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SAMMANFATTNING 

Författare: Sanna Maria Brodén & Helena Larsson 

T itel: Musik som en länk mellan människor  en studie om kantorers förhållningssätt till 
populärmusik vid förrättningar i Svenska kyrkan 

T itle: Music as a link between people  a study of cantors approach to popular music at the 
ceremonies of the Church of Sweden 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kantorer inom Svenska kyrkan förhåller sig till 
populärmusik under förrättningar. Studien tar upp hur kantorer hanterar populärmusik och hur 
den påverkar deras arbetssituation. I undersökningen har vi använt oss av kvalitativa 
intervjuer och valde att intervjua tre kantorer från tre olika församlingar. De fick möjlighet att 
ge sin bild av hur de ser på populärmusiken och hur den har påverkat deras yrkesutövning 
som kantorer. Resultatet i undersökningen visar att samtliga kantorer uppfattar att deras 
arbetssituation har förändrats med den snabbt ökande förekomsten av populärmusik under 
förrättningar. Alla menar att hanteringen av populärmusiken innebär nya arbetssätt och 
metoder som skiljer sig från den kantorsutbildning de har med sig i bagaget. Att tillmötesgå 
de önskemål som kommer menar alla kantorerna är av största vikt för att göra förrättningen 
till ett fint minne. 
 
Kantorer är anställda av Svenska kyrkan och alla anställda inom Svenska kyrkan har ett 
särskilt uppdrag som skiljer sig på många sätt från en annan arbetsgivare. Detta uppdrag 
innebär att förvalta Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Församlingens grundläggande 
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. En 
kantors uppgift är att upprätthålla musiklivet i en församling och genom musiken förmedla 
församlingens uppgift. Vid förrättningar ingår det i kantorers arbete att förmedla de önskemål 
de får av förrättningsdeltagare. De har även ett uppdrag mot sin arbetsgivare, Svenska kyrkan, 
att förmedla dess tro och värderingar genom sin yrkesutövning. 
 

Nyckelord: Kantorer, förrättning, populärmusik, Svenska kyrkan, identitet 
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INLEDNING 

Under vår utbildning till att bli musiklärare och kantorer har vi parallellt fått möjlighet att 
vikariera som kantorer i olika församlingar. Under dessa vikariat har vi bland annat fått spela 
på förrättningar såsom dop, vigslar och begravningar. I samtal med vigselpar, dopföräldrar 
och anhöriga har vi fått ta emot önskemål om musik. Det var då vi slogs av hur stor skillnad 
det var mellan den repertoar vi fått öva in under kantorsutbildningen och de önskemål 
människor hade vid förrättningar. Förslagen har varit alltifrån filmmusik, schlager, pop, rock 
och ballader till visor av olika slag. Det här var inte någon repertoar vi fått öva in i någon 
större utsträckning under vår kantorsutbildning. I kantorsutbildningen fick vi lära oss det 
breda spektrum av arbetsuppgifter som ingår i kantorsyrket. Några ämnen som ingår i 
kantorsutbildningen är kördirigering, psalmspel, sång men framförallt hanteringen av 
instrumentet orgel som är kantorns främsta redskap i sitt yrke. Hur man kan överföra olika 
musikgenrer, som inte har sin grund i kyrkomusiken, till orgel blir en aktuell frågeställning 
för dagens kantorer. 
 
När det väl började bli dags för oss att skriva vår C-uppsats var vi båda överens om att det här 
ämnet var något vi ville fördjupa oss i och undersöka närmare. Det vi främst vill ta reda på i 
vår undersökning är hur kantorers arbetssituation påverkas av denna förändring i musikval 
under förrättningar och hur de förhåller sig till den förändring som sker. 
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BAKGRUND 

Det här kapitlet behandlar olika infallsvinklar av en kantors uppdrag och vad det innebär. 
Kantorers arbetsgivare är Svenska kyrkan, därför kommer vi här beskriva Svenska kyrkan 
som organisation samt dess tro, lära och värderingar. Kantorsutbildningen och dess innehåll 
behandlas. Kapitlet kommer även ta upp kantorers arbetsförhållanden och arbetsuppgifter 
såsom arbetet med musiken och möte med människor vid olika gudstjänster, såsom dop, 
vigslar, begravningar. En del i bakgrunden kommer även behandla musik och identitet och 
även olika medier såsom radio, TV, internet och hur dessa påverkar kantorers arbetssituation.  
 
Kyrkoordningen, Svenska kyrkans styrdokument 

1:a januari år 2000 upplöstes de lagstiftade relationerna mellan stat och kyrka och Svenska 
kyrkan upphörde att vara en statskyrka. Skilsmässan grundade sig i riksdagens principbeslut 
från december 1995 att Svenska kyrkan och statens relation skulle förändras. Detta beslut 
grundade sig på ett kontinuerligt utredningsarbete som pågått under andra hälften av 1900-
talet (Svenska kyrkan 2003a). Från och med år 2000 är inte längre några kyrkliga organ 
statliga eller kommunala myndigheter. Förändringen mellan kyrka och stat är i första hand en 
rättslig förändring som inte påverkar Svenska kyrkans tro och värderingar eller dess 
verksamhet (Bromander 2001). Det som tidigare var Kyrkolagen, fastställd av riksdagen, 
ersattes nu av en kyrkoordning, ett regelsystem fastställt av Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ, Kyrkomötet (Svenska kyrkan 2003b). Kyrkoordningen är därmed inte 
någon lag utan ett styrdokument som ska hjälpa till att skapa enhet och gemenskap i den 
rikstäckande organisation som Svenska kyrkan är. Dess främsta uppgift är att beskriva 
Svenska kyrkans organisation och beslutsformer. För att ge de bästa möjligheterna för kyrkan 
att fullfölja sitt uppdrag behöver dokumentet ständigt ses över och anpassas till de 
förändringar som sker i samhället (Svenska kyrkan 2003a). 
 
Svenska kyrkans tro och värderingar 

I kyrkoordningen (2003a) beskrivs Svenska kyrkans tro och värderingar. Dess grund bygger 
på att bekänna en enda Gud  Fadern, Sonen och den heliga Anden. Som en del av den 
världsvida kyrkan delar Svenska kyrkan den gemensamma kristna bekännelsen med andra 
kristna runt om i världen. Jesus Kristus och evangeliet om honom är kyrkans centrum och 
livskälla. Genom bekännelse i ord och handling kommer Svenska kyrkans tro till uttryck. 
Som en del av den evangelisk-lutherska traditionen tillämpar Svenska kyrkan den 
augsburgska bekännelsen från 1530 som är ett förenande bekännelsedokument. Varje enskild 
kristen har en uppgift att på nytt leva sig in i trons djup och klargöra dess mening och 
innebörd. Genom trosbekännelserna uttrycker kyrkan sin lära och tro men även genom 
skrifter från kyrkans historia, i gudstjänstböcker och andra nutida dokument som kyrkan 
förvaltar. Dessa dokument är inte föremål för tron utan beskriver vad kyrkans övertygelse 
består i. Svenska kyrkans grundläggande tro, bekännelse och lära ska ligga till grund för och 
komma till uttryck i allt vad kyrkan säger och gör. Därmed förutsätter kyrkan att de som 
företräder Svenska kyrkan delar kristen tro och kristet liv (Svenska kyrkan 2003a).  
 
Församlingarna är det pastorala område som Svenska kyrkan framträder i lokalt. Den 
grundläggande uppgiften för församlingen är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt 
utöva diakoni och mission. Allt annat en församling kan tänkas göra är till stöd för och en 
produkt av denna grundläggande uppgift (Svenska kyrkan 2003a). 
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Kantorns arbetsroll 

I kyrkoordningen (2003a) står det beskrivet hur man genom dopet blir en del i kyrkans 
gemensamma uppdrag. Förtroendevalda inom Svenska kyrkan, frivilliga eller anställda 
medarbetare samt de som har vigts till uppdrag inom kyrkan, skall fullgöra de speciella 
uppdrag de fått förtroende för i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 
Anställda i en församling som inte har en vigningstjänst, såsom församlingspedagoger, 
kyrkomusiker och andra anställda skall bidra med sina uppgifter på ett direkt eller indirekt sätt 
så att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.  
 
Svenska kyrkans utredning (Svenska kyrkan 2007) beskriver hur viktigt det är att de anställda 
i kyrkan är grundade i sin egen tro. I en sådan övertygelse kan man möta icke-kristna och 
kristna med frågor om tro och Svenska kyrkan och dess uppdrag.  
 
I sin avhandling Rum för röster (2001) har Jonas Bromander undersökt Svenska kyrkans 
musikliv i vår samtid, såsom det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkokorister och 
kyrkomusiker. I undersökningen har han skickat ut frågeformulär som 173 kyrkomusiker 
svarat på och ställt frågor som behandlar deras motiv till den valda utbildningen och hur de 
ser på sin arbetssituation. I undersökningen beskrivs hur vägen till att arbeta som 
kyrkomusiker går både genom musikaliska och kyrkliga erfarenheter. Han menar att det 
skulle vara orimligt med en musiker utan musikalisk bakgrund men att det däremot inte skulle 
vara omöjligt med en kyrkomusiker utan kyrklig bakgrund. I undersökningen tillhör denna 
kategori undantagen men det har visat sig att denna grupp har svårast att komma tillrätta med 
sitt yrke som kyrkomusiker (Bromander 2001).  
 
I Svenska kyrkans utredning En förändrad utbildning för Svenska kyrkan (2007) behandlas 
utbildningar som riktar sig mot diakoni, lärande och undervisning samt kyrkomusik. 
Utredningen belyser de uppfattningar som finns om deras uppgifter, kompetens, identitet och 
förväntningar från olika håll. Denna utredning har skett genom intervjuer av anställda, 
förtroendevalda, församlingsbor och representanter från skola, vård och omsorg i femton 
församlingar utspridda i landet.  

Det handlar om att som musiker själv och tillsammans med andra skapa, tolka och framföra musik 
i syfte att lovsjunga Gud och göra det kristna budskapet levande. Musiken kan ge oss människor 
möjlighet till kontakt med en verklighet vi inte direkt kan uppfatta med våra sinnen. Den är ett 
rituellt fenomen som människor i alla tider har använt sig av när de har vänt sig till gudomliga 
makter. Den är ett livstolkande och befriande språk som kan hjälpa oss att förstå och uttrycka våra 
känslor och tankar om livets mening och mål.  Därför är allt musikliv i församlingarna viktiga 
mötesplatser för den som söker andliga upplevelser och mänsklig gemenskap. (Svenska kyrkan 
2007, s. 83)  

 
Utredningen försöker här förtydliga kyrkomusikerns uppgift och roll. När det kommer till 
kyrkans handlingar, såsom vigslar och begravningar, beskriver en kantor i ett citat i 
utredningen hur han finner det problematiskt att kyrkan tar emot människors musikönskemål 
när de kommer till kyrkan en enda gång, i samband med till exempel en begravning. Kantorn 
menar att när allt ska ske på en persons villkor, att det ska vara just den sången och den 
musiken, kan det bli svårt att utforma en begravning. Han menar att musiker och präster 
missar sitt uppdrag och att innehållet blir tunt ibland. Utredningen beskriver här ett 
bevarandeperspektiv. Kantorn brottas med sin egen syn på vilken musik som bör finnas i 
kyrkan och de önskemål som kommer från församlingsborna. En annan kantor som blivit 
intervjuad ger sin bild av förrättningar:  
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När det gäller förrättningar så är vi otroligt flexibla med att möta anhörigas önskemål. Dop, 
begravningar, you name it. Behöver de ha ett rockband på en begravning, vilket händer en eller ett 
par gånger om året så fixar vi det om de inte vill ha CD-musik. Vi har ingen dödskallemärkning av 
musik, vi använder musik som vi tycker kan fungera. Därmed inte sagt att vi använder all musik, 
men man har ett resonemang runt vad man kan använda och inte. Det finns ingen musikstil vi inte 
kan använda, men en enskild låt kanske inte alltid är lämplig. Det handlar om texterna och inte 
musiken (Svenska kyrkan 2007, s. 87). 

  
I citatet finns en öppenhet för förändring och en breddning av kyrkomusiken. Det verkar, 
enligt undersökningen, som att det mesta går an för de kantorer som berörs av musiken men 
de har ändå en dialog om vad som kan passa eller inte passa. Det är inte musiken som är 
problemet utan gränsen går vid textinnehållet om det direkt strider mot det kristna budskapet 
(Svenska kyrkan 2007). 
 
Kyrkomusiker har ett stort spektrum av arbetsuppgifter på sitt schema. Förutom att vara 
skicklig musiker och leda församlingssången så fungerar de ofta som musikproducenter, 
marknadsförare, engagerade lärare och inspiratörer och mentorer. Kyrkomusiker gör det 
också möjligt för amatörer och professionella musiker att samverka tillsammans och har 
genom detta blivit en viktig del i lokalsamhällens musikliv (Svenska kyrkan 2003b). På 
Svenska kyrkans hemsida beskrivs yrket kyrkomusiker som mycket utvecklande och 
mångfacetterat. 
 

Som kyrkomusiker kommer du att spela på gudstjänster och konserter, och delar av din arbetstid 
får användas till din egen utveckling som instrumentalist. Som körledare har du möjlighet att 
arbeta med människor i alla åldrar. I Svenska kyrkan finns en stor mångfald av körer; kyrkokörer, 
ungdomskörer, barnkörer, goss- och flickkörer m.m. Att inspirera och utveckla unga musikanter 
och erbjuda undervisning i orgel och piano är andra viktiga arbetsuppgifter för kyrkomusikern 
(Svenska kyrkan 2012). 

 
I utredningen En förändrad utbildning för Svenska kyrkan (2007) ger intervjuade kantorer en 
annan bild av kantorsyrket och vilka kompetenser som krävs av en kantor för att kunna 
fullfölja sitt yrke och uppdrag. Det handlar om att man som musiker ska ha kompetens utifrån 
ett församlingsperspektiv, man ska ha liturgisk och teologisk kompetens, omsorgskompetens, 
ledarkompetens samt särskild pedagogisk och tolkande kompetens. Det sista exemplet handlar 
om ett övergripande pedagogiskt ansvar och uppdrag att leda musiklivet i församlingen och 
att inspirera och stötta människor i deras musikutövande och musikaliska utveckling. Dock 
menar man att kyrkomusiker redan under utbildningen behöver bli mer medvetna om vad 
deras framtida arbeten innefattar och att det inbegriper mycket mer än de musikaliska 
uppgifterna. En kantor i utredningen beskriver: 
 

Du skall vara flyhänt pianist, bra repetitör, du skall vara pedagog, du skall vara musiklärare, du 
skall vara kurator. Kören har en väldigt stark koppling till dig som person, det gäller alla körer. Är 
du inte kurator för dina körbarn så är du det ibland för deras föräldrar. Och ännu mer i vuxenkörer 
(Svenska kyrkan 2007, s. 94). 

  
Kantorns redskap  Orgeln och musiken  

Orgeln är ett av kantorns främsta redskap för att utföra sitt arbete. Kyrkorummets akustiska 
förutsättningar har genom historien haft inflytande över orgelns arkitektur, klang och även 
repertoar. Med detta har orgeln och kyrkorummet blivit starkt sammanfogade, men även 
kyrkomusiken och orgeln har blivit oskiljaktiga. Det finns ingen musik och repertoar som är 
så starkt förknippad med orgeln som kyrkomusiken. Orgelrepertoaren genom kyrkomusikens 
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historia har haft viktiga drag som följt med genom historien ändå in i vår tid (Svenska kyrkan 
2003b). 
 
Lux Aeterna I och II är en samling antologier med orgelstycken som används vid 
begravningsgudstjänster eller andra andakter då man kan önska mer meditativ orgelmusik. En 
uppföljning till Lux Aeterna är Lux Nova med liknande och förnyad repertoar vid 
begravningsgudstjänster. Andra utgåvor med orgelmusik för begravningsgudstjänster är 
Lacrymosa som innehåller solosånger med orgelackompanjemang och Lamentation som 
innehåller repertoar för soloinstrument och orgel. Några exempel på repertoar som går att 
finna i Lux Aeterna är: 
 
Adagio  Johann Sebastian Bach 
Adagio  Tomaso Albinoni 
Air  Johann Sebastian Bach 
Gammal fäbodpsalm  Oskar Lindberg 
Våren  Edvard Grieg 
Largo ur Konsert för flautino och stråkorkester  Antonio Vivaldi 
I himmelen, i himmelen  Melodi från Skattungsbyn (arr. Granstam) 
Lux aeterna  Egil Hovland (Bengtsson 1991) 
 
Vid vigslar använder sig kantorer ofta av F estmusik för orgel som är en samling antologier 
med orgelstycken för festligare tillfällen. Stycken som går att finna i denna samling är: 
 
Bröllopsmarsch (ur En midsommarnattsdröm)  Felix Mendelssohn-Batholdy 
Bröllopsmarsch (ur Lohengrin)  Richard Wagner 
Preludium i C-dur  Johann Sebastian Bach 
Jesus är min fröjd och min glädje  Johann Sebastian Bach 
A Trumpet Voluntary  Jeremiah Clarke (Trumph 1995) 
 
Ett biskopsbrev är ett dokument där Svenska kyrkans biskopar gemensamt eller enskilt har 
utformat ett uppmanande brev till församlingarna, utifrån de riktlinjer som finns i 
kyrkoordningen angående ett specifikt ämne. En biskop har ansvar för att församlingarna i 
stiftet följer den ordning och det regelverk som finns i kyrkoordningen. Ett biskopsbrev ska 
förenkla och förtydliga tolkningen av kyrkoordningen och därmed arbetet i församlingen. I 
Begravningen  ett brev från Svenska kyrkans biskopar (Svenska kyrkan 2006) har Svenska 
kyrkans biskopar beskrivit sina tankar kring begravningsgudstjänsten, bland annat angående 
musiken. 
 
I begravningsgudstjänsten är det viktigt att all musik som framförs, inte bara psalmerna, blir 
en integrerad del av helheten i gudstjänsten och att det står i samklang med Svenska kyrkans 
tro och lära. För att det ska bli möjligt för tjänstgörande kantor att tillgodose detta är det av 
största vikt att kantorn kommer i kontakt med sorgehuset (anhöriga till den avlidne) så snart 
som möjligt för att diskutera musikinslagen under begravningen. Denna kontakt sker antingen 
genom prästen, begravningsbyrån eller att kantorn själv kontaktar sorgehuset. Biskoparna 
beskriver att det är viktigt både som kantor och som präst att vara lyhörd inför människors 
förväntningar när det handlar om musikvalet inför en begravning och samtidigt visa på att 
begravningsgudstjänsten är just en gudstjänst. Det handlar om att fundera på vad för musik 
man vill ha på begravningen och framförallt vems önskemål det är som ska tillmötesgås. Är 
det den avlidnes? De närmast anhöriga? Eller är det traditionens förväntningar man lyssnar 
på? Detta är frågor de anhöriga bör ställa sig när de planerar och önskar musik till en 
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begravningsgudstjänst. Önskemålen av musik handlar ofta om att skapa en viss stämning, till 
exempel att musiken ska vara ljus och inte för tung. Den får gärna skapa någon form av 
association, till havet eller skogen. Uttrycker man sina önskningar på det här sättet brukar det 
vara lättare för kyrkomusikern att välja passande musik.  
 
I brevet beskrivs hur det under lång tid har diskuterats om vilken musik som passar eller inte 
passar vid en begravningsgudstjänst. Man menar att den musik som passar bra vid en 
begravningsgudstjänst kanske inte är lika passande vid en annan gudstjänst. Biskoparna 
menar dock att vad som är lämplig eller olämplig musik inte har direkt med en viss musikstil 
att göra. Alla typer av genrer och stilar kan vara användbara vid en begravning. Det har mer 
med textens innehåll att göra om det passar eller inte. Samma sak gäller med melodins 
innehåll och vad som fungerar atmosfärmässigt och tonalt i kyrkorummet och den givna 
situationen. Det viktigaste är att ingenting av det som sägs eller framförs under 

uppståndelse o 2006, s. 39). 
 
Frågor om musikval är någonting som präst och kyrkomusiker får samtala med de anhöriga 
om. Det man bör tänka på och lyfta fram under samtalet är vilka motiv de anhöriga har för att 
önska ett visst musikstycke. Ofta kan det vara att de anhöriga innerst inne inte vill ha den 
musik de först har önskat. Det är då viktigt för kyrkomusiker och präst att öva sin lyhördhet i 
sådana situationer. Man bör också fundera över om musiken går att framföra på de instrument 
som finns tillgängliga. Ibland kommer önskemål om att inspelad musik ska framföras vid 
begravningsgudstjänsten. Det kan vara ett favoritstycke eller en särskild artist man vill höra. 
Det kan också vara så att man inte har råd att ta in en extra solist som framför en viss sång. 
Biskoparna menar dock att gudstjänstens känsla av närhet och äkthet förstärks av levande 
musik. Om präst och musiker har gått med på att ha inspelad musik så bör man ändå värna 
den levande musiken. Den inspelade musiken kan förekomma under griftetalet eller under 
avskedet men får inte ersätta den levande musiken, utan ske som ett tillägg (Svenska kyrkans 
2006).  
 
I en artikel från Kyrkans tidning (Larsson 2012) beskrivs hur organist Carl Adam Landström 
leder en kurs för kyrkomusiker om hur man hanterar populärmusik på orgel. Landström 
berättar hur många kyrkomusiker efterfrågar en vidareutbildning i det här ämnet. Han själv 
menar att man inte fick med sig mycket annat från utbildningen än klassisk musik. Landström 
beskriver hur utvecklingen till att människor vill ha ett mer personligt musikval vid kyrkans 
förrättningar har gått väldigt snabbt de senaste åren. Idag måste kyrkomusiker, så långt det är 
möjligt försöka tillmötesgå musikönskemålen Larsson 
2012). Landström ger exempel som filmmusiken från Star Wars, Europes The F inal 
Countdown och Beatles All you need is love som han ofta stöter på och tycker passar mycket 
bra till orgel. Det händer också att han får önskemål om låtar och artister han aldrig hört talas 
om och då får han använda sig av Youtube och Spotify som arbetsredskap. För att som 
kyrkomusiker kunna hantera denna förändring av önskemålen poängterar Landström vikten 
av att öva upp förmågan att spela på gehör och släppa noterna. Han menar dock att det inte 
finns några färdiga lösningar för hur man löser sådana situationer. Det handlar om att man 
som kyrkomusiker själv måste hitta ett sätt att framföra musiken så att det låter bra och att 
man kan stå för den. Mycket handlar om självförtroende, att våga ge sig på nya genrer och 
komma ifrån rädslan att inte kunna hantera nya stilar och genrer. Han poängterar samtidigt att 
om man ska kunna hantera yrket som kyrkomusiker idag så krävs det att man har en 
musikalisk bredd (Larsson 2012).  
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Kantorsutbildningen idag 

De kyrkomusikaliska utbildningarna kan idag ske på två sätt. Kantorsutbildning och 
organistutbildning. För en kantorsexamen krävs sammanlagt två och ett halvt års utbildning 
på folkhögskola, Ersta-Sköndal högskola eller Musikhögskolan i Malmö varav en termin är 
kursen Svenska kyrkans grundkurs som kan läsas på ett antal olika folkhögskolor. I 
kantorsutbildningen ingår följande ämnen: 
 
Solistiskt orgelspel  repertoar från skilda epoker 
Liturgiskt orgelspel 
Piano, både solistiskt spel och ackompanjemang av musik från olika genrer 
Körledning; barn- och ungdomskör samt vuxenkör, repertoar från olika genrer 
Solosång och röstträning 
Musikteori 
Liturgik och bibelkunskap/bibelvetenskap 
Instrumentvård 
Undervisningsmetodik och pedagogik 
Praktik 
Handledning av elever (Svenska kyrkan 2007, s. 84)  
 
Trots detta omfattande utbildningsmaterial så menar många kyrkomusiker att detta inte räcker 
för de uppgifter som förväntas av en kyrkomusiker i församlingarna idag. Vissa kyrkomusiker 

reddas (Svenska kyrkan 
2007). Det som nämns mest är att kunskap om barn och ungdomar och deras musikutövande 
måste få en större plats i utbildningen. Även om man önskar en större musikalisk bredd i 
utbildningen är man överens om att det inte får ske på bekostnad av den musikaliska 
kvaliteten. Just önskemål om större musikalisk bredd i utbildningen är det som framkommer 
tydligast i intervjuerna av kantorer. Kraven på kyrkomusiker är stora. De skall ha pedagogisk, 
teologisk och social kompetens. De ska samtidigt ha en bred och djup musikalisk kompetens 
och behärska traditionell kyrkomusik såväl som nyare genrer. (Svenska kyrkan 2007).  
 
Musik och identitet 

Vid förrättningar i Svenska kyrkan har förrättningsdeltagarna vid musikinslagen i 
gudstjänsten möjlighet att få välja den musik som har stor betydelse för dem. Numera blir det 
ofta ett personligt inslag i gudstjänsten där deltagarnas musiksmak får framträda. Därför 
kommer vi här beskriva vad musiken kan betyda för människors personlighet och identitet. 
  
Svenska kyrkans utredning (2007) beskriver att vår identitet är viktig för var och en av oss 
och att det är viktigt att vår musiksmak lyfts fram. 
 

Den egna musiksmaken är för de flesta något djupt privat och en del av den egna identiteten. Man 
tycker sig ha rätt att få höra och/eller sjunga »sin musik« även i kyrkan. Och det är viktigt för allas 
igenkännande och delaktighet att detta sker, men att det sker vid rätt tillfälle och på ett sätt som 
tjänar gudstjänstens syfte (Svenska kyrkan 2007, s. 89). 

 
Musiken kan ha en stark anknytning till människors identitet, vilket Lilliestam (2009) 
beskriver i boken Musikliv Musik är ett extra effektivt och starkt medel i identitetsbyggen, 
därför att musik är mångtydig och berör människor emotionellt på ett särskilt sätt jämfört med 
andra konstarter  (Lilliestam 2009, s. 133). Lilliestam påpekar att identiteten kan förändras av 
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erfarenheter och händelser i livet och att identiteten är en process. Vidare beskriver han att det 
finns olika dimensioner ens identitet kan framträda i. En av dimensionerna är den yttre 
dimensionen som beskriver hur man som person vill vara, visa upp sig för andra människor. 
En annan dimension, som han kallar den inre dimensionen, pekar mot det inre. Man ställer sig 

n tredje dimension beskriver Lilliestam är människors 
uppfattningar om en själv som person (Lilliestam 2009). Ruud (2002) framhäver hur musiken 
skapar minnen för livet. När jag erinrar mig upplevelserna av musik, eller när jag möter 
musik som gett mig varaktiga minnen, klingar ett förråd av personliga minnen knutna till 
olika sidor av vår identitet  (Ruud 2002, s. 53). I boken Musiketnologi belyser Lundberg och 
Ternhag (2002) att musiken finns med oss hela livet och är en viktig del av vår identitet. De 
påpekar att både vår kollektiva och individuella identitet påverkas av musiken. 
 
Detta tyder på att musiken har en stor betydelse för människors identitet och gör det angeläget 
för oss att lyfta fram identitetens förhållande till musiken. Möjligheten att önska 
förrättningsmusik ger den personliga identiteten en framträdande roll i gudstjänsten, vilket 
kan vara viktigt för förrättningsdeltagarna.   
  
Musikens tillgänglighet 

När förrättningsdeltagare funderar fram förslag på den musik de vill ha under förrättningen 
kan detta ske med hjälp av Youtube eller Spotify. Dessa medier har därmed blivit ett medel 
för kommunikation mellan kantor och förrättningsdeltagarna och ett arbetsredskap för 
kantorer i hanteringen av de musikönskemål de får.  
 
Musiken har fått en större del i våra liv och aldrig har vi spenderat så mycket tid åt musik som 
vi gör idag. Den sprider sig på många olika sätt bland annat genom internet, TV, radio och 
CD-skivor. Speciellt populärmusiken som nu är utspridd över hela världen och är mer 
lättillgänglig än förr (Lundberg och Ternhag 2002). Musik används i olika kulturella och 
sociala situationer genom teknikens möjligheter och detta är en förändring som skett på 
väldigt kort tid. Detta har gjort musiken till en del av livets alla olika aktiviteter (Lilliestam 
2009).  
 
När dopföräldrar vill ge ett musikförslag till sitt barns dop så kan teknikens möjligheter 
underlätta för dem att förmedla den musik de önskar. Tillgängligheten av musik genom den 
tekniska utvecklingen skapar i detta sammanhang en möjlighet för förrättningsdeltagare att 
förmedla sina önskemål till kantorn genom att exempelvis mejla kantorn en musiklänk till 
Youtube. Likaså behöver kantorn tekniken för att lyssna av, planka eller arrangera om den 
musik som förrättningsdeltagarna önskar.   
 
Problemområde 

Populärmusiken har en stor inverkan i vårt samhälle, likaså i Svenska kyrkan. Detta kan i sin 
tur påverka kantorernas arbetssituation när det handlar om musikönskemål vid förrättningar. 
Den kantorsutbildning många verksamma kantorer bär med sig idag har snabbt kommit ifrån 
den verklighet kantorer möter i takt med den snabba utvecklingen av teknologi och musikens 
tillgänglighet genom olika medier såsom internet. En del av kantorns arbete är att möta 
människor som kommer till kyrkan. De behöver vara tillmötesgående och lyhörda för deras 
önskemål gällande musiken. Vår undersökning behandlar hur kantorer hanterar och resonerar 
om populärmusikens intåg i Svenska kyrkan och hur det påverkar deras arbetssituation, som 
att spela musik som inte är skriven för ett kyrkligt sammanhang eller för instrumentet orgel. 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka kantorers förhållningssätt till populärmusik under 
förrättningar inom Svenska kyrkan.  
 
F rågeställningar 

 Hur påverkar de ökade önskemålen om populärmusik under förrättningar kantorns 
arbetssituation? 

 Vad kan vara positivt samt problematiskt med populärmusik i kantorns arbete? 
 Hur kan kantorn vara en länk mellan Svenska kyrkan och förrättningsdeltagare i 

önskemål om populärmusik? 
 

Definitioner och avgränsningar 

Vi har valt att använda begreppet populärmusik i vår undersökning. Det finns många sätt att 
kategorisera musik på. Ett sätt att dela in musik i ett kyrkligt sammanhang är att tala om 
sakral och profan musik. Sakral musik är all musik som är skriven av eller till kyrkan i någon 
form. Sakral kommer från latinets sacer som betyder helig.  
 
Anledningen till att vi använder begreppet populärmusik istället för profan musik är på grund 
av att profan musik är all musik utanför kyrkans värld, exempelvis klassisk musik och 
folkmusik. Detta anser vi är för stort område för oss att hantera i den här uppsatsen. Några 
exempel på genrer som kommer tas upp under begreppet populärmusik är jazz, schlager, 
ballader, rock, dansbandsmusik, visor, filmmusik, musikaler. 
 
Ett annat begrepp som används i syftet och i uppsatsen är förrättningar. Detta är ett 
samlingsnamn för gudstjänster inom Svenska kyrkan som innebär en kyrklig handling såsom 
dop, vigsel och begravning. Under dessa förrättningar brukar vanligtvis förrättningsbesökarna 
ha möjlighet att ge önskemål om musik under förrättningen. Dessa musikmoment kan vara in- 
och utgångsmusik alternativt inlednings- och avslutningsmusik, solosånger och musik under 
avsked på en begravning.  
 
Även om prästen är ytterst ansvarig för gudstjänsten har vi valt att avgränsa vår undersökning 
till kantorernas syn på musiken, då syftet med vår undersökning är att få en bredare bild av 
kantorernas arbetssituation.  
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METOD 

Kvalitativa intervjuer 

För att se hur olika kantorer förhåller sig till populärmusik under förrättningar har  
vi i vår undersökning valt att göra kvalitativa intervjuer. Med denna metod möjliggörs att få 
en djupare inblick i kantorers tankar och erfarenheter av populärmusik och hur de ser på sin 
yrkesroll. Patel och Davidsson (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer kan användas för att 
förstå och upptäcka informantens tankar kring ett fenomen. Anledningen till att vi inte använt 
oss av observation eller enkätundersökning är att vi inte tror det skulle ge samma utförliga 
resultat som en kvalitativ intervju kan ge. Med denna metod har vi möjlighet att ställa 
följdfrågor och låta kantorerna utveckla sitt resonemang och ge exempel. Frågorna under 
intervjun har en låg grad av strukturering, vi försökte alltså ge informanterna utrymme att 
svara med egna ord. Vi försökte hålla en relativt hög grad av standardisering och ställa 
frågorna i den ordning vi planerat (Patel och Davidsson 2011). Detta gjorde vi för att enklare 
kunna jämföra resultaten från de olika informanterna. Vi valde att spela in intervjuerna med 
hjälp av en mp3-spelare, med tillåtelse från informanterna. Inspelningarna gjorde vi för att 
enklare komma ihåg vad informanterna berättat om och kunna transkribera intervjuerna. 
 
Urval och tillvägagångssätt 

Det första steget i urvalet av kantorer var att vi satte oss ner och tittade på vilka församlingar 
och kantorer som kunde vara intressanta för vår undersökning. Vi valde ett antal kantorer som 
vi ringde upp för att prata om populärmusik under förrättningar och om det är något de brukar 
stöta på i sin tjänst. Detta var något de flesta hade stött på men vissa hade mer erfarenhet av 
det än andra. Efter samtal med ett antal kantorer valde vi ut tre kantorer som skulle passa bra 
till vår undersökning. Anledningen till att vi valde tre kantorer var att vi ville få en bred bild 
av hur deras tankar och erfarenheter ser ut, vilket skulle vara svårare om vi hade fler 
informanter då tiden för undersökningen är begränsad. Valet av just dessa kantorer var att 
samtliga hade lång yrkeserfarenhet. En nyutexaminerad kantor tror vi inte kunde ge oss 
samma bild av en förändring genom åren vad gäller förrättningsmusiken. Samtliga hade också 
mycket erfarenhet av att spela populärmusik under förrättningar och det var något de hade 
funderat kring och ville gärna dela med sig av sina tankar till oss. Vi ringde församlingar som 
i viss mån skiljde sig åt geografiskt men som ändå var i anslutning till en större stad. Studien 
är genomförd i tre församlingar i en medelstor stad i Sverige.  
 
Etiska överväganden 

Vi har i vår studie följt de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet 
med konfidentialitetskravet är alla namn i studien fiktiva. Samtliga informanter blev 
informerade om vad deras uppgift i studien var, att de när som helst under studiens gång 
kunde avbryta sin medverkan och att deras deltagande är helt frivilligt. De medverkande gav 
sitt samtycke till att delta i studien. Vi informerade också om att de uppgifter vi samlat in 
under undersökningen inte kommer användas till något annat än till vår studie och att all 
insamlad data kommer förstöras efter att studien är färdigställd, som det står uttryckt i 
nyttjandekravet. 
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RESULTAT 

Den här delen av uppsatsen börjar med en kort presentation av informanterna. Sedan följer en 
resultatpresentation som presenteras i olika teman där informanterna ger sina tankar kring 
ämnet. Efter resultatpresentationen följer en resultatanalys.  
 
Presentation av informanterna 

Birgitta jobbar som kantor i en landsortsförsamling strax utanför en medelstor stad i Sverige. 
Församlingen har strax under 8000 medlemmar och fyra kyrkor. Birgitta har ansvar för två av 
kyrkorna när det kommer till musiken i gudstjänstlivet. En annan anställd kyrkomusiker i 
församlingen har ansvar för de andra två kyrkorna. De fyra kyrkorna tillhörde tidigare var sin 
församling men har nu slagits ihop till en gemensam församling. Birgitta tog sin 
kantorsexamen på en högskola 1976 och har arbetat aktivt som kantor sedan dess. I hennes 
tjänst ingår många arbetsuppgifter, några av dem är att leda två körer och att i veckorna spela 
på begravningar. Varannan helg spelar hon på dop och vigslar samt på någon form av 
söndagsgudstjänst. I snitt spelar hon på ca sex förrättningar i veckan.  
 
Monika arbetar som kantor i en stadsförsamling i en medelstor stad i Sverige. Hon har arbetat 
aktivt som kantor i sammanlagt tolv år. I församlingen bor ca 9200 medlemmar och det finns 
en kyrka i församlingen. Hon arbetar i en relativt ung församling med ett stort antal besökare, 
många av dessa är barnfamiljer. Monika är i grunden utbildad musiklärare men upptäckte 
under utbildningen att hon även ville läsa till kantor. Under sin kantorsutbildning på en 
folkhögskola kunde hon tillgodoräkna sig många ämnen med sin musiklärarutbildning i 
grunden. Utbildningen bestod av ca en dag i veckan av sådana ämnen hon inte kunde läsa på 
musikhögskolan. I hennes tjänst ingår att leda ett antal barn- och ungdomskörer, undervisa 
orgelelever samt att spela på förrättningar varannan helg och söndagsgudstjänster. För 
tillfället spelar hon i snitt på ca tre förrättningar i veckan och dessa är oftast dop då hon inte 
spelar på några begravningar för tillfället. I vanliga fall spelar hon på fler förrättningar i 
veckan då det även ingår i hennes tjänst att spela på begravningar. 
 
Peter har arbetat som kantor sedan han tog sin kantorsexamen 1983. Han läste sin utbildning 
på en folkhögskola. Församlingen han jobbar i har ca 10 000 medlemmar och ligger i 
utkanten av en medelstor stad i Sverige. I församlingen finns två kyrkor men bara en är aktiv i 
form av veckogudstjänster. Några av Peters arbetsuppgifter är att leda två seniorkörer och att 
spela på ett antal gudstjänster i veckan på äldreboenden. Antalet förrättningar Peter får spela 
på kan variera mellan fem till nio förrättningar i veckan. Det kan vara ca fyra, fem 
begravningar i veckorna och på helgerna kan dopen variera från ett till fem stycken. Sedan 
spelar han även på söndagsgudstjänster de helger som han jobbar. 
 
Resultatpresentation 

K antorernas vanligaste för rättningsmusik 
 
Den vanligaste förrättningsmusiken Birgitta får spela varierar mycket men oftast är det musik 
som är bekant för förrättningsdeltagarna, som de lyssnar på eller hört i sin vardag. Några 
exempel är filmmusik från filmer som Ronja Rövardotter och Änglagård. Håll mitt hjärta av 
Björn Skifs och Nocturne av Evert Taube förekommer ofta liksom även andra melodier av 
Evert Taube. Av de mer klassiska styckena förekommer ofta Canon i D-dur av Pachelbel, 



  

12  
  

men även musik skriven av kompositörer som Händel, Vivaldi, Mendelssohn och Bach. 
Birgitta menar att det överlag blir vanligare att människor önskar musik som inte är skriven 
till förrättningssammanhang, som till exempel populärmusik och filmmusik. 
 
De vanligaste valen av musik Monika stöter på är musik från filmklipp på Youtube, oftast 
handlar det om musik till dop och vigsel. Musik skriven av artister som Sonja Aldén, Shirley 
Clamp och Kent är vanligt förekommande vid dessa förrättningar. Monika upplever att 
artister som skapar musik och som själva har blivit föräldrar och upptäckt det stora i det 
skriver ofta musik som sätter ord på dessa känslor. Det blir starkt för många föräldrar som 
vill döpa sina  Annan populärmusik som Monika 
stöter på är gamla schlagers och musik från musikaler men även jazzpärlor från 20- och 30-
talet. Utöver detta kommer det även önskemål om musik skriven av Bach och annan klassisk 
musik som människor kan ha hört på CD-samlingar. Vid begravningar förekommer 
fortfarande klassisk musik skriven av kompositörer som Bach, Grieg och Händel, men 
Monika upplever att det blir alltmer sällan. Det blir vanligare med visor som den avlidne 
tyckte om och satt och nynnade på. Vanligt är också musik skriven av Benny Andersson, 
Duke Ellington, Lasse Berghagen och även dansbandsmusik. Visor med text av Astrid 
Lindgren är vanligt på både dop och begravning.  
 
För Peter är den vanligast förekommande musiken Tröstevisa av Benny Andersson, 
Koppången men även Air av Bach, Gammal fäbodpsalm av Oskar Lindberg. Adagio i g-moll 
av Albinoni och Våren av Grieg är återkommande. Han upplever att det ofta är solosånger 
som brukar vara populärmusik, såsom Håll mitt hjärta, Handens fem fingrar, Älskade barn, 
Himlen måste sakna en ängel, Älska mig och även sånger av Ted Gärdestad. Filmmusik kan 
förekomma som in- eller utgångsmusik på vigslar, ett exempel är musiken från filmen Star 
Wars, men de klassiska marscherna av Mendelssohn och Händel är fortfarande vanligast. 
 
K antorernas hantering av populärmusik 
  

För Birgitta är det viktigt att förrättningsdeltagare tar kontakt med henne i god tid om man har 
önskemål om musiken. Detta på grund av den bredd av genrer som kan förekomma i 
önskemålen. Hon menar att önskemålen kan vara allt från folkmusik till jazz till pop till visor 
samtidigt som hon ska ha de klassiska styckena i fingrarna. Det som kan vara problematiskt 
för Birgitta med önskemål av populärmusik är att hitta noter. Hon har olika sätt att hitta noter, 
ett sätt är att ta hjälp av andra musiker och ringa runt och fråga, men hon använder även 
internet och andra sätt för att hitta noter. Som musiker måste hon även kunna sätta gränser för 
vad hon klarar av. Men sen är det ju så att man får förklara för dem att det är ju så att man är 
ju inte som de här Så ska det låta   Jag måste ha noter, jag måste lyssna 
av, jag måste hitta och så . Ovan beskrivs hur det kan vara svårt för 
förrättningsdeltagare att förstå att Birgitta behöver förberedelsetid för vissa låtar. Ett exempel 
på en annan problematik kan vara när en nära anhörig ska sjunga och själv inte vet vilken 
tonart han eller hon ska sjunga i utan vill pröva detta en kort stund innan förrättningen. Hon 
menar att det är ett problem då de inte förstår att det behövs förberedelsetid för musiken.  
 

Och det har ju blivit mer och mer att det är kompisar som sjunger och så förstår de inte riktigt. Det 
lla vilken tonart jag sjunger i . 

Ja så det är väl lite jobbigt. Men då får man försöka se till att man träffas innan och styr upp det 
där då. Så att man vet (Birgitta). 
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Birgitta menar att det förekommer mer solosånger i form av popmusik nu än vad det gjorde 
tidigare under dopen, och dessa solosånger är ofta mer visor och poplåtar. Detta har gjort att 
det tar längre tid att förbereda dopen än tidigare.  
 
Monika är inne på internetsidor som Youtube eller Spotify varje vecka, en halvtimma eller en 
timma, för att lyssna in ny musik som ska plankas eller arrangeras. Hon upplever det inte som 
något problem att jobba med populärmusiken med vad det innebär att lyssna in, planka och 
arrangera om låtar. Hon vet att andra kantorer kan ha problem med detta men själv ser hon det 
inte så. Däremot är det viktigt för Monika att kunna sätta gränser mot präster och chefer för 
vad som är hanterbart. Arbetet med populärmusiken får inte ta för mycket tid.  
 

Men jag låter inte det ta för mycket tid heller för det får det inte göra för då hinner man inte med, 
utan man får lägga det på en vettig nivå. Det måste man och det kanske tar ett litet tag innan man 
hittar den nivån och att man får säga nej också, att jag kan inte, jag hinner inte. Det måste man ju 
(Monika). 
 

I sökandet efter noter till populärmusik brukar Peter först och främst ringa en notbutik och 
fråga dem om de har den låten. Det brukar oftast vara fallet att de har musiken han söker. Är 
det en enklare låt brukar han kunna ta ut den på gehör från Youtube på några minuter. Att få 
tag i noter till populärmusik är inget problem för Peter. Däremot brukar han förenkla genom 
att göra fuskvarianter av musiken för att det ska fungera bättre till orgel, om det blir för svårt 
rent tekniskt.  
 

Brusa högre lilla å till exempel, den kan man ju lägga ner jättemycket jobb på, och vänsterhanden 
och alltihopa. Antingen så kan man göra precis som det står med alla dem här, med flödet hela 
tiden. Eller också så, så gör man en fuskvariant och bryter ackord med hjälp utav bokstäverna och 
lägger melodistämman (Peter).  
 

Peters utgångspunkt är att alltid försöka framföra musikönskemålen på något sätt, oavsett om 
det är ett svårt stycke eller om det är en låt han aldrig har hört. Är det en svår tonart så 
transponerar Peter till en enklare tonart. För att Peter ska kunna tillmötesgå önskemålen är det 
viktigt för honom att få dem i god tid.  
 
K antorernas tankar om populärmusik 
  

Birgittas syn på populärmusiken är både positiv och negativ. Det är viktigt för henne att vara 
öppen i mötet med de anhöriga och lyssna på deras önskemål. Även om hon ibland har 
tveksamheter försöker hon ändå bemöta deras önskan så gott hon kan. Hon försöker tänka 
positivt genom att hon själv kan utvecklas som musiker i allt hon spelar.  
 

Så att över huvud taget tycker jag det är bra att blanda, både ha det klassiska, som en annan har lärt 
sig, bevara det. Och sen så måste man även ta till sig det nya och sen så liksom blanda och ge i 
genre och det är jätteviktigt för ens egen del. Och så är det ju ganska roligt att göra det, tycker ju 
jag. Man måste nog tycka det är kul (Birgitta). 
 

Birgitta har inte något emot att spela populärmusik och olika genrer. Däremot är det viktigt 
för henne att det ska låta bra, rent musikaliskt. Musik som inte fungerar på orgel eller piano, 
som hon helt enkelt inte blir nöjd med, vill hon helst inte spela.  
 
Eftersom Monika har en musiklärarutbildning i grunden känner hon att steget till 
populärmusik inte är särskilt långt för henne. Hon tycker det är roligt att det kan vara musik 
som hon själv tycker om och att det ligger en utmaning i att kunna spela den musiken på 
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orgel. Det mesta av den populärmusik hon får spela brukar låta jättefint på orgel och det ger 
henne en kick. Monika menar att det även utökar hennes repertoar. Det är roligt att kunna 
göra modern musik eller musik som vår tids människor har hört och känner igen på 
instrumentet kyrkorgel . Populärmusiken Monika får spela framför hon oftast på 
orgel. Med orgeln kan hon få med alla stämmor, en tydlig bas i pedalen och hela 
symfoniorkestern. Hon kan därmed utnyttja instrumentets alla möjligheter och dess potential. 
Hon tycker det är roligt och utmanande att ta in nyare musik och genrer från vår egen tid, 
exempelvis skulle en hårdrockslåt fungera utmärkt på orgel. Samtidigt känner Monika ett 
ansvar som kantor att förvalta den orgelrepertoar som finns etablerad i kyrkans kontext, 
så att man har lite två ben att stå på   
 
Personligen tycker Peter att man ska tillmötesgå alla önskemål om musik under förrättningar, 
eftersom det är deras förrättning, deras högtid. Han anser inte att det är upp till honom att 
avgöra vad som passar eller inte. Han är alltid nyfiken på de utmaningar han ställs inför när 
det kommer till populärmusiken. Allt han gör, menar han, är ändå konstnärligt arbete. Om en 
låt är, som han uttrycker det, lite fyrkantig i sin karaktär finns alltid en möjlighet att skapa 
någonting utav det. Han drar en parallell till koralförspel som handlar om att ständigt skapa 
nytt och utveckla inför gudstjänster. Han ser även orgelns potential när det kommer till 
populärmusik. Men sen är det ju då om man tänker som Star Wars och F inal Countdown och 
liknande sådant här lite svulstiga rocklåtar, de går ju att skrämma upp på orgel . Peter 
upplever att det är roligt med alla nya stilar och genrer som kommer och att människor känner 
att de kan välja vad de vill. Då väljer de ofta någon musik som har haft stor betydelse i deras 
liv, vilket han tycker är viktigt.  
 

e kanske egentligen 
inte gillar. Bach behöver ju inte vara tråkigt men de kanske har nått annat förslag som de känner 
mer för. 
 

K antorernas möte med för rättningsdeltagarna  
  

Möte med anhöriga 
 
Birgitta tycker det är viktigt att ha ett gott bemötande i samtal om musikönskemål eftersom 
förrättningar kan vara mycket känsloladdade tillfällen. Ja det är ju jättestora händelser i deras 
liv. Ja jag försöker ju så långt det går att göra det bra.  Och likadant när man tar avsked av 
någon person också, det är så mycket känslor då . Birgitta försöker tillmötesgå 
förrättningsdeltagarnas önskemål så långt det går för att de ska få en upplevelse av 
gudstjänsten som blir minnesvärd. 
 
Monika menar att i mötet med ovana kyrkobesökare så finns ofta en oro hos 
förrättningsdeltagarna att det ska bli fel eller att de väljer fel musik. Hon brukar förklara att 
deras kunskap om deras situation och känslor inför den här händelsen är viktig och att det inte 
är fel. Detsamma gäller med deras musikval. 
 

Om jag får önskemål så tänker jag alltid att det finns nått verkligt bakom och att jag inte ska döma. 
et man önskar, 

 (Monika). 
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Monika vill ta tillvara deras önskemål och försöker göra det till en så minnesvärd upplevelse 
som möjligt. Som kantor behöver hon också vara tillgänglig för de anhöriga för eventuella 
frågor och funderingar.  
 
Peter menar att det är viktigt att man ska kunna välja vad man vill och att det är en 
familjehögtid. I mötet med människorna råder han dem att tänka igenom noga vad de vill ha 
för musik. Likaså att de väljer med omsorg så att det inte blir något de släntrar över utan att de 
ska önska så mycket som möjligt.  
 

Att de ska kunna uppleva det som en höjdpunkt i tillvaron och i livet.  Så det blir att det får 
betydelse så det får ju gärna ta tid också så det inte är bara en tio minuter, en kvart och så är det 
färdigt (Peter). 
 

I mötet brukar Peter ge tips för att göra gudstjänsten mer personlig, det kan till exempel finnas 
en god vän eller släkting som kan spela eller sjunga, vilket brukar betyda mycket för vigselpar 
eller anhöriga.  
 
En personlig gudstjänst 
 
Birgitta menar att många människor som kommer till kyrkan inför en vigsel inte alltid har en 
tydlig bild av kyrkorummet eller hur en kyrkorgel låter. Därför är det viktigt att kunna träffa 
brudparen innan för att spela för dem så att de kan få en uppfattning om hur orgeln låter. 
Detta har oftast lett till positiva reaktioner från brudparen. Ofta kan de ändra sig från att vilja 
ha en poplåt som ingångsmusik till att de vill ha ett klassiskt orgelpreludium de fått höra.  
 

De vet ju knappt hur en orgel låter. Så det är rätt så bra att man har kommunikation att de kommer 
och lyssnar ifrån orgeln. Det är en helt annan värld då. Så att det blir ju mer och mer avgrund 
mellan kyrkan och deras vardagsupplevelser utav kyrkorummet (Birgitta). 
 

Birgitta värderar inte musiken olika vare sig det är popmusik eller klassiska stycken. 
Samhället är i en ständig förändring, vilket hon menar gör att hon som kantor får tänka nytt 
och följa med i denna förändring. 
 
Igenkännandet är något Monika menar har stor betydelse för om människor kommer till 
kyrkan eller inte. Möts man av en miljö man inte är bekant med och om det som sägs inte 
tilltalar en går man sannolikt inte dit igen. Finns det däremot element som talar direkt till en 

onika uttrycker det, så kommer man nog tillbaka.  
 

Och när det gäller högtider i livet och stora händelser i livet, som det ju är, dem här högtiderna 
med dop, vigsel eller begravning eller jul eller en vanlig vardagssöndag eller när barnen går på 
skolavslutning eller någonting. Det är bra att känna igen sig och känna att jag får vara här och det 
jag tycker om, det är ok. Och att höra det från orgeln eller från barnkören, det är nog härligt 
(Monika). 
 

Monika upplever att det personliga i gudstjänsten är viktigt för människor. Det ligger i tiden 
att uttrycka den individ man är och att den musik man väljer kan uttrycka den egna tron. 
Språket i en låt kan sätta precis de rätta orden på vad man känner.  Likaså känslan av tradition 
i en familj kan ha stor betydelse för musikvalet. Om det är en sång som har följt en familj 
eller som förekom på en släktings begravning kan man vilja använda den sången igen.  
 
Det personliga i musiken menar Peter betyder oerhört mycket för dem som kommer till 
kyrkan. Han tar upp exempel med begravningsmusik och hur en make och maka kan ha 
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träffats under ett visst musikstycke och att makan nu vill ha den musiken på makens 
begravning. Likaså en artist eller en låt kan symbolisera något viktigt för en familj och ha en 
social funktion. Därför menar Peter att ett nekande från präst eller musiker av ett visst 
musikstycke kan förstöra mycket för de anhöriga, eftersom den musiken kan ha haft stor 
betydelse för dessa människor. Vidare menar Peter att kyrkan behöver lyssna in omvärlden 
och anpassa sig till samhället, vilket han anser kyrkan idag gör. Han menar att det är högt i tak 
och alla stilar och genrer är välkomna. Så finns ju det här uttrycket där då, lite utslitet kanske 
men, ´Himlen når ända ner till jorden´, det handlar ju om det liksom, att lyssna in omvärlden 
så att inte kyrkan isolerar sig . 
 
Internets påverkan på kantorernas arbete 
 
Media och internet är något som har påverkat Birgittas arbetssituation. Dessa medier har blivit 
ett redskap för Birgitta att hitta musiken som förrättningsdeltagarna har önskat. Idag finns ett 
annat tankesätt kring hur en förrättning kan utformas, dopföräldrar vet ofta bäst själva hur de 
vill ha det. Birgitta menar att de tittar på internetsidor för tips och får influenser från hur andra 
har gjort. De vill själva bli experter på området istället för att prata med tjänstgörande 
musiker. Birgitta försöker alltid träffa dopföräldrarna i god tid och prata om gudstjänsten, ge 
råd om hur de kan gå till väga. Samtidigt menar Birgitta att det är viktigt att hon som kantor 
följer med i samhället och i de förändringar som sker. Man får vara med i samhället. Det är 
likadant med Melodifestivalen nu som man lyssnar av och funderar lite grann kring och om 
det finns ute på Notpoolen  1 (Birgitta). 
 
Monika upplever att människor blir mer självständiga och letar upp influenser och idéer på 
internet inför ett dop eller en vigsel. En del vill ha mera koll på läget medan andra söker mer 
vägledning från musikern.  
 
Inspelad musik eller inte? 
 
Som musiker har Birgitta full förståelse för om man kan vilja ha en CD-skiva istället för 
levande musik, under ett avsked på en begravning eller som ingång på en vigsel. Det hon 
däremot funderar på är om CD-skivor kommer bli alltmer förekommande i framtiden och om 
det kan bli ett hot för kantorer. Att man blir ersatt av CD-skivor. Det kan man fundera över
(Birgitta). Detta är dock ingenting Birgitta ser något mönster i nu, utan majoriteten av 
musiken på förrättningar spelas live. 
 
Monika har märkt hur det blir allt vanligare med inspelad musik på förrättningar. Hon anser 
inte att det är något fel med att använda sig av CD-skivor. Hon menar att det kan fylla en bra 
funktion och skapa den stämning man är ute efter. Dock brukar hon tala om för brudpar eller 
anhöriga att musiken kan låta jättefint på orgel också. Att kunna erbjuda livemusik är något 
hon värderar högt och livemusik brukar uppskattas. Samtidigt kan en CD-skiva skapa 
tekniska problem om den hackar eller liknande. Hon är alltid noga med att undersöka allt 
tekniskt innan om det ska vara ett inslag med inspelad musik. Som musiker känner hon ett 
ansvar för all ljudande musik under gudstjänsten, inklusive en CD-skiva. 
 
Inspelad musik är något Peter upplever förkommer ofta. Han tolkar det som att det är av stor 
betydelse för de anhöriga att det är rätt artist som framför låten. Detta ser han inte som något 

                                                                                                                      
1 Internetsida med noter och notböcker att köpa och ladda hem. [www.notpoolen.se]  
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problem utan som något positivt eftersom det betyder att de anhöriga är medvetna om hur de 
vill ha musiken under gudstjänsten. 
 
För rättningsdeltagarnas förändrade inställning till för rättningsmusik  
  

En förändring Birgitta har noterat genom åren vad gäller musikval under förrättningar är att 
det personliga har blivit viktigare för människor när det kommer till musiken i gudstjänsten.  
 

Och sen är det så här att en del vill ju: ´Nej men vi ska inte göra som andra, vi ska göra på vårt 
sätt.´  Det är väl likadant med den här kulturen att man ska vara kändis, man ska vara lite 
utstickare idag. Det är viktigt att sticka ut! Man kan liksom inte känna att man är betydelsefull och 
vara normal och lite så där som sig själv utan man måste visa upp sig i något (Birgitta). 
 

Tidigare, menar Birgitta, lyssnade förrättningsdeltagarna mer på vad traditionen var under 
förrättningar i kyrkan. En annan anledning till förändring, upplever Birgitta, är att tekniken 
har gjort musiken mer tillgänglig för människor och att vi kan lyssna på musik var vi än 
befinner oss. Musik möter oss inte bara i hemmet genom TV och radio utan även på bussen, i 
bilen eller på cykeln på väg till jobb, skola, gym, via mobiltelefoner och mp3-spelare, enligt 
Birgitta.  
 
Hon upplever att det var ett annat synsätt förr när det kom till musiken och önskemålen. Det 
fanns hårdare gränser för vad som spelades och inte. På 1970-talet fanns ju de här musikerna 
som sa: ´Nej, det där spelar vi inte!´. Och Mendelssohn var det ju de som totalnekade att spela 
då därför det var liksom inte kyrkligt värdig musik då . 
 
Musikönskemålens förändring genom åren är något Monika har uppmärksammat. De senaste 
sex, sju åren har människor blivit mer medvetna om musik i allmänhet. Förrättningsdeltagarna 
vill inte ha artister som är för kända, samtidigt ska det helst vara det nyaste. Monika har 
jobbat som kantor i ca 12 år och första önskemålet om en poplåt på en vigsel hon fick var 
låten: I do, I do, I do av Abba.  och det kändes verkligen ´Wow! Oj vad häftigt! Hur ska vi 
fixa det här, som utgångsmusik?!´  Monika menar att för tio år sedan var det 
vanligare med enbart Mendelssohn, Wagner eller ett festligt preludium av Bach eller att 
musikinslagen var valfritt, att kantorn själv fick välja vilken musik som skulle spelas. Denna 
förändring tror hon beror på att människor har blivit mer fritänkande i musikvalen och att 
kyrkan speglar samhället och den kultur människor lever i just nu. Hon menar även att 
kyrkomusikerna själva har en del i den förändring som sker i kyrkomusiken. Att de tar in 
influenser och strömningar från omvärlden, såsom popmusik och låter dessa influenser 
uttryckas i kyrkomusiken. Hon tror att det kan bli positiva reaktioner från människor när de 
känner igen musik som talar till en själv och som de tycker är en del av deras liv. 
 
Peter menar att det förr fanns en känsla hos förrättningsdeltagarna att de inte vågade önska 
vad som helst, att viss musik inte passade, men han menar att detta har förändrats genom de 
yngre generationerna. Han menar att frågeställningen om vad som kan passa eller inte finns 
inte längre hos förrättningsdeltagarna. Har man en favoritlåt vill man ha med den på 
gudstjänsten. Han upplever att både präster och kantorer nu har en öppnare attityd till de 
önskemål som kommer, men att det samtidigt är mycket individuellt från församling till 
församling. Han ger flera exempel där prästens inställning till populärmusik har varit 
avgörande för hur mycket människor vågat önska. Är prästen öppen för olika förslag när det 
gäller önskemål vågar människor oftast välja mer fritt. Om prästen däremot är mer 
konservativ ges inte samma möjlighet att skapa en personlig gudstjänst. 
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Nej det kunde ju vara mycket det också att det hängde i det där med vad det är för präst på platsen 
och om det är någon sådan här stram, gammalkyrklig präst, då blir det, det sprider sig ju på en ort 
direkt, vad det är för präst. Det går väldigt fort. Och ja, då kan det bli att, då vill inte folk viga sig 
där då, utan då blir det ju grannförsamlingen eller någon annanstans (Peter). 
 

K antorernas tankar k ring sin utbildning  
  

När Birgitta tänker tillbaka på sin kantorsutbildning känner hon att det saknas vissa bitar som 
hennes arbete kräver av henne idag. Det hon saknar framför allt är redskap att hantera 
brukspiano och att ackompanjera på piano. Detta är delar hon har fått lära sig själv genom 
åren som kantor. Med populärmusikens intåg har det blivit vanligare att solister sjunger 
sånger vid olika förrättningar och där känner hon sig bristfällig när det gäller att kompa på 
piano. Hon fick lite undervisning i brukspiano under sin utbildning, men långt ifrån det som 
krävs i genrebredd och kompmodeller av en kantor idag. Däremot i situationer då hon måste 
arrangera om eller planka låtar känner hon sig utrustad från sin utbildning.  
 
Med sin bakgrund som musiklärare blev Monikas kantorsutbildning väldigt komprimerad. De 
kunskaper hon behöver för att kunna ackompanjera solister har hon fått med sig från sin 
musiklärarutbildning, men hon har även fått lära sig mycket på egen hand. Den populärmusik 
hon får spela idag är inte något problem för henne. Samtidigt förstår hon om många 
kyrkomusiker känner att de inte får uttrycka sin musikalitet och konstnärlighet med 
orgelspelet på grund av den populärmusik som blir allt vanligare i kyrkan och som inte ingick 
i deras utbildning.  
 
Den kantorsutbildning Peter läste på sjuttiotalet skiljer sig markant från hur hans 
arbetsuppgifter ser ut idag när det kommer till brukspiano och populärmusik. Det har ju 
kommit så mycket populärmusik, så jag väntar ju liksom bara på att raplåtarna ska komma på 

 Genom åren och de erfarenheter som Peter har 
fått har han lyckats hitta egna knep att arrangera musik och kompa poplåtar till solister. 
Genom att skriva lite andra ackord och harmonier hittar han fuskvarianter, som han kallar det, 
sätt att förenkla ett stycke och som får det att fungera.  
 
Resultatanalys 

Populärmusikens intåg i Svenska kyrkan har resulterat i att kantorerna ställs inför en ny 
utmaning. Att spela musik som inte är skriven för ett kyrkligt sammanhang blir inte bara en 
utmaning rent musikaliskt utan även ett nytt sätt att tänka och arbeta med musiken vid 
förrättningar. Vi har sett i vår undersökning att notböcker som Lux Aeterna (1991) och 
F estmusik (1995) inte längre används i samma utsträckning vid förrättningar som förr. Den 
repertoar, i form av populärmusik, som tar större plats vid förrättningarna har konkret 
förändrat arbetsuppgifterna för kantorerna idag. I vår undersökning ser vi att repertoar av den 
genre som finns i Lux Aeterna (1991) och F estmusik (1995) används fortfarande i viss mån, 
men önskemål om mer personliga musikinslag i gudstjänsten förekommer allt oftare, såsom 
populärmusik.  
 
I artikeln av Martin Larsson (2012) beskrivs att kantorer måste anpassa sig till den förändring 
som sker av musikönskemål vid förrättningar. Kantorers inställning måste vara att våga 
hantera nya genrer och utveckla orgelspelet för att kunna utföra sitt yrke idag. Orgeln har stor 
potential att hantera den musik som önskas mer och mer vid förrättningar (Larsson 2012). Vår 
undersökning visar att det finns stora möjligheter att överföra populärmusik till orgel. Detta är 
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också något som visar sig vara utvecklande för kantorerna musikaliskt. Dock krävs det att 
kantorerna själva hitta vägar att överföra musiken till orgel, då detta inte är något som har 
ingått i kantorsutbildningen. Hur kan denna utveckling påverka nyutexaminerade kantorers 
situation då man utbildas i att hantera en repertoar som blir allt mindre aktuell vid 
förrättningar? I kantorsutbildningen finns idag ämnen som brukspiano där kantorsstudenterna 
lär sig hantera populärmusik och nyare genrer på piano när det handlar om att kompa solister. 
Dock ser vi inget ämne i kantorsutbildningen idag som handlar om att lära sig att anpassa och 
överföra populärmusik till instrumentet orgel. Utifrån vad vi sett av kantorsutbildningen 
behöver den ses över och anpassas till den verklighet av musikönskemål våra informanter 
vittnar om. Om ingen förändring sker av kantorsutbildningen kan det få konsekvenser som att 
nyutexaminerade kantorer känner sig otillräckliga och oförberedda för den arbetssituation 
som väntar. Om kantorsutbildningarna däremot skulle anpassa sin undervisning till att hantera 
populärmusik till orgel, tror vi att ett resultat av detta kan bli att kantorsutbildningen blir mer 
attraktiv för människor som vill spela fler genrer än klassisk kyrkomusik. En sådan förändring 
skulle bredda utbildningen.  
 
Informanterna i vår undersökning strävar alltid efter att framföra populärmusik på orgel, som 
är deras huvudinstrument i yrket, och därigenom visa upp orgelns potential. Hur skulle 
utvecklingen se ut för orgeln om kantorer i stort valde att inte överföra populärmusiken till 
orgel utan bara spelade populärmusik på piano? Ett sådant tankesätt som våra informanter 
visar på tror vi är avgörande för om orgeln ska överleva i förrättningssammanhang. I Svenska 
kyrkans utredning (2003b) beskrivs hur orgeln är starkt sammanfogad med kyrkorummet och 
att det inte finns någon musik som är så starkt förknippad med orgeln som kyrkomusik. Vi 
menar att kantorer måste hålla orgelmusiken levande, även vid förrättningar, dock behöver 
orgelmusiken breddas till mer än kompositörer som Bach, Händel, Vivaldi och Mendelssohn. 
Vad är då kyrkomusik och vad ingår i det begreppet? Kan kyrkomusiken förändras men ändå 
vara kyrkomusik? 
 
Vi har i vår undersökning sett att det personliga är viktigt i valet av musik vid förrättningar 
för förrättningsdeltagarna. Den personliga identiteten hos dopföräldrar eller ett vigselpar lyser 
igenom i den musik de väljer. I Svenska kyrkans utredning (2007) beskrivs även hur den egna 
musiksmaken är djupt personlig och privat och att man har rätt att få höra och lyfta fram sin 
musik i kyrkan
delaktighet att göra. Något som kyrkan strävar efter, men att det sker i gudstjänstens syfte.  
Lilliestam (2009) beskriver att musik har en stark koppling till ens egen identitet. Han skriver 
också att identiteten kan uttrycka sig i olika dimensioner, hur man som person vill visa upp 
sig för andra människor, hur man uppfattar sig själv och hur andra faktiskt uppfattar en. En av 
informanterna ger ett exempel hur man som förrättningsdeltagare vill 

, vilket vi ser som ett exempel på Lilliestams dimension av hur man 
vill visa upp sig för andra människor. Denna dimension av personligt uttryck påverkar 
musiken i gudstjänsten och i sin förlängning kantorernas arbetssituation.  
 
De önskemål av populärmusik som blir allt vanligare har gjort att det finns ett större behov av 
teknologi och medier som hjälpmedel och arbetsredskap för kantorer. Med hjälp av 
teknologin, beskriver Lilliestam (2009), har musiken blivit en del av livets alla aktiviteter, så 
även vid förrättningar i kyrkan. Med hjälp av teknologins möjligheter har sökandet efter 
musik som önskats blivit en smidigare process för informanterna. Överlag har teknologin 
blivit ett redskap för informanterna att utföra sitt arbete men också förändrat arbetssituationen 
från hur den såg ut förr. Samtliga informanter i vår undersökning beskriver att teknologi och 
medier såsom Youtube och Spotify är en del av deras vardag och att de inte klarar sig utan 
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det. Vi menar att kantorer idag måste vara insatta i ett modernt sätt att söka musik. Man 
behöver vara införstådd i olika sökmotorer och internetsajter för att finna den musik man 
söker. Här ser vi ett exempel på hur samhällets och teknikens snabba utveckling konkret har 
förändrat kantorers arbetssituation. 
 
Ett gott bemötande är en viktig del i en kantors yrke, dels att bemöta musikönskemål som 
förekommer men också människorna bakom önskemålen. En av informanterna menar att hon 
inte ska döma de önskemål hon får, det ligger något verkligt bakom varje önskemål. I 
Svenska kyrkans utredning (2007) ges exempel på kantorers olika synsätt på bemötande av 
populärmusik. Ett exempel är en kantor som menar att man kan ta in ett rockband på en 
begravning om det behövs.  
 
Bemötandet av önskemål om inspelad musik är något informanterna här måste ta ställning till 
mer nu än tidigare, enligt vår undersökning. Problematiken som vi ser med inspelad musik 
blir att kantorns uppgift att förmedla musiken försvinner. Vad kommer kantorernas uppgift i 
så fall bli, om denna utveckling fortsätter? Biskoparna i Svenska kyrkan (Svenska kyrkan 
2006) menar att bevarandet av levande musik istället för inspelad musik är viktigt för att 
bevara en känsla av närhet och äkthet i gudstjänsten. De beskriver även att det inte finns 
någon genre som inte är välkommen i kyrkan. Det viktiga är att musiken hör ihop med 
gudstjänstens syfte och inte går emot kyrkans tro och värderingar.  
 
Som kantor har man både ett ansvar att bemöta människor och deras önskemål av musik men 
även ett ansvar att förvalta kyrkans tro och värderingar. I kyrkoordningen (2003a) står det 
beskrivet hur Svenska kyrkans grundläggande tro, bekännelse och lära ska ligga till grund för 
allt vad kyrkan säger och gör, likaså för kantorerna. Kantorns främsta uppdrag är att genom 
musiken förmedla kyrkans tro och värderingar. Likaså beskriver Bromander (2001) och 
Svenska kyrkans utredning (2007) vikten av att kantorer är grundade i sin egen tro för att 
kunna utföra sitt uppdrag att förmedla kyrkans tro. Vår undersökning visar tydligt hur det 
personliga i musikönskemålen har blivit viktigare de senare åren. För informanterna har detta 
inneburit ett annat sätt att bemöta önskemålen om musiken. En större del av yrket är nu att 
bemöta människorna bakom önskemålen. Det är stora händelser i livet som informanterna nu 
måste hantera på ett annat sätt än tidigare. Önskemål om musik som inte är skriven för ett 
kristet sammanhang är också något kantorer måste förhålla sig till. Hur kan kantorer genom 
musiken då förmedla sitt uppdrag? Är det genom att spela The F inal Countdown vid en 
vigsel? En av informanterna beskriver att orden i en låttext kan beskriva den personliga tron 
för en förrättningsdeltagare. Hur ska man då som kantor, genom musiken, både förmedla det 
kristna budskapet och samtidigt uttrycka den personliga identiteten hos 
förrättningsdeltagarna?   Det är i denna skärningspunkt mellan Svenska kyrkan och övriga 
samhället som det uppstår en problematik i kantorers arbetssituation idag. Både 
kyrkomusikerutbildningen och Svenska kyrkan behöver därför ägna mer tid och 
uppmärksamhet åt denna problematik. 
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DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att få en djupare bild av hur kantorer förhåller sig till populärmusik 
under förrättningar i Svenska kyrkan. Det vi har undersökt är hur kantorernas arbetssituation 
ser ut och hur de hanterar populärmusik. Några aspekter vi undersökt detta utifrån är letande 
av noter, internet som arbetsredskap, kantorsutbildningen och tankar kring populärmusik.  
 
Studien visar att kantorers möte med önskemål om populärmusik innebär en förändring i 
deras arbetssituation. Internetsidor som Youtube och Spotify har blivit ett medel och 
arbetsredskap för kantorerna att hitta och arbeta med nyare musik. Lundberg och Ternhag 
(2002) skriver att teknologin utvecklas, vilket gör att musiken sprider sig snabbare då det 
finns många sätt att lyssna på musik. Vi tror att tekniken kan öppna dörrar till nya arbetssätt 
för kantorn. Men då krävs det också att kantorer får utbildning och redskap för att hantera 
teknologi för att kunna använda sig av musikprogram i arbetet med musik men även att 
använda sökmotorer på internet för att hitta den musik man söker.  
 
Kantorerna i undersökningen beskriver olika vägar för att hantera populärmusiken, till 
exempel sätt att överföra populärmusik till orgel och piano. Organisten i Larssons artikel 
(2012) beskriver hur man på ett hanterbart sätt kan överföra populärmusik till orgel. Vi anser 
att denna kunskap borde finnas i utbildningarna, men även finnas tillgänglig för aktiva 
kantorer idag i någon form. För dessa kantorer är situationen väldigt påtaglig och i de flesta 
fall är detta något man måste försöka lösa på egen hand. Ofta handlar det om musik man är 
obekant med och kanske aldrig har hört.  
 
Att förmedla både kyrkans tro och värderingar, som står beskrivna i kyrkoordningen (2003a), 
och samtidigt hantera önskemål om populärmusik är en svår uppgift för en kantor att bära 
själv och vi har inget svar på hur man ska lösa denna situation, men vi menar att en 
medvetenhet om dessa båda utgångslägen är nödvändig för att kunna utöva sitt yrke som 
kantor på bästa sätt. Att spela The F inal Countdown eller temat från filmen Star Wars kan 
säkert förmedla kyrkans budskap alldeles utmärkt, bara kantor och andra anställda har en 
medveten koppling mellan önskemålen och kyrkans budskap. Musikens personliga element 
vid förrättningar är något som tydligt har framkommit i vår undersökning. Lilliestams (2009) 
resonemang om musikens starka koppling till vår identitet är tydligt i kyrkans sfär vid 
förrättningar. Even Ruud (2002) beskriver hur musik skapar minnen för livet och detta tror vi 
kan bidra till att det personliga i musikinslagen i gudstjänsten blir så viktigt för 
förrättningsdeltagarna. Att musiken blir ett minne gör det viktigt att välja musik som sätter 
ord på det man vill uttrycka. Att det personliga är viktigt för förrättningsdeltagarna är något 
som vi menar borde vara tydligt för alla i arbetslaget. Eftersom det handlar om en gudstjänst 
där både präst och kantor tillsammans ska utforma och förmedla det kristna budskapet kan 
inte kantorn ensam bära alla frågor kring förrättningsmusiken. Kantorn är en del av ett 
arbetslag i församlingen och en del i församlingens gemensamma uppdrag. Om arbetslaget är 
medvetna om dessa frågor och gemensamt tar ställning till dem, menar vi, kan det underlätta 
för kantorn att förmedla sitt uppdrag genom musiken.  
 
Kantorerna i vår undersökning tog inte upp perspektivet med kyrkan som arbetsgivare och 
vad det innebär för en anställd i kyrkan. Därmed fick vi ingen bild av hur man i verkligheten 
kan förmedla kyrkans budskap genom musiken. I frågan om vad de vill förmedla med sin 
musik i kyrkan var det ingen som tog upp det kristna budskapet och deras uppdrag som 
kantorer att förmedla kyrkans tro och värderingar. Anledningen till att vi inte fick detta svar är 
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svårt för oss att veta, vi tyckte det var synd eftersom det skulle gett oss en bredare bild kring 
hur de förhåller sig till kyrkans tro genom musiken. 
 
I Svenska kyrkans utredning (2007) och Svenska kyrkans hemsida (2012) beskrivs ett stort 
spektrum av arbetsuppgifter och kompetenser som en kantor ska behärska. Det diskuteras dels 
att kantorer ska ha en bred musikalisk kompetens, såsom körledare och inspiratör. Samtidigt 
ska de inneha bland annat omsorgskompetens och liturgisk kompetens. Utöver detta ser vi nu 
hur kantorer ska hantera populärmusik i stor utsträckning, ett ämne de inte är utbildade i och 
som vi ser att behovet av ökar. Vad kan denna utökning av arbetsuppgifter ha för effekter på 
kantorsyrket i framtiden och i sin förlängning Svenska kyrkan? 
 
När kyrkan tar in populärmusik i sina förrättningar som en del av gudstjänsten och kyrkans 
budskap och när kantorer blir utbildade att hantera populärmusik, tror vi att musiken kan 
bygga broar och fungera som en länk mellan samhälle och kyrka. 
 
Slutdiskussion 

Vår metod i undersökningen har varit kvalitativa intervjuer. Denna metod har visat sig 
framgångsrik och gett många bra resultat. Vi sökte få en bredare bild av hur kantorers 
arbetssituation ser ut idag och det har vi fått. Varje intervjutillfälle gav utökad kunskap om 
hur vi som intervjuare skulle föra intervjun. Den första intervjun av tre gav oss mycket att 
tänka på inför de nästkommande intervjuerna. Framför allt upptäckte vi efter intervjun hur 
viktigt det var att hålla oss inom det aktuella ämnet, att undersöka kantorers förhållningssätt 
till populärmusiken. Vi förstår att man som informant vill beskriva mycket om sin 
arbetssituation. Dock försökte vi vid de senare intervjuerna hålla oss inom ramen för vårt 
syfte. En annan insikt vi fick under intervjuerna var att interna termer inom kantorsyrket dök 
upp då och då. Detta var ingenting vi reflekterade över i stunden eftersom vi som 
kantorsstudenter förstod vad informanten menade. Under transkriberingsarbetet slog det oss 
att dessa termer kanske inte är helt självklara för andra läsare som inte är insatta i yrket. Det vi 
kunde ha gjort annorlunda vid intervjutillfällena, för att undvika detta, var att be informanten 
förklara vissa termer närmare under intervjun för att förtydliga för framtida läsare. Det blev 
även vissa 
Vissa tysta samförstånd uttrycktes även i kroppsspråket istället för i ord, vilket gjorde dessa 
delar i transkriberingsarbetet svåra att skriva ut. Eftersom det inte går att sätta ord på dessa 
tysta samförstånd har vi valt att inte ta med dem i resultatet. 
 
Litteratur till vår undersökning har inte varit helt enkelt att finna då det inte har gjorts mycket 
forskning inom detta område. Därför har vi fått använda oss av många dokument och 
utredningar från Svenska kyrkan. Den litteratur vi använt oss av har ändå hjälpt oss nå vårt 
resultat. Frågeställningarna i arbetet har förändrats under arbetets gång. Vi har märkt hur 
undersökningen har förändrats under tidens gång och därmed har de tidiga frågeställningarna 
blivit inaktuella. Vår strävan genom hela arbetet har varit att hela tiden hålla oss till det 
ursprungliga syftet som inte har förändrats. 
 
Framtida forskning  

Det skulle vara intressant att höra prästers tankar om populärmusik under förrättningar. Hur 
skiljer sig prästers och kantorers tankar kring populärmusiken under förrättningar och 
populärmusik över huvud taget i församlingen? Finns en ömsesidig förståelse för den andres 
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arbetssituation? Behövs det? Vad kan det få för effekter med en gemensam förståelse för 
varandras arbetssituation? 
 
I dagens samhälle är utbrändhet ett faktum för många människor, även för kantorer vilket inte 
är särskilt svårt att förstå utifrån det vi har sett i vår undersökning. Hur kommer kantorers 
arbetssituation att utvecklas utifrån den förändring vi ser av musiken och arbetsuppgifterna 
idag? Hur kan kantorsutbildningen ta sitt ansvar att följa med i denna utveckling av yrket och 
förebygga utbrändhet för framtidens kantorer? Kommer kantorer att utbildas genom 
spetskompetenser i fortsättningen? Dessa frågor skulle vara intressant att forska om i 
framtiden.  
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