriär är det svårt för barnen 

menar Maria. Det finns en risk att de kommer i kläm. Maria berättar i deras fall kräver 

familjelivet att en förälder får stå tillbaka och ta hand om hem och hushåll. I hennes fall valde 

hon att vara den som stod tillbaka. Det var inget som hon tvingades till, utan det var ett 

gemensamt övervägande mellan Maria och hennes man, berättar hon. Visst ville hon bli 

läkare, säger Maria, men hon ångrar inte att hon istället valde att ta hand om sin familj och 

utbilda sig till diakon, då det fanns tid. 
	  
	  
	  
3.2.2 Det ideella arbetet 

Maria har aldrig bott i prästgård, vilket hon menar har bidragit till att hon inte behövt vara 

värdinna eller stå för kakbak. Eftersom hon har bott i privat villa har hon aldrig behövt baka 

till syföreningen, kyrkorådet eller till annan församlingsverksamhet. Skulle de ha bott i 

prästgård, antar hon att delar av församlingsverksamheten hade flyttats till prästgården. Då 

hade hon fått ställa upp och vara värdinna. 
	  
	  
Innan mobiltelefonen fanns hände det ofta att hemtelefonen ringde och Maria fick ta 

meddelande till sin man. Maria upplevde att det var väldigt skönt då hennes man fick 

tjänstemobil och hon slapp den sysslan. 
	  
	  
Maria deltar i församlingens arbete i och med att hon själv arbetar där och har ett eget 

intresse. Hon deltar även för att hennes man arbetar där. Eftersom hennes man arbetar mycket 

är det ett sätt att vara tillsammans. 
	  
	  

Prästens jobb är ju väldigt sådär, han har ju inte fritid som andra har det. Vi måste hitta 

en form där vi kan fungera. Sen kan jag inte sticka under stolen med att ibland blir det 
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för mycket. Jag skulle kunna åka iväg, alla de helger han arbetar. Sen var det mitt val, 

mitt eget val att jobba i kyrkan också. Sen har jag ändå försökt backa upp honom 

väldigt mycket, men det har ju också varit för att jag har velat dela upplevelser och tid 

med honom. Det är väsentligt när man odlar relationer. Att man är intresserad av 

varandra. Det är bättre att dela saker än att vara utanför. 
	  
	  
	  
3.2.3 Förväntningar 

Maria upplever inte några direkta förväntningar från församlingen. Samtidigt, menar hon, är 

det svårt att skilja på förväntningarna på henne som prästrespektive och förväntningarna på 

henne som diakon. Maria deltar privat i gudstjänster eller i andra kyrkliga aktiviteter. Ofta 

upplever hon då att folk förväntar sig att hon ska vara tillgänglig att prata med som 

själavårdare. Likaså när hon går på fest upplever Maria att folk pratar med henne och hennes 

man, som om de vore där i kyrkans tjänst och inte där som privatpersoner. 
	  
	  
Några direkta förväntningar på att hon ska utföra sysslor för kyrkan eller församlingen i 

egenskap av prästrespektive finns inte, varken av församlingen eller av hennes man. Det finns 

dock en bild, upplever Maria, av hur prästrespektiven bör vara. Så länge man inte avviker från 

den bilden alltför mycket märker man kanske inte av de förväntningar som finns. Den bild 

som Maria upplever är att hen ska vara en förstående medmänniska och inte tala illa om andra 

människor. Prästrespektiven ska inte utmärka sig negativt. Eftersom Maria upplever att hon 

inte avviker från den bilden, upplever hon inte de förväntningarna säger hon. Det är inget som 

påverkar henne och hon är den hon är. Maria menar också hon att hon har varit 

prästrespektive så länge. Hon träffade sin man som 16 åring. I hela hennes vuxna liv har hon 

varit prästrespektive. Det är en roll som hon är van vid. Det är också en roll som hon har 

skapat sitt liv efter och inte har några problem att identifiera sig med. Däremot tycker Maria 

att det kan vara skönt att inte alltid vara uppmärksammad. Hon och hennes man har en 

sommarstuga dit de åker ibland och ”bara är vanliga människor”. 
	  
	  
	  
3.4 Mikael 

	  

	  
Mikael är 41 år och universitetslärare. Han bor i det samhälle där hans fru är kyrkoherde, men 

arbetar själv på annan ort. Mikael är uppvuxen i en prästfamilj. I egenskap av prästrespektive 
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har han erfarenhet av att bo i både större och mindre samhällen. Numera bor han i ett mindre 

samhälle. 
	  
	  
	  
3.4.1 Prästens kall 

Mikael berättar att även om hans fru har ett kall, vill hon inte att det ska gå ut över familjen. 

Kallet tar mycket tid, men Mikaels arbete tar också mycket tid. Det hade varit annorlunda om 

han inte jobbat så mycket. Då hade hans frus arbete varit mer påtagligt. 
	  
	  

Problemet är väl lite att vi jobbar ganska mycket båda två. Vi hämtar barnen på 

dagis. Tar hand om barnen, ger dem mat och lägger dem. Sen sätter vi oss båda två 

i soffan och jobbar liksom. Vi måste få det gjort. 
	  
	  
Hade det bara varit hans maka som arbetade hade hennes arbetsmängd märkts i hemmet. Nu 

är en stor arbetsmängd ett vardagsliv för dem båda, säger han. Kallet går dock inte före 

familjen utan är begränsat i hemmet. Mikael berättar att arbetet har vissa klockslag som det 

verkar på; före det att barnen hämtas på dagis och efter att de somnat. Telefonen är oftast 

också tyst däremellan. Mikael tror att det har att göra med att folk själva ägnar sig åt sin 

familj på dessa tider. 
	  
	  
Mikaels liv påverkas inte mycket av kallet menar han. Arbetet i hemmet är jämt fördelat 

mellan honom och hans fru. Att kallet går ut över helgen märker han inte heller mycket av. 

När hans fru håller gudstjänst brukar han ta barnen till kyrkan och lyssna. Då blir det en 

gemensam upplevelse. 
	  
	  
3.4.2 Ideellt arbete 

Mikael deltar inte i något ideellt arbete i församlingen. Han säger att han arbetar själv mycket 

och pendlar vilket tar stor del av hans tid. Den övriga tiden går till familjen. För Mikael finns 

det inte någon fritid säger han. Bristen på fritid gör att han inte har tid att aktivera sig i 

kyrkan, förutom att delta i gudstjänsten. Att delta i söndagsgudstjänsten ser han som självklart 

och viktigt. Mikael menar också att det uppskattas av församlingen att prästens familj är med. 

Däremot finns det inga krav på att han ska engagera sig i församlingen. 
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3.4.3 Förväntningar 

Mikael upplever att han blir uppmärksammad och identifierad som prästrespektive. Det är 

ofrånkomligt i en mindre församling menar han. Men han tycker inte att det är något problem, 

eller innebär att han känner sig tvungen att vara på något visst sätt. 
	  
	  

Det är inget jag lider av så direkt. Och jag ser det inte som något negativt eller 

illvillig från församlingsborna heller, liksom. Det är som de är. 
	  
	  
Mikael är uppvuxen i en prästfamilj, vilket innebär att han är van vid att bli uppmärksammad. 

Som ung prästson fanns förväntningar på honom men han känner inte att det finns några nu. 

Samtidigt hade han inte märkt det ifall det funnits, menar han, eftersom hans jobb kräver att 

han tillbringar sin tid på annan ort. 
	  
	  
	  
3.5 Rebecka 

	  

	  
Rebecka är 43 år och läkarsekreterare. Rebecka bor inte i det samhälle där hennes man arbetar 

som präst. Hennes man är profilerad att främst arbeta med ungdomar. 
	  
	  
3.5.1 Prästens kall 

Rebecka känner att kallet är påtagligt i hennes äktenskap. Hon upplever att hennes man 

arbetar mycket och på olika tider. 
	  
	  

Sen kan jag tycka att det finns något som faktiskt är lite jobbigt, det är det här 

med oregelbundna arbetstider och ojämnt. Och att det är, det vet jag ju att det 

är, mycket helg. Men det är ganska. Men han är ganska mycket borta hemifrån. Det 

är läger, det är utbildningar i flera dagar i streck. Och det alltså med 

övernattningar och så. Och då är det ibland ”jag är hemma klockan elva”. Jaha, 

då sover jag alltså. 
	  
	  
Rebeckas man är profilerad att arbeta mot ungdomar. För att nå ungdomar, berättar Rebecka, 

bevakar han de sociala medier som ungdomar brukar, exempelvis Facebook. Rebecka menar 

att det finns en kultur bland ungdomar där allt ska ske direkt. Denna kultur gör att hennes man 
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ibland får sätta sig vid datorn och delta i internetbaserade diskussioner, även om han 

egentligen har fritid. Arbetet på fritiden påverkar Rebecka, menar hon, eftersom det är deras 

gemensamma tid. Däremot upplever Rebecka inte att hon tar ett större ansvar för hushållet. 
	  
	  
Hennes man har blivit bättre på att avgränsa sitt kall de senaste åren berättar Rebecka. En 

hjärtattack satte perspektiv på arbetet. Rebecka berättar att hon och hennes man har haft en 

tydlig dialog om hur hans kall ska hanteras i hemmet. Även om telefonen ringer är det inte 

alltid att hennes man svarar på grund av respekt mot Rebecka och deras tid tillsammans. 

Rebecka menar, att det även finns en respekt mot dem som ringer. Hinner han inte ta hand om 

deras ärende till fullo är det bättre att han ringer upp vid ett annat tillfälle. Rebecka uppger att 

hon har förståelse för att andra människor behöver nå prästen i tid och otid. Det ingår i prästen 

arbete att möta dessa människor. Hon kan inte bli arg för det, menar hon. Samtidigt finns 

också en gräns för hur mycket hennes man ska arbeta, eftersom det påverkar deras 

gemensamma tid. 
	  
	  

Mobilen kan ju va bra på vissa sätt att man faktiskt kan bli nådd. Och att man faktiskt 

kan välja lite och tänka att jag vill äta färdigt, för ofta är det ju saker som kan vänta  

en kort stund. Men också en nackdel för den har man med sig överallt. Det har vi 

pratat mycket om. Inte för det har stressat mig utan för att främst för hans egen skull. 

Att kunna begränsa sig, att inte alltid vara. Men det är klart att jag har suckat också, det har jag 

ibland. Det har hänt midsommar klockan halv elva på kvällen, det har hänt. När man är 

på fest, hur kul är det egentligen? 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.5.2Det ideella arbetet 

Rebecka har som ung varit aktiv i kyrkan. Idag engagerar hon sig inte i något 

församlingsarbete. Ideellt arbete från hennes sida hade troligen varit oregelbundet i tid och 

engagemang, säger hon. Hon vill att det ska ske spontant och av egen vilja då det finns tid 

och ork. Som prästrespektive upplever hon att det finns en skyldighet att upprätthålla sitt 

engagemang. Istället för att delta halvhjärtat väljer hon att inte delta alls. Samtidigt känner 

Rebecka inget eget behov att delta i församlingsarbetet. ”Det är bra som det är”. Hennes man 

har också varit tydlig med att hon inte ska känna att det finns några krav på henne. Hon 

berättar att de gemensamt diskuterat hur hennes deltagande ska se ut. Ett engagemang hade 
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säkert varit uppskattat av församlingen, tror Rebecka, men det finns inga krav på henne att 

engagera sig. 
	  
	  
Hade hon engagerat sig hade hon också identifierat sig som en prästrespektive, säger 

Rebecka. Hon tror också att hon hade blivit uppmärksammad som prästrespektive. Att vara 

prästrespektive är inget som Rebecka vill identifiera sig med. Rebecka berättar att hon är mån 

om sin integritet och obekväm med att vara en offentlig person i församlingen. 
	  
	  
	  
3.5.3 Förväntningar 

Rebecka upplever inga förväntningar från församlingen. Men Rebecka berättar att hon aktivt 

har verkat för att undkomma eventuella förväntningar. Eftersom Rebecka inte vill ha ett 

prästrespektiveskap, eller bli uppmärksammad som prästrespektive, har hon ett krav på att de 

inte ska bo i det samhälle där hennes man arbetar. Rebecka säger att hon helst vill förbli 

anonym för församlingen. Skulle hon inte ha den anonymiteten skulle det nog förväntas mer 

av henne menar hon. Hon säger att offentliga personer i församlingen kan få förväntningar på 

sig. 
	  
	  
	  
3.6 Lars 

	  

	  
Lars är 48 år och arbetar som sjuksköterska. Lars bor i ett mindre samhälle, där hans fru 

arbetar som komminister. Han har även erfarenhet av att bo i prästgård. 
	  
	  
	  
3.6.1 Prästens kall 
Lars upplever inte att hans frus kall är påtagligt i hemmet. Det händer sällan att telefonen 

ringer då hans fru är ledig och det inverkar inte på deras gemensamma tid tillsammans, 

menar Lars. Lars fru kan mycket väl svara när det väl ringer men säger att hon är ledig och att 

de kan ringa upp, eller träffas, när hon är åter i tjänst. 
	  
	  
Lars berättar att det finns några tillfällen då hans fru gått i tjänst på ledig tid. Det har varit då 

svåra traumatiska händelser inträffat, såsom då barn förolyckats. Lars berättar att han har en 

förståelse för att hennes uppdrag kan vara mödosamt ibland och då har det hänt att han följt 

med som stöd åt sin fru. 
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Lars berättar att det finns ett tillfälle då församlingens förväntningar på hans fru påverkar 

honom. Det finns förväntningar att hans fru ska var präst även när hon inte är i tjänst vilket 

innebär att det är Lars som får handla mat till familjen. 

	  
Sen vet jag det här med att handla. Bara att handla mat och så det kan ställa till det. 

Men hon har ju den policyn att då, visst kan ju folk prata, hälsa och så men är det 

något, hon vill ju inte prata, hur ska jag säga, mer privata saker i affären. Men 

det har vi kommit från med att jag handlar mest mat. 
	  
	  
	  
	  
3.6.2 Det ideella arbetet 

Lars engagerar sig inte i församlingens arbete och det finns två anledningar till det. Dels 

upplever han att på en mindre ort deltar få församlingsmedlemmar i arbetet. Då kan det 

kännas meningslöst att själv engagera sig. Kanske hade det varit annorlunda, menar Lars, om 

de bott i en större stad. Då hade det funnit fler projekt, fler engagerade 

församlingsmedlemmar med en högre ambitionsnivå, vilket hade upplevts som positivt. 
	  
	  
Den andra anledningen är att han inte vill bli uppmärksammad som prästrespektive. Lars vill 

gärna hålla sig anonym. 

	  
Lars: Det låter kanske inte så vacker men jag vill inte engagera mig för mycket i kyrkan. 

Även om jag är intresserad, det är jag visst. Men, jag vill liksom inte. För då känner jag 

att då blir jag ju prästens man, och det vill jag inte vara. Jo, jag vill ju va prästens 

man. Men, men 

Elna: Inte identifiera dig som det? 

Lars: Nej, så är det. 
	  
	  
Lars har aldrig upplevt församlingen krävt att han ska delta i kyrkans ideella arbete. Det hade 

säkert uppskattats, säger han, men det är ingen som förväntar sig att han ska delta på grund av 

att hans fru är präst. 
	  
	  
	  
3.6.3 Förväntningar 

Lars upplever att det finns en bild av hur prästrespektiven bör vara, eller snarare av hur 

prästrespektiven inte bör vara. Han berättar att det inte passar sig för prästrespektiven att 



32	  
	  

	  

	  
	  

skvallrar om andra människor, eller ryktas om att skvallra. Inte heller bör prästrespektiven 

vara någon som man har anledning att skvallra om. Som prästrespektive har man ögonen på 

sig, menar Lars, och han blir uppmärksammad av människor som han inte själv känner. Sen 

säger Lars att han på förhand inte är en person som skvallrar om andra. Han hade nog tänkt på 

vad han hade sagt även om han inte varit prästrespektive. 
	  
	  

Det	  kan	  jag	  känna	  fortfarande,	  även	  här,	  att	  jag	  måste	  tänka	  på	  vad	  jag	   	  

säger.	  Jag	  tänker	  på	  när	  jag	  är	  på	  arbete	  att,	  de	  vet	  ju,	  alla	  vet	  ju	  att	  jag	  är	  gift	  

med	  prästen.	  Och	  då	  känns	  det	  som,	  eller	  jag	  känner	  det	  som,	  att	  då	  måste	  jag	  

föregå	  med	  gott	  exempel	  och	  tänka	  på	  vad	  jag	  säger,	  det	  kan	  jag	  känna.	  
	  
	  

Jag hade nog inte pratat så mycket, snackat så mycket skitsnack. Det hade jag inte gjort i vilket 

fall som helst men det passar sig definitivt inte när man är gift med prästen att, då skulle det, jag 

vill inte att det ska heta att ”det har jag hört av prästens gubbe”. 
	  
	  
Lars upplever inga förväntningar på att han bör utför sysslor för kyrkan eller församlingen. 

Förväntningarna fanns inte heller då de bodde i prästgård.  Lars menar att det kan ha berott på 

att de från början markerade att de var privatpersoner och inte offentligt prästfolk. Hade de 

agerat annorlunda, och bjudit in församlingen mer, hade det kanske inneburit förväntningar, 

menar han. Lars berättar också att då de flyttade in fanns det en kvinna som kom på besök och 

förväntade sig att de skulle vara vänner. Hon hade varit vän med den förra prästfamiljen och 

upplevde att hon skulle vara det även med den nya prästen. Hennes besök slutade dock när 

hon förstod att det inte fanns det intresset hos Lars och hans fru. Lars berättar även att det var 

folk som gick omkring i deras trädgård under inflyttningen. Deras trädgård var som en allmän 

park och inte privat mark. Något liknande har han inte upplevt när de bott i privatbostad. 
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4 Diskussion 
	  
4.1 Prästens kall 

	  

	  
Meurling beskriver prästens kall som en livsuppgift som har varit svårt att frånsäga sig. 

Prästens kall har också gått före övriga familjens intressen och familjen har fått anpassa sig 

till församlingens behov av prästen. 
	  
	  
Två av mina informanter påverkas i stor utsträckning av kallet. Påverkan består främst i att 

prästrespektivena upplever att deras gemensamma tid är begränsad. I ett av fallen har det 

inneburit att prästrespektiven har fått ta ett större ansvar i hemmet. Övriga informanter 

upplever att deras maka eller make har förmåga att avgränsa kallet. Avgränsningarna medför 

en mindre påverkan för prästrespektivena. Maria och Rebecka påverkas i stor utsträckning 

medan Mikael, Lars och Anna inte påverkas i lika stor utsträckning. 
	  
	  
Alla informanter berättar om strategier för att hantera kallet, eller för att hantera 

församlingens förväntningar på prästens kall. Utan dessa strategier hade troligen 

prästrespektiven påverkats i större utsträckning. I Lars familj är det han som handlar mat för 

att hans fru ska undvika att möta församlingsmedlemmar i affären. Hos Anna, Lars och 

Rebecka väljer deras respektive att inte ta telefonsamtal på fritiden. Är det inte viktigt väljer 

de att samtala vid ett annat tillfälle. I Marias fall får hon agera som en bromskloss åt sin man 

och säga ifrån då det blir för mycket. Hemma hos Mikael avgränsas kallet till vissa tider på 

dygnet. Familjetid är familjetid och då får arbetet vänta. Dessa avgränsningar eller strategier 

indikerar att det finns en önskan hos prästfamiljen att minska kallets påverkan på familjelivet. 
	  
	  
Meurling menar att den gemensamma grunden för ett prästäktenskap är den kristna tron. Tron 

och den kristna ideologin utgör en kärna i den prästerliga kulturen och skapar en förståelse 

och tolerans hos prästrespektiven för prästens kall. Samtliga prästrespektive i min studie 

beskriver en religiös grund och förståelse för kallet som livsuppgift. Samtidigt finns det en 

gräns för hur mycket tid kallet får ta. I de fall där kallet påverkar prästrespektiven i stor 

utsträckning har det förekommit diskussioner kring kallets inverkan på familjelivet. I Marias 
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fall har hon dessutom behövt skriva in ”familjen” i sin mans kalender, så att han inte 

glömmer att ta tid till dem. 
	  
	  
Kvinnliga präster förhåller sig ofta mer professionellt till kallet än manliga, skriver Meurling. 

Även mina informanters berättelser tyder på det. Det finns en skillnad hos de kvinnliga 

respektive manliga prästrespektivena. De kvinnliga prästrespektivena påverkas i större 

utsträckning av kallet än de manliga. I både Lars och Mikaels hem är kallet tydligt avgränsat. 

Hos Mikael tar kallet visserligen stor plats, men det finns en tydlig avgränsning när det får lov 

att verka. Hos Anna finns det också avgränsningar men genom att telefonsamtal stör på 

fritiden, är kallet är mer påtagligt för henne, än hos Lars och Mikael. Maria och Rebecka 

påverkas mest av kallet, och det finns en önskan om att deras makar ska arbeta mindre. 
	  
	  
Vid studiens början fanns en oro att prästens tjänsteställning skulle påverka resultatet. Någon 

sådan konsekvens har inte kunnat skönjas i denna studie. 
	  
	  
	  
4.2 Det ideella arbetet 

	  

	  
Av fem prästrespektive är det bara två, Anna och Maria, som deltar i ideellt arbete. Deras 

motiv är främst ett genuint intresse och det sker frivilligt. De arbetar båda inom kyrkan och 

ett engagemang kommer naturligt. I Marias fall finns det ytterligare ett motiv då det ideella 

arbetet är ett sätt att umgås och dela sin mans tid och intressen. 
	  
	  
De tre som inte engagerar sig i ideellt arbete anger främst två anledningar; tidsbrist och en 

önskan om anonymitet. Mikael anger tidsbrist som skäl medan Lars och Rebecka inte vill 

identifiera sig som prästrespektive, vilket ett engagemang i det ideella arbetet hade inneburit. 

De vill båda värna om sin anonymitet. Lars anger ytterligare en orsak. Engagemanget från 

församlingen är inte så stort, vilket gör att ett engagemang från hans sida upplevs som 

meningslöst. 
	  
	  
Meurling skriver att prästrespektiven ofta har dubbla roller. En roll som yrkesarbetare och en 

roll som prästrespektive med ett aktivt prästrespektiveskap och engagemang i kyrkan. Detta 

har varit tidskrävande och i vissa fall slitsamt. Så är det inte för mina prästrespektive. De som 

inte vill, eller har tid till att engagera sig ideellt har kunnat avsäga sig det. De som däremot 
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väljer att engagera sig upplever inte att de tar sig an en dubbelroll. Engagemanget är en del av 

dem, i kombination med deras yrke. Det är heller inget problem för dem. Wejryd menar att i 

samband med inrättningen av nya yrken inom kyrkan, vid 1900-talets mitt, föll mycket av 

prästfruns ideella arbete inom ramen för dessa nya yrken. Även om det engagemang som 

mina informanter bedriver sker utanför arbetstid, sammanfaller intresse och yrke. Ett 

undantag utgör dock de sysslor som Maria utförde innan mobiltelefonen fanns. Då fick Maria 

besvara många samtal, något hon är glad hon slipper göra idag. 
	  
	  
De manliga och kvinnliga prästrespektivenas svar skiljer sig åt till viss del. Ingen av männen 

deltar i ideellt arbete medan två av de tre kvinnorna deltar. Det är dock svårt att dra en slutsats 

kring genus då de båda männens val av deltagandet hade kunnat se annorlunda ut om val av 

bostadsort och arbete gett andra förutsättningar.  
	  
	  
Genomgående för mina informanter är att det finns ett personligt val kring hur deras 

deltagande utformas. Motivet till deltagande är personligt intresse. Avståndstagande sker 

främst på grund av en önskan om anonymitet. Med Anna som undantag förväntas 

prästrespektiven inte heller inneha ett aktivt prästrespektiveskap. Meurlings studie 

publicerades 1996. Avseende prästrespektivens dubbla roller verkar en förändring ha skett. 

Prästrespektivens upplever inte att det är slitsamt att vara prästrespektive, eller att hen har 

dubbla roller. 
	  
	  
	  
4.3 Förväntningar 

	  

	  
Frykman menade att prästfruns roll var fylld av krav och plikter. Hon skulle vara ett föredöme 

och kunna representera både familj och församling på ett föredömligt sätt. Både Lars och 

Maria upplever att det finns en uppfattning hos församlingen av hur en prästrespektive bör 

vara. De upplever dock inte att dessa förväntningar är svåra att leva upp till, eller att det 

påverkar dem. Prästrespektiven bör, enligt Lars och Maria, vara en medmänniska och inte 

skvallra eller avvika negativt från gemene man. Meurling skriver att prästfrun har förväntats 

leva upp till en form av idealbild av kvinnan; ödmjuk, blid, god moder, lojal hustru och 

givetvis kristen. Prästfrun skulle helst inte vara avvikande klädd eller bruka alkohol och/eller 

tobak. Samtidigt skulle hon vara en ledare i församlingen, vid sidan av sin man. 

Bilden som Lars och Maria upplever att församlingen har av prästrespektiven, kan ses som en 

avskalad version av den forna fromma, blida och föredömliga prästfrun i den prästerliga 

kulturen. 
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Maria upplever inte några direkta förväntningar på att hon som prästrespektive ska utföra 

sysslor åt kyrkan eller församlingen. Det är dock svårt för henna att avgöra om det finns 

förväntningar på hennes prästrespektiveskap eftersom hon, på grund av sitt arbete, sköter 

många av de sysslor som tidigare förväntats utföras av prästfrun. Själv uppger hon att hon inte 

kan skilja på förväntningarna på henne som prästrespektive och som diakon. Eventuellt hade 

hon upplevt förväntningar tydligare om hon valt ett annat yrke. 

 

Boende har i min studie visat sig vara en avgörande faktor för hur mycket förväntningarna 

upplevs. Boende i prästgård kan skapa högre förväntningar och ett boende utanför 

församlingen kan minska upplevelsen av förväntningarna. Meurling skriver att förväntningar 

på prästfamiljen förtydligas genom ett boende i prästgård, något som Annas berättelser 

bekräftar. Rebecka upplever inga förväntningar vilket hör ihop med att hon aktivt valt att inte 

bo i det samhälle där hennes man är präst. 
	  
	  
Upplevelsen av församlingens förväntningar verkar även vara beroende av hur mycket 

prästrespektiven är synlig och engagerad sig i församlingen. Deltagande kan innebära 

förväntningar medan ett avståndstagande skapar mindre förväntningar. Frykman anser att 

prästfamiljen har haft församlingens ögon på sig, något som skapade förväntningar. Frykmans 

påstående bekräftas av denna studie i den mån prästrespektiven är synlig för församlingen. 
	  
	  
Genom val av boende och grad av deltagande verkar prästrespektiven själv kunna styra 

församlingens förväntningar. De manliga prästrespektivena deltar inte i församlingen vilket 

kan innebära att de inte upplever några förväntningar på att utföra sysslor åt kyrkan eller 

församlingen. Enligt Westin visar Wills studie i USA på att manliga prästrespektive inte 

upplever förväntningar på ett aktivt prästrespektiveskap, vilket är i linje med föreliggande 

studies resultat. Med det finns dock en skillnad. Westin skriver att Wills resultat vittnar om att 

kvinnliga prästrespektive upplever att de förväntas föra ett aktivt prästfruskap. Med undantag 

för Anna, upplever inte några prästrespektive i denna studie att de förväntas föra ett aktivt 

prästrespektiveskap. 
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4.4 Slutsats 
Den prästerliga kulturen är en kultur som finns kvar än idag, om än inte i samma höga grad 

som den Frykman och Meurling beskriver 1986 respektive 1996. Meurling skriver att den 

prästerliga kulturen är en kultur som inte går att frånsäga sig, utan är något som 

prästrespektiven måste förhålla sig till. Alla mina informanter har strategier för att förhålla sig 

till den prästerliga kulturen. Kulturens inverkan på familjelivet går dock att styra till viss del. 

Vill prästrespektiven distansera sig från kulturen måste det skapas strategier, både för prästen 

och prästrespektiven. 
	  
	  
Prästens kall har fortfarande en inverkan på prästrespektiven men i olika utsträckning. Det 

finns strategier för att hantera kallet. Det finns även en önskan om att minska kallets påverkan 

hos de flesta prästrespektive. De kvinnliga och manliga prästrespektivena påverkas olika av 

kallet. De manliga prästrespektivena i min studie vittnar om att kallet avgränsas i deras 

familjeliv. De kvinnliga prästrespektivena upplever kallet i större utsträckning. 
	  
	  
Det ideella arbetet upplevs av mina informanter som valfritt. Om eller hur mycket 

prästrespektiven väljer att delta är olika. Väljer de att inte delta beror det främst på en önskan 

om att förbli anonym för församlingen. Det förekommer även faktorer såsom tidsbrist och 

församlingens egna engagemang. De flesta, med undantag för Anna, upplever att det inte 

finns höga förväntningar på att utföra församlingssysslor. Två prästrespektive upplever 

däremot att det finns förväntningar på hur de bör vara. Det finns vissa skillnader mellan hur 

kvinnor och män deltar i ideellt arbete. Två av tre kvinnor deltar, medan ingen av de två 

männen gör det. Männens val av deltagande hade dock kunnat se annorlunda ut om faktorer 

såsom bostadsort och arbete gett andra förutsättningar.   
	  
Upplevelsen av förväntningarna på prästrespektiven kan styras genom val av boende och val 

av deltagande i församlingen. Boende i prästgård kan det innebära större förväntningar. Om 

prästrespektiven är synlig för församlingen förväntas det också mer. Väljer prästrespektiven 

att vara anonym och/eller exempelvis bo på annan ort minskas förväntningarna. I linje med 

Wills studie upplever inte de manliga prästrespektivena några direkta förväntningar från 

församlingen.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
	  
Bakgrund 

Arbete och verksamma år. 

Familj och boende. 

I vilken församling jobbar din respektive/ I vilken församling jobbar du? 
	  
	  
Upplevelse 

Associationer kring prästrespektiven. 

Hur stämmer det med dig? 

Vad innebär det att vara prästrespektiven? 

Känner du att du motsvarar det? 

Har din bild av prästrespektiven förändrats över tid? 

Upplever du att det finns en specifik roll för prästrespektiven idag? 
	  
	  
Deltagande 

Deltar du i din mans arbete på något sätt/ arbete i församling? 

Deltar du i din egen församling eller församlingen där du bor? 

Diskuterar ni arbete hemma? 

Deltar du i gudstjänster? 

Hur ser du på ett deltagande från prästrespektiven? 
	  
	  
Kallet 

Har du upplevt ett kall?  Är det likt din respektives? 

Beskriv era eventuella kall/ syn på arbetet. Hur ser de ut, skiljer de sig? 

Pratar ni om synen på arbetet eller kallet? Är det svårt att avgränsa? 

Hur ser du på det utifrån ett familjeperspektiv? 
	  
	  
Offentlighet/ plikter/ förväntningar 

Känner du av offentligheten? Påverkar den dig? I så fall hur. Kläder? Uttalande? 

Hade du gjort saker annorlunda som anonym? 

Innebär det något speciellt att vara prästrespektive för dig?  Vad medför det? 

Finns det några saker som du känner att du bör göra, några måsten?
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Finns det saker som en prästrespektive bör göra, som du hade gjort ändå? 
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Bilaga 2 A – Anna 
	  
	  
Prästens kall 
	  
Maken svarar i telefon på fritiden men är ärendet inte akut kan det diskutera på arbetstid. De 
flesta har respekt för detta. 
	  
Telefonen ringer ofta på fritiden. Många olika telefoner att hålla reda på. Begravningsbyrån 
ringer i tid och otid. 
	  
Hans, respektive hennes intressen är lika värderat och får ta plats på samma villkor. Även 
Anna får telefonsamtal på fritiden. 
	  
Det är svårt att avgränsa sitt engagemang när det berör människor. 
	  
Anna säger sig inte uppleva någon direkt inverkan på familjelivet. Hon tar inte större ansvar 
hemma eller upplever att kallet går före familjen. 
	  
Oregelbundna arbetstider innebär pusslande av tider för familjelivet 
	  
	  
	  
Ideellt arbete 
	  
Engagerar sig som medmänniska, inte prästrespektive. 
	  
Tidigare engagerat sig i sin och sin mans församling. Nu enbart i sin mans församling. 
	  
Skulle engagerat sig oavsett eget, eller sin mans, yrke. Naturlig del av livet att engagera sig, 
inget som är tvingat eller känns förväntat. 
	  
Hade nog upplevts som konstigt om hon inte deltog i församlingsarbete då hon sågs som 
”prästfru” 
	  
	  
Förväntningar 
	  
Upplevde höga förväntningar när hon bodde i prästgård och hennes man var kyrkoherde i 
samma församling. Prästgården gav en känsla av att leva för allmän beskådning. Upplevde att 
församlingen hade inblick i deras privatliv. 
	  
Förväntades leva upp till tidigare prästfruars liv med bjudningar i prästgården för kyrkorådet, 
deltagande i syföreningar och prästfruklubbar. Även förväntningar på ett traditionellt 
prästfruskap där hon skulle bistå sin man i hans yrkesutövande. Upplever prästfrurollen som 
förlegad. Titulerades som prästfrun och sågs inte som en enskild individ. Det egna arbete kom 
i skymundan, hon blev sedd som prästfru och inte som församlingspedagog. 
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Bilaga 2 B – Anna 
	  
Fortsättning, förväntningar 
	  
Förväntningarna, menar hon, uppfylldes inte utan hon tog avstånd från dem. Samtidigt så 
innebar hennes tjänst som församlingspedagog att hon utförde många av prästfruns tidigare 
sysslor. De ”avlönade” förväntningarna uppfylldes. 
	  
Fick bita sig i tungan många gånger, det passade sig inte att bita ifrån till sin mans 
arbetsgivare; kyrkorådet. 
	  
Stor skillnad då hon flyttade från prästgården och hennes man bytte arbetsort. Nya boendet, 
grannar och nya kollegor till hennes man såg på henne som Anna och inte prästfrun. En 
anonymitet infann sig också då de inte bodde i prästgård längre. 
	  
Upplever att det finns en skillnad mellan små samhällen och stora. Städer är mer moderna och 
landsbygd kan ha en mer förlegad bild av prästfamiljen. Städer kan innebära en större 
anonymitet. 
	  
”Och varje jul när det var dags för julgåvan, så sa de: ”och så har vi vår lilla prästfru.” Då fick 
jag bita mig i tungan. Jag var ju faktiskt där för att jag var församlingspedagog, inte prästfru.” 
	  
	  
	  
Genusaspekt 
	  
Anna och hennes mans fritid är lika högt värderad. 
	  
Kyrkorådet ville ha en prästfru, som kunde sköta ett klassiskt prästfruskap. 
	  
Hennes tjänst som församlingspedagog innebar att hon utförde många av prästfruns tidigare 
sysslor. De ”avlönade” på prästfrun förväntningarna uppfylldes. 
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Bilaga 3 A – Maria 
	  
	  
Prästens kall 
	  
Upplever att kallet tar stor plats i hemmet. 

Telefonen ringer ofta på fritiden. 

Har tagit ett större ansvar i hemmet och stått tillbaka med utbildning. Det har varit ett eget val 
och inget som upplevs som påtvingat. 
	  
Stor förståelse kallet och en förståelse för att det tar plats. Kallet är en livsuppgift som är svår 
att avgränsa. ”När har man gjort lagom mycket av sin livsuppgift?” 
	  
”Prästens jobb det är inte bara en timme på söndagen. Det är alltid.” ”Ibland kan jag känna att 
jag är gift med kyrkan” 
	  
Upplever att det är svårare att motivera en avgränsning när barnen är stora. 
	  
Att låta kallet ta plats är ett gemensamt beslut, även om det finns önskningar att det inte ska ta 
så stor plats. 
	  
Strategi för att inte låta kallet påverka för mycket är att stå vid sin mans sida och dela 
händelser och intressen. Backar upp varandra. Agerar även som bromskloss till sin man då 
det blir för mycket. 
	  
	  
Ideellt arbete 
	  
Deltar i församlingens arbete delvis på grund av sin egen roll som diakon men även för eget 
intresse samt för att dela tid och intresse med sin man. 
	  
Upplever inte att hon förväntas utföra sysslor som tidigare tillkommit prästhustrun. Hade varit 
annorlunda i en prästgård, då hade församlingsverksamheten varit mer förlagd i hemmet och 
hon hade fått agerat värdinna. 
	  
Ser inte ideellt arbete som något påfrestande eller påtvingat utan tvärtom frivilligt och 
givande. 
	  
	  
Förväntningar 
	  
Har varit prästfru hela sitt vuxna liv, det går ihop med hennes identitet. 
	  
Inga förväntningar på att hon ska göra något speciellt, utföra sysslor. Men uppskattas av 
församlingen att hon gör något. 
	  
Finns en bild av hur en prästfru bör vara; en medmänniska som inte talar illa om andra 
människor. Inte avvikande. 
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Bilaga 3 B – Maria 
	  
Fortsättning förväntningar 
	  
Inget svårt att leva upp till den bilden, det är inget som påverkar eller förändrar hennes 
beteende, hon är den hon är. 
	  
Skönt att undkomma församlingen ibland dock och ha ett andningshål där folk ser hennes och 
hennes man som vanliga människor och inte prästfolk. 
	  
Vissa av prästfruns tidigare sysslor faller på hennes arbete som diakon. 
	  
	  
Genusaspekt 
	  
Upplever att det var ett gemensamt val att hon stod tillbaka, inte för att hon var kvinna. 
Marias man är äldre och började utbilda sig till präst innan Maria var klar med gymnasiet. Att 
han fick göra karriär är delvis på grund av att han var ”först” med sin utbildning. 
	  
Vissa av prästfruns tidigare sysslor faller på hennes arbete som diakon. 
	  
”Om man jämför prästfrurollen med hur det är idag så kan jag ju säga att förr togs det för 
givet att prästfrun fanns och skötte marktjänst på alla de sammankomster som skett i hemmet 
och sånt.” 
	  
Kallet upplevs inte utgöra en manlig maktposition men kan gå före övriga familjens intressen. 
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Bilaga 4 A – Mikael 
	  
Prästens kall 
	  
Upplever inte att kallet går ut över familjelivet. 
	  
Arbetet tar mycket tid, det gör båda deras arbete. Om han inte arbetat så mycket själv skulle 
hennes arbete vara mer påtagligt. 
	  
Kallet får verka på bestämda klockslag, innan barnen hämtas på dagis och efter att de somnat. 
Familjetid prioriteras. 
	  
Telefonen stör sällan, mycket sker via mail som kan hanteras på bestämda tider. 

Arbete på helgerna blir till en gemensam upplevelse genom deltagande i gudstjänsten. 

”Prästrollen är ju svårt att lämna men hon är ju inte prästklädd när hon åker ut på semester 
direkt.” 
	  
	  
	  
Ideellt arbete 
	  
Finns inte tid till ideellt arbete. Lönearbetet tar mycket tid. 

Upplever inga krav på att engagera sig. 

Deltar i gudstjänster vilket uppskattas. Andra prästen i församlingen tycker att om man ska 
man bygga en församling ska även prästen och prästens familj vara med. 
	  
	  
Förväntningar 
	  
Upplever att han blir sedd och identifierad som prästrespektive. 
	  
Upplever inte att det innebär något speciellt att bli identifierad, mer än att prästfamiljen 
innehar ett visst utanförskap. 
	  
Upplevt förväntningar som barn, men inte som vuxen. 
	  
Upplevelsen kan ha att göra med att hans arbete tar mycket tid, det finns inte tid att upptäcka 
eventuella förväntningar. Hans fru har heller aldrig påtalat några förväntningar. 



2	  
	  

	  

	  
	  

Bilaga 4 B – Mikael 
	  
Genusaspekt 
	  
”Det var en hantverkare i byn som kalla mig för prästfru, men det var ju som sagt med 
glimten i ögat.” 
	  
Angående tid och kall, män respektive kvinnor. ”Det har ingen vetenskaplig grund, och det är 
oerhört sexistiskt men män har ofta tagit sig själva på för stort allvar.” 
	  
”Jo, jag mitt intryck, jag kände liksom litegrann att kaffetanternas, församlingstanterna blick 
”åh, ska han ta hand om flickan, (Mikaels dotter- författares kommentar.) Hur ska det gå?” det 
är min upplevelse- det är inte alls säker att det var så. Där spelar ju mina fördomar också in, 
vad en kyrktant ska tycka och sådär” 
	  
Hushållsarbetet är jämnt fördelat. Båda har varit föräldralediga. 
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Bilaga 5 A – Rebecka 
	  
	  
Prästens kall 
	  
Kallet tar tid från deras gemensamma tid. Ibland oplanerade diskussioner på facebook. Det 
förekommer telefonsamtal på ledig tid och det är möten med människor, exempelvis i affären. 
	  
Det är även mycket helgarbete; läger med övernattningar. Även kvällsarbete förekommer, 
speciellt med sociala medier. 
	  
Prästens arbete innebär att möta människor, och det kan Rebecka inte bli arg för. Det är så 
prästens arbete är. 
	  
Det har funnits en svårighet i att kunna avgränsa kallet. En hjärtattack satte perspektiv på 
arbetstid och fritid. 
	  
Flera diskussioner i hemmet har lett till en avgränsning av kallet. Det finns en respekt mot den 
gemensamma tiden. Svarar inte på alla telefonsamtal. 
	  
Påverkan är främst att den gemensamma tiden blir lidande. Inget ökat ansvar i hemmet har 
medföljt kallet. 
	  
	  
Ideellt arbete 
	  
Ett ideellt arbete från en prästrespektive bör upprätthållas. Rebecka vill att hennes 
engagemang ska ske spontant och när det finns tid och ork, inte för att det bör upprätthållas. 
Hennes engagemang hade troligen varit ojämnt. 
	  
Ett ideellt arbete gör prästrespektiven till en offentlig person i församlingen. Rebecka är mån 
om sin integritet och vill förbli anonym för församlingen. 
	  
Har engagerat sig i kyrkan som ung men har i dag inget behov at det. ”Det är bra som det är.” 
	  
Rebecka och hennes man har gemensamt diskuterat hur hennes deltagande ska se ut. Det ska 
inte finnas några krav på engagemang. 
	  
Ett engagemang hade troligen varit uppskattat av församlingen. 
	  
	  
Förväntningar 
	  
Det har funnits en rädsla för förväntningar och att integriteten ska bli lidande. Krav från 
Rebeckas att de inte ska bo i den församling som hennes man arbetar i. 
	  
Bostadsort har skapat en anonymitet som i sin tur bidrar till att Rebecka inte upplever några 
förväntningar. 
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Bilaga 5 B – Rebecka 
	  
Rebecka vill inte ha några förväntningar eller ett aktivt prästrespektiveskap. Det hade kunnat 
innebära förväntningar. 
	  
Upplever att hennes man inte förväntar sig ett prästrespektiveskap från henne. Han stöttar 
henne i hennes önskan om anonymitet. 
	  
Får ibland kommentarer såsom ”Dig ser vi inte så ofta”. 

	  
	  
	  
Genusaspekt 
	  
Prästens arbete går före vissa intresse men ger ingen manlig positionsmakt. 

Finns inga barn att ta hänsyn till eller uppfostra. 
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Bilaga 6 A – Lars 
	  
	  
Prästens kall 
	  
Församlingen kan förvänta sig att Lars fru ska vara präst alltid. Själv är hon mån om sin och 
familjens integritet och fritid. 
	  
För att undkomma församlingen är det Lars som sköter inköp av livsmedel. 
	  
Telefonen kan ringa på fritiden, men det är sällan. Oftast påverkar det inte deras gemensamma 
tid tillsammans. Ringer det så svarar Lars fru utifall det är viktigt. Är det inte viktigt så kan de 
pratas vid när hon är i tjänst, eller så bokas ett möte in. 
	  
Det finns en förståelse för att arbetet kan vara mödosamt ibland. 
	  
De gånger som Lars påverkats av kallet har varit då svåra trauman eller barn förolyckats. Då 
har hans fru gått i tjänst och Lars har följt med henne som stöd. 
	  
	  
Det ideella arbetet 
	  
I ett mindre samhälle är det inte så många som engagerar sig i kyrkans arbete. Att engagera 
sig blir då meningslöst. Det ger inget större resultat. 
	  
I ett större samhälle kan det finnas fler projekt och fler som engagerar sig, resultatet kan bli 
större och upplevas som meningsfullt. 
	  
Ett engagemang skulle ta bort den anonymitet som Lars försöker skapa mot församlingen. 
Han vill inte vara prästens man eller bli identifierad som det, vill vara anonym för 
församlingen. 
	  
Engagemang hade uppskattats av församlingen men krävs inte. Ingen av de andra manliga 
prästrespektivena engagerar sig direkt. Finns inga förväntningar på deltagande. 
	  
Har hjälpt till sig då kyrkan behöver extra arbetskraft, exempelvis resa tält och dylikt. 
	  
	  
Förväntningar 
	  
Engagemang hade uppskattats av församlingen men krävs inte. I prästgårds upplevde Lars att 
det fanns förväntningar på att de skulle vara på ett visst sätt. Deras gräsmatta var allmän plats 
och en kvinna förväntade sig att de skulle, i egenskap av prästfamilj, vara vän med henne. 
	  
Finns en bild av hur prästrespektiven bör vara. Inte skvallra, tala illa om folk eller utmärka 
sig. 
	  
Upplever att han måste tänka på vad han säger. Upplever att prästrespektiven bör föregå med 
gott exempel. 
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Bilaga 6 B– Lars 
	  
Fortsättning förväntningar 
	  
”Jag hade nog inte pratat så mycket, snackat så mycket skitsnack. Det hade jag inte gjort i 
vilket fall som helst men det passar sig definitivt inte när man är gift med prästen att, då skulle 
det, jag vill inte att det ska heta att ”det har jag hört av prästens gubbe”. ” 
	  
Går inte i kyrkan så mycket, vill inte tvinga barnen till kyrkan. Det måste komma själv. ”Vi 
kan inte ha det systemet att nu går vi i kyrkan när mamma jobbar, det hade inte varit bra.” 
	  
	  
Genusaspekt 
	  
Ingen av de andra manliga prästrespektivena engagerar sig direkt. Finns inga förväntningar på 
deltagande. 
	  
Lars tror, men har ej belägg för, att manliga präster bjuder in mer folk till hemmet. De tänker 
inte på allt jobb det innebär för den kvinnliga prästrespektiven såsom handla, plocka fram, 
diska etc. Så tänker nog inte kvinnliga präster antar Lars. 
	  
”Många har sagt att det vore lättare om det vore tvärtom, att jag var präst och hon var 
sjuksköterska. Det borde vara tvärtom.” 
 
 
 

 


