
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hanna Söreklint & Linnea Sköld 

 

 
Att vara präst eller pastor; mer än bara 

ett jobb? 
 

En kvalitativ studie om prästers och pastorers 
psykosociala arbetsmiljö 

 
 

To be a Priest or a pastor; more than just a job? 
 

A qualitative study about the psychosocial work enviroment among 
priests and pastors   

 
 

Arbetsvetenskap  
C - uppsats 

 
 

Termin: VT 2017-05-31 

Handledare: Tuula Bergqvist 

  



 

 

 Förord  

 

Föreliggande C - uppsats utgör vårt examensarbete inom Arbetsvetenskap vid Karlstads 

universitet år 2017.  

 

Vi vill ta tillfället i akt att tacka de deltagande präster och pastorer som gjort det möjligt för 

oss att genomföra den här studien. Ni har med er öppenhet och tillmötesgående sätt bidragit 

till innehållsrika intervjuer som varit avgörande för oss att kunna komma fram studiens 

resultat och slutsatser. Tack för ett fint samarbete! 

Vi vill även passa på att utrycka vår tacksamhet till vår handledare Tuula Bergqvist på 

institutionen för Arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, för bra dialog och vägledning 

genom hela uppsatsprocessen.  

 

Arbetsfördelning 

Denna uppsats är skriven tillsammans av Linnea Sköld och Hanna Söreklint. Vi har skrivit 

samt formulerat samtliga delar av uppsatsen gemensamt och de beslut som har fattats gällande 

studien har tagits av oss båda. Vi har även båda två närvarat under samtliga intervjutillfällen 

samt bidragit lika mycket under transkriberingsprocessen. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 Sammanfattning  

 

Vår studie Att vara präst eller pastor; mer än bara ett jobb? syftar till att undersöka prästers 

och pastorers psykosociala arbetsmiljö. Då sjukskrivningsstatistiken bland präster är hög samt 

att få undersökningar har gjorts gällande präster och pastorers arbetsmiljö tyckte vi att det var 

ett relevant undersökningsområde för vår studie. Valet att undersöka både präster och pastorer 

baserades på att sjukskrivningsstatistiken endast avsåg präster och därför ville se om pastorers 

arbetsmiljö liknade prästers. Vi valde även att undersöka prästers och pastorers förutsättningar 

att skapa en balans mellan arbete och fritid, då vi anser att de två sfärerna påverkar varandra. 

 

Genom intervjuer fick vi fram datamaterial som vi sedan kopplade till vår teoretiska 

referensram. Teorin behandlar sådant som är relevant för präster och pastorers psykosociala 

arbetsmiljö. Bland annat teorier om emotionellt arbete, gränslöst arbete, work-life-balance 

samt Karasek och Theorells (1990) Krav/Kontroll- och stödmodell. Den teoretiska 

referensramen har hjälpt oss att förklara och analysera vårt empiriska datamaterial. 

 

Vår studie visar att en rad olika faktorer påverkar både präster och pastorers arbetsmiljö, 

bland annat den höga arbetsbelastningen, den tudelade kontrollmöjligheten och det sociala 

stödet. Det faktum att arbetena präglas av emotionellt engagemang och innehåller tendenser 

av gränslöshet är också faktorer som påverkar deras arbetsmiljö samt deras möjligheter att 

uppnå balans mellan arbete och fritid. Vår studie visade även att det finns skillnader mellan 

präster och pastorers arbeten. Bland annat är pastorernas arbete mer gränslöst än prästernas i 

avseende krav på tillgänglighet och en otydlighet gällande pastorernas arbetsbeskrivningar 

och ansvarsområden. Vi såg även i skillnad i på vilket sätt de såg på sin yrkesroll. 
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Inledning  

  

Sverige är idag ett av världens mest sekulariserade land där få varken identifierar sig som eller 

kallar sig kristna. Majoriteten av befolkningen firar de traditionellt kristna högtiderna utan att 

förknippa dem med kristendomen. Julafton är till exempel snarare en anledning till fest och 

gemenskap än en påminnelse om Jesus födelse. Svenska kyrkans medlemsstatistik har gått 

från att år 1972 bestå av 95,2 procent av Sveriges befolkning till att 2015 vara nere på 63,2 

procent av folkmängden (Svenska Kyrkan 2017). Den nedåtgående utvecklingen fortsätter 

och är bland annat allt en följd av att den äldre generationen dör ut medan inte lika många 

barn döps in i kyrkan. Invandring bidrar också till minskningen då den genom en ökad 

mångfald av andra religioner därmed medför en procentuell minskning av kristna. Många 

människor väljer även i större utsträckning än förr att lämna kyrkan (Svenska kyrkan 2017).  

 

Under den senaste tiden har Svenska kyrkans arbetsmiljö uppmärksammats, bland annat i 

samband med SVTs program ”Morgans mission” där programledaren Morgan Alling 

tillsammans med deltagarna försöker förbättra den psykosociala arbetsmiljön samt motverka 

mobbning. I mars 2016 trädde arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gällande organisatorisk och 

social arbetsmiljö i kraft (AFS 2015:4). AFS 2015:4 fokuserar på att bygga upp en god 

arbetsmiljö och motverka risken för ohälsa som en följd av sociala och organisatoriska 

arbetsmiljöförhållanden och skall tillämpas i samtliga verksamheter på arbetsmarknaden.  

Den tar bland annat upp regler kring hur arbetsgivare ska jobba förebyggande mot kränkande 

särbehandling samt regler kring tillvägagångssätt om detta skulle uppstå på en arbetsplats.  

 

Trots den nedåtgående medlemstrenden i Svenska kyrkan verkar prästers arbeten präglas av 

en tung arbetsbörda. Detta då präster toppar sjukskrivningsstatistiken som en följd av svår 

stress och anpassningsstörningar (Försäkringskassan 2011). Anpassningsstörningar är något 

som kan uppkomma som en följd av långvarig stress och som en reaktion på sorg 

(Socialstyrelsen 2017). Att prästers oroväckande arbetssituation har kommit i skymundan kan 

bero på att fokus har lagts på andra utsatta yrkesgrupper men också på det faktum att kyrkans 

status har minskat i samhället.  

 

Då prästyrket enligt statistiken (Försäkringskassan 2011) är ett utsatt yrke kan man ana att 

även pastorer, som är prästens motsvarighet inom frikyrkor, också hör till de utsatta 

grupperna. Då präster och pastorer har många liknande arbetsuppgifter i form av olika 

förrättningar, gudstjänster och själavårdande samtal borde även pastorsyrket vara ett yrke med 

hög arbetsbelastning och risk för stress. Präst och pastoryrket skiljer sig dock åt i den mening 

att präster måste ha en teologisk kandidatutbildning på minst fyra år samt blir prästvigd av 

biskopen medan pastorer inte har samma krav på utbildning (Svenska kyrkan 2017). 

 

Då det inte finns mycket tidigare forskning kring präster och pastorers psykosociala 

arbetsmiljö, blir man framförallt hänvisad till medias tolkning. Med vår studie vill vi kunna ge 

en verklig bild av vad som påverkar deras arbetsmiljö. Eftersom sjukskrivningssiffrorna är 

höga bland präster är det viktigt att undersöka vilka psykosociala faktorer som påverkar deras 
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arbetsmiljö. Både för att främja de positiva faktorerna i deras arbete samt kartlägga och 

förebygga de negativa faktorerna. Att få en förståelse för prästers och pastorers psykosociala 

arbetsmiljö är också viktigt för att i framtiden kunna motverka den negativa trenden av 

sjukskrivningar. 

 

Syfte: 

Syftet är att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar präster och pastorers 

psykosociala arbetsmiljö. 

 

Frågeställning: 

 Vilka faktorer påverkar präster och pastorers psykosociala arbetsmiljö? 

 Vilka förutsättningar ligger till grund för att skapa balans/obalans mellan arbete och 

fritid för präster och pastorer? 

 Finns det skillnader mellan präster och pastorer i avseende den psykosociala 

arbetsmiljön och deras förutsättningar att skapa balans /obalans mellan arbete och 

fritid? 

 

Disposition  

Upplägget i vår uppsats består av följande kapitel; teoretisk referensram, metod, analys och 

resultat samt slutsatser och diskussion. I den teoretiska referensramen kommer vi att redogöra 

för relevanta teorier och modeller som ligger till grund för vår studie. Vidare kommer vi i 

metodkapitlet redogöra för val av metod och datainsamlingsteknik, konstruktionen av vår 

intervjuguide, urval, datainsamling och bearbetning, validitet och reliabilitet samt etiska 

reflektioner. I analys och resultatkapitlet kommer vi att analysera det empiriska 

intervjumaterialet och redovisa resultatet. Under rubriken slutsats och diskussion kommer vi 

sedan utifrån resultatet svara på våra frågeställningar samt till exempel diskutera styrkor och 

svagheter med studien.   
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Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen kommer vi att ta upp centrala begrepp och modeller vi anser 

är relevanta i förhållande till våra frågeställningar. Vi kommer inledningsvis att behandla 

arbetsmiljöns utveckling för att sedan gå in på den psykosociala betydelsen för arbetsmiljön. 

Vidare behandlas bland annat, work-life balance, gränslöst arbete, emotionellt arbete samt 

krav, kontroll och stöd i arbetet. 

 

Arbetsmiljö 

Fram till 1970-talet syftade arbetsmiljön huvudsakligen på det som vi kallar den fysiska 

arbetsmiljön (Eriksson & Larsson 2009). Den fysiska arbetsmiljön innefattar till exempel 

vibrationer från maskiner och andra arbetsredskap som kan leda till domningar och värk i 

leder. Till den fysiska arbetsmiljön hör också buller i form av för hög ljudnivå som kan leda 

till hörselskador och tinnitus, tunga lyft som kan orsaka förslitningsskador samt diverse 

kemiska ämnen och luftföroreningar som kan orsaka till exempel astma, hudbesvär och i 

värsta fall kroniska lungsjukdomar (Eriksson & Larsson 2009). Då många arbeten förr i tiden 

var fysiskt krävande och ibland till och med livshotande behandlade lagstiftningen främst de 

faktorer som innebar konkret fara för arbetstagarna (Weman- Josefsson & Berggren 2013, ss. 

73-74). Allt eftersom arbetslivet och samhället har förändrats och utvecklats har också 

arbetsmiljöbegreppet utvecklats och fått en mer komplex innebörd. Idag talar man inte bara 

om den fysiska arbetsmiljön utan även om betydelsen av en god psykisk och social 

arbetsmiljö (Weman-Josefsson & Berggren 2013, ss. 73-74). En viktig del i förändringen av 

arbetsmiljöbegreppet skedde i samband med att arbetsmiljölagen instiftades under år 1978. I 

samband med denna lagstiftning fick arbetsmiljöbegreppet en vidare betydelse och omfattade 

inte längre bara den fysiska arbetsmiljön utan även arbetets psykiska aspekter (Eriksson & 

Larsson 2009). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön innefattar en rad olika faktorer och det är därför svårt att hitta 

en representativ definition av begreppet som förklarar alla typer av psykosocial arbetsmiljö 

(Eklöf 2017, s. 11). I stora drag kan man säga att den psykosociala arbetsmiljön berör 

samtliga aspekter av individens arbete bland annat anställningstrygghet, skyldigheter och 

rättigheter gällande individens arbetsvillkor. Den omfattar också de organisatoriska, sociala 

och materiella resurser som finns i syfte att manövrera arbetskraven. Den psykosociala 

arbetsmiljön innefattar också hur organisationen tar hänsyn till de anställdas välmående i 

förhållande till verksamhetens ekonomiska mål samt produktivitet. En gränsdragning man kan 

göra vad det gäller innebörden av begreppet psykosocial arbetsmiljö är att det inte omfattar de 

fysiska arbetsmiljöaspekterna (Eklöf 2017, ss. 11-12). De fysiska faktorerna på arbetsplatsen 

är väl så viktiga förutsättningar för upprätthållandet av en god arbetsmiljö och man kan 

därmed se den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön som två kompletterande delar. Det 

är viktigt att beakta att båda delarna av arbetsmiljön kan innebära en negativ inverkan på 

varandra. Det vill säga att en fysisk aspekt som till exempel hög bullernivå kan medföra 
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störningar i den psykosociala arbetsmiljön då individen måste ägna onödig energi åt att tänka 

på detta.  

 

En god psykosocial arbetsmiljö anses idag ha stor betydelse för att individer ska kunna må 

bra, prestera och känna glädje i sitt arbete (Eklöf 2017, s. 12). Det är därför viktigt att företag 

och organisationer kontinuerligt undersöker de anställdas psykosociala arbetsmiljö. På så vis 

kan de kartlägga och hitta miljömässiga faktorer som påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt 

men även vilka positiva faktorer som finns att arbeta vidare med och främja. Tanken med vår 

studie är att kunna kartlägga präster och pastorers psykosociala arbetsmiljö för att få förståelse 

för både positiva och negativa faktorer. En kunskapssammanställning från arbetsmiljöverket 

påvisade att en arbetsmiljö som ställer för höga krav på arbetstagarna i kombination med 

resursreducering har ett samband med en minskad arbetsglädje, ökad ohälsa samt en minskad 

lust till att överhuvudtaget arbeta kvar på sin arbetsplats (Sverke, Falkenberg, Kecklund et al. 

2016). Vikten av en god psykosocial arbetsmiljö är därmed essentiell för ett stimulerande, 

utvecklande och gott arbete för alla yrkesgrupper, även för präster och pastorer.  

 

Psykosociala effekter på arbetet 

Den psykosociala arbetsmiljön har visat sig ha effekter på en rad olika områden inte minst på 

vår förmåga att helt enkelt kunna fungera ordentligt i arbetslivet (Eklöf 2017, ss. 34-35). Den 

psykosociala arbetsmiljön påverkar människors tankar och känslor kring arbetet i form av 

exempelvis arbetsglädje och engagemang. Den påverkar även individens sociala liv samt 

dennes möjligheter till återhämtning då en negativ upplevelse av arbetsmiljön kan medföra en 

minskad glädje och ork även på fritiden. Detta då problem i arbetet skapar tankar av oro även 

på fritiden vilket i sin tur kan skapa sömnproblem och en minskad möjlighet till återhämtning 

för individen. Det måste alltså finnas en balans mellan aktivitet och vila för att individen ska 

kunna sköta sitt arbete och sina arbetsuppgifter ordentligt samt må bra i livet i övrigt. Vikten 

av återhämtning och nedvarvning är stor, särskilt under stressiga arbetsperioder, då brist på 

ordentlig vila kan leda till stress, minskad glädje och effektivitet i både arbetets sfär och 

hemmets sfär (Eklöf 2017, ss. 34-35). Då vi vet att präster har hög sjukskrivningsstatistik som 

en följd av stress (Försäkringskassan 2011) är det intressant att i vår studie undersöka både 

präster och pastorers möjlighet till återhämtning. Detta för att kunna se om det finns 

eventuella samband mellan återhämtning och upplevd stress men också deras förmåga att 

skapa balans mellan arbete och fritid.   

 

Stress har även en negativ inverkan på den kognitiva funktionen som hjälper oss att bland 

annat hantera, tolka och lagra information (Eklöf 2017, ss. 36-37). Det vill säga allt sådant 

som vi måste kunna bemästra för att fungera i samhället och i arbetslivet. Stress kan i längden 

leda till ett rutinmässigt beteende med minskad kreativitet där man inte är mottaglig för nya 

idéer och tankebanor. Stress påverkar också vårt känsloliv vilket kan innebära oönskade 

effekter på arbetslivet. Då mycket stress medför en spiral av ökande negativa känslor finns det 

risk för att individen känner sig nedstämd och omotiverad till sitt arbete. Under sådana 

omständigheter ökar även risken för samarbetssvårigheter och missförstånd mellan kollegor 

(Eklöf 2017, ss. 36-37). Rubbningar i tankeförmågan som resulterar i nedstämdhet och risk 

för konflikter på arbetsplatsen medför därför försämrade sociala relationer. När en person inte 
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mår bra kan det lätt ”smitta av sig” på omgivningen och det behöver inte ta lång tid innan 

arbetsplatsen genomsyras av en dålig och irriterad stämning. Om det inte görs något kan en 

destruktiv arbetsmiljö i värsta fall leda till att trakasserier och mobbning uppstår (Eklöf 2017, 

ss. 38-39). Då många präster lider av stress är det viktigt att undersöka trivseln på 

arbetsplatsen gällande relationen mellan kollegor och graden av stöd från chefer och 

arbetskamrater. Då det i media har uppkommit att det förekommer trakasserier och mobbning 

inom Svenska kyrkan blir det faktum att stress kan försämra de sociala relationerna på 

arbetsplatsen och leda till missförstånd samt dålig stämning extra intressant för vår studie. 

 

Forskning har visat att den psykosociala arbetsmiljön även påverkar det aktiva lärandet, 

känslan av organisatoriskt stöd och tillhörighet samt arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse (Eklöf 2017, ss. 40-44). En stressande och dålig arbetsmiljö har också 

ett samband med flera sjukdomar som till exempel depression och utmattningssyndrom. 

Något som i längden kan bidra till långa sjukskrivningar och att människor får svårt att 

komma tillbaka till deras arbeten.   

 

Som ett led i strävan att framställa en god arbetsmiljö utvecklades under slutet av 1900-talet 

modeller som tog hänsyn till att en dålig arbetsmiljö inte endast uppstår av överstimulans i 

arbetslivet utan även av understimulans (Allvin et al. 2011, s. 174). Den kanske mest 

uppmärksammade av sådana modeller är Karasek och Theorells (1990) Krav/Kontroll-modell. 

 

Krav/Kontroll-Modellen 

Karasek och Theorell (1990, s. 9) fann i sin forskning att arbetsrelaterade krav kan skapa 

stress hos individen men att det är i huvudsak avsaknaden av kontroll som utgör den största 

riskfaktorn. Med andra ord innebär inte höga arbetskrav i sig en risk för psykisk påfrestning 

utan det är i interaktion med känslor av bristande kontroll och/eller att den anställda känner att 

hen inte har möjligheter att utnyttja sina färdigheter som risken för stress är som högst. 

Således spelar både individuella och miljömässiga faktorer roll för att uppnå en stimulerande 

och god psykosocial arbetsmiljö. Karasek och Theorell (1990, s.7) argumenterar för att det är 

den organisatoriska strukturen som måste anpassas för att kunna erbjuda anställda kontroll 

och utrymme att fatta egna beslut. Det är alltså inte upp till individen att lära sig strategier för 

att hantera sin psykosociala arbetsmiljö utan det är arbetsstrukturen som måste anpassas efter 

människan. För att demonstrera hur arbetsstrukturen, det vill säga psykologiska arbetskrav, 

möjligheter till kompetensanvändning samt kontroll över arbetsuppgifter kan förutspå olika 

beteende- och hälsomässiga konsekvenser skapade Karasek och Theorell Krav/Kontroll-

Modellen. Figur 1 visar Kontroll/Krav-Modellen (Karasek & Theorell 1990, s. 31). 
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Figur 1 
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Krav/Kontroll-Modellen är tvådimensionell med fyra olika psykosociala arbetserfarenheter 

som baseras på höga eller låga grader av arbetskrav och kontrollmöjligheter: högstressarbeten, 

aktiva arbeten, lågstressarbeten samt passiva arbeten (Karasek & Theorell 1990, ss. 31-38). 

Högstressarbeten kännetecknas av höga arbetskrav i kombination med låg egenkontroll och är 

den struktur som skapar mest stress (trötthet, ångest, depression, psykisk ohälsa med mera). 

Aktiva arbeten innebär i likhet med högstressarbeten också höga arbetskrav men i 

kombination med hög nivå av egenkontroll skapar det ett motiverande, utvecklande och 

stimulerande arbete. Dessa positiva typer av psykosociala erfarenheter bidrar således också 

till en hög produktivitet. Lågstressarbetet kännetecknas av låga arbetskrav och hög 

egenkontroll. Det betyder en låg risk för psykisk ohälsa som en följd av stress. Det innebär 

dock inte ett stimulerande och utvecklande arbete då de låga arbetskraven inte möjliggör för 

den anställda att få utnyttja sina kompetenser. Den sista arbetsstrukturen är passiva arbeten 

som innebär en kombination av låga arbetskrav och låg egenkontroll. För den anställda 

innebär det passiva arbetet avsaknad av stimulans och utveckling samtidigt som hen inte har 

möjligheter att påverka/förbättra sin arbetssituation. Det passiva arbetet resulterar därför ofta i 

bristande motivation och produktivitet (Karasek & Theorell 1990, ss. 31-38). Då 

sjukskrivningsstatistiken tyder på att deras arbete präglas av en hög arbetsbelastning tror vi 

inte att varken präster eller pastorer innehar passiva arbeten eller lågstressarbeten utan snarare 

ett aktivt arbete eller ett högstressarbete. 

 

Krav/Kontroll-Modellen innehåller också en aktivitets- och en stressdiagonal baserad på de 

psykosociala dimensionerna krav och kontroll. Karasek och Theorell (1990, s. 38) menar att 

ju längre ut ett arbete befinner sig på aktivitetsdiagonalen desto mer stimulerande, 
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utvecklande och motiverande arbete. Ju längre ut ett arbete ligger på stressdiagonalen desto 

större risk för stressrelaterad ohälsa. De aktiva och passiva arbetsstrukturerna följer 

aktivitetsdiagonalen och visar sannolikheten för en psykosocial arbetsmiljö som innebär 

utveckling och motivation för de anställda. Stressdiagonalen löper genom strukturerna 

lågstressarbeten och högstressarbeten och indikerar sannolikhet för psykisk ohälsa som en 

följd av den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Ytterligare en dimension av den psykosociala arbetsmiljön är de sociala processer som äger 

rum mellan människor på arbetsplatsen. En dimension som endast indirekt fanns med i 

Krav/Kontroll-Modellen exempelvis genom arbetarens beslutsutrymme. Baserat på nyare 

forskning som belyste vikten av socialt stöd i arbetet fann Karasek och Theorell (1990, s. 68) 

att den ursprungliga modellen behövde utvecklas. Därmed gjorde de modellen tredimensionell 

då de utöver krav och kontroll lade till dimensionen stöd. Med socialt stöd menas samtliga 

relationer på arbetsplatsen som på något sätt underlättar för individen och dess arbete och kan 

uppnås både med kollegor och överordnade (Karasek & Theorell 1990, s. 69). Det sociala 

stödet ger upphov till många olika positiva konsekvenser på individens upplevelser av den 

psykosociala arbetsmiljön. Bland annat verkar det som en buffert mellan stressorer och 

psykisk ohälsa. Människor klarar av mer exponering av stress om de har individer runt 

omkring sig att dela bördan med. Något som också belyses av Gangster, Fusilier och Mayes 

(1986) som menar att socialt stöd från chefer, kollegor och vänner är viktiga faktorer för att 

undvika arbetsrelaterad stress. Då vi vet att präster i hög grad är sjukskrivna som en följd av 

stress (Försäkringskassan 2011) skulle alltså ett bristande socialt stöd kunna vara en orsak. 

Weman- Josefsson och Berggren (2013, ss. 60-61) menar att just brist på socialt stöd och 

ensamhet har ett samband med ökad risk för sjukdom. Det blir därmed betydande att för vår 

studie undersöka i vilken grad präster och pastorer anser sig ha socialt stöd. Det sociala stödet 

underlättar också för hanteringen av aktiva arbetsmönster genom en ökad arbetsglädje och 

produktivitet hos den anställda (Karsek & Theorell 1990, s. 70). Karasek och Theorell (1990, 

s. 70) pekade också på det sociala stödets betydelse för individens identifiering med 

arbetsplatsens kollektiva mål och välmående. Det finns också rent fysiologiska effekter av 

socialt stöd då individer med ett bra socialt stöd producerar fler immunceller vilket stärker 

immunsystemet (Weman-Josefsson & Berggren 2013, ss. 60-61).  

 

Krav, kontroll och stöd är samtliga miljömässiga faktorer i den direkta eller nära 

omgivningen. Att omgivningen i form av organisationsstrukturer skulle anpassas efter 

individen var en tydlig utgångspunkt i Karasek och Theorells modell (1990). Det tjugoförsta 

århundradet medförde nya utmaningar med framförallt en ökad globalisering, förändringar i 

kommunikations- och informationstekniken och med nya organisations- och 

anställningsformer (Johansson 2005, s. 72). Globaliseringen förde med sig en ökad 

konkurrens vilket fick konsekvenser i form av personalnedskärningar, en ökad 

arbetsbelastning och nya kompetenskrav (Allvin et al. 2011, s. 182). Dessa förändringar är 

betydelsefulla då de riskerar att få stressrelaterade konsekvenser för individer bland annat 

genom ökad intensitet och flexibilitet. Då Svenska kyrkan och frikyrkan driver verksamheter 

och är organisationer som befinner sig på en arbetsmarknad präglad av globaliseringen har vi 

därför anledning att tro att även präster och pastorers arbetsvillkor påverkas av dessa 
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förändringar. Allvin et al. (2011, s. 182) menar att den ökade intensiteten och flexibiliteten 

medförde att högmotiverade människor inom kvalificerade yrken som varken saknade 

kontroll eller inflytande över sitt arbete slet ut sig och ”gick in i väggen”. Dessa människor 

hade i enlighet med Krav/Kontroll/Stöd -modellens aktiva arbeten goda arbetsvillkor men 

ändå drev de sig själva till utbrändhet. Därmed började forskningen också lägga vikt vid 

kroppens kapacitet och biologiska förklaringar i samband med stress. En av de modeller som 

bygger på kroppens biologiska reaktioner av stress är den allostatiska modellen (Allvin et al. 

2011, s. 84). 

 

Den allostatiska modellen 

Den allostatiska modellen formulerades av forskaren Bruce McEwan (1998). Begreppet 

allostas syftar till kroppens adaptionsprocesser, det vill säga hur kroppen anpassar sig efter 

sina egna reaktioner på omgivningens krav. Vid hot varvar kroppen upp och mobiliserar sin 

energi och när hotet försvinner varvar kroppen ned och påbörjar sin återhämtning. Denna 

anpassning kan beskrivas som att kroppens flexibilitet skapar stabilitet mellan aktivitet och 

vila över tid (Allvin et al 2011, s. 185). Den sammanlagda belastning som krävs för att 

kroppen ska kunna upprätthålla en balans mellan aktivitet och vila kallar McEwan (1998, s. 

39) för allostatisk belastning. Om individen upplever höga nivåer av stress innebär det likaså 

en hög allostatisk belastning. En hög allostatisk belastning under en längre tid, utan tillräcklig 

tid för återhämtning, ökar därmed risken för negativa effekter av stress. En återkommande 

stressexponering kan medföra att individen får svårt att koppla av bland annat på grund av 

höga adrenalinnivåer i blodet. Kroppens producering av olika stresshormoner motverkar på 

detta sätt det kroppen behöver som mest; återhämtning. Det är under sömnen som den 

viktigaste återhämtningsperioden äger rum då kroppen bland annat reparerar belastningarna 

den utsatts för under dagen och mobiliserar energi (Kosslyn & Rosenberg 2014, s. 390). Det 

är också under sömnen som majoriteten av våra minnen bevaras. Eftersom prästyrket kan 

medföra konsekvenser av stress (Försäkringskassan 2011) är det viktigt att undersöka i vilken 

mån präster och pastorer ges möjlighet till återhämtning, i synnerhet under perioder av hög 

arbetsbelastning. Den allostatiska modellen kan därmed fungera som ett verktyg för att 

undersöka dessa faktorer.  

 

Vikten av att individen får tillräckligt med återhämtning är något som betonas i den 

allostatiska modellen men även något som uppmärksammats i den samhälleliga diskursen. 

Ofta pratar man om en balans mellan arbetsliv och privatliv som gör att individen på ett 

fördelaktigt sätt kan må bra både hemma och på arbetet.                    

 

Work-life balance 

Under de senaste årtiondena har begreppet Work-life balance blivit flitigt uppmärksammat i 

såväl media som politiska debatter men även i diskussioner mellan arbetsgivare och 

arbetstagare (Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 340). Work-life balance beskriver relationen 

mellan människors arbete och det övriga livet; hur relationen ser ut men också hur den borde 

se ut. Balans mellan arbete och det övriga förutsätter att press eller påfrestningar från arbetet 

inte tar bort glädjen av fritiden, eller tvärtom. För att förstå begreppet Work-life balance 

måste man ta hänsyn till individuella omständigheter och preferenser. Noon, Blyton och 
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Morrell (2013, ss. 244-245) menar att nyckeln för att förstå vad som skapar en balans är 

individens egen valmöjlighet att påverka sin situation, både gällande arbete och övrigt liv. 

 

Greenhaus och Beutell (1985) har identifierat tre huvudkällor till att individer upplever 

konflikter mellan arbete och övrigt liv. Den första anledningen till konflikt är tidsbaserad och 

innebär att tid spenderad i den ena sfären medför en upplevelse av för lite tid i den andra 

sfären. Det kan till exempel inträffa när individen spenderar långa timmar på arbetet eller tar 

med sig arbetet hem för att jobba vidare. Den andra konflikten är baserad på att en påfrestning 

i den ena sfären gör det svårt för individen att fullgöra skyldigheter i den andra sfären. Ett 

exempel på en sådan konflikt kan vara att man genomgår en skilsmässa som gör det svårt för 

individen att koncentrera sig på arbetet. Den tredje källan till konflikt är beteendebaserad och 

innebär att beteenden i den ena sfären anses opassande i den andra sfären vilket medför 

rollförvirring. En sådan konflikt kan uppstå när exempelvis en chef styr och ställer för mycket 

när hen kommer hem. Konflikter baserade på tidsbrist och påfrestning i någon av sfärerna är 

något som samtliga människor som förvärvsarbetar någon gång upplever och är svårt att 

undvika. Det viktiga blir istället att se till att dessa konflikter inte blir långvariga. Den 

beteendebaserade konflikten kanske inte är lika vanligt förekommande som de andra två men 

kan vara relevant att nämna särskilt i relation till präster och pastorer. Då präster och pastorer 

har en tydlig yrkesroll som vägledande, stöttande och lyssnande kan det vara svårt för dem att 

släppa den rollen hemma och visa sig själva sårbara och be om stöd.      

 

Det finns flera betydande faktorer som bidragit till Work-life balance begreppets aktualitet 

och några av dem är: ett ökat arbetsmarknadsdeltagande bland framförallt kvinnor, 

förändringar i arbetstidsmönster, förändringar i människors upplevelser av arbetet men också 

nya normer för livet utanför arbetet (Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 341). Enligt Noon, 

Blyton och Morrell (2013, s. 246) är den kanske största och mest betydelsefulla faktorn för 

begreppets aktualitet att kvinnor ökar i deltagande på arbetsmarknaden. Enligt Statistiska 

centralbyråns arbetskraftsundersökning (2016) ligger sysselsättningsgraden för kvinnor i 

Sverige på 65,1 procent och bland männen på 69,0 procent vilket innebär att kvinnor och män 

i det närmaste arbetar i lika stor utsträckning. De traditionella roller där mannen var ansvarig 

för den ekonomiska försörjningen och kvinnan för hem och familj är inte längre självklara 

(Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 345). Då båda i hushållet förvärvsarbetar måste arbetet 

hemma delas upp för att få livet att fungera på ett bra sätt. Detta är något som varje familj 

själva måste lösa till skillnad från förr då mannen och kvinnans arbetsfördelning var 

förutbestämt.   

 

Ytterligare en betydelsefull faktor till work-life balance begreppets aktualitet är att 

arbetstiderna har förändrats (Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 347). I dagens samhälle 

tenderar vi att arbeta längre, det vill säga fler timmar per dygn och vecka. Denna tendens är en 

konsekvens av en rad olika faktorer. Bland annat en ökad karriärhets i samhället och i 

organisationer. Att göra karriär har i dagens samhälle blivit något av en norm som anses vara 

viktigt för ”ett gott liv”. Noon, Blyton och Morrell (2013, s. 348) menar att ökningen av tid 

spenderad på arbete också kan bero på att individen ofta känner press att leva upp till den 

rådande företagskulturen, med långa arbetsdagar, som finns i många organisationer. Att arbeta 
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mycket och länge kan också vara ett sätt för karriärsdrivna individer att visa framfötter för att 

på så sätt förbättra sina chanser för en befordran. Utöver att människor tenderar att arbeta fler 

timmar arbetar vi också mer under kvällar och helger (Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 348). 

Att arbetet inte längre begränsas varken rumsligt eller tidsmässigt gör att gränserna mellan 

arbetsliv och privatliv suddas ut. Att det numera är möjligt för människor att arbeta hemifrån i 

stor utsträckning innebär också att många individer arbetar när de egentligen är lediga. Något 

som kan medföra konflikter mellan arbete och privatliv då människor i individens privata sfär 

kan känna sig bortprioriterade och försummade (Aronsson et al 2012, s. 127).  

 

Det har också skett förändringar i människors upplevelser av arbetet vilket har bidragit till 

diskussioner om balans mellan arbete och fritid. Noon, Blyton och Morrell (2013, s. 349) 

menar att den utdragna lågkonjunkturen har medfört en hög arbetslöshet med osäkra 

arbetsvillkor vilket har ökat känslan av osäkerhet och otrygghet hos människor. I osäkra tider 

med hot om nedskärningar och fler tidsbegränsade anställningar innebär det en ökad press för 

människor att prestera och arbetar därför hårdare för att göra sig “oumbärliga”. Att människor 

känner en ohälsosam press att prestera yrkesmässigt kan också innebära konflikter mellan 

arbetsliv och privatliv. Om människor känner osäkerhet gällande en otrygg anställning eller 

rädsla över att förlora sitt jobb minskar individers möjligheter att uppnå work-life balance, då 

de inte vet om det kommer ha varken ett arbete eller inkomst i den nära framtiden (Noon, 

Blyton & Morrell 2013, s. 350). 

 

Ytterligare faktorer som har bidragit till work-life balance begreppets aktualitet återfinns i 

förändringar utanför arbetet. Bland annat genom förändringar i familjestrukturen med ökad 

instabilitet och ett minskat familjärt nätverk (Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 350). Med en 

ökad instabilitet syftar man till att skilsmässor och separationer har blivit mer accepterat av 

samhället och därmed mer vanligt. Detta har inneburit att nya familjekonstellationer men även 

singelhushåll har ökat jämfört med tidigare. Att vi lever i en välfärdsstat med bland annat 

barn- och äldreomsorg har medfört att vi inte längre är lika beroende av ett familjärt nätverk 

för att exempelvis få barnpassning eller äldrevård. Offentlig barn- och äldreomsorg har varit 

särskilt viktigt för att möjliggöra kvinnors arbetsmarknadsdeltagande. Det har även skett 

förändringar i våra kulturella värderingar med ett ökat fokus på karriär och på konsumtion. 

Noon, Blyton och Morrell (2013, s. 351) menar att människor i högre utsträckning än tidigare 

förknippar lycka och tillfredsställelse men konsumtion och materiella ting. Något som i 

förlängningen innebär att människor arbetar mer för att ha råd med fina hus, bilar och dyra 

intressen. Individens strävan att tjäna mycket pengar medför en risk för obalans mellan 

arbetsliv och fritid då mer tid och ansträngning läggs på arbetet. 

 

Noon, Blyton och Morrell (2013, s. 354) understryker att en balans i relationen mellan 

människors arbete och övriga liv bygger på ett samspel mellan faktorer på individ-, 

organisations- och samhällelig nivå. Det är exempelvis upp till individen att medvetet sätta 

gränser för att skapa förutsättningar för en balans. På organisationsnivå bestäms olika 

riktlinjer gällande bland annat flextid och ledighet kombinerat med en företagskultur som 

skapar olika förutsättningar för de anställda (Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 354). Då 

präster arbetar i Svenska kyrkan och pastorer i olika frikyrkor kan det alltså finnas 
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organisatoriska skillnader som påverkar deras förutsättningar att skapa en balans mellan 

arbetstid och fritid. Det blir därför viktigt för oss att undersöka de respektive organisationerna 

riktlinjer och företagskulturer. På samhällsnivå återfinns bland annat lagar om 

föräldraledighet men också kulturella normer och värderingar som påverkar relationen mellan 

människors arbete och övriga liv (Noon, Blyton & Morrell 2013, s. 354). Det är alltså inte 

enbart upp till individen att skapa balans mellan de två sfärerna arbetsliv och privatliv utan 

ansvar ligger också på organisations- och samhällsnivå. Att skapa förutsättningar för en god 

work-life balance är en viktig samhällsfråga då det är något som berör samtliga arbetande 

människor. En viktig del i att vara präst eller pastor är att finnas till för människor som på 

något sätt behöver deras hjälp. Då man inte kan planera för när behov och kriser kommer att 

uppstå kan det vara svårt att tillfredsställa alla människors behov under en schemalagd 

arbetstid. Det finns därmed anledning att tro att människor hör av sig även utanför präster och 

pastorers arbetstid, något om kan försämra deras möjligheter att skapa balans mellan deras 

arbetstid och fritid. Att kunna sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv på ett fördelaktigt 

sätt är alltså viktigt för att kunna uppnå en balans mellan sfärerna. Förändringar i arbetslivet 

har dock medfört att det blir allt svårare för individer att sätta gränser vilket försämrar 

individens möjligheter att uppnå work-life balance.      

 

Gränslöst arbete 

Ett begrepp som har blivit ett allt större mål för diskussion i förhållande till det nutida 

arbetslivet är det gränslösa arbetet och dess effekter på individen. Gränslöst arbete syftar 

oftast till den otydlighet och de gränser som suddas ut i samband med arbetstagarens 

arbetstider, ansvarsområden och arbetsuppgifter (Eklöf 2017, s. 62). Dagens arbetsvillkor med 

krav på tillgänglighet och flexibilitet hos de anställda har medfört att individer ofta inte får 

möjlighet att sätta tydliga gränser mellan sitt arbete och sin lediga tid. Detta bidrar i sin tur till 

att individen känner en press i att vara ständigt uppkopplad och nåbar, en nåbarhet som har 

möjliggjorts av den tekniska utvecklingen. Tekniken i arbetslivet är inget nytt fenomen, 

däremot har det senaste årtiondets tekniska utveckling och digitalisering inneburit att tekniken 

gått från att vara ett hjälpverktyg till att idag vara en förutsättning för många arbetstagare att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter (Allvin et al 2011, s. 17). Då många har tillgång till sina 

arbetsuppgifter i sin dator är man inte längre beroende av ett fysiskt kontor med fasta 

arbetstider, utan kan med hjälp av sin dator och mobiltelefon lika gärna arbeta hemifrån 

oberoende tid på dygnet. Då präster och pastorer skriver tal inför predikan och gudstjänster 

kanske de väljer en bekant hemmiljö för sitt skapande istället för ett kontor. Många av deras 

arbetsuppgifter, som till exempel en predikan, kräver en i slutändan färdig produkt och det är 

inte var eller när arbetet utförs som är avgörande. På söndagen när gudstjänsten äger rum är 

det viktigaste att predikan är klar och inte hur vägen tid har sett ut. 

 

Allvin et al (2011, s. 1) beskriver gränslöst arbete som en avsaknad av de organisatoriska 

ramar som man normalt sett förknippar ett arbete med. Organisatoriska ramar kan exempelvis 

vara en fysisk arbetsplats, fasta kontorstider, ett tydligt arbetssätt och tydliga mål. Allvin et al 

2011, ss. 1-4) menar att det finns några tendenser som belyser det gemensamma och typiska i 

den nya tidens arbetsliv. Tendenser som samtliga har bidragit till de utsuddade gränserna 

gällande arbetstider, ansvarsområden och arbetsuppgifter. Den första tendensen är att 
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inställningen till tid har ändrats. I det nya arbetslivet ska man alltid kunna sträva efter ett 

bättre arbete genom mer effektivitet och produktivitet. Tanken om att man inte ska nöja sig 

har därmed bidragit till att arbetstempot har ökat och arbetsförhållandena ändrats; man vill 

inte sätta en övre gräns för hur mycket arbetstagarna ska prestera. Den ökade betydelsen av att 

utnyttja tiden på bästa sätt kan även förklaras genom den ökade tillgängligheten i samband 

med det gränslösa arbetet (Eklöf 2011, s. 62). Den andra gemensamma tendensen hos det 

nutida arbetet är den ökade friheten i vilket sätt arbetet ska utföras (Allvin et al 2011, s. 5). 

Många arbetstagare har stort eget ansvar över sina arbetsuppgifter och blir sällan tillsagda vad 

de ska göra. Paradoxen i detta fall är att denna frihet kan begränsas av ständiga krav och 

påtryckningar gällande effektivitet från marknaden. Konsekvenserna av detta blir en tudelad 

frihetskänsla med mycket personligt ansvar över arbetsupplägg men med brist på inflytande 

vad det gäller arbetsförhållandena. Den tredje tendensen är samtliga möjligheter som ges via 

arbetet men också de förväntningar som tillkommer i och med dessa. Känslan som förmedlas i 

arbetslivet idag är att allt är möjligt och att det är individen själv som sätter gränser för vad 

som är nåbart. Det är dock svårt att göra precis allt vi vill när vi vill utan att det försämrar 

kvalitén på det sociala livet utanför arbetet (Allvin et al 2011, s. 5). 

 

Avsaknaden av tydliga gränser kan också medföra att individen känner sig osäker på vad som 

förväntas av hen och vad som egentligen ingår i arbetsuppgifterna. Denna typ av ovisshet som 

uppstår hos individen kallar Eklöf (2017, ss. 62-63) för ”rolloklarhet” och kan vara psykiskt 

krävande för den anställde. Då det gränslösa arbetet orsakar svårigheter för individen att veta 

vad som förväntas av hen så kan rolloklarheten leda till att den anställde inte kan sortera 

ordentligt bland sina arbetsuppgifter. Inte heller avgöra vad som är viktigast och vad som bör 

prioriteras (Eklöf 2017, s. 60). Det gränslösa arbetets innebär också förväntningar på 

arbetstagaren att anpassa sig till de krav och mål som organisationen ställer (Allvin et al 2011, 

ss. 13-14). Då individen förväntas att själv planera och organisera sitt arbete läggs ett stort 

ansvar på individen att slutföra arbetsuppgifterna. En individs tillvägagångssätt för att 

uppfylla de krav som ställs på hen är flexibla, men försvåras samtidigt av otydliga och 

tolkningsbara riktlinjer från arbetsgivaren. Otydligheten kan leda till att individen får svårt att 

ta till sig all information och använda den på rätt sätt (Allvin et al 2011, s. 14). Något som 

även får stöd av Eklöf (2017, s.  60) som menar att när individen måste lägga onödig energi 

på att försöka organisera och sortera bland kraven skapar det ineffektivitet för organisationen. 

 

Det flexibla arbetet har bidragit till att gränsdragningen mellan arbete och fritid blivit mer 

diffus; ju flexiblare arbetet är desto mindre tydliga blir gränserna (Allvin et al 2011, s. 14). 

Allvin et al (2011) menar att varje individ själv ansvarar för att se över den relation hen har 

till sitt arbete och därefter måste sätta personliga gränser för hur hen ska förhålla sig till 

arbetsliv och privatliv. Alla individer värdesätter olika saker och de problem som kan uppstå 

på grund av obalansen mellan sfärerna kan få olika utfall för olika människor. Hälsoproblem 

som kan uppkomma på grund av organisationers krav på flexibilitet och tillgänglighet är att 

individen överanstränger sig för att kunna möta de krav det gränslösa arbetet medför. Det kan 

orsaka dålig självkänsla och osäkerhet hos arbetstagaren då de ständigt tvingas utföra 

arbetsuppgifter som ligger bortom deras kunskap och kontroll. Denna press uppkommer i 

samband med rädslan om att man kanske inte blir tilldelad samma möjligheter i framtiden om 
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man inte ställer upp idag (Allvin et al 2011, ss. 14-15). Forskning visar att den ständiga 

tillgängligheten, i form av till exempel användning av smartphones, har ett samband med ökat 

intrång av arbetsliv i den privata sfären (Derks, Van Duin, Tims & Bakker 2015). Mellner 

(2016) menar att stora krav på tillgänglighet gör det svårt för individen att koppla av mentalt 

då arbetet gör sig påmint på fritiden, något som kan skapa stress och sömnsvårigheter för 

individen. Det ligger därför ett stort ansvar på individer att själva skapa förutsättningar för 

balans genom gränsdragning mellan arbete och fritid. Som med det flesta fenomen finns det 

även positiva effekter av gränslöst arbete. Eklöf (2017, s. 63) menar att ett gränslöst arbete 

exempelvis kan innebära fler karriärmässiga möjligheter för individen, högre egenkontroll, en 

ökad arbetsrelaterad stimulans och motivation. En individ som lyckas skapa en balans mellan 

arbete, fritid, familj och sömn kan idag som en följd av de utsuddade gränserna forma sitt 

arbete och sitt liv precis efter egna preferenser. 

 

De största skillnaderna mellan 2000-talets gränslösa arbete och hur arbetet såg ut tidigare är 

en större mångsidighet med färre riktlinjer och fler budskap (Allvin et al 2011, s. 15). Många 

arbeten kännetecknas inte längre av specifika arbetsuppgifter med fastspikade mål och 

resultat. De förhållningsramar som arbetstagarna kunde luta sig mot förr är i stor grad 

uppluckrade och ersatt med individens eget ansvar för att uppnå målen. Det flexibla arbetet 

medför inte bara möjligheter för individen utan också press och krav att arbeta mer och 

hårdare. Utöver krav på flexibilitet och tillgänglighet ställer dagens arbetsliv också andra krav 

på den anställda. I många branscher, i synnerhet servicesektorn, ställs stora emotionella krav 

på den anställda. 

 

Emotionellt arbete 

Med tanke på arbetsmarknaden och det samhälle vi lever i idag erbjuder fler företag någon 

form av tjänster vilket medför att anställda på företag i större utsträckning arbetar med service 

på olika sätt. Där bland präster och pastorer som erbjuder tjänster som begravningar dop och 

bröllop eller flygvärdinnor vars serviceyrke inkluderar alltifrån mat och dryck servering till att 

erbjuda passagerarna trygghet ombord. Vad alla servicerelaterade yrken har gemensamt är att 

de genomsyras av ett emotionellt arbete (Noon, Blyton & Morell, 2013, s. 70). Oavsett om 

yrkena innefattar dagar med otrevliga kunder, svåra flighter eller omvårdnad av sörjande 

anhöriga så förväntas den yrkesverksamma uppträda på ett professionellt och trevligt vis. 

Noon, Blyton och Morell (2013) sammanfattar emotionellt arbete som de känslor som man 

genom sin serviceroll är förpliktad att ge uttryck för. 

 

Den första att benämnda emotionellt arbete som ett begrepp var Hochschild (2012, s. 7). 

Begreppet växte fram i samband med en studie hon gjorde på flygvärdinnor som i enlighet 

med deras servicerelaterade yrke var tvungna att uppträda på ett visst sätt och uttrycka vissa 

känslor. I sin forskning beskriver Hochschild (2012) hur organisationen utbildade 

flygvärdinnorna i hur de skulle hantera sina känslor i relation till exempel krävande eller 

otrevliga passagerare. Personalen var inte tillåtna att visa känslor av ilska, stress eller 

ledsamhet. Dessa känslor skulle dämpas ”om de så skulle behöva skrika av sig i en 

plastbunke” (Hochschild 2012, ss. 24-25). Även om flygvärdinnorna inte kände sig glada så 

skulle de klistra på ett leende utåt sett. Många flygvärdinnor beskrev till och med leendet som 



14 

 

en del av arbetet. Att visa trötthet eller irritation gentemot passagerarna kunde rent av vara 

skadligt för företaget. Hochschild (2012, s. 9) menar att det emotionella arbetet förvisso är 

nödvändigt eftersom det är viktigt att upprätthålla en god service då konsumenter förväntar 

sig trevlig butikspersonal och vänliga servitriser. Men att det är krävande för den som utför 

arbetet. 

 

Hochschild (2012, ss. 35-38) menar att det emotionella arbetet kan ge uttryck på olika nivåer. 

På en mer djupgående nivå, kallad ”deep acting” försöker individen ta till sig de känslor som 

hen förväntas att känna i enlighet med sitt arbete. Individen internaliserar dessa känslor som 

om de vore sina egna vilket gör att individen tillslut känner de känslor som hen också 

uttrycker utåt. Individen behöver helt enkelt inte försöka känna sig glad utan känslorna har 

blivit äkta och kommer inifrån. Den mer ytliga nivån av emotionellt arbete beskrivs som 

”surface acting” (Hochschild, 2012, ss. 35-38). Genom ”surface acting” ger man uttryck för 

känslor som man förväntas uttrycka men att individen själv inte nödvändigtvis behöver 

uppleva dessa känslor inombords. Då prästers och pastorers arbetsliv genomsyras av 

emotionellt arbete i form av deltagandet i förrättningar, själavårdssamtal och andra möten 

med människor är det intressant att undersöka på vilken nivå det emotionella arbetet påverkar 

prästernas och pastorernas egna känslor. I samband med begravningar och vigslar finns 

förväntningar på att prästen eller pastorn ska uppvisa en viss sorts känslor i det tillgivna 

sammanhanget. Således är det intressant att undersöka på vilken nivå det emotionella arbetets 

känsloanpassning påverkar präster och pastorer.  

 

Enligt Goffman (2014) tar alla människor i samhället på sig olika roller beroende på vilket 

sammanhang vi befinner oss i, vilka människor vi träffar och framför allt vilket intryck vi vill 

göra. För att få omgivningen att bli övertygade om att känslorna vi ger uttryck för är äkta 

krävs det att man som individ är en bra aktör. En aktör som är duktig kan därmed använda sig 

av ”surface acting” för att få sin omgivning att tro att det är äkta. Övriga aktörer behöver 

kanske gå in för att uppriktigt övertyga sig själv om att det är äkta känslor, innan man kan 

försöka övertyga sin omgivning. Som tidigare nämnt menar Hochschild (2012, s. 8) att man i 

samband med sitt yrke kan behöva inta olika roller för att upprätthålla de förväntade 

känslorna och agerandet. Hon menar vidare att denna typ av rollskapande kan öka risken för 

inre konflikter hos individen, för vilka känslor som är äkta och vilka som bara är en fasad. 

Hochschild (2012, s. 90) menar att när individens egna känslor inte överensstämmer med de 

som denne ger uttryck för i sitt arbete kan detta leda till emotionell dissonans. Emotionell 

dissonans används för att förklara den paradox som uppstår när individen under en längre 

period förlorar förmågan att skilja mellan hens upplevda känslor respektive förväntade 

känslor. En individs egna känslor är viktiga för dennes förståelse av både sig själv och den 

situation som hen befinner sig i. När individen måste lura sig själv att ta på sig känslor som 

inte är dennes egna kan detta skapa stress som i förlängningen kan leda till utbrändhet 

(Hochschild 2012, s. 90). 

 

Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning (Sverke et al 2016) visar på att ju högre 

emotionella krav som arbetstagaren utsätts för, desto lägre välmående och arbetsglädje hos 

den anställda. Kunskapssammanställningar visar även att det är fler kvinnor än män som 
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upplever emotionella krav i arbetet, då 54 procent av alla kvinnor menar att deras arbete 

innefattar krav som medför att de måste bära andra människors känslor, mendan endast 29 

procent av alla män upplevde detsamma. Orsaken till denna skillnad mellan män och 

kvinnor kan bero på att emotionella krav är mer förekommande i yrken där kvinnor är 

överrepresenterade som exempelvis inom vård och omsorg. Sammanställningen har också 

visat att emotionella krav har en koppling till ökad utbrändhet och utmattning. Det råder dock 

en del oklarheter gällande emotionella kravens påverkan då sammanställningen också beror 

på vilken typ av emotionella krav man undersöker. Inom vård och omsorg finns det ett 

samband mellan emotionella krav och minskad arbetstrivsel (Sverke et al 2016). Det finns 

dock även samband av mer positiva slag. Då mer djupgående emotionella krav innebär mer 

engagemang i arbetet, samt en större belåtenhet hos kunder och klienter 

 

Allvin et al (2011, s. 54) beskriver även den del av emotionellt arbete som tar uttryck i en så 

kallad containerfunktion. Med containerfunktion menas att individen i sitt yrke måste ta på sig 

och bära andras känslor. Detta blir tydligt i yrken som till exempel prästyrket där man ofta 

arbetar med människor i både sorg och glädje, i form av dop, begravningar och bröllop. En 

viktig del av containerfunktionen bygger på att man försöker förstå hur någon annan känner 

för att man lättare ska kunna hjälpa klienten/kunden att förstå sig själv och sina egna känslor. 

Allvin et al (2011, ss. 54-55) menar att när man tar på sig andra människors starka känslor 

väcks även egna känslor och individen sätter igång ett psykiskt försvarssystem. Detta kan vara 

mycket energikrävande och påverkar arbetskapaciteten på ett sådant sätt att risken för att göra 

felbedömningar ökar. 

 

Att arbeta med och i relation till människor, som präster och pastorer dagligen gör, innebär 

enligt de sociala kraven att man som präst måste anpassa vilka känslor hen förmedlar och 

vilka hen måste stänga inne. Förväntningarna på en präst vid till exempel en begravning är 

troligtvis att denne uppvisar känslor som förståelse, sorg och medlidande. Samtidigt kan det 

bli problematiskt om en präst blir för emotionell och kanske börjar gråta vid en ceremoni, då 

en präst utöver förståelse, sorg och medlidande bör förmedla trygghet och stabilitet. Det kan 

alltså finnas krav på att uppvisa en viss sorts känslor samtidigt som det finns krav på 

undertryckandet av andra känslor. Om ett yrke innefattar någon slags service förväntas den 

anställde ofta sätta på sig en känslomask vilket kan skapa känslor av vilsenhet (Maslacht 

1985, s. 12). Det blir extra tydligt inom de omsorgs relaterade serviceyrken som till exempel 

präster, sjuksköterskor och kriminalvårdare där den yrkesverksamma till och med kanske 

måste hålla upp en viss fasad gentemot sina mottagare/klienter. Maslacht (1985, s. 12) menar 

att omsorgen ofta har ett pris och det är emotionell utmattning, vilket är själva kärnan i 

utbrändhetssyndromet. Utbrändhet är en reaktion som kan uppkomma av en långvarig 

känslomässig påfrestning i anslutning till arbete med människor som har problem. Att arbeta 

med människor i krissituationer kan vara mycket krävande då det kostar att behålla lugnet och 

att vara förstående när man möts av ilska, smärta, rädsla eller skamkänslor (Maslacht 1985, s. 

28). Relationen mellan vårdare och mottagare är en ömsesidig relation men det är vårdaren 

som bär det största känslomässiga ansvaret. Som mottagare av vård eller omsorg är vi ofta 

överkänsliga för om vårdaren brister i intresse eller empati. Vårdaren måste därmed välja 

både sina ord och känsloutspel noggrant. Den påfrestning som det innebär att ständigt väga 
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sina ord och emotioner bidrar också till en emotionell stress hos omsorgsarbetaren (Maslacht 

1985, s. 28). Eftersom präster och pastorer ofta har samtal med människor som befinner sig i 

känsliga tillstånd blir det därmed viktigt att i deras arbete uttrycka sig på rätt sätt samt ge rätt 

sorts vägledning. 

 

En annan aspekt av omsorgsarbetet som kan verka dränerande är att det är svårt för 

omsorgsgivaren att veta när hen har gjort ett bra arbete (Maslacht 1985, s. 9). Detta då det är 

svårt att veta om ens arbete har gjort en konkret skillnad och varit av betydelse för 

omsorgsmottagaren. Att få bekräftat att man har gjort ett bra arbete är viktigt för individen då 

det innebär en känsla av meningsfullhet och kompetens. När individen inte får tillräcklig med 

bekräftelse på att hen gjort ett bra arbete innebär det att energiförbrukningen överstiger 

energipåfyllningen, vilket skapar stress och utmattning (Maslacht 1985, s. 9). Då präster och 

pastorer dagligen möter människor i samband med händelser som innebär en positiv eller 

negativ förändring i deras liv (bröllop, dop och begravning) bör bekräftelse från mottagaren 

av tjänsten vara en viktig aspekt för att hålla motivation och energi uppe. 
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Metod                           
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av metod samt datainsamlingsteknik. 

Vidare följer en beskrivning av konstruktionen av intervjuguiden, urvalsmetoden samt en 

beskrivning av respondenterna. Därefter följer en beskrivning på hur empirisk data samlades 

in och bearbetades. I slutet av kapitlet förs en trovärdighetsdiskussion kring styrkor och 

svagheter gällande studiens reliabilitet och validitet samt etiska reflektioner.  

 

Val av metod och datainsamlingsteknik 

Vår studie baserades på en kvalitativ undersökningsmetod för att samla in empirisk data. 

Kvalitativa undersökningsmetoder används huvudsakligen när man vill kunna få en djup och 

detaljrik kunskap om något eller någon, en ökad förståelse för människors upplevelser samt 

eventuella bakomliggande faktorer till olika företeelser (Patel & Davidson 2014, s. 14). Då 

vårt syfte med undersökningen var att få en djupare förståelse för olika faktorer som påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön för präster och pastorer valde vi därför en kvalitativ ansats. Vi 

bedömde även att intervjuer var den mest lämpade tekniken för att samla in data då vi genom 

intervju kan få en insyn i präster och pastorers arbetsmiljö ur deras eget perspektiv. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 39) menar att en stor fördel med intervju som metod är just chansen till 

insyn i den levda vardagsvärlden. Vi valde även att använda oss av en intervjuteknik med låg 

grad av strukturering och standardisering för att på så sätt få till ett livligt samtal. Genom att 

vi använde oss av en så kallad halvstrukturerad intervju gav vi respondenten stor frihet och 

utrymme att fritt utforma sina svar. När en respondent ges stort utrymme att svara med egna 

ord innebär det en låg grad av strukturering (Patel & Davidson 2014, ss. 81–82). Grad av 

standardisering syftar till om intervjufrågorna ställs i en bestämd ordningsföljd eller inte. Vid 

en låg grad av standardisering anpassar intervjuaren frågornas ordningsföljd utefter vilka 

ämnen som uppkommer i den enskilda intervjun (Patel & Davidson 2014, ss. 81–82). 

Vi valde att anpassa frågorna utifrån det enskilda fallet och att vara öppna för att ställa 

frågorna i en annan följd än intervjuguiden visade. Detta gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor som kunde uppkomma efterhand och som kunde ge oss ytterligare viktig 

information från respondenten.  

 

Konstruktion av intervjuguide 

I konstruktionen av intervjuguiden utgick vi från de teorier och modeller som vi har beskrivit i 

teorikapitlet. Den teoretiska referensramen beskrev bland annat fysisk arbetsmiljö, krav, 

kontroll och stöd i arbetet, teorier om gränslöst arbete, work-life balance samt emotionellt 

arbete och det är dessa områden vi konstruerade frågor kring (se bilaga 1). Då vi först valt ut 

vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer som vi ansåg var relevanta för vår undersökning blev 

nästa steg i arbetsprocessen att operationalisera den teoretiska förförståelsen till 

intervjufrågor. Att operationalisera teorier och begrepp på ett bra sätt är viktigt för att 

minimera glappet mellan teori och empiri (Lantz 2013, s. 65). I konstruktionen av 

intervjufrågorna försökte vi därför formulera frågor på ett sådant sätt att de skulle fånga de 

olika teorierna och begreppens innehåll. Vi bestämde också att intervjuerna skulle ha en 

relativt låg grad av både strukturering och standardisering. Det innebar att intervjuguiden 
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bestod av löst formulerade frågor inom varje område där respondenten gavs stort utrymme att 

svara på sitt sätt samt att frågorna inte ställdes i en bestämd ordningsföljd utan efterhand de 

olika områdena berördes (Patel & Davidson 2014, ss. 81–82). Intervjuguiden blev på så sätt 

mer som ett stöd än ett färdigt frågeformulär. Vi försökte även att undvika långa, ledande eller 

tvetydiga frågor och istället använda enkla och tydliga frågor, allt för att skapa förutsättningar 

för få ut bra information ur intervjuerna (Patel & Davidson 2014, s. 78). Utöver 

intervjufrågorna bestod intervjuguiden också av sex bakgrundsfrågor som berörde kön, ålder, 

utbildning, år i yrket, andra arbetslivserfarenheter samt familjesituation. Valet av 

bakgrundsfrågor baserades på vilka andra variabler hos individen som skulle kunna påverka 

intervjusvaren. Det var till exempel viktigt för oss att fråga om respondentens familjesituation 

då det påverkar bland annat en individs möjligheter till work-life balance. I slutet av varje 

intervju valde vi även att ta upp den höga sjukskrivningsstatistiken som råder bland präster, 

genom att fråga respondenterna vilka anledningar dem tror ligger till grund för de höga 

siffrorna.    

         

Urval och respondenter 

Våra huvudsakliga urvalskriterier grundades på att vi ville få en jämn fördelning mellan 

pastorer och präster samt mellan kvinnor och män. Vi strävade även efter att tillgå 

intervjupersoner i varierande åldrar men blev begränsade då vi endast hade möjlighet att 

intervjua präster och pastorer i vårt närområde. Prästerna vi intervjuade kom vi i kontakt med 

via en av Svenska kyrkans personalansvariga som förmedlade kontaktuppgifter till präster 

som var intresserade av att ställa upp på en intervju. För att få kontakt med pastorer mailade 

vi ut förfrågningar till pastorer inom tre olika frikyrkor. De pastorer som valdes ut var de som 

svarade att de ville ställa upp på en intervju. Vi genomförde sammanlagt åtta intervjuer med 

fyra präster respektive fyra pastorer. 

 

Prästerna bestod av två män och två kvinnor i åldrarna mellan fyrtiofem och femtiofem som 

hade arbetat inom Svenska kyrkan i allt från fem till tjugo år. Samtliga präster hade en 

gedigen prästutbildning i form av en teologisk kandidatexamen, vilket är obligatoriskt för att 

kunna få anställning som präst inom Svenska kyrkan. Av de fyra pastorer som vi intervjuade 

var tre kvinnor och en man, där en pastor var i tjugofemårsåldern och övriga tre i 

fyrtiofemårsåldern. Pastorerna kom från två olika frikyrkor och hade arbetat som pastorer i 

allt från ett år upp till tjugo år. Utbildningsnivån på respondenterna skilde sig då någon pastor 

endast hade ett års teologisk utbildning medan andra hade upptill fem års utbildning.  

 

Datainsamling 

För att intervjua respondenterna valde vi att åka ut till respondenternas respektive 

arbetsplatser då vi ville att det skulle vara enkelt för våra respondenter att avsätta tid för ett 

intervjutillfälle. Vi ansåg att, om utförandet av en intervju sker i en miljö där respondenten 

känner sig trygga och bekväma, kan det öka chanserna för att de vill öppna sig mer under 

intervjun. Då de flesta präster och pastorer hade sina kontor i anslutning till de olika kyrkorna 

så var det där intervjuerna ägde rum. Vi hade på förhand bett respondenterna att avsätta cirka 

en timme för intervjun men det visade sig att de flesta intervjuer tog längre tid än så. Då 

många av respondenterna hade avsatt mer tid än en timme för vårt möte blev det aldrig ett 
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störande moment att behöva passa tiden. De flesta intervjuer varade drygt en timme och var 

både utförliga och innehållsrika. Vi valde att utföra alla intervjuer tillsammans då vi ansåg att 

det inför analysen skulle gynna oss att båda varit närvarande vid samtliga intervjuer. En 

ytterligare anledning till att vi valde att vara två intervjuare var att på så sätt kunde en person 

ha huvudansvaret för att ställa frågor enligt intervjuguiden och att samtliga områden 

behandlades, medan den andra kunde fokusera på att verkligen lyssna på respondenten och 

ställa följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in via mobiltelefoner så att båda vi under 

intervjun kunde fokusera på vad respondenterna sade istället för att föra anteckningar.  

 

Databearbetning 

Det första steget i vår databearbetning var att transkribera våra inspelade intervjuer. När man 

transkriberar går man mening för mening igenom ljudinspelningen för att ordagrant skriva ner 

allt som både intervjuaren och respondenten delgav under intervjutillfället (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 196). I samband med att vi skulle börja med databearbetningen skrev vi 

ut samt läste igenom samtliga transkriberade intervjuer för få en överblick av det insamlade 

materialet men också för att lära känna materialet på djupet. Därefter började vi övergripande 

att tolka, analysera och diskutera materialet. En utgångspunkt som vi hade var att vi ville 

svara på våra frågeställningar med hjälp av den insamlade empirin för att sedan relatera till 

teorin. Detta sätt att analysera kallas enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 218) för datastyrd 

kodning som innebär att vi gick in i materialet utan färdiga koder för att utveckla koder 

efterhand materialet bearbetas och analyseras. Detta sätt att analysera data öppnade för oss att 

se nya påverkningsbara faktorer, samband och skillnader då vi inte utgick från vår teoretiska 

referensram utan från empirin.  

 

Av intervjumaterialet kunde vi urskilja bland annat att det fanns skillnader mellan Svenska 

kyrkans och frikyrkornas organisatoriska ramar, därmed blev organisatoriska ramar en av våra 

koder. Genom att koda olika begrepp kan man sedan lättare plocka fram allt material för den 

specifika koden när man ska analysera (Aspers 2007, s. 194) Av de organisatoriska ramar 

kunde vi urskilja olika faktorer som till exempel grad av tydlighet vad det gäller 

arbetsbeskrivning, arbetstider, arbetsupplägg och olika resurser. Därmed fick kodningen 

organisatoriska ramar olika egenskaper och dimensioner i vår analys. 

 

I analysen har vi även relaterat det empiriska materialet till de teorier och begrepp som vi haft 

med i teorikapitlet. Detta för att förankra och stärka vår analys med hjälp av tidigare 

forskning.  Ett exempel på när vi har relaterat empiri och teori är vår analys av präster och 

pastorers emotionella arbete. När vi analyserade intervjuerna blev det tydligt att vi kunde 

applicera många teorier och begrepp av emotionellt arbete från teorikapitlet på det insamlade 

datamaterialet. För att förstärka innehållet i vår analys valde vi även att använda oss av citat 

för att lyfta vår argumentation. Det var dock viktigt för oss att citaten skulle lyfta texten men 

inte bära den. Ett exempel på när vi använt oss av ett citat för att lyfta texten är när vi 

analyserade varningssignaler för utbrändhet: “Jag har gått på minan en gång, och varit rejält 

trött några gånger till men då har jag känt igen signalerna och bromsat”. 
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Under analysen blev det tydligt för oss att det fanns skillnader, men också likheter, mellan att 

arbeta som präst eller pastor när det kommer till olika arbetsmiljömässiga faktorer. De hade 

också olika förutsättningar för att uppnå en balans mellan arbetstid och fritid. Därmed blev en 

jämförande analys en central och viktig del i vår databearbetning. En komparativ metod 

innebär att man analyserar olika skillnader och gör jämförelser mellan till exempel olika 

aktörer. I vår jämförelse blir därmed våra aktörer präster och pastorer. Genom att använda sig 

av en jämförande metod så kunde vi se att det fanns många olika skillnader mellan präster och 

pastorer, något som vi inte förutsatte men som var en av de frågeställningar vi hade. Att 

analysera på ett sådant sätt menar Aspers (2007, s. 192) ger möjligheter till att synliggöra nya 

teorier som uppdagas under analysens gång.  

 

Validitet och Reliabilitet 

För att vår undersökning skulle producera en tillförlitlig och valid kunskap arbetade vi aktivt 

med olika åtgärder för att säkerställa det. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 104) handlar en 

kvalitativ intervjustudies reliabilitet, tillförlitlighet, i hög grad om intervjuarens förmåga att 

tolka och bedöma svaren på ett bra sätt. Reliabiliteten handlar också om huruvida 

intervjuaren, medvetet eller omedvetet, uppträder eller ställer frågor på ett sådant sätt att 

respondenterna känner att de förväntas svara på ett visst sätt. Att respondenterna ger 

intervjuaren de “önskvärda” svaren kallas för intervjuareffekt och är därför något som bör 

undvikas (Patel & Davidson 2011, s. 105).  

 

För att undvika att vi skulle tolka intervjusvaren på ett felaktigt sätt var vi två som intervjuade 

och kunde därför fråga varandra i efterhand om vi uppfattat svaren liknande. Att vi var två 

personer närvarande under intervjuerna bidrog därmed till studiens reliabilitet. Vi spelade 

även in intervjuerna för att i efterhand kunna kontrollera om vi som intervjuare uppfattat 

svaren korrekt, vilket också är ett sätt att säkerställa studiens reliabilitet (Patel & Davidson 

2011, s. 104). I syfte att uppnå en god reliabilitet försökte vi även undvika att ställa ledande 

eller svårtydliga frågor för att inte leda in respondenterna på önskvärda svar. Det var dock 

svårt att ställa helt öppna och neutrala frågor i vissa ämnen så några frågor blev ledande. Om 

vi märkte att respondenterna var motsägelsefulla försökte vi ställa frågor kring det för att 

undvika missförstånd.  

 

Reliabilitet kan också handla om tidpunktens tillförlitlighet, det vill säga tidsmässiga eller 

miljömässiga faktorers påverkan på intervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). Majoriteten 

av intervjuerna genomfördes i lugna och avskilda rum vilket skapade goda förutsättningar för 

bra intervjuer. Dock genomfördes tre intervjuer i ett hus som höll på att renoveras vilket 

innebar ett visst störande moment. Då respondenterna var vana vid oljuden så bedömde vi att 

bullerljuden var mer störande för oss som intervjuare än för dem som respondenter och 

påverkade därför inte intervjuerna avsevärt.    

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 264) handlar validitet, giltighet, om riktigheten och 

styrkan i ett yttrande. För att producera en studie av god validitet behöver slutsatserna bygga 

på välgrundade, försvarbara och hållbara argument. Forskaren måste därför under hela 

forskningsprocessen ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretisk tolka resultaten. Inom 
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samhällsvetenskapen har validitet kommit att handla om den valda metoden undersöker det 

den avser att undersöka. Då vår studie syftar till att få en djupare kunskap och förståelse för 

präster och pastorers arbetsmiljö valde vi den kvalitativa ansatsen. Genom en intervju kan 

man få djup och detaljerad kunskap som inte hade varit möjlig genom exempelvis en enkät. 

För att säkerställa validiteten i vår undersökning försökte vi bland annat utforma 

intervjufrågorna på ett sådant sätt att det fanns en god koppling till den teoretiska 

referensramen. Även i transkriberingen av intervjuerna försökte vi använda ett skriftspråk 

som fångade innebörden av intervjuerna på ett sanningsenligt sätt. I analysen var vi även noga 

med att inte på något sätt försöka vrida eller tolka resultaten till vår fördel. Då vi var 

medvetna om att det alltid finns en risk för bristande objektivitet i kvalitativa undersökningar 

arbetade vi aktivt för att undvika det.  

 

På grund av arbetets omfattning och den begränsade tid vi hade att genomföra arbetet 

avgränsade vi oss till sammanlagt åtta relativt långa intervjuer. Då vi ville fokusera på kvalitet 

före kvantitet valde vi att hellre få långa detaljrika intervjuer än fler och kortare intervjuer. En 

svaghet med kvalitativa intervjuer är svårigheten att kunna generalisera resultatet (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 280). Då vi hade få intervjupersoner som medverkade i vår undersökning, 

som dessutom valdes ut genom ett tillgänglighetsurval, går det inte att göra en empirisk 

generalisering. Däremot så kan man göra teoretiska generaliseringar genom att se om vår 

studies resultat kan ge vägledning i andra liknande situationer, arbetsmiljöer och 

yrkesroller.             

 

Etiska reflektioner 

Enligt vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer får inte forskning gå till på ett 

sådant sätt att människor kommer till skada. För att säkerställa att individerna i 

undersökningen skyddas måste forskningen följa fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren är skyldig att informera studiens deltagare om studiens övergripande syfte samt om 

hur undersökningen i stora drag genomförs (Vetenskapsrådet 2002). För att ta hänsyn till 

informationskravet skrev vi i mailet vi skickade till de olika deltagarna vilka vi var, studies 

syfte samt vad som krävdes av dem för att delta. Vidare gav vi en mer utförlig information om 

vår studie i samband med intervjuerna där respondenterna också gavs möjlighet att ställa 

eventuella frågor till oss innan intervjuerna inleddes. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna, i vårt fall respondenterna, har rätt att själva bestämma 

om sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002). Då vi genom mail skickade ut 

förfrågningar om deltagande i studien så var det upp till prästerna och pastorerna att aktivt 

svara och tacka ja till deltagande. Då intervjuerna genomfördes på respektive präst/pastors 

arbetsplats innebar det också att respondenterna fick kontroll över miljömässiga och 

tidsmässiga villkor gällande medverkan i intervjuerna, allt i linje med samtyckeskravet. Vi 

frågade även om respondenternas tillåtelse att få spela in intervjuerna.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om individer i studien skall behandlas 

konfidentiellt och anonymt (Vetenskapsrådet 2002). För att ta hänsyn till kravet på 
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konfidentialitet lagrades intervjuinspelningarna på en lösenordskyddad mobil dit inga 

obehöriga har tillgång. Intervjustranskriptionerna gjordes också anonyma genom att vi gav 

respondenterna fiktiva namn samt tog bort sådan information som skulle kunna avslöja deras 

identitet. I analysen behandlades även data på ett sådant sätt att det inte går för utomstående 

att urskilja enskilda individer. 

 

Nyttjandekravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att insamlad data och uppgifter 

endast får användas för forskningsändamål. Den information som vi genom intervjuer har 

samlat in kommer inte att användas i något annat syfte än för våra studier i enlighet med 

nyttjandekravet. Utöver de fyra forskningsetiska kraven som finns för att skydda individer så 

har Vetenskapsrådet (2002) även arbetat fram rekommendationer. En rekommendation lyder 

att studiens deltagare ska få möjlighet att ta del av studiens resultat, vilket är något vi 

beaktade genom att den färdiga uppsatsen skickades till våra respondenter att ta del av.    
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Analys och resultat 

 
Nedan kommer vi att redogöra för vår analys samt resultat utifrån insamlad intervjudata. 

Vi kommer i ordning att svara på våra frågeställningar genom att redogöra för de faktorer 

som påverkar den psykosociala arbetsmiljön för präster och pastorer, deras förutsättningar 

att uppnå en balans mellan arbete och fritid samt redogöra för skillnader. 

 

1. Vilka faktorer påverkar präster och pastorers psykosociala arbetsmiljö? 

Av intervjuerna framkom att präster och pastorers har många liknande arbetsuppgifter vilket 

således gör att deras arbetsmiljö i mångt och mycket präglas av liknande faktorer. Nedan 

följer en övergripande sammanfattning av deras arbetsuppgifter, ansvarsområden och 

familjesituation. 

 

Samtliga präster hade liknande arbetsuppgifter då de ansvarade för kyrkans olika 

förrättningar. Förrättningar i detta sammanhang syftar till kyrkans ceremonier som vigslar, 

dop och begravningar. Utöver de olika förrättningarna ansvarade prästerna bland annat för 

gudstjänster, själavårdande samtal, viss administrativt arbete samt olika lokala samvaro-

verksamheter som till exempel soppluncher. Alla respondenter bodde i närområdet med sin 

familj med fru/man och barn i vuxen- eller tonårsåldern. Till skillnad från prästerna så hade 

ett par av pastorerna vi intervjuade mer specifika arbetsområden där en var barnpastor och 

den andra ungdomspastor. De andra två pastorerna hade arbetsuppgifter i likhet med prästers 

med olika förrättningar och gudstjänster. Då frikyrkan inte har lika tydliga organisatoriska 

ramar och arbetsbeskrivningar som Svenska Kyrkan innebär det för pastorerna att deras 

arbetsuppgifter var bredare. Pastorerna var till exempel med och drev olika verksamheter, 

projekt och biståndsarbete som fanns i syfte dels för att finansiera kyrkans anställda men 

också för välgörenhet. I likhet med prästyrket så satt även pastorerna i många själavårdande 

samtal med olika människor. Tre av pastorerna vi intervjuade var gifta med barn i tonåren 

eller vuxen ålder, medan den fjärde var ensamstående utan barn.      

 

Emotionellt engagemang 

En viktig faktor som präglar präster och pastorers arbeten, är arbetet med människor i olika 

sinnestillstånd och känslolägen. I yrkesrollen som präst eller pastor är det viktigt att skapa 

distans till andra människors problem. Då deras arbeten innebär att de får vara med och dela 

starka känslor av både glädje och smärta måste de efter en begravning eller ett jobbigt samtal 

påminna sig själva om att det inte är sina egna känslor och sorg utan någon annans; just för att 

skapa distans. Genom att de påminner sig själva om detta, ökar chansen till att inte projicera 

andras känslor och de kan därmed skapa en tydligare gränsdragning mellan sina och andras 

känslor.  

 

Då präster och pastorer har själavårdssamtal får de möjlighet att hjälpa andra människor som 

befinner sig i en jobbig situation, ge vägledning och stöd vilket kräver ett stort emotionellt 

engagemang. De har även hand om kyrkans samtliga förrättningar som begravningar, vigslar 

och dop; arbetsuppgifter som ligger i linje med det som Noon, Blyton och Morrel (2013, s. 



24 

 

70) kallar för emotionellt arbete. Arbetsuppgifter som helt och hållet präglas av att arbeta med 

människor i starka affekter. En av prästerna beskrev sitt arbete enligt följande:  

 

Ibland kan jag känna att det är ett väldigt människoyrke. Det handlar om möten och 

att finnas för varandra i livet. Både i sorg och glädje så ibland kan jag möta flera 

hundra människor per vecka medan det ibland är lite lugnare. 

 

Citatet är talande för hur deras arbete påverkas av alla möten med människor i stora 

känslomässiga affekter.  

 

Enligt Maslacht (1985, s. 28) kan ett arbete med ständigt känslomässiga påfrestningar vara 

ohälsosamt för arbetstagaren. Individer med ett yrke där de behöver finnas till för människor 

som mår dåligt och hjälpa till i kriser i längden är slitsamt och kan orsaka trötthet som så 

småningom kan leda till utmattningssyndrom (Maslacht 1985, s. 28). Det kan vara svårt att 

veta sina psykiska och fysiska begränsningar, då det är något man lär sig med erfarenhet och 

ålder.  

 

Genom att ha upplevt perioder av utmattning eller till och med utbrändhet kan man lära sig att 

läsa av sina signaler innan det är för sent. En av pastorerna berättade om hur hen som ung 

körde på alldeles för hårt utan att stanna upp och reflektera, vilket resulterade i en tids 

sjukskrivning. “Jag har gått på minan en gång, och varit rejält trött några gånger till men då 

har jag känt igen signalerna och bromsat”. Utifrån prästernas och pastorernas upplevelser tror 

vi att unga och nyutexaminerade lättare riskerar att köra på för hårt då de inte än vet sina 

begränsningar. Att yrket också kräver ett stort känslomässigt engagemang och driv kan också 

vara en bidragande faktor till att de har svårt att begränsa sig i sitt arbete. 

 

Känslomässiga förväntningar 

Intervjumaterialet visar att i yrkesrollen som präst eller pastor är det viktigt att alltid vara 

professionell genom att utstråla trygghet och stabilitet. Detta då prästerna och pastorerna 

förväntas vara ett stöd och leda människor genom exempelvis den krävande process, som 

begravningar innebär. I en sådan situation kan inte prästernas eller pastorernas egna känslor ta 

över. De kan till exempel inte brista ut i gråt eftersom den sörjande församlingen därmed inte 

har någon att luta sig mot. Kraven på att visa en viss sorts känslor är således även detta något 

som påverkar deras psykosociala arbetsmiljö.  

 

Professionalismen präster och pastorer behöver upprätthålla kan jämföras med den 

känslomask som Maslacht (1985, s. 12) menar att många som arbetar inom serviceyrken 

behöver sätta på sig. Respondenterna upplever att det finns förväntningar på att utstråla 

trygghet vilket bidrar till att de behöver undantrycka andra känslor för att förmedla den 

tryggheten. Enligt Maslacht (1985, s. 12) kan upprätthållande av förväntade känslor skapa 

vilsenhet och leda till emotionell utmattning hos arbetstagaren. Något som kan förklara att de 

präster och pastorer vi intervjuade ibland känner sig trötta och dränerade på energi efter till 

exempel begravningar. 
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Det faktum att präster och pastorer har ett arbete som innebär att vara involverad i andra 

människors sorg och kriser, gör det svårt att inte bli känslomässigt påverkad. Det 

känslomässiga engagemanget deras yrke kräver ligger i linje med vad Allvin et al (2011, s. 

54) kallar containerfunktioner; att individen i sitt yrke tar på sig och bär andra människors 

känslor. Eftersom deras fokus ligger på att synliggöra andra människors behov, ofta i form av 

vägledning genom svåra kriser, medför det en känslomässig påfrestning. Att det har ett 

emotionellt krävande arbete kan alltså vara en förklaring till att de ibland känner sig trötta och 

dränerade på energi. Allvin et al (2011, ss. 54-55) menar att det kräver mycket energi för att 

klara av att bära och förstå andras känslor och har negativ påverkan på arbetskapaciteten. 

Eftersom pastorerna ofta känner sina församlingsmedlemmar innebär det ännu mer 

känslomässig förankring till de människor de exempelvis viger eller begraver. En av 

pastorerna berättade om ett knep hen hade för att skapa känslomässig distans: 

 

Jag fick ett råd av en erfaren präst som beskrev att alla människor hon mötte, i både 

glädje och i kris, såg hon sedan som värdefulla berättelser i form av böcker. När 

hon hade avslutat ett samtal stängde hon den boken och ställde upp den i själens 

bokhylla. Ibland kan jag komma på mig själv att sitta och bläddra i den där boken 

och då får jag tänka att jag ska slå ihop den. Det hjälpte mig ganska mycket att 

sortera mina känslor för skulle man hela tiden gå och bära andras livssituation och 

samtal då skulle man gå åt ganska snart. 

 

Citatet visar vikten för präster och pastorer att kunna släppa andra människors problem för att 

inte fastna i gamla och negativa tankar.  

 

Som vi tidigare nämnt finns det en medvetenhet hos präster och pastorer att skapa distans för 

att arbetet inte ska bli för emotionellt krävande. Därmed har de olika strategier för att hantera 

den känslomässiga påverkan och för att kunna återhämta sig. En metod är att söka stöd och 

energi från människor i omgivningen, från mentorer men också från Gud och Jesus. Andra 

metoder är träning och långa promenader eller att åka till någon som helt saknar anknytning 

till kyrkan i syfte att kunna koppla av och skingra tankarna. 

 
Viljan att finnas tillgänglig 

Ytterligare en faktor som faller under kategorin emotionellt arbete och som påverkar präster 

och pastorers arbetsmiljö är deras vilja att finnas tillgänglig och nåbar för människor. En vilja 

som grundar sig i en stark passion och hjärta för sitt arbete och som gör det svårt att avvisa 

människor som behöver deras hjälp, trots att de egentligen är lediga. En pastor beskrev sitt 

arbete som ett uppdrag “Jag är ju driven av en passion, ett uppdrag ... det går inte att tänka 

tider, stunder utan det är liksom när behoven finns”. Att sätta andra människors behov i 

främsta rum är en drivkraft för präster och pastorer i deras arbete. En annan pastor beskrev 

viljan att finnas tillgänglig för människor enligt följande:  

 

Om det är någon som hör av sig och vill ha hjälp med något att till exempel be är 

det väldigt svårt för mig att säga nej, jag kan inte jag är ledig. Man vill ju finnas 

där. Det är ju en tillgänglighet jag visste om och som jag valde att ta.  
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Citatet belyser att yrket som präst eller pastor innebär ett stort känslomässigt engagemang och 

en inre kraft som drivs av passion och hjärta. Något som var bidragande till att de arbetade 

även då de var lediga.  

 

Vikten av bekräftelse 

I arbetet som präst eller pastor kan det ibland vara svårt att veta om samtal, vägledning eller 

stöd har inneburit en konkret skillnad för människor. De måste helt enkelt vila i att de inte 

alltid får den bekräftelsen av människor. En av pastorerna berättade att det handlar om att lita 

på en inre tilltro. Det finns ett bibelord där Jesus säger ”en sår och en annan skördar” vilket 

man får påminna sig om. ”Jag får så in Jesus budskap hos människor här och var sen kanske 

den skörden kommer senare”. Det finns också stunder då bekräftelsen är konkret i form av 

tackbrev och människor som hör av sig efter till exempel en begravning eller gudstjänst för att 

uttrycka sin uppskattning. En annan typ av bekräftelse på att de har gjort ett bra arbete som är 

mer mätbart är i form av antal medlemmar. En pastor beskrev detta genom att säga: ”En 

indikator på att man gör ett bra arbete, är om människor som kommer hit till församlingen 

väljer att stanna kvar. En annan indikator kan vara hur många som blir döpta.” Citatet belyser 

att det även finns mer konkreta mål som utgör en bekräftande faktor i prästers och pastorers 

arbete. 

 

Bekräftelse i samband med att de har gjort ett bra jobb är något som uppskattas av både 

präster och pastorer men även något som de anser att man inte heller kan räkna med “Jag tror 

man är farligt ute om man hela tiden behöver bekräftelse för i mitt yrke ska ju inte fokus vara 

på mig utan på att hjälpa andra”. Maslacht (1985 s. 9) menar att bekräftelse är viktigt då det 

skapar en känsla av meningsfullhet och kompetens hos individen. Om individen inte får 

tillräcklig med feedback att hen gjort ett bra arbete innebär det att energiförbrukningen 

överstiger energipåfyllningen vilket kan skapa stress och minskad arbetsglädje. Således även 

om präster och pastorer inte lägger någon vikt vid bekräftelse för att fortsatt kunna utföra sitt 

arbete på ett bra sätt, kan det ha en betydande effekt på deras långsiktiga välmående.     

 

En dubbelhet 

Präster och pastorers arbeten innehåller varierande tendenser av gränslöshet, något som i hög 

grad påverkar deras arbetsmiljö. En gränslöshet gällande bland annat arbetstider, 

arbetsuppgifter och ansvarsområden. Trots att arbetet som präst eller pastor innebär en 

möjlighet att kunna planera och lägga upp sin arbetsdag och arbetstid ser vi att det finns en 

dubbelhet i denna form av frihet. Präster och pastorer har en frihet i att kunna välja att arbeta 

både hemifrån eller på kontoret och i att kunna arbeta oregelbundna tider. Detta medför ett 

stort ansvar på individen att själv kunna dra gränser mellan arbetstid och ledig tid, en gräns 

som inte alltid är lätt att dra. Det är inte ovanligt att både prästerna och pastorerna arbetar 

hemifrån dagar då de egentligen är lediga dels för att de har mycket att göra och försöker 

arbeta ikapp men också av anledningen att de faktiskt har möjlighet till det. En präst beskrev 

denna möjlighet genom följande citat: 

 

             Vi har ju fyrtiotimmars arbetsvecka men det är inte riktigt sanningen. Man har alltid 

ett griftetal inför en begravning som man går och funderar på hemmavid. Man 
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kanske är ledig men så tänker man att nu fick jag inspiration till gudstjänstens 

predikan, och så sätter man sig ned och arbetar. 

 

Citatet belyser hur präster och pastorer ibland arbetar även fast de är lediga, både som en följd 

av att de har mycket att göra men även möjligheten att arbete hemifrån. Citatet visar även på 

ytterligare en aspekt som bidrar till dubbelheten i frihet vilket är att präster och pastorer har 

ett skapande yrke där de skriver bland annat predikan och griftetal. Något som innebär att 

inspiration inte alltid kommer på beställning utan lite när som. Därmed kan enkelt den lediga 

lördagen disponeras till den skapande processen ifall det är då inspirationen dyker upp. Det 

faktum att gudstjänsten ligger på söndagar medför också att de har möjlighet att “skjuta upp” 

förberedelserna till på lördagen, istället för att skriva predikan under veckan då det finns 

mycket annat att göra. Det flexibla arbetet medför därför inte bara möjligheter för prästerna 

och pastorerna att själva kunna planera sin arbetstid och arbetsplats utan också, i enlighet men 

Allvin et al (2011, s. 38) teorier om gränslöst arbete, en press att arbeta mer och hårdare. 

Friheten präster och pastorer har i att disponera sin arbetstid och arbetsupplägg medför därför 

en dubbelhet eftersom det också skapar press att arbeta mer. Det finns också andra faktorer 

som begränsar deras frihet och kontroll. Oförutsägbara händelser är en sådan faktor. 

      

Då både präster och pastorers främsta arbetsuppgifter är att finnas där för människor i behov 

är det också mycket av arbetet som inte går att kontrollera och planera. Förrättningar som dop, 

vigslar och begravningar bokas ofta efterhand vilket medför att de aldrig riktigt kan vara säkra 

på om de är lediga en specifik dag. För både präster och pastorer innebär detta att de kan 

behöva byta sin lediga dag eller flytta på möten och liknande för att prioritera till exempel den 

uppkomna begravningen eller krissituationer. En av pastorerna förklarar oförutsägbarheten 

genom “händer hastiga dödsfall måste man ta det när det kommer och då måste man ställa 

om”. Flexibiliteten i arbetet medför därför krav på prästernas och pastorernas förmåga att 

kunna ställa om mentalt samt flytta om i sin planering. Därför gäller det att vara flexibel och 

anpassningsbar samt att kunna prioritera vilken arbetsuppgift som är viktigast för stunden. 

Egenansvaret i kombination med stundvis avsaknad av kontroll över arbetssituationen blir 

därmed paradoxal då friheten begränsas som en följd av de oförutsedda händelserna. 

 

Krav, kontroll och stöd 

Då präster och pastorer har höga arbetskrav gällande exempelvis flexibilitet och 

arbetsbelastning i kombination med en tudelad kontrollmöjlighet innebär det att deras yrken 

ur vissa perspektiv kan klassas som det Karasek och Theorell (1990) kallar för aktiva arbeten 

och ur andra perspektiv som högstressarbeten. En ytterligare dimension som spelar in i 

Karaseks och Theorells (1990, ss. 68-69) Krav/Kontroll-modell är det sociala stödet. Med 

socialt stöd menas samtliga relationer på och utanför arbetsplatsen som på något sätt 

underlättar för individen och dess arbete och kan uppnås med allt från kollegor, överordnade, 

vänner och familj (Karasek & Theorell 1990, ss 68.69).  

 

Prästerna och pastorerna upplever ett gott organisatoriskt stöd från överordnade, kollegor och 

mentorer, men också stöttning från vänner och familj. Det är till exempel vanligt att de har en 

partner som också är aktiv inom kyrkan på något sätt vilket medför en förståelse för deras 
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arbete. Partnern kan till exempel fungera som en ventil för frustration, men också ge råd och 

stöttning i svåra arbetsmässiga situationer. Den gemensamma tron på Gud men också 

förståelsen och delaktigheten i kyrkans arbete skapar en acceptans för prästerna och 

pastorerna att arbeta så mycket som de gör. Stöttningen är särskilt betydelsefull de gånger då 

arbetet är tufft då stöd verkar som en skyddande buffert mellan stressorer och psykisk ohälsa 

(Karasek & Theorell 1990, s. 69). En av pastorerna beskrev hur hen delar mycket av sitt 

arbete tillsammans med sin partner. 

 

Jag pratar mycket med min partner. Jag kan ju inte berätta om själavårdssamlat 

med hen men ganska mycket kan jag prata med hen om. Vi gör ju mycket 

tillsammans som den där flyktingkvinnan till exempel, det är hen och jag som 

tillsammans hjälper henne och då kan vi ändå dela det. Och att vi öppnar vårt hem 

för människor.  

 

Citatet visar hur en involverad partner kan underlätta genom att vara ett bra stöd i präster och 

pastorers arbete.  

 

Eftersom prästerna och pastorerna har höga arbetskrav i kombination med tudelade 

kontrollmöjligheter men med ett stort socialt stöd blir den sociala dimensionen avgörande då 

individen bättre klarar av en hög grad av stress om de har människor omkring sig att dela 

bördan med (Gangster, Fusilier & Mayes 1986). Stress kan dock vara förrädiskt i den 

bemärkelsen att det ofta smyger sig på utan att individen märker det. McEwan (1988) menar 

att kroppen anpassar sig efter egna reaktioner på omgivningens krav (stress). Risken för 

prästerna och pastorerna kan vara att de jobbar på i hög takt utan att reagera på 

stressrelaterade varningssignaler som exempelvis trötthet. Följden av ett sådant beteende kan 

innebära försämrade möjligheter till den återhämtningen som individen behöver för att må 

bra. Får individen inte tillräckligt med återhämtning kan det i värsta fall leda till utbrändhet 

(Kosslyn & Rosenberg 2014, s. 390). 

 

2. Vilka förutsättningar ligger till grund för att skapa balans/obalans mellan arbete och 

fritid för präster och pastorer? 

 

Intervjumaterialet visar att det finns olika faktorer som både skapar möjligheter för präster 

och pastorer att uppnå en balans mellan arbete och fritid men också faktorer som begränsar 

dessa möjligheter. Dessa faktorer är bland annat möjligheten att arbeta när och var de vill, 

arbetets oförutsägbara natur, den osammanhängande ledigheten samt krav på att vara nåbar. 

 

Friheten i arbetet 

Som vi tidigare beskrivit har präster och pastorer en frihet i att kunna styra över sina 

arbetstider och sitt arbetsupplägg själva, något som innebär att deras arbeten varken begränsas 

tids- eller rumsmässigt “Jag har verkligen inget åtta till fem arbete, det är närsom” berättade 

en av prästerna. Bortsett från arbetsveckans grundstruktur med generellt sett lediga måndagar 

och lördagar, söndagsgudstjänsten samt inbokade förrättningar, har präster och pastorer en 

stor frihet. De kan därför välja ifall de ville arbeta på kontoret eller hemifrån, dagtid eller 
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kvällstid; det viktigaste är att jobbet blir gjort. Dessa är förutsättningar som bidrar till präster 

och pastorers möjligheter att kunna skapa en balans mellan arbete och fritid. Genom friheten 

ges möjlighet att till exempel gå med sin gamla pappa till banken en tisdag förmiddag eller 

shoppa kläder med sin dotter inför skolavslutningen på en torsdag eftermiddag. Eller om det 

finns behov av att vara ledig en fredag kan de arbeta på lördag istället. Möjligheten att kunna 

pussla med sin arbetstid så att det passar deras egna behov och liv är något som uppskattas 

och anses enligt dem vara en stor fördel med att arbeta som präst eller pastor. I enlighet med 

Eklöf (2017, s. 63) kan ett arbete som erbjuder flexibilitet, frihet och beslutsutrymme få goda 

konsekvenser för individen som ges möjlighet att forma sitt arbete och sitt liv efter egna 

preferenser och därmed lyckas skapa en upplevd balans mellan arbete, fritid och familj. En av 

prästerna beskrev denna frihet genom följande citat: 

 

              Alltså det är ett ganska fritt arbete så att jag jobbar lite när jag vill. Inbokade saker 

och så får man ju göra och möten men förberedelser och så som till exempel inför 

en predikan kan ju jag göra lite när jag vill. Vilket gör att jag kan göra ärenden eller 

gå hem efter lunch på fredagen om det inte är något mer så jag behöver inte sitta 

här till klockan 16 bara för att arbetstiden är sådan. 

 

Friheten prästerna och pastorerna har att själva forma sin arbetstid och arbetsupplägg innebär 

att de har kontroll, inflytande och beslutsutrymme över arbetstiderna och när arbetet ska 

utföras. Att organisationer erbjuder sina anställda detta ligger i linje med vad som Karasek 

och Theorell (1990) föreslår ligga till grund för ett motiverande, utvecklande och 

stimulerande arbete.   

 

Faktorer som hämmar balans 

Det finns också faktorer som begränsar prästers och pastorers möjligheter att skapa en balans 

mellan deras arbete och fritid. Detta då friheten präster och pastorer har gällande arbetstid och 

arbetsupplägg hämmas av den oförutsägbarhet som arbete med människor i livsomvälvande 

situationer innebär. En oförutsägbarhet som för prästerna och pastorerna minskar graden av 

kontroll de har över sin arbetssituation. Enligt Noon, Blyton och Morrell (2013, ss. 244-245) 

minskar en individs möjligheten att uppnå en balans mellan arbete och fritid om hen saknar 

denna kontroll. Greenhaus och Beutell (1985) menar att sådana påfrestningar kan skapa 

konflikter mellan individens familjeliv och arbetets krav. Ett tydligt exempel på detta var när 

en av respondenterna berättade att hen ibland omedvetet tvekar inför att bjuda hem vänner på 

middag en lördagkväll ifall något oförutsägbart skulle hända som medförde att hen behövde 

arbeta. Denna tendens, med omedvetna eller medvetna krav på att vara tillgänglig gör det 

därför svårt för individen att planera sin fritid och begränsar därför deras möjlighet att uppnå 

en balans mellan arbete och fritid. 

 

Ytterligare faktorer som begränsar präster och pastorers möjligheter att uppnå en balans 

mellan arbete och fritid är att de ofta har osammanhängande ledighet, eller är lediga då de 

flesta andra jobbar samt arbetar både kvälls- och övertidsarbete. Trots att det för både präster 

och pastorer finns en grundstruktur för arbetet där de generellt sett är lediga måndagar och 

lördagar, varannan eller var tredje helg, innebär det att de sällan har två dagars 
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sammanhängande ledighet. Då man som präst eller pastor är ledig på måndagar, samt arbetar 

under högtider då de flesta är lediga, minskar det därmed individens möjligheter att uppnå en 

balans mellan arbete och fritid. En av prästerna beskrev detta genom följande citat:  

 

När man jobbar i kyrkan jobbar man på tider ingen annan jobbar. Har du 

konfirmander är det förmodligen på kvällen, eller hela söndagen. Det är klart att det 

inte är lätt med familjen. Det är lite töligt på julafton när Kalle Anka inte ens har 

slutat och jag måste gå för att ha julbön när min dotter säger, pappa inte idag.  

 

Då kyrkans verksamheter till stor del också är uppbyggda på ideellt arbete måste de därför 

anpassa sig efter när de ideella kan, vilket bidrar till de ofta måste arbeta kvällar. Då präster 

och pastorer också periodvis har en hög arbetsbelastning är de ofta tvungna att arbeta övertid 

för att hinna med alla sina arbetsuppgifter. 

 

Vid tider av hög arbetsbelastning kan lördagens ledighet lätt förvandlas till arbete, vilket i 

sådana fall resulterar i endast en ledig dag i veckan för återhämtning och avkoppling. Eklöf 

(2017, ss. 34-35) menar att det finns en fara i att endast ha en liten tid för återhämtning och 

avkoppling särskilt under stressiga arbetsperioder. Brist på ordentlig vila kan i sin tur leda till 

stress och få konsekvenserna av minskad glädje och effektivitet både hemma och på arbetet. 

Individen måste därför skapa en balans mellan aktivitet och vila för att på ett bra sätt kunna 

sköta sitt arbete samt må bra i livet i övrigt (Eklöf 2017, ss. 34-35). Nedan följer ett citat som 

belyser när den höga arbetsbelastningen medför en minskad glädje och effektivitet för 

individen 

 

Jag blir stressad när det är för mycket och framförallt blir jag trött vilket gör att det 

blir arbete att komma hem. Jag blir inte så företagsam på min fritid utan då har jag 

stort behov av att faktiskt vara själv. Till och med att jag ibland känner kan ni dra 

någonstans till min familj. 

 

Detta visar på hur perioder av hög arbetsbelastning kan alltså få negativa konsekvenser för 

individens familjeliv. 

 

En annan faktor som påverkar präster och pastorers möjligheter att uppnå en god balans 

mellan arbete och fritid är det faktum att många människor vill komma i kontakt med dem på 

men även utanför arbetstid. Då de vill vara nåbara, innebär det att arbetet ibland stjäl tid från 

familjen och fritiden “det kan hända att jag går undan lite för mycket ibland och ska bara 

svara på det här smset eller samtalet och så” som en av pastorerna berättade.  

   

3. Finns det skillnader mellan präster och pastorer i avseende den psykosociala arbetsmiljö 

och deras förutsättningar att skapa balans/obalans mellan arbete och fritid? 

 

Som vi tidigare har redogör för finns det många liknande faktorer gällande präster och 

pastorers psykosociala arbetsmiljö samt deras förutsättningar att skapa balans mellan arbete 
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och fritid. Men vi har också sett att det finns skillnader mellan att vara präst eller pastor i 

dessa avseenden.  

 

Skillnader mellan att vara präst eller pastor 

Yrkesgrupperna präst eller pastor innebär många arbetsmiljömässiga likheter då dem generellt 

sett har liknande arbetsuppgifter men vi har också sett att det finns skillnader i avseende den 

psykosociala arbetsmiljön. Den största skillnaden är organisatorisk då Svenska kyrkan och 

frikyrkor skiljer sig från varandra i detta avseende vilket därför påverkar de anställdas 

arbetssituation. Då Svenska kyrkan är en stor organisation med många anställda finns tydliga 

beskrivningar gällande prästernas arbetssätt och ansvarsområde. Något pastorerna inte har i 

lika stor utsträckning. En av anledningarna till otydligheten gällande ansvarsområde är att 

frikyrkorna har få anställda vilket medför att det inte finns någon annan som arbetet kan 

fördelas på utan pastorerna får antingen göra arbetet själva eller be ideella hjälpa till. Att be 

ideella om hjälp kan ibland ta emot då det trots allt är pastorerna som får lön. Då en individ 

känner sig osäker på vad som förväntas av hen och på vilka arbetsuppgifter som ingår i hens 

arbetsbeskrivning kan en rolloklarhet uppstå, vilket kan vara psykiskt krävande för individen 

(Eklöf 2011, ss. 62–63). Då det kan medföra en svårighet i att sortera och prioritera bland sina 

arbetsuppgifter. En av pastorerna uttryckte detta genom att säga ”Jag kan känna mig lite för 

mycket av en alltiallo ibland”. Citatet visar hur en otydlighet i arbetsbeskrivning i 

kombination med få anställda kan vara påfrestande för individen.  

 

Skillnaden i tydlighet gällande arbetsbeskrivning och ansvarsområde mellan prästerna och 

pastorerna innebär att pastorernas arbete är mer gränslöst. Avsaknaden av denna typ av 

organisatoriska ramar ingår i beskrivningen av det som Allvin et al (2011, s. 1) definierar som 

gränslöst arbete. En gränslöshet som påverkar präster och pastorers möjlighet att uppnå en 

tillfredsställande balans mellan arbete och fritid. 

 

Ytterligare en skillnad mellan att vara präst och pastor är att pastorerna har större krav på sig 

att vara tillgängliga även utanför arbetstid vilket i sin tur påverkar deras möjligheter att uppnå 

en balans mellan arbete och fritid. Till skillnad från Svenska kyrkan som har ett inarbetat 

system med jourhavande personal för människor som behöver komma i kontakt med en präst, 

får istället varje enskild pastor ständigt agera jour. Inom frikyrkan har man inte samma 

möjlighet till sådana tjänster då mycket av organisationen är uppbyggd på ideellt arbete med 

endast ett fåtal anställda. Därmed känner pastorerna en skyldighet och vilja i att finnas 

tillgängliga. En tillgänglighet som man enligt pastorerna får räkna med i deras yrke. Detta var 

dock inget uttalat krav eller förväntningar från varken arbetsgivare eller 

församlingsmedlemmar utan mer en känsla som kom inifrån “Är någon svårt sjuk, ja då ska 

man kunna ringa pastorn mitt i natten, det ligger i min grundtanke om att någonstans ändå 

vara nåbar”.  

 

Prästerna kan till skillnad från pastorerna vila i att det på grund av joursystemet alltid finns en 

präst att tillgå för de behövande. Detta medför att prästerna med “gott samvete“ kan hänvisa 

till journumret när de får samtal utanför arbetstid. Det är alltså inte inställningen till eller 

välviljan att stötta människor som skiljer sig mellan präster och pastorer utan snarare att 
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prästerna har mer organisatoriska ramar och resurser från Svenska kyrkan som gör att de kan 

sätta tydligare gränser än pastorerna. 

 

Utöver joursystemet har präster också en tjänstetelefon vilket ökar deras möjligheter att kunna 

dra gränser mellan arbete och fritid. Med en tjänstetelefon är det enklare för individen att 

skilja mellan privata och arbetsrelaterade samtal och möjliggör också för individen att stänga 

av telefonen då hen är ledig. Då prästerna använder sig av en tjänstetelefon medan pastorerna 

inte gör det utgör detta en tydlig skillnad i deras möjlighet att dra gränser mellan arbete och 

fritid. 

 

Orsaken till att pastorerna inte har separata telefoner för arbete och privat bruk beror dels på 

att de anser att de hade blivit mer komplicerat och dels för att de vill vara nåbara för alla. Det 

svåra ligger i att det inte alltid är lätt för pastorerna att skilja på vilka samtal som är 

arbetsrelaterade och vilka som inte är det, då många av människorna de arbetar med också är 

deras vänner. Som vi tidigare nämnt har präster inte lika stora krav att vara nåbara utanför 

arbetstid då det finns ett journummer dit människor i kris och behov av stöd kan ringa. På så 

vis finns ingen press på varje enskild präst att vara tillgänglig, så som det finns för pastorerna, 

vilket gör att de lättare kan stänga av eller lägga ifrån sig tjänstetelefonen på ledig tid. 

Viljan pastorerna har att vara tillgänglig stärks ytterligare då de till stor del känner sina 

församlingsmedlemmar och har en känslomässig anknytning till de människor som behöver 

deras hjälp “Att vara med i en sån här församling är en sån gemenskap och då får man mycket 

omsorg och kärlek som inte är organiserad”. Den familjära känslan inom församlingen gör att 

man alltid vill hjälpa till och finnas där för varandra oavsett om man är ledig eller inte. Präster 

har inte en lika nära relation till sin församling då det är fler människor i omlopp, samt att de 

flesta inte praktiserar kristendom något som också underlättar deras gränssättning mellan 

arbetet och fritiden.  

 

Distansen till församlingen i kombination med organisatoriska ramar i form av till exempel 

joursystem och tjänstetelefon bidrar till att prästerna kan begränsa sin tillgänglighet mer än 

pastorerna. En individs förutsättningar för att uppnå en balans mellan arbete övrigt liv bygger 

på ett samspel bland annat mellan faktorer på individ- och organisationsnivå (Noon, Blyton & 

Morrell 2013, s. 354). Både präster och pastorer har lika stort eget ansvar att själva kunna 

sätta gränser och skapa balans mellan deras arbete och övriga liv. Skillnaden ligger dock på 

organisatorisk nivå där Svenska kyrkan har fler riktlinjer som hjälper prästerna att kunna 

skapa en balans mellan arbete och fritid. 

 

Baserat på de skillnader vi har sett mellan präster och pastorer får vi intrycket av att prästerna 

ser på sitt arbete som just ett arbete medan att vara pastor är en livsstil “Det här jobbet är 

verkligen ett kall, hela mitt liv är att vara pastor höll jag på att säga”. Då pastorernas arbete i 

många avseenden präglas av gränslöshet mellan arbete och fritid är kanske livsstilssynsättet 

det enda sättet för pastorer att känna en tillfredsställelse gällande balansen mellan arbete och 

fritid. Då prästernas arbete har tydligare gränser genom Svenska kyrkans organisatoriska 

ramar ges prästerna därmed möjlighet att kunna skilja mellan arbete och fritid “Jag tycker inte 

att det är något större kall att vara i kyrkan, det är också ett arbete. Det är inget viktigare 
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arbete än något annat arbete”. Prästerna har därmed förutsättningar för att kunna skilja på 

arbete och fritid vilket pastorerna inte har i samma utsträckning. 
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Sammanfattande diskussion 

 
Nedan följer en redogörelse för hur vi har uppfyllt syftet med vår undersökning samt vilka 

slutsatser vi har dragit av resultatet. Vi kommer vidare diskutera studiens styrkor respektive 

svagheter samt ge förslag till vidare intressant forskning.  

 

Slutsatser 

Syftet med vår undersökning var att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 

både präster och pastorers psykosociala arbetsmiljö. Utifrån intervjuer med präster och 

pastorer kan vi svara på vår första frågeställning som är Vilka faktorer som påverkar deras 

psykosociala arbetsmiljö? En betydelsefull faktor är att de har ett arbete som präglas av 

emotionellt engagemang. Något som medför att det är viktigt att skapa känslomässig distans 

till andra människors emotioner och problem, de har också förväntningar på sig att utstråla en 

viss sorts känslor och dölja andra. Även viljan att ständigt finnas tillgänglig samt den starka 

passion och hjärta de känner för sitt arbete är faktorer som påverkas av det emotionella 

arbetet. Prästerna och pastorerna uttryckte dubbelhet i frihet gällande beslutsutrymme som 

visade sig ha betydelse för deras arbetsmiljö. Friheten innebar inte bara möjligheter för 

prästerna och pastorerna att kunna påverka sin arbetssituation utan också en press att arbeta 

mer och hårdare. Den flexibilitet som friheten till viss mån gav, begränsades också som en 

följd av oförutsägbara händelser. Ytterligare faktorer som visade sig ha en stor inverkan på 

prästernas och pastorernas psykosociala arbetsmiljö var de höga arbetskraven, den begränsade 

kontrollmöjligheten och det starka sociala stödet. Dessa faktorer är avgörande när det kommer 

till huruvida de känner att deras arbete är stimulerande och motiverande eller om det präglas 

av stress.  

 

Utifrån resultatet kunde vi även svara på vår andra frågeställning om Vilka förutsättningar 

präster och pastorer har som påverkar deras möjligheter att skapa balans/obalans mellan 

arbete och fritid? Prästers och pastorers arbetsförhållanden skapade både förutsättningar och 

motsättningar i att kunna uppnå en tillfredsställande balans mellan arbete och fritid. 

Förutsättningarna i att kunna disponera sin arbetstid och sitt arbetsupplägg som de själva vill 

och motsättningar i form av oförutsägbarhet, osammanhängande ledighet och hög 

arbetsbelastning.  

 

Av intervjuerna kunde vi även svara på vår tredje och sista frågeställning angående Finns det 

skillnader mellan prästers och pastorers psykosociala arbetsmiljö och deras förutsättningar 

att uppnå balans/obalans mellan arbete och fritid? Vi såg att det fanns vissa skillnader, något 

som i huvudsak grundade sig i skillnaden mellan hur Svenska kyrkan och frikyrkor är 

uppbyggda. Det finns bland annat skillnader i tydlighet angående de anställdas arbetssätt och 

ansvarsområde samt olika krav på tillgänglighet mellan präster och pastorer. Den största 

skillnaden låg i hur präster och pastorer såg på sitt yrke. Prästerna såg sitt arbete mer som ett 

vanligt jobb medan pastorerna såg sin yrkesroll som en livsstil och ett kall. 
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Diskussion 

Nedan följer en diskussion gällande de styrkor och svagheter vi kan se med vår studie samt en 

avslutande del angående förslag till vidare forskning.  

 

Eftersom vi själva inte har någon insyn i varken Svenska kyrkan eller de olika frikyrkornas 

verksamheter, kunde vi gå in i undersökningen med öppna sinnen. Vi anser att detta varit till 

fördel för vår studie eftersom vi inte varit låsta vid förutfattade meningar och under 

intervjuerna kunnat ta till oss all information förutsättningslöst. Våra respondenter var mycket 

tillmötesgående och samtliga präster och pastorer ville dela med sig av sina 

arbetsmiljörelaterade upplevelser. Vi hade även en väl fungerade intervjuteknik med noggrant 

utvalda intervjufrågor, något som medförde att respondenternas svar blev både långa och 

innehållsrika. I enlighet med detta fick vi tillgång till mycket material, något som underlättade 

vårt analysarbete.  

 

Valet av att använda oss av en halvstrukturerad intervjuguide medförde att respondenterna 

gavs möjligheter att vinkla eller glida in på ämnen som de ville prata mer om. Detta medförde 

att många intressanta samtalsämnen och fynd dök upp under intervjuns gång, sådant som vid 

en helstrukturerad intervju kanske aldrig hade kommit fram. Det som enligt vår mening var 

det mest intressanta med vårt resultat var hur prästerna och pastorerna såg på sin yrkesroll och 

på vilket sätt de pratade om deras arbete under intervjun. Prästerna kunde genomgå en hel 

intervju utan att nämna så mycket om sin religion, till skillnad från pastorerna där den 

religiösa aspekten genomsyrade hela intervjutillfället och var omöjlig att undgå. Det blev 

tydligt att pastorerna såg sitt jobb som ett kall och inte som ett arbete. Det var inte 

överraskande i sig, däremot var de överraskande att de skiljde sig så mycket mellan prästerna 

och pastorerna i detta avseende. 

 

I övrigt tycker vi att den teoretiska referensram vi grundade vår intervjuguide på gick väl att 

applicera på deras beskrivning av arbetsmiljön. Vi var därmed pålästa i de områden av den 

psykosociala arbetsmiljö som rör deras yrkesroller. Detta underlättade för oss både i avseende 

att ställa följdfrågor men även att kunna dra teoretiska paralleller till intervjumaterialet.  

 

En svaghet som vi ser med vår studie är att vi intervjuade pastorer från endast två frikyrkor 

samt präster från ett och samma pastorat. Tre av fyra pastorer arbetade dessutom i samma 

frikyrka vilket gjorde att majoriteten av den data vi samlade in från pastorer kommer från en 

och samma frikyrka. Det hade varit mer fördelaktigt för oss om vi hade fått tag i två pastorer 

från respektive frikyrka. Likaså hade det varit bättre om prästerna vi intervjuade varit från 

olika pastorat i Svenska kyrkan. Vi har dock ingen anledning till att tro att den psykosociala 

arbetsmiljön skiljer sig avsevärt mellan olika pastorat och frikyrkor. Man kan därmed anta att 

vårt resultat även gäller på andra städer runt om i Sverige.  

 

Det hade varit intressant att göra en studie som undersökte en större bredd av både frikyrkor 

och olika pastorat samt om det finns skillnader att vara präst eller pastor i en stad och på 

landsbygden. För att kunna se om präster och pastorers arbetsmiljö skiljer sig åt beroende på 

vart i landen man är verksam.  
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Vi anser att de till framtida forskning även hade varit intressant att undersöka prästers och 

pastorers psykosociala arbetsmiljö med hänvisning till könsaspekten. Då präster och pastorer 

arbetar mycket och det emotionella arbetet påverkar deras fritid hade det varit betydande att 

se om det finns några skillnader mellan kvinnor och män. I synnerlighet avseende 

föräldraskapet. En av våra respondenter berättade till exempel att hen aldrig kunnat 

kombinera yrket med ett liv som småbarnsförälder.  

 

Slutligen anser vi att det även hade varit intressant att forska vidare på det faktum att Sverige 

är ett sekulariserat land och vad det har för konsekvenser för präster och pastorers arbetsmiljö. 

Detta då ämnet var något som kom upp under majoriteten av intervjuerna; att de ibland känner 

sig missförstådda och frustrerade när de försöker förmedla ett budskap som det i dagens 

samhälle finns ett motstånd kring.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

År i yrket: 

Andra arbetslivserfarenheter: 

Familj: 

 

Fysisk arbetsmiljö 

 Berätta lite om hur organisationen ser ut (hur många personer arbetar där, vem gör 

vad, arbetsuppgifter?).  

 Berätta lite om hur en typisk arbetsdag ser ut för dig? (Ge exempel) 

 Stillasittande? Varierande? (ergonomi) 

 

Krav 

 Har du ett varierat arbete eller är det mycket upprepningar? 

 Får du ofta avbryta dina arbetsuppgifter för att fortsätta senare (Något kommer 

emellan)? 

 Är du tvungen att arbeta över, dra in på luncher eller ta med jobbet hem? 

 Känner du att din arbetsbörda är rimlig? (Om nej, utveckla, stressad?) 

 

Kontroll 

 Har du något inflytande över dina arbetsuppgifter och ditt arbetsupplägg? (Typ av 

arbetsuppgifter, tidsdisposition)  

 Kan du själv bestämma när olika arbetsuppgifter skall utföras? 

 (Upplever du att du har stort eller litet inflytande i din arbetsgrupp) 

 Kan du påverka beslut som rör hela verksamheten? 

 Kompetensutveckling, utbildningar? (Utvecklingsmöjligheter) 

 Möjligheter att utnyttja din kompetens (mångsidighet)  

 

Stöd  

 Får du stöd och uppmuntran från chefer och/eller arbetskamrater när arbetet känns 

tungt? 

 Kräver arbetet att du sammarbetar med andra i verksamheten? 

 Känner du att dina kollegor bryr sig om dig? 
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 Hjälps du och dina arbetskamrater åt för att underlätta för varandra? 

 Bryr sig dina överordnade om att du ska må bra? 

 Får du feedback och/eller beröm på ditt arbete från din chef? 

 

Emotionellt arbete 

 I ditt arbete ingår det att arbeta med människor i både glädje och sorg (begravning, 

bröllop?) Påverkar det dig på något sätt?  På vilket sätt? (Känsloanpassning) 

 Förväntas du uppträda på ett visst sätt och uttrycka vissa känslor beroende av 

situation? 

 Känner du ibland att det är svårt att skilja på dina egna känslor och de känslor som du 

förväntas förmedla? 

 När man arbetar men människor kan det ibland vara svårt att veta om man har gjort ett 

bra arbete. Hur tänker du kring det? 

 

Gränslöst arbete/Work-life balance 

 (Hur ser dina arbetstider ut? flextid) 

 Vad har du för/har du några karriärmässiga ambitioner? 

 Kan du förlägga något av din arbetstid hemma? (jobba hemifrån) Hur??  

 Har du tillgång till en tjänstetelefon och/eller dator  

 Svarar du på arbetsrelaterade telefonsamtal och mail när du är ledig? 

 Finns det några förväntningar på dig att vara nåbar? (Från arbetsgivare, klienter, dig 

själv?) 

 Känner du att du hinner med det du vill göra på ditt arbete och på din fritid? (kvalité) 

 Prästyrket är speciellt då det är ett kall. Svårt att skilja mellan privatperson och 

yrkesperson? Går det att skilja?  

 Kan du släppa arbetet och koppla av när du är ledig? Tar du med arbetet hem 

psykiskt? 

 Känner du att du har en balans mellan arbetsliv och fritid?  

Enligt försäkringskassans socialförsäkringsrapport (från 2011) toppar präster 

sjukskrivningslistor gällande anpassningsstörningar och reaktion på svår stress för både 

kvinnor och män. Vad tror du det beror på? 

Finns det någon fråga som rör din arbetsmiljö som vi inte har berört? 


