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SAMMANFATTNING 
 

Studiens syfte är att ta reda på hur kyrkomusiker går tillväga för att engagera 

gudstjänstdeltagare i gudstjänstens gemensamma sånginslag. I studien söker jag svar på den 

frågan i samtal med tre kyrkomusiker verksamma inom Svenska kyrkan.  

Ett grundläggande antagande i studien är församlingens delaktighet i den gemensamma 

sången i gudstjänsten, där kyrkomusikerns roll som ledare framhålls. Inledningsvis diskuteras 

huruvida bibeln, reformationen och väckelsen påverkat detta antagande och den förväntan 

som uttrycks i bl.a. kyrkoordningen. I informanternas utsagor framkommer att psalmsången 

ses som ett arv att förvalta. Dock har vi, menar informanterna, för lite kunskap om historien 

för att helt låta den vägleda oss i ett brukarperspektiv. Koralbokens sats finns där som ett 

erbjudande om harmonisering men kyrkomusikern bör inte vara rädd för att våga spela 

”utanför” koralboken. Kyrkomusikern bör arbeta för att minska de stora avstånd som 

kyrkorummet ofta bjuder. Här, menar informanterna, är det viktigt att kyrkomusikern gör sig 

synlig i den gudstjänstfirande församlingen och arbetar kommunikativt. Dessutom är val av 

tempo en viktig faktor i förhållande till kyrkorummet och psalmens karaktär. Vidare framhålls 

vikten av ett genomtänkt psalmval; psalmerna bör väljas så att det inte hindrar församlingens 

deltagande.  
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INLEDNING 
 

Kyrkklockornas klang avtar, det stora kyrkorummet är fyllt till sista plats och jag börjar spela 

på orgeln, ett festligt koralpreludium som noga förberetts. De vitklädda konfirmanderna 

påbörjar processionen in i den stora kyrkan och när alla nått fram till koret lyfter jag så 

händerna från klaviaturen för att ge en impuls till församlingen att börja sjunga. Psalmen är 

vald med omsorg, så att så många som möjligt ska känna igen den och kunna sjunga med – 

men när så den första frasen inleds hörs endast ett svagt, avlägset mummel: ”Den blomstertid 

nu kommer med lust och fägring stor”. 

 

Situationen är hämtad från en konfirmationsgudstjänst i en kyrka i den församling i 

Norrköping där jag tjänstgör som kyrkomusiker men är troligtvis inte unik – Ragnar 

Håkansson skriver i förordet till boken Sjung, kyrka sjung:   

  

Psalmsången i kyrkan har blivit allt svagare. Förrådet av psalmkunskap har drastiskt minskat bland 

vanligt folk […] Människor upplever att man sjunger, de allra flesta påstår att de sjunger, men ut 

kommer mycket litet (Carlshamre, et. al., 2002, s. 7).   

 

I det nyligen publicerade dokumentet Svenska kyrkans plattform för musik, som är tänkt att 

tjäna som ”en utgångspunkt för ett aktivt strategiskt kyrkomusikaliskt arbete i olika former” 

(Svenska kyrkan, 2018, s. 1) förmedlas också en bild av att den kollektiva psalmsången 

alltmer försvagas:  

 

Psalmsången är en väsentlig del av vårt kulturarv. En generell upplevelse är att färre sjunger med i 

psalmsången och färre är bekanta med psalmboken. Detta är också ett resultat av minskade 

möjligheter till gemensam sång i skolan. En utmaning för ett kommande psalmboksarbete är hur 

människor engageras och involveras i psalmsjungande för framtiden (Svenska kyrkan, 2018, s. 3). 

 

Om nu psalmsången, såsom framställs i Svenska kyrkans plattform för musik, alltmer 

försvagas – hur kan kyrkomusikern gå tillväga för att engagera gudstjänstdeltagare i den 

gemensamma sången? Eftersom jag själv är yrkesutövande kyrkomusiker och ägnar en stor 

del av min arbetstid till att antingen leda, eller förbereda mig för att leda gemensam sång i 

gudstjänster är jag intresserad av hur denna process fungerar och kan utvecklas. 
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SYFTE 
 

Studiens syfte är att ta reda på hur kyrkomusiker går tillväga för att engagera 

gudstjänstdeltagare i gudstjänstens gemensamma sånginslag. Jag har valt att intervjua tre 

kyrkomusiker som är anställda i Svenska kyrkan; en stiftsmusiker och två 

domkyrkoorganister. I och med sina tjänstebefattningar har dessa kyrkomusiker en 

sakkunnighet och överblick i det aktuella ämnet som är av intresse för studien. Genom 

intervjuer med dessa kyrkomusiker vill jag ta reda på hur de går till väga för att engagera 

gudstjänstdeltagare i gemensam sång, samt vilka utmaningar de ser i detta arbete. 

 

Frågeställning 

 

1. Hur går kyrkomusiker tillväga för att engagera gudstjänstdeltagare i gemensam 

sång? 

2. Vilka utmaningar ser kyrkomusiker i arbetet med att leda gudstjänstdeltagare i 

gemensam sång? 

 

Avgränsning 
 

Jag har valt att förlägga den aktuella studien i en svenskkyrklig kontext. Jag är själv anställd i 

Svenska kyrkan och det är i detta sammanhang som studiens problemformulering har sin 

grund. De informanter som deltar i studien är också anställda i Svenska kyrkan. Jag kommer 

förvisso att redogöra för väckelserörelsernas historiska påverkan på Svenska kyrkans 

församlingssång, men i övrigt utelämnas de perspektiv som övriga trossamfund kan bidra 

med. Därtill har jag enbart valt att intervjua kyrkomusiker från två av Sveriges tretton stift, 

där alla dessutom arbetar i storstäder. Studien inriktar sig på att presentera just dessa tre 

informanters utsagor om sin praktik och gör således inte anspråk på att ge en heltäckande bild 

över hur kyrkomusiker arbetar med att engagera gudstjänstdeltagare till gemensam sång.  
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BAKGRUND 
 

I hela vårt land firas varje vecka tusentals gudstjänster med hundratusentals gudstjänstfirare. 

Enligt en rapport från Svenska kyrkan gjordes år 2017 närmare 14,5 miljoner gudstjänstbesök 

i densamma, varav närmare fyra miljoner var i samband med söndagens huvudgudstjänster 

(Svenska kyrkan, 2018). Den absoluta merparten av dessa gudstjänster innehåller inslag av 

gemensam psalmsång, något som regleras i handboken för gudstjänster: Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan (Svenska kyrkan 2018, s. 20). Den som vanligtvis leder psalmsången i 

Svenska kyrkans gudstjänster är den anställde kyrkomusikern och densamma är rimligtvis en 

nyckelperson i utövandet av den gemensamma sången. Ansvaret för psalmval till gudstjänster 

i Svenska kyrkan vilar, enligt Kyrkoordning för Svenska kyrkan på tjänstgörande präst och 

kyrkomusiker: ”Den präst som leder en gudstjänst beslutar efter samråd med den 

tjänstgörande kyrkomusikern vilka psalmer eller andra församlingssånger som ska användas” 

(17 kap. 3 §, Svenska kyrkan, 2018). 

 

Det bör, enligt kyrkoordningen, för en kyrkomusiker finnas goda chanser att påverka val av 

psalmer i gudstjänsten och därmed också möjlighet att med sin sakkunskap bidra till att den 

gemensamma sången i gudstjänsten ges bästa möjliga förutsättningar. Vidare står i 

kyrkoordningen att läsa: ”Prästen, kyrkomusikern, kyrkvärdarna och den gudstjänstfirande 

församlingen gestaltar tillsammans varje enskild gudstjänst” (17 kap. 2 st., Svenska kyrkan, 

2018). 

 

Det tycks finnas en uttrycklig förväntan på att gudstjänsten ska ske i samverkan och samspel 

mellan alla deltagande. Denna förväntan verkar i sin tur ha en historisk grund: 

 

Gamla testamentets värld har också levererat ritningen till vårt eget gudstjänstliv. Från templet, 

grundlagt under Salomos tid på 900-talet f.Kr., har den kristna kyrkan hämtat förebilden till 

nattvardsfriandet och inspirationen till den konstfärdigt utformade musiken […] Denna 

gudstjänstform bestod av ”sångreciterade” texter och böner under ledning av en kantor […] 

Gudstjänsten är alltså något som folket gör tillsammans, inspirerat av Guds aktiva handlande. Den 

gemensamma gudstjänsten ropar därför också efter ett gemensamt musikaliskt uttryck för 

tillbedjan och lovsång. Olika tider har skapat olika former för församlingens gemensamma sång. 

Men grundläggande är att den samfällda sången skall vara allas sång; den skall vara ett uttryck för 

alla kristna. Nya testamentet, den lutherska reformationen och 1800-talets väckelserörelse är tre 

historiska situationer som alla lyfter fram denna sång (Tobin, et al. 2001, s. 26-31). 
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Bibeln, reformationen och den svenska väckelserörelsen pekas här ut som det fundament på 

vilket synsättet att gudstjänstsången är en gemensam aktivitet vilar. I det följande kommer att 

undersökas vad som ligger till grund för detta påstående.   

 

Bibeln och de första kristna 
 

Hur den tidiga kyrkan utövade sin musik har vi, menar musikforskaren Mark Evans, 

knapphändig information om, men han slår ändå fast följande: 

 

Musiken tenderade att vara av mer spontan karaktär och (åtminstone under en tid) mer emotionell 

än intellektuell; lovsången var inte primärt för personligt bruk utan för det kollektiva; och musiken 

var i de tidiga gudstjänsterna nästan uteslutande vokal (Evans, 2006, s. 25).  

 

Att den gemensamma sången troligtvis var ett viktigt inslag i den tidiga kyrkan ger oss 

följande uppmaning av författaren till Efesierbrevet, kapitel 5, vers 19 dessutom en 

fingervisning om: ”tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång” (Nya 

testamentet, 2000). Vi har också brevkorrespondensen mellan ståthållaren Plinius d.y. och 

kejsaren Trajanus från omkring år 111 e. Kr. att tillgå, där de kristna beskrivs enligt följande: 

 

 […] de brukade samlas en bestämd dag före gryningen och gemensamt sjunga en växelsång till 

Kristi ära såsom till en gud och därvid förbinda sig; inte till någon brottslig handling, utan att icke 

begå stöld, icke rån, icke äktenskapsbrott, icke bryta ett givet löfte, icke vägra att vid anmaning 

återlämna anförtrodda medel. Därefter brukade de åtskiljas och sedan åter samlas för att intaga en 

enkel och helt oskyldig måltid (Mattsson, 1983, s. 281). 

 

Kyrkomusikern och musikforskaren Harald Göransson beskriver i sin bok Koral och andlig 

visa i Sverige hur det kristna gudstjänstlivet under de första århundradena utvecklas till att 

präglas av en professionalism – där sånginslagen alltmer övertas av den skolade kören 

(Göransson, 1997, s. 12). Dock dyker en ny form av gemensam sång upp under 300-talet; 

hymnen, som fick sitt genomslag med hjälp av biskop Ambrosius. Den fungerar som en 

växelsång mellan församlingen och en försångare och blir snabbt en folklig form av sång. 

Göransson pekar på att hymnen, som mycken annan kyrkomusik i historien, präglas av en 

slitning mellan folklighet och professionalism (Göransson, 1997, s. 13-15). När det gäller den 

svenska medeltida gudstjänsten menar Göransson att kyrkans ledare var negativt inställda till 
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församlingens sångliga medverkan. Även här tycks gudstjänstsången – med några få undantag 

– blivit professionaliserad (Göransson, 1997, s. 19-20).  

 

Reformationen 
 

Reformationens påverkan på idén om gudstjänstsången som en gemensam aktivitet är något 

som organisten Per Högberg belyser i sin avhandling Orgelsång och psalmspel: ”Ett bärande 

element i gestaltningen av Svenska kyrkans gudstjänstliv har, alltsedan reformation och 

ortodoxi och ända in i vår egen samtid, varit församlingens delaktighet i det gemensamma 

gudstjänstfirandet” (Högberg, 2013, s. 66). I och med protestantismens intåg i Sverige på 

1500-talet, grundlades förutsättningarna för den gemensamma sången på svenska i kyrkans 

gudstjänstliv. Teologen Sven-Åke Selander menar att de svenska reformatorerna var måna om 

att stärka psalmsången i kyrkorna. Från den medeltida kyrkans tradition av professionalism, 

där körsångare i huvudsak stod för sången i gudstjänsterna – eftersträvades nu en folkets 

kyrka, där icke läskunniga människor skulle lära sig nya texter och melodier, ofta utan stöd av 

instrument och försångare (Selander, 2006 s. 17-18). Förordet till Den svenska psalmboken 

1819 ger oss vid handen att den svenske reformatorn, Olavus Petri, skulle ha varit starkt 

influerad av Martin Luther och samlat sina egna översättningar av dennes psalmer i häftet 

Swenske Songer eller Wisor, vilket i sin tur skulle ha varit startskottet till en svensk psalmbok: 

 

Olaus Petris verk utkom sedan flera gånger i nya och tillökade upplagor, den sista sannolikt 

besörjd av hans yngre broder Laurentius Petri, Sveriges förste lutherske ärkebiskop. Denne är ock 

ordnaren av vårt tidigaste större psalmverk, utkommet första gången 1567, omfattande omkring 

100 nummer och huvudkällan för de många olika psalmboksvarianter, som de svenska 

menigheterna betjänade sig av till 1645, då en mer enhetlig psalmbok, utarbetad av en särskilt 

tillsatt kommission, blev påbjuden. Detta verk, den s.k. uppsalapsalmboken, omfattade 181 

nummer, några latinska inberäknade (Den svenska psalmboken 1819, 1928, s. 535-536). 

 

Vilken roll bröderna Petri spelade i utgivandet av 1500-talets psalmantologier är dock, enligt 

musikforskaren Mattias Lundberg, inte helt klarlagt och ett ämne för vidare forskning 

(Lundberg, et. al. 2017, s. 14). Harald Göransson menar att de svenska reformatorerna, i 

motsats till Martin Luther, inte alls tycks ha vurmat för den gemensamma församlingssången i 

gudstjänsterna (Göransson, 1994, s. 238-239). Den allmänna psalmsången i Svenska kyrkans 

gudstjänster verkar inte haft någon större utbredning förrän en bit in på 1600-talet (Tobin, et 

al. 2001; Lundberg, et. al. 2017, s. 12) och det är först i och med 1614 års kyrkohandbok som 
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den gemensamma församlingssången för första gången nämns i en svensk gudstjänstordning 

(Göransson, 1997, s. 30).   

 

Flera psalmböcker utkom under senare delen av 1500-talet och under hela 1600-talet, men det 

skulle dröja fram till år 1695 innan Svenska kyrkan fick sin första officiella psalmbok. Det var 

skarabiskopen Jesper Svedberg som år 1691 fått i uppdrag av kung Carl XI att ge ut en 

psalmbok för hela landet och den kom därmed att kallas den svedbergska eller karolinska 

psalmboken (Nisser, et. al., 2014, s. 24). Även om de svenska reformatorerna, som bl.a. 

Göransson och Lundberg diskuterar, inte i någon högre grad drivit utvecklingen av den 

gemensamma församlingssången tycks ändå reformationen per se fungerat som en katalysator 

för densamma. Organisten Göran Blomberg framhåller i boken Spela sjungande den lutherska 

reformationens påverkan på svenskt kyrko- och gudstjänstliv:  

 

Den protestantiska koralen är en del av den allmänna andliga och kulturella emancipationen som 

renässansen förde med sig. På kyrkans område ledde detta  till att bibeln översattes, att predikan 

skulle ske på folkspråken, att församlingen skulle delta i gudstjänsten. Detta har också betydelse 

för psalmsången. Det var en folklig sångskatt som utgjorde huvudparten och den var en massiv 

folklig manifestation med allt vad det innebar av engagemang, och i detta sammanhang, sångsätt 

och klangideal. Så har det också förblivit – d.v.s. i de situationer då psalmsången faktiskt har 

fungerat i olika samfund (Blomberg et al, 1989, s. 8). 

 

Författaren talar om psalmsången som en folklig manifestation – där den gemensamma sången 

blir ett uttryck för självständighet och en möjlighet för gudstjänstdeltagaren att tillägna sig 

gudstjänsten utifrån sina egna förutsättningar. Den folkliga självständigheten tog sig också 

uttryck i en sångtradition, vilken Folke Bohlin kallar ”den folkliga multiheterofonin”. 

Utvecklingen av detta sångsätt, menar Bohlin, kan härledas till ett allt långsammare tempo i 

koralsången från 1600-talet och framåt. Med det långsamma tempot följde en rytmisk 

utjämning av koralen, vilket i sig ledde till att gudstjänstdeltagarna själva kunde utföra 

ornamenteringar inom ramen för koralen. Alla sjöng i stort sett samma melodi, men kunde 

efter eget tycke i olika utsträckning göra egna drillar och utsirningar av koralen (Bohlin, 1993, 

s. 126-127). 

 

Strängnäsbiskopen Uddo Lechard Ullman (1837-1930), en av de viktigaste initiativtagarna till 

1900-talets liturgiska förnyelse i Svenska kyrkan (Bexell, 1987, s. 13), presenterar i 

samlingen Evangelisk-luthersk liturgik med särskild hänsyn till den svenska kyrkans 
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förhållanden (1874-1885) sina tankar om den gudstjänstfirande församlingens funktion. 

Organisten Per Högberg diskuterar Ullmans tankegods i sin avhandling Orgelsång och 

psalmspel:  

 

Det förefaller som att U. L. Ullman utgår från en grundsyn där kyrkan, människan och 

gudstjänsten står i omedelbar sammanflätning med varandra […] I gudstjänsten handlar Gud och 

Guds folk svarar. Hur skulle då denna ”folkmässighet” komma till konkret uttryck i de liturgiska 

sammanhangen? En ”folkmässig” gudstjänsts signum skulle vara en aktivt deltagande församling. 

Här pekar U. L. Ullman inte minst på församlingssångens betydelse. Luthers och den tidiga 

lutherdomens psalmdiktning lyfts fram, med dess textliga ”ursprunglighet, naivitet, kärnighet och 

frihet” i förening med koralernas ”rytmiska uttrycksfulla liv och deras enkla välljud”. U. L. 

Ullman menade att psalmen skulle vara ett uttryck för kyrkans liv, ett uttryck som folket tog till sig 

och gjorde till sitt eget. Psalmens funktion som folkets, kyrkans och församlingens sång var en 

oupplöslig enhet (Högberg, 2013, s. 55). 

 

Ullman betonar vikten av en aktivt deltagande församling, vilket tar sig uttryck bland annat i 

församlingens gemensamma sång. Gudstjänsten ska sträva efter att vara ”folkmässig”. 

Musikforskarna Margareta Jersild och Märta Ramsten menar att psalmer och andlig sång 

alltsedan reformationen har haft ett starkt folkligt fäste i Sverige. Psalmerna sjöngs inte bara i 

kyrkan, utan också i det dagliga arbetet och vid andakter i hemmen. De pekar också på det 

faktum att det vid sidan av 1695 års psalmbok dyker upp pietistiskt och herrnhutiskt 

inspirerade sångsamlingar under 1700-talet, vad författarna kallar ”verkliga folkböcker” 

(Jersild & Ramsten, 1994, s. 210). Musikforskaren Folke Bohlin ger en liknande bild, där han 

kallar psalmsången under 1700-talet för ett ”folkets sång”. Psalmerna, menar Bohlin, fyllde 

ett behov i gudstjänstlivet såväl som i privatlivet (Bohlin, 1993, s. 123-124). Bohlin menar att 

de herrnhutiskt och pietistiskt inspirerade väckelserörelserna hade sin grogrund i ett motstånd 

mot en alltför starkt reglerad och tvingande gudstjänstform inom statskyrkan. ”Många 

människor kände därför ett behov av att komplettera kyrkans gudstjänster med andliga 

sammankomster som tydligare präglades av deltagarnas personliga kristna övertygelse och 

hängivelse” (Bohlin, 1993, s. 126-127). 

 

Väckelserörelserna 
 

Harald Göransson menar att Ullmans idéer om kyrkans behov av folkmässighet och rytmiskt 

levande gudstjänstmusik är påverkade av 1800-talets andliga väckelse. Om inte kyrkan 

tillgodosåg dessa behov skulle folket göra det på egen hand, menade Ullman – vilket också 
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skedde (Göransson, 1997, s. 113). I Musiken i Sverige pekar författarna på den roll musiken 

spelade i den under 1800-talet framväxande frikyrkligheten: 

 

Frikyrkan samlade folk ur alla samhällsskikt, även om den sociala profilen växlade mellan olika 

samfund […] I motsats till vad som ibland hävdats tog väckelserörelsen inte avstånd från de gamla 

psalmerna eller koralerna. Men de nya melodier som skapades skilde sig från koralstilen. Det 

problematiska med koralerna var deras rytmiska livlöshet. Känslan var det centrala i sången: som 

ett sant uttryck för diktarens inre känslor skulle sången uppväcka känslor hos dem som sjöng eller 

lyssnade […] som aktivitet var sången förenande: att tillsammans ge uttryck för den gemensamma 

upplevelsen stärkte tron på dess sanning.  (Jonsson et al, 1992, s. 233). 

 

Sven-Åke Selander menar i Åtta röster om musik och teologi att redan Johan Olof Wallin i sitt 

arbete med 1819 års psalmbok var influerad av pietismens betoning av den personliga tron 

och att Svenska kyrkan efter hand tog intryck av väckelserörelsernas musik: 

 

Svenska kyrkan värjde sig mot konstmusik och bönhusmusik, som den såg som uttryck för en 

annan ecklesiola med andra teologiska och musikaliska arv. I längden kunde man dock inte bortse 

från traditioner som fungerade identitetsskapande och personlighetsutvecklande även för Svenska 

kyrkans medlemmar. Dessa sånger gjorde det möjligt att uttrycka sig musikaliskt om Ordet, 

evangeliet och budskapet, med hjälp av den skapelsegivna förmågan. Sångerna kunde därmed 

bidra till en fördjupad förståelse av den egna kristendomstolkningen: man förstod vad man sjöng 

(Selander, 2006, s. 21). 

 

Dock fanns inom Svenska kyrkan en skepticism gentemot väckelserörelsernas sångtradition 

och det skulle dröja till publiceringen av Den svenska psalmboken 1937 innan väckelsens 

sånger på allvar fick plats i Svenska kyrkans gemensamma kanon av sånger (Bohlin, 1996, s. 

139). När så den senaste psalmboken togs i bruk år 1986 var det frukten av ett ekumeniskt 

arbete där så gott som alla kristna samfund i Sverige kunde enas om 325 gemensamma 

psalmer som ingick i varje samfunds egen sångbok (Selander, 2006, s. 21-22).  Svenska 

kyrkan har i sin nuvarande psalmbok totalt 700 psalmer. Därtill har förlaget Verbum utgivit 

ett psalmbokstillägg med ytterligare 100 psalmer (701-800), samt Psalmer i 2000-talet i två 

delar som består av totalt 166 psalmer (Karlsson, 2011, s. 6).   
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Orgelns roll i gudstjänsten 
 

Reformationen, menar Göran Blomberg, har inte bara påverkat det faktum att människor 

sjunger tillsammans – den har också påverkat det svenska orgelbeståndet: 

 

Det framgår tydligt i hur hög grad koralmusiken och dess grundläggande idé, församlingens 

deltagande i gudstjänsten, präglat den protestantiska orgelkulturen, om man jämför med den 

italienska orgelkulturen med dess lågmälda klang – smidig, mer i bakgrunden, som en kommentar 

till den liturgiska aktionen och inte själv deltagande (Blomberg, et. al. 1989, s. 9). 

 

Den typ av orgel som vi idag oftast relaterar till; kyrkorgeln, fick sin plats i kyrkorummet 

mellan år 800 och 1000 e.Kr. (Angerdal et. al., 2011, s. 13). Orgelns roll som 

ackompanjemangsinstrument till psalmsången har dock inte alltid varit självklar: 

 

Från början var koralsången oackompanjerad … först under 1600-talet började orglarna 

användas till att ackompanjera psalmsången. En praxis att alltid använda orgel till att 

ackompanjera psalmsången och tanken att orgelspel och psalmsång är oupplösligt förenade, kom 

först med upplysningstiden (Blomberg, et. al. 1989, s. 10). 

 

Per Högberg menar att det är först i mitten av 1800-talet som orgeln blir vanligt 

förekommande i de svenska kyrkorna (Högberg, 2013, s. 70).  Harald Göransson talar om en 

”orgelbyggarvåg” under 1800-talets andra hälft och menar att det blev orgelns uppgift att ”ta 

död på den folkliga psalmsång som ännu levde kvar” (Göransson, 1997, s. 101). Organisten 

Anders Dillmar skriver i sin avhandling Dödshugget mot vår nationella tonkonst att orgeln i 

vissa av landets kyrkor införskaffades just för att ”stävja” en alltför kraftfull psalmsång 

(Dillmar, 2001, s. 29).  

 

Varje psalmbok har, alltsedan 1695 års utgåva, en tillhörande koralbok med utskriven sats för 

orgelackompanjemang (Göransson, 1994, s. 253). Varje koralbok tycks, likt psalmböckerna, 

vara präglad av sin tids stilideal och vilja till reform. Den första för hela landet gällande 

koralboken gavs ut år 1697. Arbetet med denna karaktäriserades av en enhetssträvan – här 

skulle en rik mångfald av melodier samlas i en för hela riket gällande koralbok (Göransson, 

1997, s. 54; 1993, s. 253). Den koralbok som gavs ut år 1820, utarbetad av hovkapellmästaren 

Johann Christian Freidrich Haeffner, karaktäriseras av dess utjämnade rytmik. Tanken med 

detta tycks ha varit pedagogisk – det skulle bli lättare för folk att sjunga (Nisser, et. al., 2014, 

s. 28) och den tidigare nämnda ”multiheterofonin” skulle nu fostras bort till förmån för en 
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psalmsång som hade den ”vårdade körsången” som förebild (Bohlin, 1993, s. 141). I de 

följande koralböcker som gavs ut; 1921, 1939 samt 1987 kan noteras hur koralerna gradvis 

återförs till sin ursprungliga melodik och rytmik (Nisser, et al., 2014, s. 31-34).  

 

Församlingens delaktighet 
 

Vi kan alltså konstatera att det verkar finnas en obruten tradition av gemensam psalmsång i 

Svenska kyrkans gudstjänster sedan åtminstone 1600-talet, att orgeln har varit det dominerade 

ackompanjemangsinstrumentet sedan upplysningstiden och att tre viktiga faktorer har 

påverkat utvecklingen av den gemensamma psalmsången i Svenska kyrkan; bibeln, 

reformationen och väckelserörelserna. Gudstjänsten och dess olika moment blir, som det 

uttrycks i kyrkoordningen, ett slags demokratisk process där deltagarna inte bara erbjuds, utan 

också förväntas, vara medaktörer. Prästen Håkan E Wilhelmsson beskriver i Lars H 

Gustafssons bok Leka för livet gudstjänsten som en lekfull dialog: 

  

Man måste lära sig leken efter hand, annars känner man sig bortkommen. Det finns ingen bättre 

översättning av vad liturgi är än just lek […] det gäller bara att se till så att dialogen blir tillräckligt 

levande. Eller lekfull om du så vill. För när leken ska gestaltas är det skillnad på lek och exercis. 

Jag har varit på gudstjänster där liturgin utförs just som exercis, utan verklig dialog. Då blir den 

ointressant, stendöd, hur skicklig liturgen än är i något slags teknisk mening (Gustafsson, 2013). 

 

I häftet Varför sjunger dom inte när vi spelar? utgivet av Sveriges Kyrkosångsförbund, 

betonar författarna vikten av att psalmsången inte leder till att utestänga församlingen, utan 

tvärtom bjuder in till dialog: 

  

Kyrkomusikerns viktigaste uppgift är att medverka till en fungerande församlingssång […] 

Psalmsången är inte till för att skapa nödvändiga pauser mellan det talade och det lästa i 

gudstjänsten. Inte heller är dess syfte enbart att understryka gudstjänstens talade budskap, utan 

också att dra in församlingen i gudstjänstens skeende. Om psalmsången, och annan liturgisk 

musik, istället utestänger, motverkar den sitt syfte. Allt som medverkar till förbättrad psalmsång 

bidrar samtidigt till att förbättra all liturgisk sång. Därmed utvecklas gudstjänstfirandet kvalitativt 

(Norrgård, 1994, s. 1). 

 

Även här pekas psalmsången ut som en viktig faktor för att inkludera gudstjänstdeltagarna i 

riten – författarna menar att det är en kyrkomusikers viktigaste uppgift att få till en 

fungerande församlingssång. Kyrkomusikern har en central roll när det gäller gudstjänstens 
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musik och inte minst att leda deltagare i gemensam sång. Detta är något som betonas också i 

Svenska kyrkans plattform för musik: 

 

Kyrkomusikern är en central kompetens för musiken i kyrkan. I kyrkoordningen betonas detta 

genom att minst en kyrkomusiker ska finnas anställd i församlingen. Med kyrkomusikern 

säkerställs en professionell hållning och god kunskap om kyrkans musik (Svenska kyrkan, 2018, s. 

3). 

 

Antagandet om församlingens delaktighet i den gemensamma sången i gudstjänsten kan sägas 

utgöra grundbulten i den här studien. Efter den bakgrund som här presenterats ges nu en kort 

överblick över de tidigare studier som finns publicerade i ämnet. Här görs inte anspråk på att 

ge en fulltecknad bild av den litteratur som allmänt rör ämnet församlingssång. Istället har ett 

urval av sådan litteratur behandlats som har ett särskilt fokus på frågor som rör hur en 

kyrkomusiker kan gå tillväga för att få människor att delta i gudstjänstens gemensamma sång. 

Därefter presenteras den metod som jag använt mig av för att tillägna mig informanternas 

utsagor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

LITTERATURÖVERSIKT 
 

Beaktat studiens syfte; att utröna hur kyrkomusiker kan gå tillväga för att engagera 

gudstjänstdeltagare i den gemensamma sången, är den litteratur som står tillbuds i ämnet 

relativt begränsad. Under de senaste decennierna har ett antal metodböcker utgivits, med 

särskilt fokus på hur kyrkomusikern kan engagera församlingen till gemensam sång. Dessa 

metodböcker är författade av erfarna kyrkomusiker och har en tydlig ”praktisk” inriktning.   

  

I boken Spela sjungande, som publicerades ett par år efter att Den svenska psalmboken 1986 

gavs ut, ligger tonvikten på vilka möjligheter orgelspelet som praktik har för att utveckla 

församlingssången och detta med särskild tanke på hur den aktuella koralboken reviderats: 

”Här finns en strävan att förse varje enskild koral med tidstypisk sats och harmonisering. Den 

enskilda koralen och psalmstrofen kräver ofta många överväganden och ställningstaganden” 

(Blomberg, et. al. 1989, s. 3). Författarna betonar vikten av tempoval för varje specifik psalm, 

där hänsyn bör tas till psalmens ursprung och karaktär (ibid). 

 

Även om orgeln har en lång tradition som kyrkomusikerns främsta arbetsredskap och har sin 

givna plats i de flesta av Svenska kyrkans kyrkorum framhåller bl.a. Göran Blomberg att 

strävan efter pluralism och ekumenisk bredd i Den svenska psalmboken 1986 också måste 

resultera i en bredd vad gäller instrumentackompanjemang:  

  

Här skymtar en praktisk svårighet i själva koralboken. Urvalet i psalmboken täcker medvetet en 

mycket stor bredd. Koralboken har velat spegla detta genom stilistisk variation i 

harmoniseringarna. Ändå innehåller koralboken fyrstämmiga orgelsatser till alla psalmer. 

Koralbokens konsekventa erbjudande om orgelsatser är en praktisk hjälp som emellertid kan leda 

vilse. Allt kan inte, allt bör inte utföras på orgel. Kompletteringen finns till hands i andra 

instrument (Blomberg, et. al. 1989, s. 16-17). 

 

Vidare föreslår Blomberg att en eller två psalmer kan övas med församlingen en kvart före 

gudstjänsten, för att på så sätt gynna en effektiv inlärning av psalmerna (Blomberg, et. al. 

1989, s. 79-82).  

 

Den holländske organisten Klaas Bolt menar i sin artikel Congregational Singing in a Crisis 

Situation att den allmänna sången i gudstjänsten, där deltagarna vågar sjunga ut, från 1850-

talet och framåt har fått stå tillbaka för ett ideal av mera ”finputsad” psalmsång. Bolt jämför 
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med allsången på fotbollsmatcher, där det inte ställs krav på ”fin” sång, men där de 

församlade vågar sjunga ut (Bolt, 1979, s. 190-221; Högberg 2013, s. 60-61). En av 

anledningarna till idealet om den finputsade sången är, enligt Bolt, efterkrigstidens orglar och 

dess övertonsrika klanger – i kontrast till de tidigare orglarna med sin breda och fundamentala 

klang. I den ljusa klangen hörs den enskilda sångrösten tydligare, vilket lägga band på den 

individuella sångaren. Därtill, menar Bolt, har det ljusa idealet drivit fram ett alltför högt 

tempo i psalmsången. Vad Bolt förespråkar är således en kraftfull orgelklang, tydlig 

artikulation och långsammare tempo (Bolt, 1979, s. 190-221; Blomberg, 1989, s. 14-15). 

 

Författarna till häftet Varför sjunger dom inte när vi spelar? ser ett hinder för god 

kommunikation mellan organisten och församlingen – nämligen orgelns placering – och 

föreslår därför en ledare av psalmsången i ambon (d.v.s. talarstolen) för att på så sätt öka 

förutsättningarna för god psalmsång. Vidare föreslås att gudstjänstdeltagarna uppmanas till att 

sitta närmre varandra, att församlingen kan ha en egen ”psalmlista” där ett antal psalmer 

återkommande sjungs i gudstjänsten och att den gemensamma psalmsången samt numret i 

psalmboken tydlig pålyses före sångens början (ibid). Författarna framhåller också den 

responsoriala sången som en möjlighet i och med 1986 års psalmbok: ”En bredare användning 

av detta sångsätt kan stärka sången i våra gudstjänster … fördelen med responsorial sång är 

att församlingen inte behöver läsa i psalmboken utan kan se och uppleva processionen” 

(Norrgård, 1994, s. 11). Här framhåller författarna gudstjänsten som något vi kan uppleva 

med våra sinnen och fortsätter: ”Den fysiska rörelsen är inte oviktig för 

gudstjänstupplevelsen. Man firar gudstjänst med hela sin kropp. Musik är också en fysisk 

upplevelse” (Norrgård, 1994, s. 5).  

 

Den amerikanska evangeliskt lutherska kyrkan, ELCA, har i sitt arbete med 

gudstjänstförnyelse tagit fram materialet ”Principles for Worship” (Evangelical Lutheran 

Church in America, 2002). I avsnittet ”Music and the Christian Assembly” ställs ett antal 

principer för församlingssången upp och här har inte minst kören en viktig ledningsfunktion:  

  

I kyrkan är det främsta musikinstrumentet den mänskliga rösten […] församlingen är den primära 

ensemblen  […] i den lutherska gudstjänsttraditionen stödjer och berikar kören församlingssången 

(Evangelical Lutheran Church in America, 2002, s. 26-38). 
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I den litteratur som hittills redogjorts för presenteras mer eller mindre handfasta råd och 

metoder om hur en kyrkomusiker kan gå tillväga för att engagera gudstjänstdeltagare i 

gemensam sång. Härvidlag saknas svensk forskning om hur kyrkomusiker utövar sin praktik, 

med avseende på att entusiasmera församlingssången. Det finns med andra ord metodböcker 

som kan sägas vara ”goda råd från en kyrkomusiker till en annan”, men det saknas studier i 

hur kyrkomusiker talar om sin praktik och sitt förhållningssätt till delaktighet i 

församlingssång idag, i en svensk kontext. I den amerikanska studien ”The Sounds of Our 

Offerings”, har forskaren Charlotte Kroeker intervjuat kyrkomusiker i nio församlingar från 

tre olika samfund i USA; Katolska kyrkan, Presbyterianska kyrkan samt Episkopalkyrkan. De 

verkar i skilda miljöer, men tjänstgör alla i församlingar med ett välfungerande musikliv och 

med levande församlingssång (Kroeker, 2011, s. 8). En av dessa kyrkomusiker berättar hur 

han arbetar medvetet med att öka församlingens delaktighet i den gemensamma sången: 

  

Ibland studeras psalmen in med församlingen i själva gudstjänsten; kören sjunger igenom en vers 

och församlingen repeterar. Ibland introduceras en ny psalm på en viss söndag och sjungs sedan 

tre eller fyra söndagar i följd (Kroeker, 2011, s. 61). 

 

En annan av kyrkomusikerna i studien problematiserar den dominans som orgeln kan komma 

att få vid församlingssång: ”mitt mål är att få människor att våga sjunga, det får inte bli en 

tävling mellan församlingen och orgeln” (Kroeker, 2011, s. 113). En av studiens deltagare 

pekar också på vikten av ett väl genomtänkt psalmval – något som faller tillbaka på 

gudstjänstens ledare: 

 

Ett aktivt deltagande i församlingssången bygger först och främst på deltagarnas egen vilja, men 

också på att gudstjänstens ledare har lagt ner stor omsorg på att välja psalmer som församlingen 

känner igen och att förbereda församlingen noga när nya psalmer väljs. Slutligen måste också 

organisten vara kapabel att leda församlingssång (Kroeker, 2011, s. 103). 

 

Den litteratur som här presenterats ger exempel på hur kyrkomusiker kan arbeta med att 

underlätta församlingens gudstjänstsång. Som tidigare konstaterats råder det brist på litteratur 

i ämnet, i synnerheten på sådan med forskningsinriktad karaktär. Vad som dock kännetecknar 

såväl metodböcker som forskningslitteratur är att fokus läggs vid kyrkomusikern som ledare. 

Denna ledarfunktion kan utövas från orgelpallen, där ett genomarbetat orgelspel tjänar till att 

underlätta församlingens deltagande i sången. Det kan också ske med hjälp av en genomtänkt 

pedagogik; alltifrån att göra medvetna psalmval till att verka för att församlingen inkluderas i 
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den gemensamma sången genom pedagogiska gester. I föreliggande studie vill jag ta reda på 

hur informanterna ställer sig till de metoder som presenteras i den litteratur som här 

redovisats. 
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METOD  
 

Den forskning som sysselsätter sig med att försöka tolka och förstå texter kallas vanligen 

hermeneutisk (Kvale, 1997, s. 49). Hermeneutiken har sitt ursprung i medeltidens tolkningar 

av Bibeln och kom under 1800-talet att användas inom de estetiska vetenskaperna för att 

under 1900-talet vidgas till att bli ”läran om tolkning i allmänhet […] inte bara av texter utan 

av alla slags mänskliga handlingar, samhälleliga företeelser och mycket annat av det som 

faller inom ramen för samhälls- och beteendevetenskaperna.” (Hartman, 2004, s. 106). Till 

skillnad från positivisten, som strävar efter mätbara resultat att analysera, intresserar sig den 

hermeneutiska forskaren snarare för hur verkligheten uppfattas. Filosofen Wilhelm Diltheys 

ord ”Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi” (Ödman, 2007, s.39) tydliggör en skiljelinje 

mellan dessa vetenskapliga perspektiv.   

  Den hermeneutiska tolkningen sker i flera steg där forskningsprocessen pendlar mellan att 

se till helhet och delar (Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 32). Det går att förstå processen som 

en hermeneutisk cirkel:  

  

Förståelsen av en text sker genom en process i vilken de enskilda delarnas mening bestäms av 

textens helhetliga mening, sådan den föregrips. Den närmare bestämningen av de enskilda delarnas 

mening kan så småningom förändra den ursprungligen föregripna meningen hos helheten, som 

återigen kan komma att förändra meningen hos de enskilda delarna och så vidare. En sådan 

hermeneutisk texttolkning är i princip en oändlig process, men upphör i praktiken när man har 

kommit fram till en rimlig mening, en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser (Kvale, 

1997, s. 50).  

 

Den kvalitativa intervjun 
 

Den typ av kunskap som jag vill inhämta i den här studien är yrkesverksamma personers 

upplevelser av sin praktik. För att på bästa sätt kunna ta del av dessa informanters utsagor har 

jag valt att använda mig av den halvstrukturerade kvalitativa intervjun som 

datainsamlingsmetod. Den norske psykologen Steinar Kvale beskriver hur ny kunskap 

produceras i spänningsfältet mellan intervjuarens och intervjupersonens åsikter. Den 

kvalitativa forskningsintervjun har till syfte att ”erhålla beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s. 117). Den 

halvstrukturerade intervjun omfattar ett antal teman och uppslag till frågor – samtidigt som 

intervjuaren kan göra förändringar under intervjuns gång och vara lyhörd för den intervjuades 

svar. Forskningsintervjun liknar det vardagliga samtalet, men har till skillnad från detta ett 
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tydligare syfte, riktning och struktur (Kvale, 1997, s. 13).  

  Bill Gillham menar i sin bok Forskningsintervjun: tekniker och genomförande att 

förberedelserna för en kvalitativ intervju är av största vikt (Gillham, 2008, s. 104). Gillham 

delar in intervjufasen i fem steg. Det första steget är förberedelsefasen; här tog jag kontakt 

med de tilltänkta informanterna för att ta reda på om de hade intresse av att delta i studien. Vi 

bokade tid och plats och jag informerade om premisserna för intervjun. I förberedelsefasen 

skrev jag också ett större antal intervjufrågor som jag sedan sorterade in i teman och skapade 

på så sätt en intervjuguide som jag kunde utgå från i intervjuerna (Kvale, 1997, s. 121). De tre 

intervjuerna ägde rum under loppet av en dryg månad. Intervjuerna blev mellan 60 och 90 

minuter långa, spelades in på mobiltelefon och transkriberades sedan till text. Gillham kallar 

det andra steget för den inledande kontakten; här frågade jag inledningsvis om informantens 

bakgrund och hur vägen till kyrkomusikeryrket sett ut. Detta steg ledde sedan över i den så 

kallade orienteringsfasen där informanten fick tillfälle att berätta om sin nuvarande kontext 

och hur erfarenheterna i det aktuella ämnet såg ut, för att såsmåningom leda till den 

substantiella fasen där studiens centrala frågor ställdes.  I den avslutande fasen fick 

informanterna tillfälle att svara på några kortare frågor samt möjlighet att komplettera med 

andra tankar om ämnet (Gillham, 2008, s. 111). Alla intervjuer utgick från den intervjuguide 

som jag arbetat fram, men jag lät sedan informanternas svar styra frågornas karaktär.  

 Traditionella samhällsvetare har ibland hävdat att den kvalitativa forskningsintervjun inte 

räcker till som vetenskaplig metod (Kvale, 1997, s. 60). Här kan invändas att den kvalitativa 

forskaren inte söker efter en absolut sanning, utan utgår från att verkligheten kan uppfattas på 

en mängd skilda sätt (Hedin, 1996, s. 3). I forskningsintervjun förvandlas de talade utsagorna 

om verkligheten till text som sedan forskaren söker tolka och förstå (Kvale, 1997, s. 49).  

 

Tematisk analys 
 

Utifrån en hermeneutisk arbetsmetod kan vi alltså se informanternas utsagor som tolkningsbar 

text. Således är nästa steg att analysera och kategorisera detta material i en växelverkan 

mellan del och helhet. En modell för analys som stämmer väl överens med processen i den 

hermeneutiska cirkeln, och som jag valt att använda mig av i studien, är vad psykologerna 

Victoria Braun och Victoria Clarke (2006) kallar den tematiska analysen. Modellen används 

för att blottlägga och analysera mönster i insamlad data och beskrivs av Braun och Clarke 

som en förhållandevis enkel metod för forskaren att lära sig behärska. Därtill menar 

författarna att metoden lämpar sig väl för att sammanfatta de generella dragen i en större 
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mängd data och ge en bred beskrivning – en så kallad ”thick description” (Braun & Clarke, 

2006, s. 79). Den tematiska analysen ger oss dock inte några strikta anvisningar för hur teman 

ska väljas ut, här är det forskarens egna bedömningar och temat i förhållande till den 

övergripande forskningsfrågan som måste ligga till grund för urvalet (Braun & Clarke, 2006, 

s. 82) Författarna beskriver den analytiska processen enligt följande: 

1. Forskaren bekantar sig med det insamlade datamaterialet; transkriberar, läser igenom 

texten ett flertal tillfällen och antecknar tankar och idéer. 

2. Forskaren kodar det insamlade materialet; här analyseras och grupperas textavsnitt. 

3. Forskaren söker efter teman; de kodade texterna samlas i relevanta teman. 

4. Forskaren granskar teman; här ställs återigen del mot helhet, teman ställs i relation till 

kodad text. 

5. Forskaren definierar och namnger teman; här sker en löpande analys där de aktuella 

temana utkristalliseras och definieras tydligare än i det fjärde steget. 

6. Forskaren skriver fram resultatet; här sker den slutgiltiga analysen som relaterar 

tillbaka till forskningsfrågan, beskrivande exempel lyfts fram och bildar tillsammans 

med analysen ett narrativ där forskaren visar att den aktuella metoden stämmer 

överens med den slutgiltiga analysen.  

(Braun & Clarke, 2006, s. 87).  

Jag har i den analytiska processen följt ovanstående modell, även om vissa punkter har bytt 

plats med varandra. Resultatanalysen sker enligt denna process samtidigt som resultatet skrivs 

fram och bildar därmed ett sammanhållet avsnitt. Jag har strävat efter att låta informanterna 

föra ett slags samtal – det innebär att deras utsagor inte presenteras var för sig utan hela tiden i 

dialog med varandra. Detta blir på så sätt en del av den hermeneutiska processen där de 

enskilda delarna sätts i en kontext och bildar en större helhet. 

 

Urval 
 

I centrum för den kyrkomusikaliska verksamheten inom Svenska kyrkan står den anställde 

kyrkomusikern. Dennes kompetens består i första hand av det musikaliska hantverket; bl.a. 

sång, spel och körledning – men också av att vara pedagog, ledare, administratör och 

inspiratör (Tobin, et al. 2001, s. 223-224). I varje församling måste det, enligt 

kyrkoordningen, finnas anställd minst en kyrkomusiker med organist- eller kantorsbehörighet 

(34 kap. 1 §, 3 st., Svenska kyrkan, 2018) och därtill i varje stift en domkyrkoorganist som 
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tjänstgör i stiftets domkyrka (34 kap. 2 §, Svenska kyrkan, 2018). Alla de 13 stiften i Svenska 

kyrkan har dessutom en musikkonsulent eller stiftsmusiker vars främsta uppgift består i att 

understödja kyrkomusikerna i stiftets församlingar (Kyrkomusikernas riksförbund, 2018).   

 

I mitt arbete med att välja ut lämpliga informanter för studien har jag eftersträvat 

kyrkomusiker med erkänd kompetens och helhetssyn i det aktuella ämnet. Jag har valt att 

intervjua två domkyrkoorganister; Mattias Wager i Stockholms stift och Sara Michelin i 

Linköpings stift samt en stiftsmusiker; Karin Wall-Källming i Linköpings stift. Dessa tre 

musiker besitter en omfattande kompetens i ämnet, dels genom sina utbildningar och dels 

genom sin långa erfarenhet både som utövande musiker och lärare/inspiratörer. De har också 

erfarenhet från kyrkorum av skilda slag, vilket i sin tur ställer olika typer av krav på att leda 

psalmsången i gudstjänsten.  

 

Vetenskapsrådet (2018) menar att samhällets medlemmar har rätt att kräva att forskning 

bedrivs och på samma gång rätt att avstå från obefogad insyn i den egna personliga sfären. 

Dessa krav; forskningskravet och individskyddskravet måste alltid, menar Vetenskapsrådet, 

vägas mot varandra: 

 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som 

långsiktiga följder skall därvid beaktas (Vetenskapsrådet, 2018, s. 5) . 

 

Vetenskapsrådet menar att individskyddskravet kan preciseras i fyra krav; informationskravet 

– vilket innebär att forskaren skall informera de berörda deltagarna om syftet med studien och 

deltagandet, samtyckeskravet – vars syfte är att garantera att deltagarna i studien alltid har rätt 

att besluta över sin egen medverkan, konfidentialitetskravet – som betyder att personuppgifter 

om studiens deltagare i möjligaste mån skall hållas konfidentiellt, samt nyttjandekravet – 

vilket innebär att de insamlade personuppgifterna bara får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2018, s. 7-14). I föreliggande studie presenteras alla informanter med namn 

och uppgift om var de är verksamma. Informanterna har valts ut med tanke på deras 

kompetens och offentliga positioner i Svenska kyrkans musikliv. Jag menar att de 

ståndpunkter och utsagor som framkommer i intervjuerna mycket väl hade kunnat uttalas av 

informanterna i ett offentligt sammanhang – de är alltså inte av konfidentiell karaktär. 
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Informanterna är i sina yrkesroller vana att uttala sig offentligt i den typen av frågor som 

denna studie aktualiserar och det är inte omöjligt att ett samtal mellan dessa tre personer, 

liknande det som förs i resultatpresentationen, hade kunnat äga rum i ett offentligt forum. Vid 

en eventuell anonymisering av informanterna hade jag, för att vara konsekvent, även behövt 

avidentifiera deras yrkesroller; det finns tretton domkyrkoorganister och lika många 

stiftsmusiker i Svenska kyrkan, vilket hade gjort det svårt att inte röja identiteten på de 

medverkande trots en avidentifiering av namnen. Mot bakgrund av detta menar jag att en 

avidentifiering av informanterna inte hade gagnat studien. Alla de medverkande 

informanterna har, oberoende av varandra, ställt sig positiva till att framträda med namn och 

givit sitt skriftliga tillstånd till att delta i studien utan att avidentifieras.   
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INFORMANTERNA 
 

Karin Wall-Källming är sedan år 2003 anställd som stiftsmusiker i Linköpings stift och 

ansvarar bland annat för rekrytering av kyrkomusiker och fortbildning för stiftets 

kyrkomusiker. Karin har en bakgrund som kyrkomusiker i församlingstjänst och har varit med 

och arbetat fram den nya kyrkohandbok för Svenska kyrkan som togs i bruk år 2018. Jag 

träffade Karin på stiftskansliet i Linköping i mitten av maj 2018. Karin kommer i den löpande 

texten att förkortas KWK. 

 

Mattias Wager är sedan år 2006 anställd i domkyrkoförsamlingen i Stockholm och utnämndes 

2011 till domkyrkoorganist. Mattias har en bakgrund som konserterande organist och som 

lärare i orgelspel och improvisation på flera av landets musikhögskolor. Jag träffade Mattias 

efter en högmässa i Storkyrkan i början av april 2018. Mattias kommer i den löpande texten 

att förkortas MW. 

 

Sara Michelin är sedan år 2013 anställd i domkyrkoförsamlingen i Linköping och utnämndes 

2015 till domkyrkoorganist. Sara har tidigare arbetat i flera församlingar i Linköpings stift, 

bland annat i den församling där jag själv nu är anställd. Hon har också fungerat som 

förbundsdirigent för Sveriges kyrkosångsförbund. Jag träffade Sara i Linköpings domkyrka i 

mitten av maj. Sara kommer i den löpande texten att förkortas SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

RESULTAT 
 

Intervjuerna med de tre informanterna är vad som ligger till grund för resultatet i den här 

studien och redovisas i det följande. Alla de tre informanterna började med att berätta om sin 

bakgrund som kyrkomusiker, hur yrkesbanan sett ut och vilka influenser som påverkat dem i 

yrkeslivet. Alla informanterna började spela orgel i ung ålder och nämner lärare och 

förebilder som fått dem att våga satsa på kyrkomusikeryrket. Alla tre har också redan i 

tonåren, före påbörjad kyrkomusikerutbildning, börjat vikariera som musiker i kyrkan; spelat 

på gudstjänster och förrättningar.  

 

Influenser från andra kyrkomusiker – ett arv att förvalta? 

Alla tre informanterna har lärt sig att spela orgel före påbörjad kyrkomusikerutbildning. Den 

lokala kyrkomusikern har fungerat som lärare och bidragit till att lägga en musikalisk grund 

för informanten att bygga vidare på vid utbildningsinstitutioner för kyrkomusik. Karin, som 

påbörjade sin yrkesbana under tidigt 70-tal menar att det har skett en förändring i synen på 

kyrkomusik under de snart femtio år som hon arbetat som kyrkomusiker. När Karin började 

sin yrkesbana var orgeln det dominerande instrumentet för ackompanjemang av psalmsång i 

kyrkan. Att använda andra instrument var ovanligt och på sina håll fanns det ett massivt 

motstånd mot att införa modernare genrer i gudstjänstsammanhang: 

 

Jag blev utskälld när jag tog med brorsan på gitarr på 70-talet. Sången hette ”Andens frukt”. Han 

spelade i D-moll i versarna så kom jag in på kompet i refrängerna och kören älskade sången och 

folk sjöng med liksom, jag hade delat ut den så alla kunde vara med. Då blev jag inkallad till 

kyrkoherden, jag hade tagit in djävulens instrument i kyrkan (KWK). 

 

Idealen har ibland sett olika ut mellan yrkesaktiva kyrkomusiker och utbildningsväsendet – 

Mattias berättar om det paradigmskifte som sker under hans tid vid musikhögskolan: 

 

Jag är uppfostrad av folk som hade sina rötter i nysaklig kyrkomusik. Det var så jag fick lära mig 

först när jag var tonåring. Sen när jag började musikhögskolan, det var precis då det sköljde en ny 

våg över Sverige och komponenter i den var dels att man återupptäckte den svenska lilla 

koralorgeln från landsbygden i kombination med att Klaas Bolt från Holland kom hit och visade 

upp ett annat sätt att spela koraler. Han spelade så fruktansvärt musikaliskt, generöst, brett, fast 

inte trögt, lekfullt. Men han ingöt energi och någon slags vokal energi i sitt spel, han gjorde saker 

med allt hur han lade satsen som fick oss att sjunga mer än vad vi trodde att vi kunde, orkade och 
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ville. Jag är lite influerad av det här lite flödigare, lite mer vokala sättet att förhålla sig till 

psalmspel, så det tog jag till mig i ganska stor utsträckning och det undervisade jag då (MW). 

 

Mattias träffade och lyssnade till Klaas Bolt vid dennes seminarium i Västra Eneby kyrka i 

Östergötland i början av 90-talet. Mattias berättar hur han blev ”blown-away” av hur Bolt 

spelade till psalmsången: ”vi sjöng så vi skrek, vare sig vi ville eller inte” (MW). Mattias 

menar att det vid den här tiden sker en slags motrörelse mot det som Bolt kallar ”finputsad” 

psalmsång med ett övertonsrikt orgelackompanjemang och ett alltför högt tempo i sången. 

Mattias refererar till boken Spela sjungande (Blomberg, et. al., 1989) som han menar är 

påverkad av Bolts tankegods och verkar i samma anda. Han ställer sig dock kritisk till idén 

om att förse varje enskild koral med tidstypisk sats och harmonisering: 

 

Det fanns väl ett koncept som ligger som en underström i Spela sjungande även om det inte sägs 

rakt ut av alla där är att man ska välja spelsätt efter stil på psalmerna och det är jag väldigt 

skeptiskt till därför att det bygger på vad vi tror idag var en spelstil då, vi vet ju inte ens alls i 

vilken utsträckning församlingen sjöng på den tiden – vi har ganska dimmiga föreställningar om 

församlingen och hur den förväntades sjunga förrän efter 1697 och kom den först då så var det nog 

inte spritt på länge än så att säga. Eller var det så att dom sjöng fast inte med instrument? Hur lät 

det egentligen när man spelade orgel, det vet vi ju inte heller. Det är kul med spekulation men den 

kan inte vägleda en i ett brukarperspektiv tycker jag (MW). 

 

Mattias menar att vi har för ”lite på benen” för att med säkerhet kunna veta hur koralerna 

ackompanjerades vid tiden för dess tillkomst och att det således blir fel att försöka driva 

tanken om det tidstypiska spelet för långt. Sara är inne på samma linje och menar att 

koralbokens sats i själva verket inte är särskilt tidstypisk ”den sättningen som står där är ju 

framförallt inte från den tiden utan det är väl typ Harald Göransson eller nån annan som har 

bestämt att sådär ska vi spela psalmer” (SM).   

  Överlag tycks de tre informanterna ha en viss distans till koralboken och dess förslag till 

orgelsats. Alla tre menar att kyrkomusikern måste våga lämna koralbokens förslag till 

orgelsats för att på så sätt utforska vad som fungerar i praktiken. Sara pekar på vikten av att 

lyfta fram psalmmelodin som sådan och problematiserar harmoniseringen i koralbokens 

orgelsats: 

 

Jag tror att man ska våga lämna koralboken. Jag tycker att alla borde bli bättre på att träna sig 

spela efter melodin. Om man harmoniserar om på varje fjärdedel blir det väldigt stompigt, om man 

inte är jätteflink och kan göra det smidigt sådär (SM).   
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Karin refererar till kyrkomusikern Britta Snickars, som tidigare arbetat som lärare i orgel på 

kyrkomusikerutbildningen vid Stora Sköndal:  ”Hon brukar säga såhär: koralsatsen är där 

som grund, men ju mer man kan hitta på som gör det enklare för folk att sjunga desto högre 

betyg ska man ha i liturgisk orgel” (KWK). Här tycks finnas ett slags bruksfokus – det 

liturgiska spelet ska tjäna till att underlätta psalmsjungandet. Samma tankegods finns hos 

Mattias, som beskriver hur han kan välja att spela något helt annat än den orgelsats som finns 

i koralboken, för att på så sätt inspirera gudstjänstdeltagare att vilja sjunga med i 

psalmsången:   

 

Allt som får en att vilja sjunga med i ”Jesus Kristus är vår hälsa” är bra. Det jag ibland gör men 

en sån psalm, det är en av dom saker som jag är tämligen säker på att man inte gjorde på den tiden, 

det är att jag kanske simulerar ett litet renässansband som bjuder upp till dans. Jag kanske spelar 

en liten sån här trumgrej i pedalen – men det är för att sända ut en annan signal, det är för att ge 

färg åt den och plocka fram nånting ur den. Harald Göransson skulle gillat det tempot som uppstod 

då, men han skulle inte haft samma medel för att åstadkomma det utan han hade nog velat att jag 

spelade som det står i koralboken (MW). 

 

Det tycks hos informanterna finnas en kritik, likt den som framförs i Spela sjungande 

(Blomberg, et. al., 1989), mot själva idén om att alla koraler stöpts i fyrstämmig 

orgelsats med ny harmonisering på i princip varje pulsslag. Sara och Mattias nämner 

Harald Göranssons inflytande över den senast utgivna koralboken och det tycks hos de 

båda finnas en respekt för Göranssons musikaliska kunnande och på samma gång en 

kritik mot dennes något rigorösa idéer om orgelackompanjemang till psalmsång. Sara 

berättar att hennes mor, även hon organist, fått ett brev av Göransson där denne beskrev 

ett tillfälle då han passerat Saras hemort och besökt en kyrka där den då trettonåriga 

Sara övade koralspel vid orgeln. Göransson lär ha skrivit ”det gladde mig mycket att 

höra att hon spelade helt enligt koralbokens sats” (SM). Mattias menar att Göranssons 

syn på psalmsång är abstrakt och präglas av körestetik – det ska låta bra. Han refererar 

till ett möte med Göransson på musikhögskolan i Piteå, där denne uppmanade både 

organist och sjungande elever att musicera svagare. Mattias har inte samma synsätt på 

orgelackompanjemang till psalmsång och hävdar istället: ”Det viktiga är att man deltar. 

Och allt som gör det lätt och roligt att delta är ju därmed funktionellt och ett medel för 

att verkliga målet” (MW).  
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Även om informanterna tycks ha ett relativt avslappnat förhållande till den tradition de 

står i så framhävs ändå vikten av att förvalta traditionen. Sara reflekterar över 

traditionens betydelse i vår tid och menar att den fyller en funktion för 

nutidsmänniskan: 

 

Jag tror att vi behöver veta om i vår tid att vi lever i en gammal tradition, att vi inte bara lever på 

2000-talet, vi som lever nu, utan att det har funnits medmänniskor jättelångt tillbaka. Att det finns 

den här förankringen bakåt som jag tror många skulle behöva. Inte bara att vi ska göra gamla saker 

men bara vetskapen att här har vi människor som tänkt och levt långt tillbaka. Man kan undra vad 

som ska hända nästa gång man ska revidera psalmboken, vad som ska hända med alla 

”femhundrapsalmer” [psalmer ur den svenska psalmboken som är unika för Svenska kyrkans 

utgåva; 326-700, förf. anm.] och det där kan man känna olika för, det finns många man kan ta bort 

– men också sorgligt eftersom det är ett så tydligt svenskt arv från 1600-talet att ha en gemensam 

sångbok (SM). 

 

Traditionen kan, enligt Sara, fungera som en brygga till tidigare generationer och bidra till 

fördjupad förståelse för dessa – något som vi kan lära av även i vår tid. Mattias hävdar även 

han att det finns en poäng i att förvalta traditionen: 

 

Jag känner en kärlek till traditionen i den betydelsen att det finns väldigt mycket äldre musik både 

i repertoaren och i psalmböcker och i mässmusik som jag tycker om – som musik betraktat, jag 

tycker om uttrycket, att det är väl ingångna skor som håller och jag ser ingen anledning varför man 

inte ska låta dom skorna vandra vidare till nya användare (MW). 

 

Musikalisk kontakt och kommunikation 
 

När jag ber informanterna beskriva vad det är som sker när psalmsången verkligen fungerar i 

en gudstjänst, då informanterna som ledare av psalmsången har känt sig nöjda med sin insats, 

får jag olika svar – men en sak är alla överens om; det uppstår en speciell känsla i rummet när 

psalmsången fungerar bra:  

 

Man har musikalisk kontakt. Det märker man på nåt lustigt sätt, den helige ande eller nåt, man 

märker att dom hänger med i versarna och att dom sjunger (KWK). 
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Karin beskriver att det märks när kyrkomusikern har kontakt med församlingen och menar att 

det yttrar sig i deras deltagande i sången. Även Sara beskriver det som att det uppstår en 

känsla i rummet:  

 

Man känner ju tydligt om det funkar i sammanhanget. Man hör inte riktigt där framme om folk 

sjunger men ibland kan det väl uppstå nån känsla av ”schwung”, att det här fungerar i rummet och 

i helheten. Jag tror att det är mer en känsla än en konkret grej (SM). 

 

Mattias beskriver en liknande känsla av ”flow” och menar att det handlar om att vara 

närvarande i det som sker: 

 

Det konstiga är att jag inte riktigt vet vad som kännetecknar det, jag vet inte varför det blir så 

ibland. Det är ordet som alla älskar nu; flow – jag kan känna att jag har flow ibland, det kan 

komma vid dem mest oväntade tillfällen, jag kan känna mig som, du vet, du bara seglar perfekt i 

synk, och får bärvågor i rummet just då. Det är hur man är närvarande i det man gör, oavsett vad 

man gör, som allting står och faller med. Konsten att lämna över till varandra utan att det verkar 

exercis. Det är intressant. Det handlar om att det inte ska vara exercis men att man vidmakthåller 

energin och närvarokänslan, det är ett framtidsarbetsfält för mig (MW). 

 

Precis som Håkan E. Wilhelmsson (Gustafsson, 2013) betonar Mattias vikten av att 

gudstjänsten inte blir för mekanisk, utan att det finns en energi och ett flöde i samspelet 

mellan de inblandade. För Mattias är samspelet med de andra deltagarna i gudstjänsten 

viktigt och han beskriver hur de som arbetar tillsammans med gudstjänsten ”kopplar 

upp” mot varandra innan det börjar: 

 

Jag måste ju vara mycket observant, mycket lyssnande, ta in rummet, människorna, i allt 

egentligen. Man kommer hit på morgonen strax innan det börjar och man byter några hastiga ord 

också. Det är ju också nån slags uppkoppling som sker här. Det behöver inte vara att man kommer 

överens om nåt särskilt eller säger något djupsinnigt. Jag tror att en viktig del för att det ska bli en 

bra gudstjänst är att alla som är med och bidrar på olika sätt mår så bra som det går och är i 

kontakt med varandra och sig själva så mycket som det går (MW). 
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Både Sara och Mattias samarbetar ofta med en kyrkomusikerkollega vid gudstjänsterna i 

respektive domkyrka. Oftast leder kollegan kör medan Sara och Mattias ackompanjerar. Sara 

beskriver samspelet med sin kollega som att de har ”samma puls i kroppen”: 

 

Jag och min kollega har nån slags feeling innan det börjar att det blir kul – vi ska sjunga dom här 

psalmerna. Vi har liksom samma puls i kroppen. Vi behöver inte se varandra när den ena spelar 

och den andra dirigerar utan vi känner det väldigt bra. Så jag tror att när hon och jag jobbar 

tillsammans då tror jag att det blir en känsla av att det här är inte nånting som går att förbereda 

utan man kan sina saker naturligtvis, det är jätteviktigt tror jag, men också att man vill något.  Så 

det är inte slentrianmalande av psalmerna (SM). 

 

Alla tre informanterna betonar vikten av kontakt – att gudstjänsten sker i samspel 

mellan präst, kyrkomusiker och gudstjänstdeltagare. Det framkommer dock vid alla 

intervjuer att informanterna upplever det problematiskt att sitta långtifrån de övriga 

gudstjänstdeltagarna: ”jag tycker det är svårt att få kontakt när man sitter på läktaren” 

(KWK). Sara beskriver att hon har dubbla känslor för orgeln som instrument:   

 

En del av oss organister har ju ett ganska komplext förhållande till instrumentet. På samma gång 

som det är världens mest levande instrument så är det ju världens mest stela och döda instrument 

som har svårt att närma sig människor. Det står där det står och man kanske är långt bort från dom 

man spelar för eller musicerar ihop med (SM). 

 

Mattias menar att kontakten är viktigt, oaktat det rör sig om en konsertsituation eller 

ackompanjemang till psalmspel: 

 

Om jag spelar en triosonat eller om jag spelar en psalm – det är ingen skillnad, jag måste upprätta 

nån form av kontakt. Jag har märkt att jag kan sitta på en läktare nån gång, när jag själv känner 

mig avtrubbad, jag kommer direkt och sätter mig och spelar och jag kan plötsligt känna i rummet – 

nu! Nu har vi kontakt.  

 

Sara menar att det går att överbrygga avståndet mellan kyrkomusikern och 

gudstjänstdeltagarna genom att kyrkomusikern gör sig mera synlig i gudstjänsten. Det 

kan t.ex. ske genom att ”mingla” med gudstjänstdeltagarna i anslutning till gudstjänsten: 
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Martin Modéus skriver nånstans att experten blir synlig som människa. Att man inte bara är 

organisten när man är här, inte vet jag om det förbättrar psalmsången. Men om dom vet att jag 

heter Sara och att jag bor i Norrköping och har tre barn och att jag dricker lite kaffe med dom och 

sen ser dom bara min ryggtavla när jag spelar orgel eller springer hit upp, då kanske det ändå 

spelar roll (SM). 

 

Även Mattias beskriver hur han upplever att kontakten mellan kyrkomusiker och församling 

är viktig. I Storkyrkan brukar tjänstgörande musiker berätta något kort om gudstjänstens 

musikinslag innan klockringningen:  

 

En del tror att finessen med det där är att ge människor ingångar till musiken så dom förstår vad 

dom hör, men det är helt onödigt egentligen, den verkliga finessen är att församlingen känner sig 

sedd, för att när dom känner sig sedda – ”aha, han kommer ner här och ser att vi är här” då känner 

dom att det är ett ”vi” och då känner dom, tror jag, att dom får en positiv förväntan på det som 

komma skall (MW). 

 

Vi har sett hur såväl författarna till Varför sjunger dom inte när vi spelar? (Norrgård, 1994) 

som till Sjung, kyrka sjung (Carlshamre, et. al., 2002) lyfter fram möjligheten till att använda 

sig av försångare i gudstjänsten, för att på så sätt underlätta samspelet mellan församlingen 

och organisten. Både Sara och Karin påpekar att om det ska finnas en försångare i 

gudstjänsten är det viktigt att eventuell ljudförstärkning är noggrant inställd:  

 

Jag har stått och sagt att man måste ha en försångare i mikrofon, men det blir som en soloröst som 

far omkring, det är svårt, det ska ju inte vara solosång, utan omsorgsfullt inställd ljudåtergivning, 

en vaktmästare som är medveten. Det ska inte ligga i nivå högt över församlingen. Dom hör inte 

vad dom sjunger då (KWK). 

 

Sara menar att själva funktionen som försångare fyller en funktion, oavsett om rösten är 

förstärkt: ”Jag tror ju på att en människa som står och gör ’såhär’ (lyfter armarna till impuls) 

eller ser glad ut eller har vackra ögon uppmanar till sång mer än en ryggtavla på en organist. 

Men egentligen skulle man nog vifta lite mer” (SM).  
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Ovan nämnda författare föreslår också att psalmerna tydligt pålyses i gudstjänsten, så att alla 

förstår vad som ska sjungas. Här har informanterna något olika uppfattning om vad som 

fungerar bäst: 

 

Vi gör det i domkyrkan på fredagsmässorna, då säger man ”nu ska vi sjunga den och den psalmen” 

jag har lärt mig att folk inte alltid förknippar siffrorna på tavlan med psalmnummer utan 

sidnummer någonstans (KWK). 

 

Mindre snack och mer verkstad är alltid bättre tycker jag. Meningen är att vi ska bli ett slags 

musicerande gemenskap i psalmsången, då är alla närvarande och tillsammans – då ska vi inte 

använda ett annat verktyg för att nå dit hän. Vi ska använda musiken som ett sätt att kommunicera 

(MW). 

 

Författarna till Spela sjungande (Blomberg, et. al., 1989) föreslår att ledaren av psalmsången 

kan öva psalmer med församlingen en stund innan gudstjänsten börjar. Författarna till Varför 

sjunger dom inte när vi spelar? (Norrgård, 1994) ställde sig, som vi såg, mera kritiska till det. 

Informanterna har olika tankar om vad som kan fungera i det sammanhanget: 

 

Det är inget fel på det men jag skulle inte vilja köra det till vardags. För det förvandlar 

psalmsången till en körsång som man ska öva på – jag ska försiktigtvis säga att här vill jag mera 

jobba med hur man underlättar i stunden. Det som jag inte tycker om ibland i kyrkomusik är att 

man är så mycket fröken och magister med goda intentioner, uppfostra folk och lära ut saker. Man 

måste liksom koppla upp oss mot människors egen vilja. En jättevarm inbjudan utan en massa 

löjliga åthävor. Det är bra när någon kan visa gestiskt. Det behöver inte vara att den dirigerar eller 

nånting. Nån som fysiskt visar – nu är det vår tur (MW). 

 

Karin och Sara menar att det kan vara lämpligt att öva psalmsång innan gudstjänsten om det 

finns behov av det just då – men i så fall bara en kort stund:  

 

Jag tror att man i så fall ska öva en psalm. Om man övar en psalm blir det inte jättejobbigt, dom 

flesta vill ha en stilla ro och närhet och så kommer då kyrkvärden och radar upp vad som ska 

hända i veckan, välkommen och sen ska man sjunga massa psalmer… men en psalm kan man öva 

(KWK). 
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Man kan inte öva alla psalmerna. Nån tror jag är bra. Allt som institutionaliserar, det tror jag inte 

på. Man måste göra det när anden kommer till en – idag, den här låten behöver vi öva, då tror jag 

att man kan göra det (SM). 

 

I gudstjänsten involveras alla deltagare i någon mån i den musikaliska upplevelsen – vare sig 

det är genom att spela, sjunga eller lyssna. På så sätt sker en musikalisk, fysisk 

kommunikation i varje gudstjänst: 

 

Musik är ju kroppsligt. Och det är den ju på alla sätt. Vare sig man sitter helt still och bara tar emot 

musik som lyssnare eller om man dansar eller spelar eller håller på så är det ju liksom nånting som 

när musiken funkar så förankras din kroppsliga upplevelse. Du hör att nån förflyttar tyngder, du 

hör liksom en sten som rullar – du känner en resår som spänns, eller du känner en snärt, alltså 

musiken ger oss hela tiden fysiska impulser och när vi sjunger så använder vi ju hela vår kropp på 

olika sätt (MW).  

 

”Man firar gudstjänst med hela sin kropp” skriver författarna till Varför sjunger dom inte när 

vi spelar? (Norrgård, 1994) och föreslår vidare att den responsoriala sången bör få ett större 

utrymme i Svenska kyrkans gudstjänster. Den responsoriala sången innebär att en försångare 

eller kör sjunger en fras som sedan församlingen repeterar. Sara berättar om ett tillfälle där 

responsorial sång fungerat särskilt bra i Linköpings domkyrka: 

 

Min kollega gick först och gestikulerade och inbjöd till sång. Det var underbart, det tror jag är sånt 

som funkar. Nån gång har vi övat innan, kören ställde sig i mittgången och vände sig ut mot 

församlingen och så övade vi något som dom skulle sjunga när dom gick in som sen också kom 

igen som psaltarpsalmomkväde (SM). 

 

Karin lyfter fram den responsoriala sången som ett medvetet inslag i den nya kyrkohandboken 

för Svenska kyrkan och att det kan vara en tillgång när alla gudstjänstdeltagare inte har ett 

gemensamt språk: 

 

Det är mer call-and-response, ett uttalat önskemål från kyrkomötet. Vi får tänka på att vi träffar på 

grupper som inte är så ofta i kyrkan och dom som inte kan det svenska språket. För 20 år sen 
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kanske det fanns en och annan från Finland och Ungern, men nu är vi så mångkulturella. Men är 

det någon som sjunger före så kan man ju sjunga likadant (KWK). 

 

Mattias talar också om det faktum att gudstjänsterna i Storkyrkan har en stor mångfald vad 

gäller etnicitet och språk, men menar att det finns andra metoder för att inkludera människor: 

 

Vi vet att varje söndag sitter ett antal människor här som trivs med att gå hit. Men det sitter 

ungefär lika många som aldrig varit här förut. Ställd inför detta har man bara ett val: vi måste göra 

det vi kan. Sluta spekulera i vad folk fattar. Dom vet att dom uppsökt en kyrka och är nyfikna på 

vad vi gör här. Dom förväntar sig inte att få sjunga en låt på arabiska, utan förväntar sig att få se 

vad vi sysslar med. Det finns en typ av nyfikenhet som vi alltid underskattar och en öppenhet som 

vi underskattar för vi själva är så tjockskalliga. Här kan man kort sagt sänka axlarna lite grand och 

sjunga sånger som är sångbara och som har ett innehåll och glädja sig åt en viss blandning och 

med små symboliska gester kan vi visa för folk från andra länder som inte kan vårt språk att dom 

är lika välkomna (MW). 

 

Konsten att välja psalmer 
 

Alla tre informanterna menar, i likhet med författarna till Svenska kyrkans plattform för musik 

(Svenska kyrkan, 2018) att psalmkännedomen har minskat bland folk i allmänhet. Karin 

berättar om arbetet med en förstudie till kommentarverket Psalmernas väg (Nisser, et. al., 

2014): 

 

Då skulle vi plocka ut några omistliga psalmer och vet du vad vi kom fram till? Att det som vi tror 

att alla kan, det kan inte alla. Vi gjorde små enkäter i församlingarna, vilka psalmer använder ni? 

Det slutade med att det blev nittionio omistliga psalmer som vi radade upp i en lista – använd dom 

här gärna så att inte dom också går förlorade – så ställde vi frågan: vilka psalmer av dom här 

använder ni i församlingarna? Och en del använde allihop men alltför många hade aldrig hört 

melodierna (KWK). 

 

I den tidigare nämnda musikplattformen menar författarna att en av anledningarna till den 

tynande psalmsången är att psalmsång inte längre står på schemat i skolan, något som även 

Sara reflekterar över: 

 

I lördags när jag spelade på dop i Mariakapellet, då var jag så trött efteråt. Vi sjöng ”Tryggare kan 

ingen vara” och ”Du vet väl om att du är värdefull” och ingen sjöng nånting. Jag spelade piano, jag 
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satt och sjöng dom i nacken på bakersta raden. Då kände jag en lätt desillusionerad känsla, för det 

är ju just det, jag vet inte om min generation möjligtvis kan fler psalmer. Man sjöng psalmer i 

skolan. Men din generation har ju inte gjort det. Man kanske inte har sjungit överhuvudtaget, det är 

nånting med det också – det handlar inte bara om att man inte kan psalmerna. Jag tror att dom 

människorna som satt här dom skulle känna sig obekväma med att sjunga med – här sitter deras 

kompisar och dom brukar inte sjunga tillsammans och så ska dom sjunga nåt ihop i kyrkan liksom. 

Det är liksom så många känslor som står i vägen för att man skulle göra det (SM).  

 

Mattias menar att den avtagande kännedomen om den kyrkliga kontexten å andra sidan kan 

leda till en större öppenhet hos människor som besöker kyrkan:  

 

Vi vet ju att det finns nästan inga kyrkliga insiders kvar i vår kontext heller, det finns nästan inga 

människor som är förtrogna med ”Jesus Kristus är vår hälsa” eller ”Ur djupen ropar jag till dig”, 

utan på ett välgörande sätt är det nästan som en nytändning på gång, unga vuxna börjar gå i kyrkan 

igen när deras barn sjunger i barnkören (MW). 

 

Sara talar också om en möjlighet till ”nystart” – där fokus behöver ligga på att få en yngre 

generation att våga sjunga: 

 

Just nu känner jag att vi måste börja om, jag tycker att vi kyrkomusiker behöver vara medvetna om 

att vi måste jobba med barnen och ungdomarna, att utbilda dom i att sjunga, att våga sjunga. Det 

handlar ju inte framförallt om att dom ska kunna den och den psalmen, det är en bieffekt av det 

hela. Men att liksom uppmana till sång och att våga, för man mår bra av det ju (SM). 

 

På frågan om psalmsången har blivit sämre under de år som Karin arbetat i kyrkan svarar hon 

att så inte är fallet. Visserligen har psalmkunskapen minskat – men hon ser en tendens att de 

som väljer psalmer gör det med omsorg om gudstjänstens deltagare.   

 

Jag tycker nog att sången blivit bättre, det var inte bättre förr. Jag tycker att man väljer sånger som 

man känner igen och törs sjunga med i. Dom som sjunger, dom sjunger, det har inte ändrat sig 

(KWK). 

 

Karin noterar dock att det fortfarande tycks finnas en känsla av osäkerhet hos många 

kyrkobesökare: 
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Man är rädd för att göra fel – det är väl rummet, stämningen. Den där osäkerhetskänslan, det beror 

väl på vilket rum – står du härinne i domkyrkan och folk omkring sjunger starkt och mycket, á la 

fotboll, då sjunger du med för då märker man inte att det blir fel för då är vi så många (KWK). 

 

Alla tre informanterna betonar, på samma sätt som Norrgård (1994), vikten av att ha omsorg 

om psalmvalet – att välja psalmer där det finns en förutsättning för gudstjänstdeltagarna att 

sjunga med:  

 

Om vi tänker att folk ska kunna sjunga med i psalmen så måste det vara något som gör, nu får man 

väl mothugg här att vi kan inte bara ha lättköpt, men vi är i det läget idag att folk kan inte så 

många melodier längre och då får vi ju välja dom vi lär folk och då måste det vara dom som man 

kan melodin bra på. Börja gudstjänsten med nåt som man vet att församlingen kan, sluta med nåt 

som man vet att församlingen kan. Ta nåt som inte är så känt, men lägg det inne i gudstjänsten. 

Men börja och sluta inte med något som är okänt, då har du inte öppnat porten ordentligt till dom 

som vill sjunga med.  Då blir man anti. Du ger inte folk en chans att sjunga med (KWK).   

 

Mattias tycker att det finns för många psalmer att välja på i Svenska kyrkan och menar att det 

finns en poäng i att välja ett mindre antal psalmer som ofta återkommer: 

 

Vi har i Svenska kyrkan alldeles för många psalmer. För folk som går i kyrkan några gånger om 

året så är variation kanske inte prio ett och för dom som går i kyrkan varenda dag så finns det ändå 

700-800 psalmer att välja på […] här har vi ett sätt att välja psalmer som gör att vi har mycket som 

återkommer, vi satsar på en del av dom men det gör vi av lust kan man säga (MW). 

 

Mattias får medhåll av Sara, som också hon menar att alla psalmer i psalmboken inte behöver 

sjungas: ”det ökar möjligheterna till igenkänning om man inte sjunger fem nya psalmer varje 

söndag under ett helt år” (SM).  

 

Tempo, tonart och registrering 
 

När det kommer till konrekta råd om hur en kyrkomusiker bäst kan gå tillväga för att leda 

gudstjänstdeltagare i gemensam sång återkommer alla tre informanterna till vikten av att välja 

ett lämpligt tempo. Detta utifrån de specifika förutsättningar som kyrkomusikern har att arbeta 

utifrån. 
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Tänk på tempot. Provsjung en vers först, det är ett stalltips. Vilket tempo du spelar just den här 

psalmen i, just i den här kyrkan. Jag kan ge ett dåligt exempel. Jag var runt här i stiftet och 

lyssnade på saker i samband med handbokremissomgången. Och jag blev alldeles förskräckt när 

man spelar en psalm så fort så man inte hinner med i en stor kyrka. Man lät inte folk få tänka på 

vad dom sjöng. Dom hann ju inte med, kantorn var ju liksom en kilometer före. Prova nån gång att 

byta tempo, vad är det som gör att man inte förstår? Hör man inte att församlingen är långt efter? 

Om man sjunger själv till, då andas man med texten och då märker man vad som går och inte går. 

All akustik överbryggar man om man själv spelar och sjunger det man hör (KWK). 

 

Sara lyfter också fram vikten av att själv sjunga till sitt orgelspel för att hitta ett lämpligt 

tempo och frasering: 

 

Man behöver ju bestämma sig för ett tempo som man tror är bra, men jag hoppas att det tjänar till 

att puffa på folket. Det är tråkigt om man ska behöva ”dra”. Därför har vi ju också försångare. Sen 

tror jag att man måste vara en sjungande person själv, även om man sjunger inom sig, så man tar 

ett bra tempo (SM). 

 

Mattias menar att ett vanligt fel som många kyrkomusiker gör är att förbereda ett förspel till 

den psalm som ska sjungas för att sedan upptäcka att tempot i förspelet inte harmonierar med 

psalmens ”inneboende” tempo: 

 

Det som är förödande, så gjorde jag själv, att man kom på ett jättebra förspel och sen märkte jag att 

hur jag än gjorde så blev det något egendomligt 1 ½ förhållande till koralen, och då började jag 

slita och dra i förspelet, om jag spelar det mycket fortare så funkar det sen. Men så fungerar ju inte 

musik, utan många musikaliska strukturer har ändå någon slags spår där dom trivs rent 

tempomässigt. Om jag ska förbereda en psalm så är det viktigast att jag börjar just med hur jag 

tänker den som en musikalisk gestalt – utifrån det kan jag sen öva mig på hur jag ska kompa den 

och sist också vilket förspel jag ska göra (MW). 

 

Sara betonar också att förberedelsen av koralförspelet inte får skymma sikten för vad hon 

menar är kyrkomusikerns verkliga uppgift – att få folk att sjunga: 

 

Jag håller inte så mycket på med jättefantastiska förspel och sånt, för det tycker jag inte gagnar 

någon. Man är inte där för att göra ett jättelångt och konstigt förspel, utan man är där för att, när 
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det gäller förspelet, introducera psalmen för församlingen lagom långt så att dom hinner slå upp 

psalmboken, men dom ska inte behöva sitta där och vänta tre minuter på att få börja sjunga – det 

kan verkligen bli en tvärtomeffekt. Och man hör inte att det är melodin. Men jag tror att det 

handlar om medvetenheten i vad det är man håller på med också, att ens uppgift är att försöka få 

folk att sjunga. Det är inte bara jag som ska klara av mitt spelande på bästa sätt (SM). 

 

Alla tre informanterna nämner att val av tonart kan påverka deltagandet i psalmsången. Sara 

säger ”Det kan hända att jag sänker någon psalm, fast oftast inte. Det kan hända att jag höjer 

till sista versen för att jag tycker att det är roligt” (SM) – här tycks val av tonart snarast handla 

om ett sätt att kommunicera med gudstjänstdeltagarna – en signal om att musiken inte ”står 

still”. Karin menar att hon ofta byter tonart, beroende på vilka förutsättningar som tycks 

finnas i den församlade gudstjänstskaran: 

 

Jag är sån så jag kan ju byta tonart för jag tänker ”dom där kommer inte upp, idag kör jag A-dur”. 

Det finns ingen mer än jag som drar, jag har alltid anpassat mig efter dom som finns, jag har alltid 

haft lätt för det. Jag kanske har spelat igenom nån gång så jag inte tar helt fel ackord, men jag har 

alltid anpassat mig. På handboksnivån så handlar det om att man kommer publicera 

tonartsalternativ, för sitter du i ett kapell så kanske du inte kan köra Kyrie från mässmusik D i den 

tonarten utan får sänka den ett steg (KWK).  

 

Vidare talar alla informanterna om hur frasering, val av registrering och melodispel på egen 

manual kan påverka psalmsången. Sara menar att det funnits många kyrkomusiker som 

registrerat orgeln så starkt att psalmsången dränkts:  

 

Jag har läst Per Högbergs avhandling, fast inte allt det där han skrivit om psalmer för då tycker jag 

det blev för teoretiskt, det är den och den söndagen och jag tänker såhär när jag preludierar… det 

höll jag inte med om. Men det var väldigt bra historiebeskrivning av instrumentet. En organist som 

drar på fullt verk i en liten kyrka med skrikiga stämmor, man överröstar ju allt och man har makt 

att förstöra alltihop och tyvärr är det väl ganska många kollegor som gjort det genom tiderna. Det 

är ganska många som hatar orgel. Eller liksom, har en bestämd åsikt om att det här är fult och 

dåligt (SM). 
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Improvisation och förberedelser 
 

Något som verkar prägla alla informanternas gudstjänstspel är olika former av improvisation. 

Det tycks röra sig om anpassning efter de förutsättningar som råder och beslut som ”tas i 

nuet” beroende på vad som händer under gudstjänstens gång. Karin berättar om tillfällen då 

hon har kunnat experimentera med orgelspelet eftersom församlingssången fungerar så pass 

bra och är ”självgående”: 

 

Då har jag fått dom att sjunga. Jag kände att nu kan jag skoja lite under preludiet, jag kan trixa, jag 

kan spela olika på versarna, spela triospel, dom hänger på och lär sig fort och så vidare. Det kan 

vara att man leker med kompet, man gör om kompet lite, eller tar en vers a cappella och släpper 

helt och hållet och bara sjunger, det händer grejer så att man vaknar till liv lite därute, man vaknar 

till och tänker ”oj, kan man göra såhär också” – hålla saker fräscht, krydda potatismoset med 

persilja (KWK). 

 

Även Mattias berättar om tillfällen då församlingssången fungerat så pass bra att han har 

kunnat spela något annat än själva koralen: 

 

Mitt triospel har mer att göra med mina post-boltska erfarenheter när jag började testa nästa steg, 

att först koppla upp sig med församlingen och sen börja testa grejer som normalt sett inte borde 

funka. Det kan ju finnas ställen där man jammar så bra med församlingen så att man kan spela 

något helt annat – alltså sluta spela allt utom en motstämma så får dom sjunga själva. Det blir 

sällan fiasko, ibland funkar det sådär (MW). 

 

När informanterna talar om att ”spela något annat” tycks det röra sig om olika former av 

improvisation till församlingens sång. Mattias menar att även den ovane improvisatören kan 

utveckla metoder för att improvisera till församlingens sång: 

 

När det gäller improvisation så är det alltid samma funktion och sanningar som gäller för alla 

oavsett nivå, sen kan man fylla det med mer eller mindre ekvilibristiskt innehåll – men det här 

sättet att kompa en psalm genom att skapa en pågående musik som psalmen passar in i, det kan 

man ju göra oerhört enkelt om man vill. En symbol för hur enkelt man kan göra det – om du spelar 

en rytmiserad orgelpunkt till ”Jesus Kristus är vår hälsa” med ett d i pedalen och hittar på en 

jätteenkel överstämma som du spelar gång på gång på gång, som är modal och samma skala och 
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har en kollega som petar in en sjungande församling då kan du egentligen spela något barnsligt 

enkelt om och om igen och få den här känslan av att man inlemmas i en pågående musik. Felet 

som en osäker organist gör är att använda för många toner och för mycket material utan att skikta 

upp det så att det blir tydlig kommunikation (MW). 

 

Informanterna är eniga om att kyrkomusikerns egna förberedelser är av stor vikt för att 

psalmspelet ska fungera så bra som möjligt. Karin pekar på värdet av att lyssna noga till sitt 

eget orgelspel: 

 

Lägg ner möda på psalmerna, lär dig dom ordentligt, förbered dig helt enkelt. Förbered dig på 

akustiken. Jag brukar säga till ungdomarna som ska ut, pröva först – du hör en viss grej, men utåt 

låter det såhär, det gäller att vänja huvudet vid det (KWK). 

 

Mattias lyfter också fram lyssnandet och uppmärksamheten i det egna spelet som en nyckel 

till att utveckla sitt orgelspel: 

 

Var så uppmärksam som det nånsin går på vad som händer när du spelar. Börja inte med att 

försöka göra nån helt ny grej utan bara lägg märke till vad som händer egentligen. Strunta i vad 

dina lärare sa på musikhögskolan om vad som fungerar. Strunta i alla ismer, lyssna! Funkar det 

här? Sjunger dom mer nu, eller mindre? Däri ligger en stor del av möjligheterna att förkovra sig. 

Det andra är, tycker jag, att om man har för avsikt att förbereda sitt psalmspel – börja med att 

umgås med psalmen. Sjung den, tralla den, ha den i bakhuvudet lite när du sysslar med något annat 

tills du får en egen uppfattning om dess rytmiska och musikaliska gestalt så att du blir kompis med 

den (MW). 
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DISKUSSION 
 

Hur går kyrkomusiker tillväga för att engagera gudstjänstdeltagare i gemensam sång?  

Så löd inledningsvis frågan i den här studien. Genom att samtala med tre kyrkomusiker som 

har en omfattande kunskap och erfarenhet på området har jag sökt svar på den frågan. Jag har 

också undersökt vilka utmaningar dessa kyrkomusiker ser i arbetet med at leda gudstjänstens 

gemensamma sång.  

 

Ett grundläggande antagande i studien sades inledningsvis vara församlingens delaktighet i 

den gemensamma sången i gudstjänsten. I bakgrundskapitlet diskuterades huruvida bibeln, 

reformationen och väckelsen påverkat detta antagande och den förväntan som uttrycks i bl.a. 

kyrkoordningen (Svenska kyrkan, 2018).    

 

Det faktum att den gemensamma sången har historiska rötter och kyrkomusikern på så sätt 

verkar i en obruten tradition är något som tycks prägla alla de tre informanterna. De är 

överens om att traditionen är ett arv att förvalta – men de är också måna om att psalmsången 

känns relevant för dagens gudstjänstdeltagare. Alla informanterna talar varmt om den 

musikaliska fostran de fått, i form av lektioner hos aktiva kyrkomusiker och som elever vid 

utbildningsinstitutioner. De tycks dock ha fått en viss distans till en del av vad de lärt sig vid 

utbildningsinstitutionerna; rådet att alltid spela strikt efter koralbokens sats verkar de tre 

informanterna ta med en viss nypa salt. Visst, säger Karin, är det bra att kunna spela som det 

står, men koralsatsen finns där som en grund och är inte det enda sättet att utföra en psalm på. 

Kanske är det så, som Göran Blomberg (1989) skriver, att koralbokens erbjudande om 

fyrstämmig orgelsats till alla psalmer kan leda vilse? Psalmboken med sina tillägg innehåller 

1066 psalmer av helt olika slag, med alltifrån medeltida hymner till schlagermelodier från 90-

talet – är det då rimligt att anta att alla dessa melodier gör sig lika bra i fyrstämmig orgelsats?  

Orgeln är ett mångfacetterat instrument som kan fylla upp ett kyrkorum likt inget annat – 

kanske är det då en onödig inskränkning att strikt begränsa sig till koralbokens förslag till 

harmonisering som dessutom är präglat av sina stilideal? Sara menar att den sättning som 

finns i koralboken inte alltid stämmer överens med melodins ursprung och får medhåll av 

Mattias. Han problematiserar det tankegods som präglar såväl Spela sjungande (Blomberg, et. 

al., 1989) som Den svenska koralboken (1987) och hävdar att vi har för lite information om 

hur orgelspelet lät vid tiden för musikens tillkomst för att med säkerhet kunna hävda att vi ska 

ackompanjera t.ex. en 1600-talskoral på ett visst sätt.  
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Det finns utmaningar i arbetet med att leda den gemensamma sången, det är alla 

informanterna överens om. Den tydligaste utmaningen att arbeta med är avståndet mellan 

församlingen och kyrkomusikern, oftast sittandes på en orgelläktare. Här presenterar de tre 

musikerna olika lösningar för att överbrygga avståndet – men där det som tydligast framträder 

är förmågan att kommunicera med gudstjänstdeltagarna. Samtala med gudstjänstdeltagarna 

innan eller efter gudstjänsten, föreslår Sara, introducera den aktuella musiken för dagen innan 

gudstjänsten börjar, säger Mattias. Öva en psalm med församlingen innan klockringningen, 

gärna en som kyrkomusikern tror att de flesta redan känner till – då ökar viljan att delta, säger 

Karin. Det verkar som att det viktigaste för de tre informanterna inte är att göra exakt likadant 

vid varje gudstjänst – nej, det viktigaste är att någon form av kontakt etableras mellan 

kyrkomusikern och församlingen, då tycks incitamenten för att delta i församlingssången öka. 

 

En viktig komponent för lyckad psalmsång, menar alla informanterna, är att välja ett lämpligt 

tempo med tanke på rummets storlek, vilka som deltar och psalmens karaktär. Risken är att 

kyrkomusikern förbereder sitt koralspel utan ta hänsyn till psalmens frasering, rummets 

efterklang och psalmens inneboende rytmik. Att spela ett briljant koralförspel i ett visst tempo 

som sedan visar sig vara olämpligt för psalmsången kan förebyggas genom att sjunga till sitt 

spel redan vid övningen. Återigen, menar informanterna, är det viktigt att förstå psalmens 

karaktär och hur den bör ackompanjeras innan ett nog så snillrikt förspel börjar utarbetas. 

 

Samspelet med församlingen är viktigt. Minst lika viktigt, hävdar informanterna, är samspelet 

med de övriga personer som leder gudstjänsten. Det talas om ett flow, en känsla av gemensam 

puls, att den ena lämnar över till den andra på ett flexibelt sätt. Kyrkoordningens ord (Svenska 

kyrkan, 2018) om hur präst, kyrkomusiker, kyrkvärdar och den gudstjänstfirande 

församlingen tillsammans gestaltar gudstjänsten tycks ligga nära till hands för de tre 

informanterna. Men här finns också hos alla tre en respekt för gudstjänstdeltagarnas integritet. 

Ingen av informanterna tycks vilja komma med pekpinnar till församlingen eller göra 

uppenbara försök till att fostra deltagarna i sång. Människor förväntas, som författarna till 

Varför spelar dom inte när vi sjunger? (Norrgård, 1994) också hävdar, vilja ha ett lugn innan 

gudstjänsten börjar och få tillfälle till egen andakt. Mattias menar att det är bättre att försöka 

underlätta psalmsången i stunden; att spela så att församlingen förstår vad som ska hända eller 

att någon med enkla gester bjuder in till sång – ”koppla upp oss mot människors egen vilja”, 

som han uttrycker det.  
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Flera gånger återkommer informanterna till att inte spela eller sjunga slentrianmässigt. Det 

tycks istället finnas en vilja till lekfullhet hos de tre informanterna, en önskan om att bryta 

invanda mönster och att få församlingen att ”vakna”. Det kan röra sig om den responsoriala 

sången – där en försångare eller kör sjunger före och församlingen får lära sig sången utantill, 

eller om att låta församlingen stå oftare vid psalmsången. Det kan också röra sig om att spela 

något oväntat, något som får församlingen att känna sig som en del av något större – ett aktivt 

musicerande.   

 

Som inledningsvis konstaterades bör det, enligt kyrkoordningen (Svenska kyrkan, 2018), för 

en kyrkomusiker finnas goda möjligheter att påverka psalmvalet inför en gudstjänst. 

Kyrkomusikern har en musikalisk sakkunskap som kan bidra till att psalmvalet görs med 

tanke på församlingens förutsättningar. De tre informanterna vittnar alla om att psalmvalet är 

viktigt och att de själva är högst delaktiga i det, om än i olika former.   

 

Ytterligare en utmaning i arbetet med att leda psalmsång, konstaterar alla informanterna, är att 

psalmkunskapen bland folk i allmänhet har minskat. Det förefaller dock inte vara ett helt 

missmodigt konstaterande. Istället pekas på en möjlighet att börja om med en ny generation 

gudstjänstdeltagare som inte präglas av förutfattade meningar. Det presenteras förvisso inte 

några konkreta förslag på hur det ska gå till, men alla tre informanterna pekar på vikten av att 

välja psalmer som folk förväntas vilja sjunga med i. I psalmvalet verkar det röra sig om att ta 

hänsyn till psalmens sångbarhet – det går inte att bara välja psalmer som är ”svårtillgängliga”, 

även om de kanske passar bra in till gudstjänstens tema.  

 

Slutligen poängterar alla informanter vikten av att förbereda sig noga, men också hur viktigt 

det är att våga. En frimodighet tycks prägla alla tre informanternas spelsätt; utgå från melodin 

– lär dig den och gör den till din egen, för att sedan hitta ett sätt att ackompanjera som känns 

rätt i sammanhanget – kanske är det koralbokens sats, kanske inte. Ibland rör det sig om att 

spela med alla orgelns register andragna, ibland att släppa orgeln helt och sjunga a cappella. 

Hela poängen med att leda psalmsång menar alla informanterna, är att få församlingen att 

vilja delta – alla medel som förverkligar det målet är därmed bra. 

De tre informanterna bidrar genom sina olika perspektiv till att skapa en överblick av hur 

psalmsången kan se ut i Svenska kyrkan idag. Deras olika erfarenheter, kompetenser och 

åsikter skapar tillsammans med den litteratur som presenterats en bild av hur psalmsången kan 
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ledas och utvecklas i Svenska kyrkans gudstjänstliv. Det tycks finnas en del vedertagen 

kunskap som inte alltid finns nedskriven, men som visat sig fungera i praktiken.   

 

Dessa tre kyrkomusiker verkar i olika kontexter, men alla tre arbetar i, enligt egen utsago, 

relativt sjungande församlingar. Domkyrkorna har välbesöka gudstjänster och många som 

söker sig dit har tidigare erfarenhet av gudstjänstdeltagande och psalmsång. Alla musikerna i 

studien har dock verkat i andra typer av församlingar tidigare, där sammanhangen sett 

annorlunda ut. Det är tydligt att de bär med sig även dessa erfarenheter i samtalet.  
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SLUTSATSER 
 

Informanternas utsagor om de går tillväga för att engagera gudstjänstdeltagare i den 

gemensamma sången, samt vilka utmaningar som ligger däri sammanfattas slutligen i det 

följande.   

 

Psalmsången är ett arv att förvalta. Informanterna menar dock att vår kunskap om den 

historiska praxisen är alltför begränsad för att låta den vägleda oss i ett brukarperspektiv. 

Koralbokens sats finns där som ett erbjudande om harmonisering, men är inte det enda sättet 

att ackompanjera psalmsång; kyrkomusikern, menar informanterna, bör inte vara rädd för att 

våga spela utanför koralbokens sats. Improvisation behöver heller inte vara virtuost – den kan 

vara mycket enkel.   

  Informanterna hävdar med bestämdhet att ett lämpligt tempo är av största vikt vid 

psalmspelet; kyrkomusiker bör noga bekanta sig med psalmerna innan gudstjänsten, så att 

psalmens karaktär, rytm och frasering blir tydlig. Orgeln har stora möjligheter – 

kyrkomusikern måste våga använda den på ett relevant sätt. Ibland är det med full 

registrering, ibland med minimal sådan.  

Alla informanterna är överens om att det finns utmaningar i arbetet med att leda 

gudstjänstdeltagare i gemensam sång. Kyrkorummen bjuder ofta på stora avstånd mellan 

kyrkomusiker och församling; här bör kyrkomusikern arbeta för att minska avstånden. Det 

kan ske på olika sätt, men det viktigaste är att kyrkomusikern gör sig synlig och tar kontakt 

med den gudstjänstfirande församlingen. Psalmvalet är viktigt och kyrkomusikern bör bidra 

till det genom sin sakkunskap. Psalmer bör väljas så att det inte hindrar församlingens 

deltagande. Informanterna är överens om att kännedomen om psalmer inte är lika stor idag 

som förr, men ser det också som en möjlighet till nystart, att ”börja om”, med en ny 

generation gudstjänstdeltagare.   

  Kyrkomusikern behöver inte vara rädd, menar informanterna, att prova något annat än det 

som lärdes ut vid kyrkomusikerutbildningen; det viktigaste syftet med att leda psalmsång är 

att få församlingen att vilja delta – alla medel som förverkligar det målet är därmed bra.  
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METODDISKUSSION 
 

Att jag själv är kyrkomusiker påverkar givetvis perspektivet i den här studien. En fördel med 

detta kan vara att jag har viss förkunskap i ämnet, vilket i sin tur skapar en större förståelse för 

vad informanterna tar upp i intervjuerna. Det kan dock finnas en risk att dessa förkunskaper 

färgar mig som intervjuare och jag har därför strävat efter att vara medveten om det i 

intervjusituationen samt i bearbetningen av resultatet.   

 Den typen av kunskap som jag har haft för avsikt producera i den här studien grundar sig i 

tre kyrkomusikers praktik vad gäller att leda församlingssång, samt deras förhållningssätt till 

detsamma. Om jag hade valt att göra observationer i dessa kyrkomusikers praktik hade jag fått 

klingande och praktiska exempel på hur de gått tillväga. Det hade kunnat tillföra studien en 

annan dimension – men då hade å andra sidan informanternas egna utsagor om sin praktik inte 

framkommit på samma sätt. En kombination av metoder hade kunnat gynna studien, men 

enligt min bedömning hade det blivit ett alltför omfattande arbete för att kunna rymmas i den 

här uppsatsen. Ett större urval av musiker, med en större spridning vad gäller 

samfundstillhörighet och geografi, hade kunnat ge studien ett bredare perspektiv – en 

jämförelse mellan olika kontexter i stads- och landsförsamlingar samt mellan frikyrkor och 

Svenska kyrkan. Sett till urvalet är det alltså en smal studie – istället har jag haft för avsikt att 

grundligare undersöka just dessa tre kyrkomusikers praktik och utsagor om densamma, för att 

på så sätt kunna bidra till en ”thick description” (Braun & Clarke, 2006, s. 79).  

 Jag hade kunnat särskilja de tre informanternas utsagor vid framskrivandet av resultatet för 

att på så sätt tydligare ge en sammanhållen bild av respektive intervju. Jag menar dock att den 

tematiska analysen inbjuder till att skapa ett större narrativ, där helhet och delar samspelar i 

en växelverkan. Analysprocessen bäddas in i resultatframskrivningen vilket gör att 

informanterna genom sina olika utsagor kan föra en dialog med varandra. 
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FRAMTIDA FORSKNING 
 

I studien som här presenterats har fokus riktats mot kyrkomusikern och dennes funktion som 

ledare av den gemensamma gudstjänstsången i Svenska kyrkan. Som tidigare nämnts saknas 

forskning om kyrkomusikers praktik vad gäller att engagera gudstjänstdeltagare i gemensam 

sång. Genom den här studien hoppas jag kunna bidra till ny kunskap i ämnet. Jag har tidigare 

diskuterat studiens avgränsningar och pekat på hur flera perspektiv utelämnas. Här finns ett 

behov av utvidgade studier som inkluderar ett större antal kyrkomusiker och musikledare från 

olika typer av församlingar i såväl Svenska kyrkan som andra samfund. Stämmer den bild 

som förmedlas i den här studien, om en allt svagare församlingssång, med andra 

kyrkomusikers uppfattning? I en studie med ett större antal deltagare skulle det finnas bättre 

möjligheter att med hjälp av kvantitativ metod ta reda på om och i så fall vad kyrkomusiker i 

landet gör för att underlätta deltagande i den gemensamma gudstjänstsången.    

  Gudstjänstdeltagarens perspektiv har i denna studie helt uteslutits, så även övriga 

tjänstgörande vid gudstjänsten, såsom kyrkvärdar, präst, kör, instrumentalister, försångare och 

vaktmästare. Jonas Bromander har i sin avhandling Rum för röster: Sociologiska analyser av 

musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt 

kyrkokorister undersökt hur bl.a. kyrkobesökare uppfattar kyrkans musikliv. Bromander 

menar att avhandlingens syfte är att skapa en ”mer eller mindre heltäckande kunskap om 

musiklivet i Svenska kyrkan” (Bromander, 2002, s. 31). Här kan forskning som avgränsar sig 

till att undersöka gudstjänstdeltagares föreställningar om deltagande i psalmsång möjligtvis 

utgöra ett komplement, i första hand genom kvalitativ forskning.   

 Som tidigare nämnts ser musikforskaren Mattias Lundberg ett potentiellt forskningsområde 

i att försöka klarlägga vilken roll bröderna Petri spelade i utgivandet av 1500-talets 

psalmantologier (Lundberg, et. al. 2017, s. 14).  

 Slutligen kan också nämnas det forskningsområde som Sara Michelin till viss del berör i 

sin uppsats Orgelmusik – med makt att störa och beröra: Om Svenska kyrkans orglar, 

organister och orgelmusik (Michelin, 2015) och som även Mattias Wager efterfrågar 

forskning om; frågan om musikutövandet som process och vad som händer i rummet när 

musiken klingar. Detta med särskild tanke på hur en kyrkomusiker från sin plats på 

orgelläktaren skapar kontakt med en församling eller publik.  
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APPENDIX 
 

Intervjuguide 

 

 Hur hamnade du på din nuvarande arbetsplats? 

 Beskriv en gudstjänst där du blev riktig nöjd med hur psalmsången fungerade. 

 Hur skapar du kontakt från en orgelläkare? 

 Skiljer sig ditt sätt att ackompanjera psalmer nu från vad du lärde dig i din utbildning? 

Psalmsången har en obruten tradition alltsedan 1695 års psalmbok, påverkar det 

faktumet dig i ditt sätt att leda psalmer? 

 Vad är ditt råd till kyrkomusiker, när det gäller att på bästa sätt leda psalmsång i 

gudstjänsten? 

 

Vad anser du om följande råd: 

 

 Öva psalmer före med församlingen strax före mässan?  

 Att ha en ledare av psalmsången i ambon? 

 Att församlingen gör en psalmlista med ett begränsat antal psalmer att välja på? 

 Att pålysa psalmerna i gudstjänsten? 

 Att spela psalmerna som samlingsmusik en stund innan gudstjänstens början? 


