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Abstract  
Elin Redin: When Space Takes Place in Music – About Room, Music an Meaning in the 

Swedish Church 

Sökord: musikvetenskap, musik, rum, upplevelse, Svenska kyrkan 

 

Uppsatsen tar upp relationen mellan musik och rum med utgångspunkt i Svenska kyrkan. 

Huvudsyftet är att undersöka hur vi upplever kyrkorum och hur det sedan kan påverka vår 

reception av musik som vi hör i rummet. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med 

tre organister från Växjö domkyrka och tre vana konsertbesökare. Uppsatsen behandlar 

kyrkorummet utifrån ett teologiskt och historiskt perspektiv. Den ger också en bild av 

kyrkorummet som ett upplevelserum, det vill säga vilka tankar, känslor och värderingar som 

vi kopplar till vår uppfattning av rummet. Dessa delar, tillsammans med en redogörelse för 

musikens funktion i Svenska kyrkan, utgör bakgrund till hur rummet inverkar på 

musikreceptionen. Centralt i den musik som kyrkan framför är budskap. I användandet av 

musik som har tvetydiga texter eller inga texter alls pekar uppsatsen på att kyrkorummet 

spelar en viktig roll i att förtydliga eller ge musiken budskap. Uppsatsen ger också exempel på 

när musiken och rummet krockar. Detta rör sig framför allt om rummets konkreta utformning 

som försvårar utövandet av vissa musikstilar och instrument. Som exempel på kyrkorum utgår 

studien ifrån Växjö domkyrka.  
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Inledning 

 

Bakgrund  

Nästan lika många gånger som jag har berättat för bekanta att jag skriver uppsats om 

kyrkorummet och musik har jag fått ta del av reaktioner och berättelser om specifika, starka 

upplevelser av just musik i kyrkan. Det är något med stämningen, eller atmosfären, eller 

akustiken – eller vad är det som gör det? Ofta har vi åsikter om kyrkor där vår upplevelse 

smälter samman med det vi ser – de är vackra, storslagna, kalla, mysiga, skrämmande, 

inbjudande.  

 

Jag går inte aktivt till Svenska kyrkan men har i hela mitt liv funnits med i olika frikyrkor och 

det har slagit mig att jag känner på ett helt annat sätt när jag går in i en frikyrka än när jag går 

in i en svenskkyrka. Jag iakttar ett visst beteendemönster – jag dämpar rösten, 

uppmärksammar arkitektur och utsmyckningar, känner vördnad på något sätt inför det 

storslagna. Är det för att jag upplever Gud starkare där inne än i frikyrkorna eller är det för att 

det är så annorlunda än de vardagsnära rummen som jag är van vid att det helt enkelt lockar 

på min uppmärksamhet på ett annat sätt?  

 

Jag hörde vid ett tillfälle att Svenska kyrkan var Sveriges största musikscen och mina tankar 

började gå kring hur det kan hänga ihop med ett land som brukar tillskrivas epitetet ”världens 

mest sekulariserade land”? Rimligtvis finns det flera förklaringar, men kan det vara så att 

många människor har en speciell relation till kyrkorummet som gör att de gärna söker sig dit 

på konserter och musikgudstjänster?  

 

Vi väljer vilken musik vi vill lyssna på, vart vi vill gå, med vilka vi vill synas där med. Det 

har fascinerat mig att det tycks som att människor har en ganska klar bild av vart de kan tänka 

sig att gå på konsert – det är inte säkert att artisten drar tillräckligt mycket i sig själv för att 

överbrygga att den spelar på ”fel” ställe och det är inte heller säkert att det spelar någon roll 

vilken artist som spelar – vi går dit ändå. 
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Det ligger alltså i rummet många faktorer, både som vi ser och sådant vi inte ser, som 

påverkar oss och jag blev nyfiken på att studera detta närmare i förhållande till hur vi 

upplever musiken. 

  

Problemformulering och avgränsningar 

Jag fick tidigt i arbetet bestämma mig för om studien skulle innefatta flera rum för musik eller 

bara ett och valet föll på att lägga tyngdpunkten på kyrkan och närmare bestämt Svenska 

kyrkan. Svenska kyrkan som en stor svensk musikscen intresserade mig just i förhållande till 

att kyrkan både uppenbart står för en rad uppfattningar och också är utsatt för en mängd 

åsikter om dessa uppfattningar. Som ett exempel på en av Svenska kyrkans rum kommer jag 

att titta närmare på Domkyrkan i Växjö.   

 

Det övergripande syftet med studien har två sammanhängande delar: 1) Hur kan ett kyrkorum 

upplevas och 2) hur påverkar det i sin tur vår reception av musik därinne? Jag utgår alltså 

ifrån att rummet har betydelse för hur vi upplever musiken. Under del två i min frågeställning 

vill jag framför allt diskutera kyrkorummets betydelse i förmedlingen av budskap i musiken. 

Jag kommer också att titta på inverkan av rummets fysiska egenskaper i musikreceptionen. 

Väl medveten om att kyrkan använder musik i en mängd olika sammanhang och i olika syften 

kommer jag inte att titta närmare på hur rummets betydelse i de olika sammanhangen då 

eventuellt kan variera. En sådan ingång hade varit intressant men kräver ett annat och ett 

större material än det jag har att tillgå. I stället för att fokusera på olika händelser som 

musiken används i har jag valt att studera olika typer av musik och instrument som används.  

 

En underliggande fråga till studien är om människor medvetet reflekterar över rummets 

inverkan på deras musiklyssning. Jag vill också se om mitt insamlade material ger 

möjligheten att diskutera hur musiken i sin tur kan påverka hur vi upplever rummet.  

 

Jag presenterar nedan några olika vinklar ur vilka jag väljer att se på begreppet rum. Eftersom 

jag tillåter en vid tolkning av rummet vill jag lyfta fram att studien inte kommer att innefatta 

det akustiska rummet – alltså det som beskrivs med akustiktekniska termer.   

 

Tidigare forskning  

Att studera förhållandet mellan musik och rum är inte en särskilt vanlig företeelse inom 

musikvetenskapen. Jag har stött på få titlar varav flertalet undertecknas Catharina Dyrssen. 
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Hon har utöver ett antal artiklar skrivit en avhandling: Musikens rum, och i denna 

understryker Dyrssen att ämnet i sig själv är knapphändigt utforskat och hon har därför till sin 

avhandling hämtat material från en mängd olika ämnesområden som filosofi, idéhistoria, 

filmvetenskap, antropologi etc. för att kunna belysa relationen mellan rummet och musiken.1  

 

Det finns en bok av Gunnar Bucht som ligger och väntar på utgivning i skrivande stund: Rum, 

människa, musik. En essä.2 Jag stötte på den när jag sökte efter en annan bok på en bokhandel 

på nätet, kulturbutik.se. Det hade varit mycket spännande och högst relevant att ta del av den 

till min uppsats. Den kommer bland annat att behandla musik i förhållande till det upplevda 

rummet vilket även jag studerar.  

 

För att läsa om kyrkorum finns framför allt material inom arkitekturen och det berör då i 

första hand kyrkans byggnadskonstruktion. Den här typen av litteratur har inte varit aktuell 

för mitt arbete då jag sökt efter en mer upplevelsebaserad syn på kyrkorummet. Den 

vinklingen står Jonas Bromander för i en studie om kyrkorummet3 och Carl-Göran Bergman 

har som redaktör stått för två antologier i ämnet, den ena tillsammans med Martin Lönnebo 

och den andra med Sven-Erik Brodd, utgivna med cirka trettio års mellanrum4.  

 

Om man vill läsa om musiken i kyrkan finns det mycket att hämta. Musikens roll är 

otvivelaktigt viktig i kyrkans verksamhet och har varit föremål för ett flertal studier och 

artiklar. Som övergripande material publicerade Svenska Kyrkan 2001 resultatet av det 

projekt som kallades ”Musiken i Svenska kyrkans församlingar”. Projektet genomfördes av 

Svenska kyrkans musikråd i syfte att arbeta fram ett dokument som komplement till den 

reglering av musiken som finns i kyrkoordningen.5 

 

En fråga som lätt dyker upp här är varför det finns så lite skrivet om relationen mellan musik 

och rum. Är det ett oviktigt ämne? Är det för svårgreppbart för att studera? Jag tror att 

rummet i konsertsammanhang ofta går oss obemärkt förbi på ett sätt som gör att det har 

lyckats smyga förbi även musikvetenskapen. Jag tycker inte att ämnet är oviktigt – en 

                                                 
1 Dyrssen 1995:20-26 
2 Bucht 2008 (kommande) 
3 Bromander 1998 
4 Bergman & Lönnebo (red.) 1976, Bergman & Brodd (red.) 2001 
5 Tobin (Red.) 2001:9 
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reflektion över rummets betydelse kan bland annat generera en medvetenhet hos 

konsertarrangörer som gör att de lättare kan locka den publik som de är ute efter.  

 

Ämnet är svårgreppbart. Dyrssens avhandling är exempel på att ämnet är svårt att studera 

inom en enda vetenskap. Jag upplever ändå att grogrunden för att skriva om rum och musik är 

god just i kyrkan. Jag tror att det finns en större medvetenhet om kyrkorummet – både från 

kyrkans sida och från allmänheten än vad det finns om andra rum för musik.   
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Metod och material  

 

Intervjuer  

Jag har gjort enskilda intervjuer med tre anställda organister i Växjö domkyrka. Valet föll på 

dem då jag för att närma mig frågan om domkyrkorummets betydelse för musiken kände det 

relevant att få en tydlig bild av musikens funktion i Svenska kyrkans verksamhet vilket jag 

antog att organisterna kunde redogöra för. Till dessa tre intervjuer formulerade jag en 

intervjuguide som modifierades något efter första intervjun då jag märkte att det var svårare 

att samtala om rummet än om musiken. Detta var kanske en bekräftelse på att människan 

generellt sett inte reflekterar så mycket över de rum som vi befinner oss i, vi tar dem för 

givna. Jag tror ändå att de påverkar oss, vilket intervjusvaren också redovisade, men vi är inte 

så vana att uttrycka denna påverkan i ord.  

 

För att få svar med perspektiv även utanför kyrkan gjorde jag en gruppintervju med tre 

personer som är vana att gå på konsert men inte aktivt i Växjö domkyrka. Jag var intresserad 

av att höra vad de tänker kring sina val av konsertrum. Jag ville också höra vad de utifrån sin 

synvinkel hade för tankar om domkyrkan som rum och som rum för musik.  

 

Eftersom jag har strävat efter att göra en kvalitativ materialinsamling har min vilja varit att 

formulera öppna frågor som så långt som möjligt saknar givna svar. Jag har också valt att 

följa intervjupersonerna i deras berättelser och har alltså använt min intervjuguide som ett 

stöd snarare än ett manus att följa i kronologisk ordning. Med begrepp hämtade från 

Forskningsmetodikens grunder var mina intervjuer av låg grad av strukturering, det vill säga 

hade öppna frågor, och låg grad av standardisering, det vill säga att jag ställde frågor utifrån 

hur intervjusituationen fortlöpte. 6   

 

Samtliga intervjupersoner har gett sitt medgivande till att jag får använda deras intervjusvar i 

min uppsats och jag har valt att inte omnämna dem vid deras namn. Jag har inte heller sett 

anledning att ge dem fingerade namn utan gör endast en distinktion mellan dem vid referering 

eller citat som en gruppintervjuad eller en organist.   

 

                                                 
6 Patel & Davidsson 2003:72 
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För att kunna svara på huvudfrågan förutsätts någon som har erfarenhet av att lyssna på musik 

i Växjö domkyrka. De som bär med sig mest sådan erfarenhet in i intervjusituationerna är de 

tre organisterna. Men vilka representerar tre personer som har som yrke att framföra musik i 

domkyrkan i svar på min huvudfråga? Naturligtvis representerar de i första hand sig själva, i 

andra hand troligen Svenska kyrkan. Det finns alltså ingen vilja från min sida att ge en 

generell bild av hur människor upplever musik i domkyrkan utan jag vill snarare öppna upp 

ett tänkesätt för hur vi kan närma oss samspelet mellan musik och de rum där den framförs, 

och i det här fallet framför allt i kyrkorummet.  

 

Gruppintervjun har främst varit användbar i frågor som rör hur kyrkorummet kan uppfattas 

och upplevas – ibland som en motvikt och ibland som ett instämmande av de svar som 

organisterna gett.  

 

Litteratur  

Utöver mina insamlade intervjusvar har jag till mitt material använt ett antal böcker och 

skrifter.  Liksom Dyrssen har jag fått vända mig till närliggande ämnen för min studie, även 

om jag ju nu har turen att också ha hennes avhandling till hands. Dyrssens avhandling står i 

huvudsak med ett ben i musikvetenskapen och ett i arkitekturen och detta tillsammans med att 

kyrkorummet inte behandlas nämnvärt gör att jag inte kommer att låta min uppsats vila mer 

än vad den nu gör på hennes text.  

 

Eftersom min inriktning är mot Svenska kyrkans kyrkorum har jag sökt material om detta – 

material som inte i första hand handlar om de synbara, arkitektoniska egenskaperna hos 

rummet utan mer om människans relation till och upplevelse av det. I Svenska kyrkans serie 

Tro & tanke finns en volym utgiven som behandlar detta: Rör inte vår kyrka! Några kyrkliga 

traditionsbärares berättelser om kyrkorummet.7 I den har Bromander samlat in enkäter och 

tagit del av ett antal personers berättelser om sin relation till kyrkorummet. Detta material och 

även Bomanders analys av detsamma har varit användbara som komplement till mina 

intervjuer och diskussion kring dem.  

 

Jag har också använt mig av en antologi kallad Ett mångtydigt rum - en bok som med sina 

texter belyser kyrkorummets historiska utveckling och som också ger en bredare bild av 

                                                 
7 Bromander 1998 



 10  

kyrkorummets betydelse för kristendomen och utövande kristna på ett filosofiskt/teologiskt 

plan.8  

 

För att ge en bakgrundsbild av musikens funktion i Svenska kyrkan har jag utöver 

intervjusvar använt en utredning: Musiken i Svenska kyrkans församlingar - en omfattande 

bok om musiken och musikerns centrala roll i kyrkans olika verksamheter.9 Jag har även fått 

tillgå ett mindre genomgripande policydokument i samma ämne. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8 Bergman & Brodd (red.) 2001 
9 Henrik Tobin (red.) 2001   
10 Musiken i Svenska kyrkan (projektgrupp) 1991 
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Begrepp och teori  

 

Rum 

Ett rum kan tillskrivas många olika betydelser och jag vill ge några definitioner som utgör 

utgångspunkter i mitt arbete.  

 

Det vi närmast tänker på som rum lär vara ett fysiskt utrymme som vi kliver in i, ofta 

avgränsat med fyra eller flera väggar och ett tak. Detta är vad man kallar det absoluta rummet, 

en tredimensionell konkret plats.11 Det absoluta rummet är främst relevant i arbetet när en 

specifik konserthändelse redovisas.  

 

Jag kommer framför allt att röra mig i det som Dyrssen kallar upplevelserummet. Här tittar 

man på hur det inre (rummet) förhåller sig till det yttre rummet.12 Upplevelserummet är något 

som vi bär med oss – det inkluderar varför vi väljer att gå dit/inte gå dit, hur vi beter oss, om 

vi känner oss hemma, hur vi tolkar symboler, hur vi påverkas av ljuset och akustiken etc. 

Upplevelserummet är både individuellt och socialt betingat så till vida att upplevelsen är vår 

egen och kan variera oerhört från person till person men den kan även styras av vilka 

människor som också har valt att vara i rummet.  

 

Kommunikationsmodell 

Till hjälp i analysen av mitt material kommer jag att använda en kommunikationsmodell 

hämtad ur Lilliestams Musikliv.13 Lilliestam har utarbetat modellen efter musikforskaren 

Helmut Rösings teorier om musikreception där tre begrepp lyfts fram: musiken, människan 

och situationen. Samspelet mellan dessa ger själva uppfattningen av musiken (receptionen), 

eller vad Lilliestam kallar skapandet av mening. Jag vill utifrån de definitioner som Lilliestam 

ger på dessa begrepp beskriva hur jag kommer att använda dem i min studie.  

 

 

 

 

                                                 
11 Dyrssen 1995:49f 
12 Dyrssen 1995:56 
13 Lilliestam 2006:66f 
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Musik 

Jag har tittat på vilken typ av musik som används i kyrkan; vad mina intervjupersoner anser är 

godtagbart respektive inte godtagbart att framföra både vad det gäller hur musiken låter och 

budskapet i texterna.  Eftersom jag utgår ifrån ett kyrkorum berör mitt insamlade material två 

aspekter av musikanvändningen, å ena sidan vad som är praktiskt genomförbart och å andra 

sidan hänsynen till Svenska kyrkans lära.  

 

Människan 

Vem är det som lyssnar på musiken? Här tas i beaktning vad den enskilda tar med sig in i 

upplevelsen av erfarenheter, förutfattade meningar, övertygelser, förväntningar, psykisk och 

fysisk hälsa och så vidare.  

 

Situationen 

Situationen tolkas enligt Lilliestam som svarande på frågorna ”när, var, hur, vad musikens 

används till”.14 Här kommer jag att betona rummet och i vilket sammanhang musiken spelas: 

Hur musiken låter i rummet, vilka som är där, om jag ser och hör bra och så vidare.  

 

Mening  

Syftet med modellen är att visa på hur de tre ovan nämnda aspekterna på en 

musiklyssningssituation spelar roll i bildandet av mening. I min studie kommer denna mening 

i första hand innebära det budskap som kyrkan vill förmedla genom musiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Lilliestam 2006:67 
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Tankar om kyrkorummet  

 
Innan jag för samman ämnena musik och rum och ser på deras effekt på varandra vill jag 

behandla dem var för sig i tre avdelningar. Den första delen, som vi nu är inne i, fungerar som 

en vidare bakgrund av hur kyrkorummet kan betraktas utifrån ett teologiskt och historiskt 

perspektiv. Andra delen tar upp musikens funktion i kyrkan – så som kyrkan själv ser det. I 

tredje delen behandlar jag återigen kyrkorummet men då mer utifrån individens upplevelse av 

det.  

 

Kyrkan som utomvärldslig symbol 

Varför har vi kyrkor? Om svaret jag söker inte är det omedelbart givna – att vi lever i ett land 

med kristen historia och tradition – utan ett svar av mer teologisk art, vad blir det då? Anders 

Åman, professor i konsthistoria, kommer in på den här banan när han frågar sig hur bibelordet 

”Mitt rike hör inte till denna världen”15 kan hänga samman med det faktum att kyrkan som 

institution i allra högsta grad har varit, och fortfarande är en betydande del av just ”denna 

världen”. Svaret som Åman ger talar om tanken med kyrkan som något mer än en funktionell 

samlingsplats – kyrkan fungerar som symbol för det riket som Jesus talar om. Han menar 

också att kristendomen i och med att den vände sig till alla16 valde att vara i världen och i den 

försöka förklara det som inte ögat kan se. 17 De tre organisterna ger exempel på detta när jag 

frågar om symbolik i kyrkobyggnaden. De nämner att kyrkan brukar liknas vid ett skepp för 

att vi är ett folk på resa och att den är byggd med altaret mot öster som är en symbol för 

uppståndelsen.  

 

Även Erik A Nielsen18 ger ett teologiskt perspektiv på kyrkobyggnadens existens. Han utgår 

från Jesu ord som säger att templet i Jerusalem ska rivas och byggas upp igen på tre dagar – 

vilket är en liknelse för Jesu död och uppståndelse19. Nielsen menar att människans kropp, 

efter Jesu uppståndelse, blev det tempel där Gud kunde bo och att kyrkan/templet som 

                                                 
15 Joh 18:36  
16 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Matt 28:19a (Bibel 2000) 
17 Åman 2001:125-130 
18 Nielsen 2001:194 
19 Jesus svarade: "Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar." Judarna sade: "I 
fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!" Men det tempel 
han talade om var hans kropp. Joh 2:19-21 (Bibel 2000) 
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byggnad därefter ”skal vaere rammen omkring det helliggjorte liv”.20 Centralt för hans syn på 

kyrkorummet, gudstjänsten och tron i stort är mysteriet – därför måste kyrkorummet kunna 

inrymma detta och inte vara för avslöjande. Det är den plats där ”det heliggjorte liv” kan få 

växa och reflektera vidare över trons mysterium.  

 

Kyrkorummet som budskapsbärare   

Känslan av att det är något speciellt med ett kyrkorum lyfter flera av mina informanter fram. 

Jag har frågat om det är för att Gud är där och bland annat fått reaktionen att ”Gud är ju 

överallt”, men ändå upplevs en atmosfär i rummet som är svår att förklara i ord. Även 

Bromander stöter på den här känslan inför kyrkorummet hos sina informanter och resonerar 

kring rummets förmåga att konkretisera det gudomliga. Han prövar om kyrkorummet kan 

kallas en originell teolog i bemärkelsen att det i sin verbala tystnad på ett bättre sätt än alla 

försök till förklaringar med ord kan bekräfta människans upplevelse av Gud. 21  Han säger: ”I 

all sin prakt, skönhet och storslagenhet förmår rummet som sådant ge människor ett budskap, 

oberoende av vad som sägs där.” 22 Till Bromanders tankar vill jag knyta an ett intressant citat 

från en av organisterna: 

   

[…]för mig är det en vits att kyrkan ser ut som den gör med. Nu är ju jag kanske 

uppväxt med Svenska kyrkan men jag gillar ju de där när det är två torn, och 

kyrkobyggnader de är ju oftast väldigt vackra ändå, och det väcker någonting i mig. 

Jag har lättare att känna det än inför en så kallad vanlig byggnad. Fast egentligen är 

det ju innehållet som är det viktigaste, så det är ju inte på något vis utseendet så men 

ändå. Jag tror för många, många går ju in i kyrkan för att kyrkan lockar just att den 

ser ut också, den inbjuder liksom till en speciell känsla, själva byggnaden i sig.23   

 

Om jag tolkar det som organisten kallar ”innehåll” som det som händer i kyrkan och det 

kyrkan vill förmedla kan vi förstå att rummet i sig själv inte självklart ses som en förmedlare 

av budskap. Men ändå lyfter organisten fram att det visuella rummet inte är oviktigt för att ge 

vad som här kallas ”en speciell känsla” hos besökaren. Vad är då den här ”känslan” i 

förhållande till det som organisten kallar ”innehåll”? Att rummet sätter människor i en 

särskild stämning, kan det också kallas innehåll eller budskap? Av citatet från Bromander 

förstår vi att han menar att stämning och budskap är tätt sammanknutna: Det behövs 

                                                 
20 Nielsen 2001:195 
21 Bromander 1998:35, 52 
22 Bromander 1998:49 
23 Intervju med informant 2008-10-28 
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nödvändigtvis inte ord för att ett budskap ska förmedlas utan upplevelsen av rummet kan 

vara nog. Organisten säger strax innan citatet ovan att kyrkorummet kan sätta igång mycket 

tankar hos människor när man ser altarskåpet och tavlor exempelvis, så den känslan som 

organisten sedan talar om vill jag anta har religiösa förtecken. Det är svårt att säga om 

organisten helt skriver under på Bromanders tanke om kyrkorummet som en teolog – som på 

ett originellt sätt kan förklara Gud och upplevelsen av denna Gud. Jag ser det som att 

organisten å sin sida med uttrycket innehåll lyfter fram en viktig aspekt av kyrkorummet som 

inte helt kan översättas med Bromanders budskap, nämligen mänsklig aktivitet. Om 

kyrkorummet har en sådan förmåga att förklara Gud i sig själv bör kyrkan då dra det till sin 

spets och lägga ner all verksamhet där inne? Organisten visar inte den tilltron till rummet 

som teologbegreppet gör gällande. Jag uppfattar det snarare som att rummets utseende är 

viktigt i samspelet med ett innehåll. 

 

Varför finns det så många kyrkor?  

En annan aspekt av kyrkobyggnadens tillblivelse, som lämnar teologin åt sidan, är från början 

en tydlig maktdemonstration. Det samhälle där kyrkan växte fram var ett samhälle där 

inflytande och makt åskådliggjordes genom byggnadsverk.  Vi talar här om romarriket där 

arkitekturen var både framstående och central, och allt efter som kristendomen spreds utanför 

romarrikets gränser följde arkitekturen med vilket gjorde att kyrkorna som byggdes på de nya 

platserna ofta blev utmärkande både till utseende och i konstruktion. Åman ger detta som en 

förklaring till varför Europas äldsta bevarade byggnadsverk domineras av kyrkor. 24  

 

Men vad händer när kyrkan inte längre fyller någon större funktion på den platsen där den har 

stått i kanske hundra eller hundratals år? Kyrkans inflytande i samhället är inte vad det har 

varit och den tappar stadigt medlemmar.25 Men kyrkorna står ofta kvar och ståtar på byarnas 

höjder och städernas torg. Hur reagerar svenskarna på att riva kyrkor som inte kan locka 

tillräckligt med besökare? Bromander ger en bild av att svenskarna generellt är avigt inställda 

till att riva kyrkor vilket framgår tydligt även i titeln till studien han genomfört i ämnet 26 och 

bland de fyra informanterna (en organist och de gruppintervjuade) som fick frågan under mina 

intervjuer ville tre helst inte se att man rev kyrkor. Anledningarna som ges är dock lite olika. 

En (från gruppintervjun) som själv är troende lyfter fram den bakomliggande anledningen 

                                                 
24 Åman 2001:128f 
25 ”Inträden och uträden ur Svenska kyrkan 1970-2007” från www.svenskakyrkan.se (besökt 2008-12-29) 
26 Titeln är Rör inte vår kyrka! Några kyrkliga traditionsbärares berättelser om kyrkorummet 
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som det tråkiga – att färre bekänner sig till den kristna tron – men tycker utöver det att det är 

okej att riva kyrkor om de inte används. Informanten menar likväl att det är skillnad att riva 

en nyare än en äldre kyrka, att det sistnämnda skulle kännas värre. Detta håller en annan 

informant från gruppintervjun med om när en av de nyare kyrkorna i Växjö kommer på tal: 

”Teleborgskyrkan tror jag jag skiter i faktiskt, den är inte så snygg”.27 Samma person 

uttrycker sin motivering till att man inte bör riva kyrkor på följande sätt:  

 

Jag tycker kyrkor är fina byggnader. Det är lite kulturarv också lite historiskt. 

Kyrkan som kanske har varit en viktig plats i byn i flera generationer och så ska dom 

bara tas bort bara för att en generation slutade va i den, det känns lite avhugget 

tycker jag.28 

 

Organisten som fick frågan tror att orsaken till att många reagerar så starkt när kyrkor ska 

rivas är att alla har något heligt i sig och känner en viss vördnad inför kyrkorummet och 

också för att nästan alla kommer till kyrkan någon eller några gånger i livet och att de 

gångerna brukar vara väldigt betydelsefulla vilket gör att kyrkan helst ska finnas kvar där 

som en symbol.  

 

Den informanten som inte alls hade något emot att kyrkor rivs anser sig själv ha en ganska 

problematisk relation till kyrkan och kristendomen och besöker ytterst sällan en kyrka. Om 

jag tittar på mina informanters svar kan jag anta att det kulturella och historiska värdet är 

viktigt i fråga om en kyrka ska rivas eller inte men minst lika viktigt är vad kyrkan står för – 

en kyrka är inte vilken byggnad som helst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Gruppintervju 2008-11-25 
28 Gruppintervju 2008-11-25 
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Musiken i Svenska kyrkan  
 

Utifrån svaren från de tre organisterna går det dra ut några genomgående tankar om varför 

musik används så frekvent i kyrkan. (I den här delen kommer jag endast använda intervjusvar 

från organisterna, utöver litteraturen.) De talar alla om att musikarbetet har vuxit markant de 

senaste åren – en berättar att musikverksamheten har fördubblats under de 14 år han arbetat i 

domkyrkan och en annan att de har gått från en enda till att vara tre musikanställda på ungefär 

lika många år. De tror att många tycker att det är lättare att gå på en musikgudstjänst i kyrkan 

än en högmässa. Behovet av andlighet finns men genom ett besök på en samling med 

musikförtecken behöver man inte stå till svars för att vara religiös på samma sätt.   

 

Musikens funktionsområden 

I kyrkoordningen står beskrivet om den lokala församlingens uppgifter vilka är att fira 

gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och att missionera. Musiken i Svenska kyrkan – ett 

policydokument säger att musiken är viktig i alla dessa delar.29 Informanterna har delgett 

exempel på musikens funktion i tre av dessa områden, ingen nämnde musiken i diakonin.  

 

Musiken i bibeln som förebild 

En av informanterna lyfter fram den bibliska förebilden till att musicera i kyrkan – ”redan 

kung David hade 2000 tempelsångare”.30 Informanten syftar på gudstjänstfirandet i Gamla 

testamentet där vi kan läsa i första Krönikeboken om hur kung David utvalde ett stort antal av 

den levitiska släkten att tjäna som musiker i templet (och även innan templet byggdes).31 Det 

finns alltså mångtusenåriga förebilder som kan vara med och förklara musikens framträdande 

roll i gudstjänstlivet idag.  

 

Musiken som attraktion 

Något som de alla tre betonar som en viktig funktion med musiken är att locka nya människor 

till kyrkan. De berättar om hur de använder sig av olika genrer för att nå nya kategorier 

människor. De har exempelvis genomfört mässor med musik som inte vanligtvis förknippas 

med kyrkan: En med musik av Lars Winnerbäck, en med dansbandsmusik och annan med 

musik från musikalen Kristina från Duvemåla. 
                                                 
29 Musiken i Svenska kyrkan (projektgrupp) 1991 
30 Intervju med informant 2008-10-16 
31 Se exempelvis 1 Krön 16:4ff, 1 Krön 23:1-5 
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Musik som budskapsbärare 

I takt med att musikverksamheten har blivit allt större har den också fått bli en viktig 

budskapsbärare i kyrkans verksamhet. Två av informanterna lyfter fram att det talade ordet 

genom präster och diakoner inte står sig lika starkt längre och en förklaring ges: ”Jag menar 

det kristna budskapet, det präster och diakoner har att säga är ju fortfarande viktigt men i och 

med att folk inte riktigt växer upp med kyrkan idag så tror jag att man har lättare att ta till sig 

det genom musiken.”32 De talar om musik som undervisning och Musiken i Svenska kyrkans 

församlingar bekräftar musikens förmåga att låta orden ”beröra hjärnan och gå ner till 

hjärtat”33 men menar också att den insikten inte är ny – redan reformationens psalmer var 

oerhört viktiga för att nå fram med budskapet om Guds nåd. Det som informanterna dock 

pekar på är att musikens uppgång talar om att detta användningsområde blir allt viktigare och 

en orsak som ges är att det är ett symptom på att människor omges med så mycket ord idag att 

de inte längre orkar ta till sig dem. En organist kallar detta ”ordtrötthet”. 

. 

Musikverksamheten som attraktion 

Många introduceras också för kyrkan genom att de deltar i musikverksamheten som bedrivs 

och en informant menar att flera som är med i exempelvis någon av körerna eller har barn i en 

kör har fått en förändrad bild av kyrkan när de har kommit in i verksamheten – att många 

förutfattade meningar har suddats ut om hur man ska bete sig, vad man får och inte får göra i 

kyrkan. Musiken kan alltså sänka trösklarna till kyrkan och detsamma uttrycker en annan av 

informanterna.  

 

Den klassiska musiken i kyrkan 

Alla tre talar om att de upplever sig ha en uppgift i kyrkan att föra den klassiska musiken34 

vidare, bland annat av informanterna nämnda kompositörer Bach, Händel, Mozart och Fauré. 

Anledningarna jag fick är lite olika. En ser sig som folkbildare och tycker på så sätt att det är 

viktigt att musiken spelas. En annan orsak som ges är att den typen av musik passar bra för 

rummet. Bach lyfts också fram som den femte evangelisten och att hans musik och annan 

klassisk musik spelas för att den finns i kyrkans tradition – musiken är helt enkelt skriven för 

kyrkan. Musiken i Svenska kyrkans församlingar ägnar också ett stycke åt den klassiska 

                                                 
32 Intervju med informant 2008-10-28 
33 Tobin (red.) 2001:61 
34 Begreppet ”klassisk musik” definieras i min uppsats som äldre västerländsk konstmusik (ca 1800 och bakåt).  
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musikens roll. Den talar om ”det omättliga behovet av den historiska musiken”35 och menar 

att detta är uttryck för ett behov av stabilitet och något vant att hålla fast vid. Boken lyfter 

också fram en fara i att den äldre musiken kan hindra ny musik att ta plats i kyrkans 

verksamhet. Även informanterna talar om att det är viktigt att blanda äldre och nyare musik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Tobin (red.) 2001:18 
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Upplevelserummet domkyrkan i Växjö 
 

För att närmare förstå hur rummet kan påverka människors musikupplevelser vill jag ge en 

tydligare bild av hur domkyrkorummet kan uppfattas ur det som Dyrssen kallar 

upplevelserummets perspektiv. 36 

 

Traditionsbärare 

På flera olika sätt ses kyrkan som en plats där traditioner bevaras. Jag har tidigare beskrivit 

hur organisterna framhåller den klassiska musiken som något att bevara och förvalta. Detta 

kopplar de också direkt till det absoluta rummet – den typen av musik fungerar bra att spela 

där inne och bör därför spelas.   

 

Kyrkor har historiskt sett byggts med en skicklighet som varit före eller främst under sin tid. 

Det finns ett byggnadskonstnärligt arv i kyrkor som skapar ett intresse bland många och gör 

dem till välbesökta turistmål.   

 

Kyrkan står också direkt för landets kristna arv. Som en av tre dimensioner på synen på 

kyrkorummet i Bromanders studie beskriver han det som ”ett rum som tagits i bruk som 

kyrkorum, dvs fått en kollektiv omvärldssanktion.”37  För en allmänhet i Sverige bär den 

således fortfarande de traditioner som finns kring livets olika skeden; dop, konfirmation, 

bröllop och begravning.  

 

Beteendemönster  

Jag har frågat alla mina informanter om de känner att de måste bete sig på ett visst sätt i 

domkyrkan – om det finns vissa regler som man bör följa. Bara en svarar nej på den frågan 

och det är en av organisterna, men ger ändå exempel på hur man bör agera i domkyrkan. Jag 

förstår nej-svaret utifrån att informanten arbetar i kyrkan och har en vilja att alla ska känna 

sig hemma och att informanten själv, som är van vid att vistas i rummet, inte ser sitt beteende 

utifrån vissa regler. Ordet respekt genomsyrar många svar jag har fått – respekt för 

kristendomen och respekt för andra som vistas i lokalen. Respekten yttrar sig i stillhet och 

tystnad. Flera lyfter fram att männen bör ta av sig huvudbonad och man undviker att 

                                                 
36 Dyrssen 1995:56 
37 Bromander 1998:49 
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svara/prata i telefon. Både organisterna och de gruppintervjuade menar att de fått lära sig att 

uppföra sig på det här sättet i kyrkan under sin uppväxt.  

 

Jag frågade organisterna hur det egentligen är – tar alla som kommer in i kyrkan hänsyn till 

de ”regler” som jag nämnt ovan? Samtliga intygar att så inte är fallet. Det finns tillfällen då 

kyrkan besöks, särskilt när det gäller större grupper, och ses som ett museum eller kafé, man 

pratar och skrattar högt och ljudligt. Min tanke var vid vetskapen om detta att dessa grupper 

främst bestod av yngre personer som inte är vana vid att gå i kyrkan. Inte heller detta stämde 

utan det kunde snarare vara tvärt om: ”Men när det kommer lite större grupper, framför allt 

äldre, inget illa menat mot dom, så. Eller personer i grupp också har en tendens att höja 

rösten och till slut kacklar dom ju som om det vore värsta köpcentret.”38 Samma informant 

berättar att de försöker komma ut till skolorna innan skolelever ska göra studiebesök i kyrkan 

för att bland annat berätta om på vilket sätt det är lämpligt att uppföra sig i rummet.  

 

En helig plats 

Jag har gett en väldigt praktisk bild av respekten som många känner inför kyrkorummet men 

mina informanter har också beskrivit en respekt som kan bottna i något annat än inlärt 

beteende och praktisk hänsyn till andra. Två av organisterna använder uttrycket att kyrkan är 

en ”helgad plats”, alltså en plats avskild för Gud, och de menar att man utifrån det både får 

en speciell känsla när man kommer in och att det framkallar ett visst beteende. Under 

gruppintervjun resonerade informanterna också kring rummet som heligt och den av de tre 

som är uttalat troende såg också rummet som heligt – men först för den som tror. Människor 

som inte är troende förväntas visa respekt för de kristnas heliga rum. Den förväntan finns hos 

både troende och icke troende bland mina informanter. Men, vi måste utgå från att kyrkans 

representanter ser rummet som heligt för alla; det kan inte gärna vara så att de ser det som att 

Gud kommer och går beroende på vem som befinner sig i kyrkan. Den här aspekten på 

rummet kommer jag att diskutera mer längre fram i förhållande till hur kyrkan förmedlar 

budskap genom musiken.  

 

Trösklar 

Vad händer i vår tankeprocess innan vi gör valet att kliva in i domkyrkan och lyssna till 

musik? Medvetna och omedvetna val har lett fram till att vi till slut sitter i kyrkbänken. 

Växjö är ingen stor stad men har ändå ett konsertutbud som åtminstone ger vissa 
                                                 
38 Intervju med informant 2008-10-28 
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valmöjligheter. Jag bad mina informanter att fundera på om de tyckte att kyrkan hade höga 

eller låga trösklar i jämförelse med andra konsertlokaler i Växjö. Med trösklar menar jag 

uppfattade hinder framför att man ska välja en lokal eller en annan. Svaren varierade och jag 

fick några faktorer som de tyckte kan avgöra ”tröskelhöjden” till kyrkan.  

 

Musik och repertoar – För kyrkans del är användandet av musik en tröskelsänkare i sig själv 

menar organisterna. Oavsett vad det är för musik som ska spelas tror de att fler känner sig 

bekväma med att komma till kyrkan om det är till en musiksamling. En från gruppintervjun 

tror att trösklarna till kyrkan enkelt kan sänkas genom att spela flera olika typer av musik.  

 

Vilka som brukar gå till lokalen – I en av organisternas jämförelse mellan Konserthuset i 

Växjö och domkyrkan sågs likheter i att det till båda lokalerna brukade komma en grupp 

människor som många kan ha svårt att identifiera sig med. Organisten kallade dem 

”kulturelit” som går till konserthuset och ”kyrkliga” som går till domkyrkan.  

 

Inträdeskostnad – Borde alla arrangemang i domkyrkan vara gratis? Två av organisterna 

lyfter själva fram frågan. Inträdeskostnader kan vara ett hinder för att man ska välja att gå på 

en konsert.  

 

Liturgi och oskrivna regler – En del kan känna sig osäkra inför den liturgi som många 

gudstjänster är uppbyggda kring. En av organisterna tar upp detta som exempel men menar 

också att det finns många alternativ av samlingar idag som är mer avskalade från liturgi. 

Kyrkan försöker informera om dessa men organisten resonerar om den informationen har 

svårt att nå fram till folk. Också föreställningar (sanna och osanna) om att det finns vissa sätt 

som man måste uppträda på i kyrkan tror en annan av organisterna kan vara ett hinder och 

säger att det fanns mer regler förr och att många som inte är vana vid att gå till kyrkan tror att 

det är som förut.   
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Rummets inverkan på musikreceptionen 
 

Musikens budskap 

De tre organisterna är väldigt tydliga med att budskapet i musiken som framförs är viktigt i 

den upplevelse som de vill förmedla. Det är i de flesta fall budskapet som avgör om musiken 

får eller inte får spelas. Men alla tre är också tydliga med att poängtera att musiken som 

framförs inte måste ha helt självklara kristna texter. Jag har fått exempel på där profan 

populärmusik har använts till mässor. Allt handlar om rätt sammanhang.  

 

Jag vill med hjälp av Lilliestams kommunikationsmodell39 titta på vad rummet kan ha för roll 

i att förmedla budskapet i musiken under två olika omständigheter; 1) musik med mångtydiga 

texter och 2) musik utan text, där jag framför allt berör klassisk musik. 

 

1) Musik med mångtydig text  

 

[…] det är viktigt att texten säger någonting, att det är ett bra budskap. Men sen 

behöver det ju inte handla om Gud – ordet Gud i varannan mening. Fast vi har ett 

ansvar där, det känner vi ju, att vad som helst kan vi ju inte riktigt sjunga.40 

 

Om budskapet är så viktigt i musiken, varför använda musik med texter som inte talar ett 

tydligt språk? Låt mig utgå ifrån den Lars Winnerbäck-mässa41 som en av organisterna 

berättade om. Vi har tidigare sett att musiken i kyrkan bland annat används i missionssyfte 

och att olika typer av musik kan sänka trösklarna så att fler vill komma. Dessa två syften 

verkar ha infriats då det enligt informanten kom väldigt mycket folk till den här mässan. När 

organisten tar upp mässan är den ett exempel på något i kyrkans utbud som sticker ut, som 

inte tillhör det vanliga och det är troligen anledningen till att besökare lockades som inte 

brukar gå till kyrkan. Så för att halvvägs svara på ovanstående fråga användes musiken i det 

här fallet till att locka mycket folk till kyrkan. Hon säger att hon inte vet vad alla hade för 

motiv bakom att komma – en del kom nog för att de tyckte om Winnerbäck och andra för att 

de var nyfikna på hur det här skulle bli.   

 

                                                 
39 Lilliestam 2001:66, modell efter Helmut Rösings teorier  
40 Intervju  med informant 2008-10-28 
41 Det går att se en videoinspelning av mässan på Öppna Kanalen i Växjös hemsida, www.okv.se.  
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Hur upplevdes Winnerbäcks texter och musik när de lät höras i en kyrka och inom ramen för 

en mässa? När jag har suttit hemma framför datorn och tittat på en inspelning av mässan har 

jag haft väldigt svårt att hitta en kristen ingång till texterna. Men eftersom jag inte var där när 

händelsen ägde rum så saknar jag en av de tre dimensionerna i kommunikationsmodellen 

som samspelar för att budskapet ska fram, nämligen situationen där rummet står i centrum. I 

det här fallet när musiken inte är tydlig tror jag att rummets betydelse måste bli större. Innan 

jag tittar närmare på vad det kan innebära vill jag säga något om människans roll. Det vi vet 

om människorna som var där är väldigt lite. Vi kan utgå ifrån att alla visste att de var i en 

kyrka och vi kan anta att alla hade någon slags egen uppfattning om det jag har kallat 

domkyrkan som upplevelserum. I det innefattas även vilken musik som man anser passar att 

framföra i kyrkan. Jag frågade organisterna om de tyckte att det finns mycket åsikter kring 

just vilken musik som får och inte får spelas. De menar att det finns det – men dessa åsikter 

kommer både från deras håll som kyrkomusiker och från församlingens och allmänhetens 

håll. Exempel ges att många äldre församlingsmedlemmar ofta har svårare att ta till sig den 

nyare musiken som spelas. Å andra sidan kommer ofta önskemål från anhöriga vid 

begravningar och andra förrättningar på musik där istället organisterna motsätter sig valen. 

Det kan gälla både texter och musik. Oavsett om besökarna i kyrkbänkarna under Lars 

Winnerbäck-mässan tyckte att musiken passade bra eller dåligt så gjorde de som genomförde 

mässan i det här fallet musiken legitim genom att använda den, och det ger utgångspunkterna 

att 1) musikens genre enligt kyrkan passar bra, och att 2) det finns ett budskap som fungerar 

för kyrkan i texterna. 

 

Jag börjar med att lyfta fram punkt 2 och jag vill, utifrån organisternas intervjusvar, anta att 

rummet kan förmedla något som skapar en kristen vinkel på tolkningen av texterna. Jag har 

tidigare skrivit om kyrkorummets förmåga att förmedla budskap och berört Bromanders 

begrepp om kyrkorummet som en teolog.42 Här har vi ett exempel på när upplevelsen som 

rummet ger av känslor och tankar samspelar med framförda texter och musik som 

tillsammans ger ett budskap som kyrkan vill förmedla. Rummet – både det man ser och det 

man upplever – blir med Nielsens ord, en ram43 runt texterna i musiken som leder tanken och 

känslan att placera dem i en kristen kontext.  

 

                                                 
42 Bromander 1998:35,52 
43 Se ovan under ”Kyrkan som utomvärldslig symbol” 
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Punkt 1 ovan talar om musikens genre. Kan val av genre ha betydelse i förmedlingen av ett 

budskap i kyrkan? Eftersom vi befinner oss i ett rum där en stor variation av människor rör 

sig så är det oundvikligt att en mängd olika musiksmaker också finns representerade – kanske 

även ”musikavsmaker”. Dessa åsikter kan bli ännu starkare när det gäller just kyrkan som 

rum för musiken. Många har en bild av vad som är acceptabelt att framföra i kyrkan, vilket 

organisterna också har bekräftat. Min teori är att rummet inte bara har betydelse när vi tolkar 

texter i musik – om vi inte upplever ett möte mellan musiken och rummet spelar det ingen 

roll hur tydligt rummet eller texten är. Budskapet kommer ändå inte fram.  

 

2) Musik utan text 

Organisterna säger alla att det finns musik som passar mer eller mindre bra i kyrkan. Den 

klassiska repertoaren är musik som de alla tre tycker passar bra i rummet både akustiskt och 

med hänsyn till tradition. En annan anledning är att deras utbildning framför allt är inriktad 

mot den typen av musik vilket gör att de kan framföra den på ett bra sätt.44 Mycket av den 

klassiska musiken är instrumental. Har även den här musiken ett budskap som ska 

förmedlas? En av organisterna säger att rummet kan ge budskap åt instrumental musik – även 

till stycken som inte räknas som sakrala. Men om budskapet i sångtexten som gick att tolka 

på flera olika sätt gick från tvetydigt till tydligt genom rummets inflytande så har budskapet i 

den här musiken mycket längre väg att gå för att bli tydligt. Först, vad är det för budskap vi 

talar om? Jag utgår ifrån att kyrkan själv tänker budskapet utifrån sammanhanget. Det kan 

vara ett tema på en gudstjänst, ett dop, en begravning eller en rubrik på en konsert. Intressant 

är vilket budskap som verkligen går fram. Om vi återigen tänker oss modellen med musik, 

situation och människa som ska samspela mot ett budskap ser vi att musiken i det här fallet 

inte ger mycket hjälp med att göra budskapet tydligt. Desto mer hänger på människan och 

situationen. Samma sak gäller här som ovan att rummet i sig kan ge ett budskap och en 

utgångspunkt för tolkningen och mer än så kan väl inte kyrkan styra över vilket budskap som 

går fram? Låt mig dröja lite med svaret. 

 

Musiken används allt mer i kyrkans verksamhet och enligt organisterna är en orsak att 

människor idag har lättare för att komma till kyrkan om det är annonserat med musik i första 

hand. Sökandet efter andlighet finns, men där finns också det som en av organisterna kallar 

en trötthet inför att ta in fler talade ord. En annan tror att som budskapsbärare har det talade 

                                                 
44 Uppställning av kurser finns ex. i Tobin (red.) 2001:237-239 
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ordet tappat mark till förmån för musiken. Vi har sett att musikens texter inte alltid är tydliga 

och om kyrkan allt mer går bort ifrån att kommunicera med tydliga budskap är det då 

tänkbart att kyrkorummet kan bli en ram runt den egna tron och andligheten, men inte 

nödvändigtvis en biblisk kristen tro? Så här säger en av organisterna när vi pratar om just det 

här: 

  

Jo, men så tror jag nog. För sån är jag ju nästan själv, tycker jag. Att jag blir 

påverkad men inte så mycket precis exakt vad som står i bibeln utan har min egna 

uppfattning om när jag hör texter, eller sitter bara där och funderar i min egen värld 

och så tror jag väldigt många gör idag.45 

 

Flera av Bromanders informanter säger liknande saker och han resonerar: ”Rummet, i all sin 

storhet, tycks vara en bra katalysator för att frigöra denna vilja till tolkning och eftertanke hos 

sin besökare.”46 Så svaret på frågan ovan är: Nej, kyrkan kan inte göra något mer än att lita 

på att rummet drar tankarna till en kristen tolkning. Tappar kyrkan denna självklart kristna 

laddning och istället börjar betraktas som en andlig plats i allmänhet blir det svårare att 

kommunicera ett kristet budskap med mångtydiga texter, eller musik med inga texter alls.   

 

Men låt mig också försöka se det utifrån det heliga rummets perspektiv. Jag har tidigare 

nämnt om kyrkan som helig plats och jag tror att kyrkan anser att den tolkning och eftertanke 

som sker i rummet påverkas av att Gud själv är där och är med i människors tanke- och 

tolkningsprocesser. Det är förmodligen det som organisten tänker in när hon säger att rummet 

kan ge budskap åt musiken.  

 

Kyrkan är inte ensam om den klassiska repertoaren, i Växjö representeras den klassiska 

musiken vid sidan av domkyrkan även av Konserthuset och jag ställde frågan både till de 

gruppintervjuade och till två av organisterna hur de skulle jämföra upplevelsen av ett verk 

som är skrivet för kyrkan (exempelvis Händels Messias) framfört i Konserthuset respektive i 

domkyrkan. Alla tror att de skulle uppleva verket olika och bara en informant (från 

gruppintervjun) skulle föredra att höra det i konserthuset. Alla de som valde domkyrkan som 

lokal refererade till ”känsla”, ”stämning” och ”en annan dimension” som avgörande faktorer, 

och hos flera av dem framgick att det visuella var en viktig aspekt av dessa upplevelser. Här 

är två exempel: ”Domkyrkan [är] en mäktigare byggnad, den ger ett mäktigare intryck som 

                                                 
45 Intervju med informant 2008-10-28 
46 Bromander 1998:41 
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passar den mäktiga musiken bättre.”47 ”När man har dom här symbolerna och atmosfären, det 

blir en annan rymd tycker jag i kyrkan. […] Man kan vila ögat på olika saker, och ljusen och 

ljuset som gör att man får en annan dimension tycker jag nog själv.”48 Kanske stämmer den 

”andra dimensionen” som lyfts fram överrens med synen på kyrkan som en symbol för något 

som inte är av den här världen, alltså en symbol för Guds rike.49 Kommentarerna kring 

upplevelsen i Konserthuset kan sammanfattas med att musiken skulle uppfattas som bra (om 

man nu tycker om den) också där men att upplevelsen skulle stanna vid just musiken. 

Informanterna tycker inte att konserthuset inbjuder på samma sätt som domkyrkan till att 

man kommer, som en informant uttrycker det: ”[…] in i en annan sinnesstämning”.50 

 
När rummet och musiken krockar  

Jag fick vid ett tillfälle då jag berättade om vilket ämne jag valt till min c-uppsats en väldigt 

snabb reaktion: ”Kan det vara något med att det är så stora pelare i vägen jämt så man inte 

ser något.” Och hennes man fortsatte: ”Visst är det härlig akustik där inne men det är ju så 

hårda bänkar”, och de förklarade att det förstörde upplevelsen av musiken en del att de 

behövde sitta och skruva på sig för att hitta ett bekvämt sätt att sitta på. I gruppintervjun kom 

samma saker upp: ”Domkyrkan i Växjö är känd för det att man aldrig ser någonting om man 

inte kommer två timmar innan det börjar. Mina föräldrar klagar på det, mina släktingar klagar 

på det.”51 Det jag vill visa är att rummet kan ha en väldigt praktisk inverkan på upplevelsen 

av musiken och i det här fallet på ett negativt sätt. För de citerade ovan låg denna syn på 

domkyrkan som konsertlokal långt fram i raden av tankar om rummet. Intressant är att de tre 

organisterna inte någon gång nämnde vare sig bänkarna eller pelarna. En enkel förklaring till 

det kan vara att de själva oftast sitter vid instrumenten när det spelas musik i kyrkan. Den 

upplevelsen av musiken som jag har beskrivit här är för kyrkans del värd att vara medveten 

om då detta kan bli avgörande faktor vid människors val att gå eller inte gå till domkyrkan.   

 

En del instrument passar inte så bra att spela i domkyrkan har organisterna berättat – inte på 

grund av kyrkans lära utan på grund av att rummets akustik är beskaffad som den är. 

Trummor och elgitarr är exempel på svåra instrument men som går att använda om det finns 

tillgång till bra ljudteknik och tekniker. Häri ligger en orsak till att den klassiska repertoaren 

är starkt representerad eftersom de instrument som krävs lämpar sig bra för rummet, 
                                                 
47 Gruppintervju 2008-11-25 
48 Intervju med informant 2008-10-28 
49 Se närmare redogörelse ovan under ”Kyrkan som utomvärldslig symbol” 
50 Gruppintervju 2008-11-25 
51 Gruppintervju 2008-11-25 
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exempelvis orgel, piano, fiol och trumpet. Bäst förutsättning för att få en riktigt bra 

musikupplevelse rent akustiskt har man alltså om man väljer ett tillfälle då det spelas klassisk 

musik – eller då de instrumenten används som passar rummet, och sådana tillfällen utgör 

efter vad jag har förstått en majoritet av musikhändelserna. Påföljden blir att det framför allt 

är de som tycker om klassisk musik eller musik som spelas på ”klassiska instrument” som 

kommer till kyrkan. Är det en fördom att anta att många målgrupper faller bort till följd av 

detta, bland dem många unga? En av organisterna kommenterade att det är lätt att tro att de 

unga bara kan identifiera sig med dagens popmusikkultur men att de genom sitt arbete med 

körerna kan introducera den klassiska musiken på ett naturligt sätt för även för en yngre 

skara. Jag har tagit upp perspektivet på kyrkan som en traditionsbärare för den klassiska 

musiken och förhoppningen är troligen att fler och fler, genom deras arbete, ska kunna 

uppskatta och ta till sig den. Jag antar att det ibland kan bli en svår avvägning för kyrkan när 

medvetenheten finns att olika typer av musik lockar olika grupper av människor och 

samtidigt ta i beaktning både det absoluta rummets begränsningar och viljan att föra en 

klassisk tradition vidare.  

 

Men är det så säkert att någon som bara lyssnar på rockmusik hemma nödvändigtvis vill höra 

det också i kyrkan? Vi är tillbaka i vilka förväntningar och uppfattningar vi har inför ett rum. 

Kring den här frågan kan jag bara spekulera men jag tror att det bland människor finns en 

bild av vilken musik som spelas i kyrkan som många accepterar – det är kyrkans musik och 

det är självklart att den används där. Det handlar om att det finns ett hänsynstagande till att 

det är en brokig skara människor som samlas i kyrkan och musiken ska passa så många som 

möjligt. Det är som att vi går in i olika rum med olika öron.  

 

Musikens inverkan på rummet 

Jag har förut varit inne och snuddat på denna tillbakaverkan på rummet som sker när vi 

betraktar det så brett som upplevelserummet tillåter. Musiken sänker trösklarna till kyrkan 

har det sagts mig i intervjuerna vilket är ett exempel på hur musiken kan påverka rummet. 

Med detta menar informanterna dels att samlingar med musikförtecken är lättare att gå till än 

vanliga gudstjänster eftersom man inte behöver stå till svars för att vara ”religiös”. De menar 

också att fler kan tänka sig att gå till kyrkan om den spelar musik som de kan identifiera sig 

med.  
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Avslutning  
 

Jag vill börja med att lyfta fram frågan som jag ställde i problemformuleringen: om 

människor medvetet reflekterar över rummet där de lyssnar på musik. Min förhoppning var att 

jag under studiens gång genom intervjuer och litteratursökande skulle få svar på den frågan. 

Jag har insett att en medvetenhet om hur jag själv har närmat mig ämnet har kunnat ge mig 

indikationer på hur det kan ligga till. Frågan hänger tätt samman med huruvida ämnet som jag 

har studerat är svårgreppbart eller ej. Jag har många gånger upplevt under arbetets gång att det 

har varit svårt att komma underfund med hur jag ska närma mig ämnet så att musiken och 

rummet möts och inte blir två skilda områden. Den här svårigheten yttrade sig bland annat 

inför och under min första intervju då jag inte hade klart för mig vilka frågor jag behövde 

ställa för att informanten skulle ge mig användbara svar. Men när jag efter den intervjun 

förstod att prat om rummet inte föll sig så naturligt som prat om musik valde jag att läsa in 

mig mer på olika sätt som kyrkorummet kan ses på och det gav resultat i kommande 

intervjuer. I dessa intervjuer blev det tydligt att de hade många intressanta tankar om rum för 

musik – men jag tror inte att ämnet nödvändigtvis var något som de tidigare hade reflekterat 

så mycket över. Så nej, jag tror inte att den medvetna reflektionen kring rum och musik är så 

vanlig bland människor men om man hittar vägar att nå fram med ämnet så finns det många 

intressanta uppfattningar och upplevelser att ta del av.  

 

Mitt material gav ingen större möjlighet att diskutera musikens inverkan på upplevelsen av 

rummet – förutom att musiken kan sänka trösklarna och på så satt förändrar både det absoluta 

(fler eller andra grupper av människor kommer dit) och det upplevda rummet. Jag inser nu att 

svar på en sådan fråga skulle kräva en annan typ av material. Frågan blir i förlängningen hur 

upplevelsen av rummet förändras beroende på om vi hör musik där inne eller inte och då 

skulle det utöver intervjuer behövas observationer och helst också en akustisk inriktning på 

materialet.   

 

Nu till huvudsyftet: Hur kan ett kyrkorum upplevas och hur påverkar det i sin tur vår 

reception av musik därinne? Jag valde att ägna två större delar åt olika sätt att se på 

kyrkorummet. I den första av det två lyfte jag fram ett teologiskt/historiskt perspektiv som 

talar om kyrkorummet som en symbol för Guds rike. Jag pekade på rummets förmåga att i sig 

själv förmedla ett budskap och berörde också en av orsakerna till att det finns så mycket 
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kyrkor bevarade idag. I den andra delen tittade jag på kyrkorummet ur ett 

upplevelseperspektiv. Jag sammanställde mina informanters tankar under några rubriker som 

bland annat berörde hur de ansåg att man bör bete sig i kyrkan och vad de tänkte kring 

kyrkans trösklar. Detta fungerade sedan som en bakgrund till diskussionen kring receptionen 

av musik.  

 

I analysen av mitt material i fråga om musikreception tyckte jag att det var relevant att ta upp 

förmedlingen av budskap i musiken av den anledningen att detta i mångt och mycket är 

musikens funktion i kyrkan. Jag har sett det så att kyrkorummet har förmåga att både 

förtydliga ett mångtydigt budskap i musik och att ge budskap till musik utan text. Intervjuer 

och litteratur har pekat på att många människor upplever en laddning i kyrkorummet som på 

något sätt kan kommunicera med besökaren. Det kan handla om tankar som väcks av 

konkreta saker som tavlor, altarskåp och arkitektur.  Men förklaras också ofta i ord som rör 

atmosfären och stämningen i rummet – upplevelser som är mer svårgreppbara. Trots rummets 

roll i förmedlingen av budskap kan vi aldrig helt och hållet veta hur den enskilda människan 

väljer att tolka ett budskap och vår uppfattning och kyrkorummet som ett upplevelserum 

spelar en central roll i den tolkningen.  

 

Jag gjorde en jämförelse mellan en hypotetiskt upplevd musikupplevelse i domkyrkan 

respektive Konserthuset i Växjö. Det ligger alltid dilemman i att ställa hypotetiska frågor – 

några av informanterna hade erfarenhet av någon av situationerna och andra inte. En annan 

svårighet, som egentligen genomsyrar större delen av uppsatsen, är hur informanterna 

uttrycker sina upplevelser i ord. Ofta har jag fått kommentaren att de inte vet hur de ska 

beskriva det att de inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Därför har ord som ”känsla”, 

”stämning” och ”atmosfär” använts utan att närmare definitioner kunnat ges vilket har gjort 

mitt analyserande till en knivig uppgift många gånger. Jag tyckte ändå att svaren jag fick på 

den här frågan var intressant och värda att tas upp eftersom de tydligt pekade på att rummet i 

det här fallet gjorde skillnad.  

 

Ibland kan det ske en krock mellan rummet och musiken som kan göra det svårt att ta till sig 

musiken – både på ett budskapsplan men också på ett mer praktiskt plan. Jag har tagit upp 

exempel som hårda bänkar och siktskymmande pelare som faktorer som kan hindra lyssnaren 

att få en helt igenom positiv upplevelse. Även vissa instrument kan krocka med rummet vilket 

gör att möjligheten att uppleva vissa instrument och genres begränsas.  
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Jag känner mig nöjd med mitt val av metod men har också funderat på hur jag hade kunnat få 

in ett ännu tydligare material. Jag tror att det hade varit intressant att göra observationer och 

utifrån dem göra intervjuer med personer som var med vid samma tillfälle. Det skulle ge en 

mer rättvis jämförelse av upplevelserna. Jag tror dock att det har varit en styrka att jag har 

kommit åt tankar hos informanterna som inte har varit helt reflekterade i förväg. En av mina 

frågor var ju att ta reda om människor medvetet påverkas av rummet. Risken med att sätta 

informanterna i en konsertsituation innan intervjuerna är att de skulle börja ta in rummet mer 

än vad de i normala fall gör.  

 

Vidare forskning 

I ett tidigt skede i arbetet tänkte jag i min definition av kyrkorummet för den här studien in 

mer av det man faktiskt ser, som betydelsen av konstföremål och symboliken i arkitekturen. 

Det senare har jag berört något men konsten har blivit lämnad därhän mycket för att jag har 

insett att det skulle dra iväg och bli ett ämne i sig. Jag har upplevt kyrkorummet som ett 

väldigt intressant och studervänligt område och det skulle vara spännande att ställa konsten 

(bild och skulptur) bredvid musiken och se hur de kan samspela med rummet.   

 

När jag satt och tittade på inspelningen av Lars Winnerbäck-mässan och upplevde att 

rummets dimension saknades i förmedlingen av budskapet tänkte jag på alla gudstjänster som 

spelas in och sänds på TV. Det skulle vara intressant att titta närmare på hur människor tar till 

sig gudstjänstens budskap beroende på om man sitter i kyrkan eller i hemmet.  

 

Till sist efterlyser jag all forskning på ämnet rum och musik. Det är än så länge svårgreppbart 

för att det sällan är studerat men jag har upplevt det som oerhört givande att arbeta med.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1 

Bakgrund 

Kort om dig själv och hur det kommer sig att du arbetar i svenska kyrkan. 

Vad har du för olika arbetsuppgifter? 

 

Musikens funktion  

• Hur tänker du kring musikens funktion i kyrkan?  

• Eller Varför tror du att musiken används så mycket i kyrkan?  

• Försöker ni nå olika grupper med olika typer av musik? 

 

Rummets funktion för musiken 

• Vad måste man tänka på när man musicerar i den här lokalen? 

• Vad kan rummet tillföra musikupplevelsen? 

• Kan rummet försvåra musikupplevelsen/musicerandet?  

• Måste man anpassa genrer till den fysiska byggnaden? 

• Vad händer med musiken när man för in nya genres in i kyrkorummet? 

• Känner du till tankarna bakom arkitekturen? 

• Jämför musikupplevelsen i domkyrkan med samma repertoar i en annan lokal.  

 

• Vilka samlingar har flest besökare? (Drar musikevenemang mer folk?) 

• Är det ofta samma publik?  

• Varför tror du att folk kommer hit för att lyssna på musik? 

• Finns det oskrivna regler som gäller när man kommer in i den här kyrkan (kyrkor i 

allmänhet)? Gäller det även hur man lyssnar på musiken? (Tradition eller stämning) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 

Bakgrund 

Kort om dig själv och hur det kommer sig att du arbetar i svenska kyrkan. 

Vad har du för olika arbetsuppgifter? 

• Hur ser din relation till kyrkorummet ut? Hur upplever du det? Har den förändrats med 

tiden?  

• Tänker en van kyrkobesökare lika mycket på rummet som en ovan? 

• Varför används musiken så mycket i kyrkan? Olika syften  

• Vad får man inte spela i kyrkan? Finns det mycket åsikter kring den frågan? Hur går i 

så fall argumentationen? (Ex kyrkorummet är en tidlös plats därför passar bara en viss 

typ av musik – men vilken är det?) Vilken musik passar? 

• Försöker ni nå olika grupper genom att använda olika typer av musik? 

• Hur viktigt är det att musiken har ett tydligt budskap till lyssnaren? Kan rummet och 

musiken samspela så att budskapet kommer fram? (ex ”profan” musik i kyrkorummet) 

 

• (Vad kan rummet tillföra musikupplevelsen?) 

• Vad måste man tänka på när man musicerar i den här lokalen? (Tekniskt) Måste man 

utesluta vissa genrers? 

• Kan rummet försvåra musikupplevelsen? (Musiken och rummet krockar.) 

• Jämför musikupplevelsen i domkyrkan med upplevelsen av samma repertoar i en 

annan lokal.  

 

• Varför tror du att folk kommer hit för att lyssna på musik? Vad har kyrkorummet på 

plussidan som inte andra konsertlokaler har?   

• Vad kan det finnas för hinder för att människor ska komma till kyrkan? 

• Är det ofta samma publik?  

• Finns det oskrivna regler som gäller när man kommer in i den här kyrkan (kyrkor i 

allmänhet)? Gäller det även hur man lyssnar på musiken? (Tradition eller stämning) 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 3 

Bakgrund 

Kort om er själva – vad ni gör just nu, intresse för musik, konsertvana. 

 

Konsertvanor 

• Vart går ni oftast på konsert? Beskriv platsen. 

• Varför går du gärna dit?  

• Vilka går dit du brukar gå? 

• Vad tror ni styr människors val av ställe att gå till?  

• Berätta om en ”all-time”- konsertupplevelse. Vad var det som gjorde den så bra? 

 

Domkyrkan 

• Spontana tankar om kyrkorummet i domkyrkan.  

• Hur beter du dig när du kommer in i kyrkan och varför?  

• Finns det regler som gäller i kyrkan?  

• Har du varit på konsert i domkyrkan?  

• Varför går du dit eller varför går du inte dit? Repertoar, värderingar/religion, publik? 

• Många besöker domkyrkan på olika samlingar (mest musiksamlingar) och i 

enskildhet, även sådana som inte kallar sig kristna, varför tror ni att det är så?  

• Finns det fler/färre/lika mycket hinder för dig att gå till kyrkan på konsert som till 

något annat ställe? 

• Om en grupp som du har hört ska vara bra skulle spela i domkyrkan skulle du gå dit 

då? Skulle det vara lika självklart som till det stället som du brukar gå till?  

Vilken musik passar att spela i kyrkan? Vilken passar inte? Spontan känsla. 

• Skillnad i upplevelse om samma verk uppförs i konserthus och domkyrkan? 

• Har du upplevt någon gång att musiken och rummet har krockat? (Musiken passade 

inte i sammanhanget)  

 

 


