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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att fördjupa kunskapen om psalmsångens funktion i 

gudstjänsten och utforska vilka avsikter kyrkomusikern kan tänkas ha med 

psalmsången i gudstjänsten. Här med särskilt fokus på att leda psalmsången med 

orgeln. Min undersökning bygger på både litteraturstudium och kvalitativa intervjuer 

med tjänstgörande personer i kyrkan. Genom litteraturstudium reflekterade jag över 

fyra exempel på funktion och sedan har jag försökt tydliggöra reflektionen med 

intervjuresultat. Studien visar psalmsångens avgörande funktioner vilka innebär 

delaktighet, gemenskap och budskap i gudstjänsten. Kyrkomusikern har en viktig roll i 

att leda församlingen och bidrar med sina konstnärliga idéer och sin begåvning i 

gudstjänsten. Studien visar också att det finns både utmaningar och möjligheter med 

psalmsången i gudstjänsten. Svårigheter är bl. a. en sångsvag församling och att många 

har en liten psalmrepertoar. Kyrkomusikerna tar ett stort ansvar och möjliggör för 

församlingen att kunna delta i gudstjänsten och idag är det mycket viktigt att få 

församlingen att närma sig psalmsången.   
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1 Inledning 

 

En av kyrkomusikerns viktiga uppgifter är att leda församlingssången. Det är märkligt 

att musikern dirigerar kyrkokören framför församlingen, men musikern spelar 

vanligtvis psalmerna från orgelpallen under varje gudstjänst. Alltsedan Martin Luther 

(1483–1546) började låta folk delta i sången i gudstjänsten på folkspråket har 

psalmsången haft stor betydelse i den lutherska kristna kyrkans historia. Psalmerna 

väljs så att de relaterar till predikan, textläsningar och böner. Därmed fick den 

gemensamma sången en viktig roll i att hjälpa församling att vända sig mot Gud. Vid 

mina tidigare forskningar om en innerlig ariasats ur Membra Jesu nostri (BuxWV 75) av 

Dieterich Buxtehude (ca 1637–1707), upptäckte jag att ariorna spelade en viktig roll som 

personlig bön. Den undersökningen, av den relationen mellan bön och sång, motiverar 

mig fortfarande att medverka i gudstjänstmusik som kyrkomusiker. 

Psalmer spelas alltid med förspel som introduceras av musikern själv. Men stämmer det 

att psalmförspelet spelas helt fritt? Hur mycket kan musikern använda sina personliga 

idéer? Improviserar alltid den rutinerade musikern direkt utifrån inspiration? Måste 

musikern vara kreativ och virtuos vid även psalmspel? Som blivande kyrkomusiker har 

jag själv funderat över de frågorna vid varje gudstjänst. 

Vid min första orgellektion förklarade min lärare om psalmförspelet: ”Under den tiden 

[som psalmförspelet tar], hinner en gammal man i kyrkbänken att ta upp psalmboken 

och slå upp rätt sida. Förspelet ska påminna alla om den psalm som ska sjungas just 

nu”. Jag blir alltid imponerad av en 90-årig man i min hemförsamling, som sjunger 

nästan alla psalmer utantill. Troligen behöver han också lite tid på sig för att komma 

ihåg texten ur sitt goda minne och det hinner han under tiden för förspelet.  

Ibland hör jag några av församlingen säga efter gudstjänsten: ”Det var lätt att sjunga”, 

eller: ”Det förspelet passade bra”. Men vad betyder de positiva kommentarerna? Dessa 

väckte ett starkt intresse hos mig och jag började att fundera på psalmspel med 

personlig tolkning och konstnäring idé och hur gudstjänstdeltagarna upplever 

psalmsången. Det är alltid fascinerande att psalmer musiceras olika av varje musiker, 

även när kända psalmer valts. Orgeln ökar förstås deras musikaliska möjligheter. Under 

lång tid har många kompositörer inspirerats av koralmelodier. Det verkar som om 

musikerna skulle kunna tolka psalmspelet hur mycket som helst. Det är förvirrande. 

Jag funderar över vilken funktion det har i gudstjänsten?     
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Psalmer ger alltid mig en tydlig signal att vara i församlingen och i tryggheten i kyrkan 

även om de sjungas på annat språk. Vem som helst kan delta gudstjänsten genom att 

sjunga psalmer och vi sjunger psalmer vid alla tillfällen, både i sorg och glädje, även i 

hemandakter – men varför sjunger vi tillsammans egentligen?  

Jag brukar också fundera över hur jag själv skulle kunna bidra till församlingssången i 

en kommande kyrkomusikerstjänst. I detta mitt sista examensarbete vill jag 

komplettera och fördjupa med kunskaper om psalmer som finns alltid i närheten av mig. 

Jag förväntar mig att den processen hjälper mig att samla eget material för att skapa 

musikaliska möjligheter till församlingssång vid den kommande tjänsten. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

I den här undersökningen vill jag analysera och fördjupa kunskapen om att leda 

församlingssången i gudstjänsten. Församlingssång handlar om olika typer av 

gemensamma sånger, men jag skulle vilja avgränsa undersökningen till att särskilt 

gälla psalmsång i bemärkelsen psalmspel med orgel, utifrån mitt stora intresse, samt 

genom analys om kyrkomusikerns yrkesroll och uppgifter i gudstjänsten undersöka både 

praktiska och musikaliska möjligheter med psalmsång. 

 

Utifrån uppsatsens syfte har arbetet lett till följande frågeställningar: 

• Vilka funktioner har psalmsång i gudstjänsten? 

• Vilka avsikter kan kyrkomusikern tänkas ha med psalmsången i gudstjänsten? 

 

3 Metod 

3. 1 Val av metod 

Min undersökning bygger på både litteraturjämförande och kvalitativa intervjuer. Först 

reflekterar jag över vilka funktioner som psalmsången i gudstjänsten har, utifrån 

tidigare forskning. Det forskningsområde som handlar om psalmsång och 

församlingssång diskuteras ofta i kristna sammanhang. Backman, Gardelli. T, Gardelli. 

V & Persson (2012) menar att ny forskning relaterar till äldre forskning. 
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En av vetenskapens kännetecken är att ny vetenskap bygger vidare på tidigare vetenskap, i 

någon mening. Ibland falsifieras och förkastas det gamla, och ibland görs tillägg och 

förbättringar av det, men ny forskning relaterar i regel till äldre forskning (s. 309). 

För att reflektera över det breda och djupa ämnet har jag valt fyra funktioner av 

psalmsång och klassificerade tidigare undersökningar.  

Sedan har jag, genom kvalitativa intervjuer med tjänstgörande personer i kyrkan, 

nämligen kyrkomusiker, präst och diakon, försökt tydliggöra och fördjupa kunskapen i 

dessa funktioner och vad som är kyrkomusikernas avsikt med psalmspelet i 

gudstjänsten. Jag valde att göra gruppintervjuer med blivande kyrkomusiker, präster 

och diakoner. Gillham (2008) anser att människor har stabila kännetecken: ”tendenser 

att vara dominanta eller misstänksamma eller stödjande eller uppskattande gentemot 

andra” (s. 92) och han menar att gruppintervjuer kan ge andra sorters material än vad 

den enskilda intervjun gör. De två olika metoderna redovisas i resultatdiskussion. 

 

3. 2 Urval av kvalitativa intervjuer 

Jag har valt att intervjua totalt tio personer som jag har hittills jobbat eller studerat 

tillsammans med i Stockholm eller i Uppsala. Intervjupersonerna är fyra studenter på 

en kyrkomusikerutbildning, två präst- och två diakonkandidater på 

Utbildningsinstitutet, en rutinerad organist och en rutinerad präst. De fyra 

kyrkomusikerstudenterna har valts utifrån aspekten att de har olika ålder, 

arbetserfarenhet och musikalisk bakgrund. De två präst- och diakonkandidatparen har 

valts utifrån aspekten att vi har jobbat tillsammans som en arbetsgrupp i Svenska 

kyrkans Utbildningsinstitut och upplevt processen av gudstjänstensarbete under hela 

höstterminen 2017. Den rutinerade prästen jobbar som lärare i pastoralteologi, särskilt 

homiletik vid Utbildningsinstitutet. Den rutinerade organisten jobbar i Stockholm och 

har varit min handledare vid tidigare praktik. 

 

3. 3 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna med fyra kyrkomusikersstudenter och fyra präst- och diakonkandidater 

har jag valt att göra som gruppintervjuer för att få effektiva samtal och jag förväntade 

mig att de skulle påverka varandra under samtalen. Jag gjorde två intervjuer, en med 

prästen och en med organisten, individuellt, för att fokusera på mer deras personliga 

arbetserfarenheter och professionalitet. 
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Två av intervjuerna ägde rum i Utbildningsinstitutet, en i skolan där alla studerar och 

en i kyrkan där organisten arbetar. Jag spelade in intervjuerna med mobilen för att 

koncentrera mig på att leda intervjuerna och lyssna på vad säger intervjupersonerna. 

Intervjuerna ägde rum i början av maj 2017 och intervjuerna är mellan 30–40 min 

långa. 

Särskilt inför gruppintervjuerna med studenter och kandidater informerade jag om 

dispositionen av undersökningen och intervjufrågorna i förväg, för att de skulle kunna 

förbereda sig innan de diskuterade med andra studenter i gruppen. Enligt Gillham 

(2008) känner man ofta att man inte har tillräckligt bra grepp om vad som pågår, och 

anser att det är ett problem eller en utmaning vid gruppintervju. Jag har försökt följa 

Gillhams (2008) beskrivning om facilitatorns roll och jag inledde intervjuerna med 

inledande kommentarer, nämligen vilka alla är, varför de har valts ut till denna grupp 

och vad diskussionen ska handla om.  

Jag har ställt nästan samma frågor till varje intervjuperson, men vissa frågor har ställts 

bara till kyrkomusiker eller präst och diakoner för att fördjupa kunskapen om varje 

arbetsroll.  

 

3. 4 Metoddiskussion 

Eftersom jag var intresserad av hur man samarbetar kring psalmsången, valde jag att 

göra intervjuer med präster och diakoner. Det gick bra att samla in intervjumaterial där 

andra yrkesrollers perspektiv och kunskap i ämnet framgick. Även präst- och 

diakonkandidater som jag träffat tidigare bidrog med information. 

Jag ville också veta vad som gjorde att ”det var lätt att sjunga”, ”det förspelet passade 

bra”, under psalmsången, visa på samband mellan olika personliga, konstnärliga, 

inspirerade uttryck och den inverkan de har på församlingssången, för att hitta fler 

medvetna musikaliska tolkningsmöjligheter att använda i mitt eget orgelspel. Såhär i 

efterhand ser jag att jag kunde ha valt en kvantitativ metod och intervjuat fler 

rutinerade kyrkomusiker för detta. 
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4. Bakgrund och historia av gudstjänstensmusik 

Gudstjänstbesökare kommer från olika håll, med sina olika känslor och livssituationer, 

men genom att sjunga samma melodi och text skapas en gemensam sång. I det här 

avsnitt undersöker jag utvecklingsprocessen till församlingssång. Dessutom reflekterar 

jag över relationen församling – gudstjänst. När och hur har församlingssång 

förekommit i gudstjänsten? M. Luther var själv en förespråkare för musik i gudstjänsten 

och gjorde församlingen till ”gudstjänstdeltagare”, genom att låta den sjunga på 

folkspråket. För att besvara min andra frågeställning: Vilka avsikter kan 

kyrkomusikern tänkas ha med psalmsången i gudstjänsten? är det också viktigt att 

fundera över hur kyrkomusikerns roll utvecklades i gudstjänsten. I den här studien 

fokuserar jag på psalmspel, särskilt psalmspel stödd av orgel. Ellverson (2015) beskriver 

att orgeln är ett unikt instrument som kan åstadkomma olika tonkulörer och oräkneliga 

stämkombinationer. Hur kan instrumentet påverka psalmsången? 

 

Församlingssång i gudstjänsten 

Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren: 

Jag sjunger till Herrens ära: 

stor är hans höghet och makt. 

Häst och vagnskämpe 

vräkte han i havet.                  (2 Mose 15:1) 

Den här texten är det första texten som handlar om lovsång av församling i bibeln. 

Folket sjöng till Herren efter att de lyckats ta sig igenom Röda havet. I bibeln skrivs ofta 

om lovsång. Texter, både Kolosserbrevet och Efesierbrevet av Paulus, citeras ofta som 

församlingssång i bibeln och Paulus delade in dem i tre olika typer av sånger: Psalmer, 

Hymner och Andlig sång. 

Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande 19och tala till 

varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert 

hjärta, 20och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn. 

(Efesierbrevet 5:18-20) 

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, 

med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 

(Kolosserbrevet 3:16) 
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Det är komplicerat att skilja mellan de tre sångkategorierna. Göransson (1997) menar 

att Psalmer kan betyda psalmer ur Psaltaren, men lika gärna psaltarliknande sånger. 

Hymner är lovsånger utanför bibeln, den använder inte skriftens ord. Termen ”hymn” 

kan förväxlas med den strofiska växelsången. Den sjöngs ofta av en försångare och 

mellan verserna stämde övriga deltagare upp lovsången som stående refräng. På nya 

testamentets tid och ända in på 400-talet gällde Augustinus (biskop av Milano från 374, 

som brukar kallas ”Hymndiktningens fader”) definition av hymnen. Han introducerade 

och skrev många hymner. På 500-talet förordnades hymner till varje tidebön. Ellverson 

(2015) menar att andlig sång – på grekiska ”ode pneumatiké” - är oden, dikter och 

sånger som präglade av anden. 

Nya testamentet vittnar om att den tidiga kristna kyrkan under apostolisk och 

efterapostolisk tid var en sjungande gemenskap. Man ser att en samverkan mellan 

konstmusik och gudstjänst- och andaktsliv fanns redan under biblisk tid. Ellverson 

(2015) anser att från slutet av 500-talet, under påven Gregorius den store, sjöng alla 

Kyrie, troligen Gloria, refrängen till psaltarpsalmen samt Sanctus. Många av 

kyrkofäderna uttryckte att församlingssången innebar ”att sjunga med en röst” och 

några av dem beskriver att den gemensamma sången, på samma sätt som nattvarden, 

skapar en hjärtanas och sinnenas enhet. Från 700-talet minskade församlingens aktiva 

deltagande i gudstjänstsången. I katedralerna bildades körer som gjorde en mer 

utsmyckad och konstfull musik och sjöng i stämmor. Mässan genomfördes på latin i 

stället för på folkspråket. Under denna tid var det allmän uppfattning att Guds 

majestätiska nåd skulle tas emot i mässan och latinet ansågs öka den andliga 

koncentrationen för detta. De kristnas uppgift vid mässan blev att vara närvarande och 

lyssna till ett språk de inte förstod. Det betyder att den delaktigheten som skapats 

genom den gemensamma sången försvann och den gudstjänstfirande församlingen blev 

en passivt lyssnande folksamling. 

 

Reformationen till församlingssången av M. Luther 

På 1500-talet genomgick den kristna kyrkan en reformation som berörde hela Europa. 

Som de berömda nittiofem teserna visar, dem som M. Luther spikade upp på 

slottskyrkoporten i Wittenberg den 31 oktober 1517, uttryckte Luther mycket om 

fornkyrkans teologer. Han ansåg att varje människa har rätt att läsa själv bibeln och 

hans kyrkokritik baserades på studier av aposteln Paulus och kyrkofadern Augustinus, 

men framför allt hans egen personliga erfarenhet gjorde honom övertygad om att ingen 
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själv kunde skaffa sig rättfärdighet inför Gud. Tron på Kristus och uppriktig ånger var 

enda vägen.  

Luthers önskan att de troende skulle tillbe Gud med uppriktighet och insikt betydde inte 

att han ville överge den latinska mässan. Han lade fram två förslag, Formula Missæ 

1523 och Deutsche Messe 1526 för att lösa sig frågan om församlingens aktiva 

deltagande. Efter några år blev det i praktiken så många att gudstjänster genomfördes 

på en blandning av bägge språken. Luther själv försökte inte att reformera kyrkan 

genom total förnyelse. Exempel på det är att en stor del av hans sånger byggde på 

medeltida sångrepertoar. 

Luther slängde inte ut den gregorianska sången och han föreslog att polyfon musik 

skulle utsmycka vissa delar av liturgin. Han önskade behålla mycket av ceremonielet, t 

ex mässkläderna, ljusen och elevationen. Men vad ville då Luther ändra genom 

processen? I hans reform fanns en avgörande skillnad mot dåvarande praxis: Luther 

betonade församlingsdeltagandet. Inga kristna fick hindras från att delta i gudstjänsten 

och både brödet och vinet skulle delas ut åt alla. Han föreslog även att ny musik och 

sånger på tyska, alltså folkspråket, skulle förekomma i vissa gudstjänstmoment. 

Bernsköld et al., (2017) menar att Luther var också en kompetent musiker och han 

placerade musiken näst efter teologin, eftersom psalmerna var ett hjälpmedel för att 

sjunga in evangeliet och uttryckte den enskildes och församlingens tro.   

Musiken är en härlig Guds gåva och står teologin nära. Jag skulle inte för mycket, mycket 

vilja avstå från den lilla musik som jag kan. Man bör i ungdomen ständigt öva denna konst. 

Den hyfsar människorna och förfinar dem. (citerad i Agnell & Strömmer, s. 32) 

Enligt Bernsköld et al., (2017) kan man räkna till hela fyrtiofem Lutherpsalmer. I 

många av dem står han för både text och musik. Hans psalmer anknöt till en folkligt 

förankrad sångtradition. I ett av sina brev till en vän, sannolikt från årsskiftet 1523/24, 

där han ber om hjälp om att skriva nya församlingssånger, skriver han: 

Mitt råd är att med profeterna och de tidiga kyrkofäderna dikta psalmer för folket på 

modersmålet, med andra ord andliga sånger så att Guds ord stannar kvar i församlingen 

också genom sången. (citerad i Bernsköld et al., 2017, s.12) 

Med reformationen lades grunden till församlingssångens stora plats i gudstjänsten. 

(Bernsköld et al., 2017). Församlingen deltog själv i gudstjänsten på eget språket och 

skapades musikkultur. Den växte fram vidare i en nära samverkan mellan kyrka, skola 

och stad. 
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Samverkan som kyrkomusiker i gudstjänsten 

I och med Luthers liturgiska reformer började många böcker att publiceras. Den 

gregorianska sången var fortfarande grunden i musiken. I kyrkan sjöng församlingen 

unisona sånger helt utan ackompanjemang, medan kören mycket väl kunde sjunga 

fyrstämmigt. Kören tog upp en första melodi utan stöd av någon harmonisering. Ofta 

växlade man mellan flerstämmig och unison sång och mellan kör- och församlingssång. 

Idag anses orgeln vara kyrkans instrument i västvärlden, men så har det inte alltid 

varit. Orgel förekom i kristna sammanhang redan under tidig medeltid, men användes 

inte i liturgin, utan vid processioner utomhus eller som ”kyrkklocka” för att kalla folk till 

kyrkan. Enligt Wilson-Dickson (1996) användes orglar i liturgin från omkring 1100-talet. 

De började byggas i många kyrkor under 1400-talet, men användes som omväxling till 

körens sång i utförandet av mässsång eller psalmer. 

I 1500-talets reformationstid fanns två sångtraditioner. Den ena är den lutherska, som 

använde orgel med förtjusning och i den traditionen finns möjlighet att spela 

koralsånger virtuost och fritt. Genom de mäktiga nordiska orglarna skapades en rik 

repertoar, som växte fram ur koralmelodierna, t ex koralförspel, koralfantasier. Den 

andra sångtraditionen är den kalvinistiska. Jean Calvin (1509–1564) förespråkade 

uteslutande psaltarpsalmer i gudstjänsten – Genéve-psaltaren och Goudimels sättningar 

av psaltarpsalmerna var länge den enda sång som förekom i de reformerta kyrkorna, 

som ansåg att orglarna borde förstördas, eftersom de ansågs vara alltför lyxigt syndiga 

och ett papistiskt arv. Den kalvinska traditionen i Nederländerna tillät inte att orglarna 

användes i gudstjänsten, men kunde utnyttjas som konsertinstrument i veckorna. 

Orgeln började användas i de nederländska reformerta kyrkornas gudstjänst först 1630, 

vilket är ca 100 år efter reformationen. 

Från början var koralsången oackompanjerad och orgeln hade först en kommenterande 

roll i förspel, mellanspel och postludier. Blomberg (1989) började orglarna först under 

1600-talet att användas till att ackompanjera psalmsången. Men tanken är att orgelspel 

och psalmsång är oupplösligt förenade. Organisten kunde spela en första vers för att 

introducera melodin för församlingen, men nästa vers sjöngs utan orgel. I Sverige skrevs 

så här om orgelspelet i 1686 års kyrkolag: 

”måste intet så långt utdragas, at Församblingen ther af i sin sång blifwer hindrad at lofwa 

Gud med egen Röst” (1686, citerad i Göransson, 1997, s. 31) 
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Det verkar som om det var viktigt att texten sjöngs och hördes. Göransson (1997) menar 

att i Sverige sjöng församlingen under denna tid allting utantill, därför att 

läskunnigheten var låg och man hade sällan dyra psalmböcker. Man lärde sig psalmerna 

genom att lyssna på kören eller klockaren som sjöng före. Under hela 1600-talet leddes 

församlingssången av kör eller klockare och musikens uttryckskraft började få stor 

betydelse. 

Från början av 1600-talet finns otaliga framstående kompositörer inom kyrkomusiken; t 

ex Melchior Vulpius (1570–1615), Michael Prætorius (1571–1621) och Johan Crüger 

(1598–1662) förekommer i nutida psalmböcker. Lutherska organister och kompositörer 

inspirerades framför allt av Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1621). Han levde i en 

kalvinistisk tradition och var inte anställd av kyrkan utan av staden för att ge dagliga 

konserter, men tretton av hans orgelkompositioner är meditationer över kalvinska och 

lutherska psalmmelodier. Senare organister, t ex Franz Tunder (1614–1667) och 

Dieterich Buxtehude, komponerade mycket orgelmusik baserade på koralmelodier som 

församlingarna kände till. Johann Sebastian Bach (1685–1750) hade den största 

förmåga att skriva musik som byggde på församlingssångens melodier. Den lutherska 

kyrkans musiker var anställda av stadens råd eller områdets myndigheter och skulle 

ansvara för musiken vid gudstjänster, politiska ceremonier, bröllop och begravningar.    
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5. Psalmsångens funktion och kyrkomusikers roll i gudstjänsten 

Anna J. Evertsson (2015, s. 106) definierar att psalmen och psalmsången har flerfaldiga 

funktioner i en evangelisk-luthersk kyrka och att de har fått funktionen av att vara 

uttryck för tradition, kultur, högtider och illustrationer av kristen tro. Det gäller inte 

bara den organiserade andakten och gudstjänsten i kyrkan utan psalmer sjungas också i 

hemandakter och i olika situationer i det vardagliga livet, d.v.s. även utanför 

kyrkorummet. Psalmsången har under århundraden fyllt olika funktioner i kyrkan, i 

hemmet, i skolan, i sjukvårds- och omsorgsmiljöer. 

Mark Mummert (2007, s. 4) menar att det primära musikaliska uttrycket i 

kyrkomusiken således är församlingens gemensamma röst och gemensamma sång.  

I bibeln står Paulus ord som skrevs till församlingen i Kolosser:  

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, 

med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt 

allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom 

honom. (Kolosserbrevet 3: 16–17) 

 Per Högberg (2013, s. 135) beskriver ”Med församlingssång avses här den 

gudstjänstfirande församlingens gemensamma sång, vanligen gestaltad som 

psalmsång”. Dessutom menar Högberg att psalmsångens huvudsakliga plats är i mässan 

och församlingssångens huvudsakliga roll är att bära och styrka under mässans 

liturgiska skeende och flöde. En fyrfaldig struktur: Samling – Guds ord – Måltiden – 

Sändning uppenbaras som kännetecknande för mässans uppbyggnad och firande genom 

århundraden i kyrkans historia och vittnar om att gestaltningen av mässan utgår från 

dess egna ”röda tråd” (Glamsjö, Isacson & Löwegren, 2008, citerad i Högberg, 2013, 

s.141). Psalmer väljs vid varje moment och de valda psalmerna ger den musikaliska 

ramen för hela gudstjänsten. Kyrkoårstiden, mässans karaktär och dess tematiska 

innehåll påverkar psalmvalet. Psalmsång ger en praktisk funktion och de olika 

karaktärerna ger också dynamiken och enheten i gudstjänsten. 

Högberg (2013) beskriver att psalmerna i gudstjänsten har olika karaktär. 

Ingångspsalmen som inleder mässan har karaktär av tillbedjan och lovsång.  Den 

psalmen kan förbereda dagens ämne och psalmens syfte är att rikta kropp, själ och ande 

mot mötet med mässans centrum. Gradualpsalmen sjungs mellan läsningarna av 

epistel- och evangelietexterna och den psalmens funktion är stryka under dagens 

tematiska karaktär. Termen syftar på fornkyrkans bruk, att under denna psalm flytta 
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evangelieboken via trappan upp till altaret från dess södra till dess norra sida. 

Offertoriepsalmen utgör portalen till måltiden. Ett latinskt ord, offertorium betyder 

frambärande. För att markera offertoriets funktion av frambärande, är det brukligt att 

man under offertoriepsalmen tar upp kollekt. Den psalmen är riktad till Kristus som en 

påminnelse om hans försoningsdöd på korset och triumferande uppståndelse från de 

döda.  Slutpsalm sjungs vid mässans avslutande del och den utgör egentligen 

församlingens sång under själva utgåendet ur kyrkan. Församlingen går ut ur kyrkan 

för att möta vardagen och en ny vecka. Psalmtexten vill också påminna om målet för 

livsvandringen och därför kan psalmen ha lovsjungande karaktär. 

 

5.1 Reflektion ur litteraturerna 

I detta avsnitt skall jag ställa frågorna för att reflektera över vilka funktioner 

psalmsången i gudstjänsten har och vilken kyrkomusikerns roll i gudstjänsten är. 

Först vill jag reflektera över funktion till psalmsång genom att analysera och jämföra 

med olika tankar från litteratur och artiklar. Min undersökning följer de nedan 

beskrivna fyra exemplen på funktion. Högberg skriver att den gudstjänstfirande 

församlingens gemensamma sång gestaltas som psalmsång. I denna analys skall jag se 

på funktionen av församlingssången, men fördjupa reflektionen kring psalmsången. 

I. Skapa gemenskap och samhörighet hos gudstjänstdeltagarna 

II. Förmedla ett budskap till gudstjänstdeltagarna 

III. Skapa en viss känslomässig stämning till gudstjänstdeltagarna 

IV. Skapa ett vackert musikaliskt uttryck genom församlingssången 

 

5.1.1 Skapa gemenskap och samhörighet hos gudstjänstdeltagarna 

Högberg (2013) definierar att församlingssång är församlingens gemensamma vokala 

medverkan i gudstjänstens sång. Men vad betyder det egentligen att sjunga tillsammans 

för oss? Vad förväntar vi oss av gemensam sång? Harling (2002a) anser att den 

gemensamma sångskatten är en källa till liv och samhörighet och han menar också att 

musiken alltid har haft en betydelsefull social roll. ”Att sjunga tillsammans har varit ett 

naturligt sätt att vara tillsammans på i såväl mindre som större sammanhang”. 

Dessutom menar Harling att församlingssång är en kollektiv sång som görs gemensamt 
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i en grupp. Genom sångens rytm, tempo och en till orden följsam melodi ges gruppen en 

röst, som skapar enhet på ett sätt.  

Det handlar inte om bara psalmsång. Skagersten (2002a) beskriver gemensam sång med 

folkrörelsernas sångtradition. Sången har varit en viktig verksamhet inom 

folkrörelserna och den har skapat gemenskap, den har hänfört och eldat, den har 

proklamerat och uppbyggt. Folkrörelsernas sångtexter uttrycker ofta ett ideologiskt 

ställningstagande: är du utanför eller innanför, är du med oss eller mot oss?  Enligt 

Skagersten (2002a) relaterar detta med att sjunga sig samman till andningsfunktion. 

Djupandning och sång kan ha en läkande och psykologiskt stärkande funktion. 

Om flera människor som samlats i en lokal för att reflektera några gemensamma idéer eller 

fatta gemensamma beslut, brister ut i gemensam sång genom att andas djupt, rytmiskt och 

samtidigt, då kan vi nog utgå från att denna gemensamma sång har en funktion hos dessa 

människor! (s. 35) 

Skagersten anser att man utnyttjar denna kunskap i folkrörelsernas sång i olika 

religiösa och andliga sammanhang. Vilken funktion har den gemensamma sången i 

kyrkan? Många söker sig till kyrkan med en personlig och andlig längtan. Harling 

(2002c) beskriver: ”att fira gudstjänst är en kollektiv företeelse. gudstjänstens subjekt är 

snarare vi än jag. […] det alla viktigaste och mest naturliga kollektiva uttrycket har 

alltid varit den gemensamma sången; psalmsången och mässans olika sjungna moment” 

(s. 105). Harling (2002b) menar också en annan artikel att församlingssång är en sång i 

bön. Många av psalmbokens mest älskade psalmer är skrivna i bönens form och sången 

skapar en gemensam trosidentitet. Enligt Harling (2002b) blir gudstjänstens gemensamt 

sjungna bön till en övning i församlingens förhållningssätt till livets källa, medlidande 

och medlevande, lovsång, stillhet och öppenhet. Harling tycker att församlingssång inte 

handlar om skönsång, utan om kravlös gemenskap i sångens tecken. Som alltid i 

trygghetens sammanhang handlar det mycket om uppmuntran. Dessutom anser Harling 

att församlingssång är en allgenerationssång, varje gudstjänst är öppen för alla och alla 

generationer har alltid kunnat sjunga tillsammans. Det är till och med en viktig del av 

upplevelsen av att vara ”en enda kropp”.  

Christina Lövestam (2006a) skriver om psalmbokens genusperspektiv och hon menar att 

alla hör hemma i gemenskapen oavsett skillnader av olika slag som Jesus tydligt visade 

i sitt sätt att möta både kvinnor och män. 
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Tre personer beskriver delaktighet: Ellverson (2006a) skriver om musik och delaktighet i 

högmässan och han anser att ett aktivt deltagande inte fordrar ett agerande av var och 

en utan det kan även bestå i ett tyst lyssnande till musik, sång och tal. Högberg (2013) 

menar att ordet delaktighet har att göra med samhörighet och relationer, människor och 

sammanhang emellan. Martin Modéus (2013) skriver också att ”endast ordet delaktighet 

kommer i närheten, och också detta ord kan ibland ha en klang av gemenskap”. 

Enligt Modéus (2013) använder människor ofta ordet ”gemenskap” för att beskriva den 

goda gudstjänsten Eftersom gemenskap är en grundläggande mänsklig erfarenhet med 

djup förankring i hela livet så har vi alla erfarenhet både av gemenskapens goda och av 

dess problematiska sidor. Dessutom menar Modéus att ordet delaktighet har nått en 

enorm användning i kyrkan och beskriver begreppet delaktighet såhär: ”Delaktighet 

uppstår när en människa och en grupp kan mötas på ett gott sätt, när känslan i ett 

sammanhang är sådan att människa känner sig bejakad och behövd som en del av en 

helhet”. 

Modéus (2013) framhåller begreppet delaktighet är mångtydigt. Församlingen uppfattar 

delaktighet på olika sätt, så det kritiseras ofta. Kan man känna sig delaktig utan 

praktiska uppgifter eller gemensamma praktiskt arbete i gudstjänsten? Modéus anser 

att ordet delaktighet har många olika perspektiv och pekar på fem olika betydelser av 

det i gudstjänstsammanhanget: maktdelaktighet, praktisk delaktighet, representativ 

delaktighet, dialogdelaktighet och perspektivdelaktighet. Församlingssången är ett 

exempel på dialogdelaktighet i funktion. Dialogdelaktighet fokuserar den gestaltning 

som tar församlingen i anspråk i ett liturgiskt flöde. 

Gudstjänsten förs framåt av något som liknar en dialog, där röst läggs till röst […] Dialogen 

går att åstadkomma genom växelsång, växelläsningar och enkla sånger där församlingen lätt 

och snabbt kommer med. […] Genom dialogen ”samtalar” vi fram vår bön, vår lovsång och 

våra bilder av vad det är att vara människa” (s. 253) 

 

5.1.2 Förmedla ett budskap till gudstjänstdeltagarna 

Jämfört med alla andra liturgiska sånger finns ingen angiven melodi för Credo. Det är 

praxis i Svenska kyrkans att Credo-moment läses med Trosbekännelsens ord, men det 

finns alternativ till sjunget Credo, med någon lämplig Credo-psalm, t ex sv. ps 335 (Vi 

tror på Gud som skapar världen), sv ps 337 (Vår Gud, till dig du skapat oss). Det är 
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intressant att jämföra de två alternativen. Om vi väljer att sjunga Trosbekännelsen, hur 

hjälper musiken församlingen i det momentet?  

Högberg (2013) beskriver att gestaltning av församlingssång är gestaltningen av ordet, 

en process som utgår från förtätningen av Kristus själv, i inkarnationen, i 

uppståndelsen, i firandet av de heliga mysterierna. Högberg fortsätter med att beskriva 

att Mässans mening hämtas ur den gudomliga uppenbarelsen, så som den gestaltas i 

bibeltexten. 

Här följer en kort diskussion om relationen mellan musik och ord i gudstjänsten. 

Ellverson (2015) menar att liturgisk musik står tillsammans med ordet och musiken är 

både mindre och mer än ordet. Enligt Ellverson, i fornkyrkan betonades närheten 

mellan musik och ord. Augustinus tar i De Musica [om musik] upp språkig 

musikalitet; ”inte toner och melodi utan den rytm och takt som ligger i det naturligt 

talande latinet” (citerad i Ellverson, 2015, s. 34). Augustinus levde med 300-talets 

liturgi, alltså främst psaltarpsalmerna, som var tonsatta, men som ett perspektiv för 

prioritet mellan ord och musik är det tänkvärt. Ellverson anser att om det finns 

musikalitet redan i orden, kan det uppstå en spänning mellan musik och ord i den 

meningen att musikalisk utsmyckning kan vara antingen en hjälp eller ett hinder för att 

uppfatta och förstå ordens mening. När stör musiken det som orden förmedlar och kan 

musiken förstärka evangeliets budskap?  

Ett exempel ur församlingssången – Ellverson (2015) anser också att hymner får samma 

teologiska krav på sig som en predikan.  

Psalmsången hos oss består främst av psalmbokens psalmer eller hymner. I hymnen råder 

det en balans mellan strukturerade ord och strukturerade musik. I hymner måste orden 

bearberas för att stämma med rytm och takt, så att den musikaliska texten tillsammans med 

den beledsagande musiken förmedlar bibeltexten och det kristna budskapet på ett bra sätt 

(s.34). 

Ellverson (2006b) förklarar denna problematik med 1986 års psalmboks bakgrund. I den 

psalmboken ville man att varje psalm skulle ha sin egen melodi. Orsaken var att 1939 

års psalmbok innehöll många psalmer som har samma melodi. Likaså förordades att 

musik och text helst skulle hämtas från samma tid och miljö. Strävan var att jämställa 

ord och ton så att text och musik tillsammans bar det kristna budskapet. 

För att ge perspektiv på gemensam sång tar Ellverson en uppsats av Kathleen Harmon 

som reflekterar gudsmötet i bönen kring liturgisk sång. Harmon (1998, citad i Ellverson, 
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2006b) anser att liturgins uppgift är att hjälpa oss att be och pekar på två motsatta 

erfarenheter av liturgisk musik. Den ena är att gemensam sång kan öppna en 

medvetenhet om Guds närvaro och den motsatta erfarenheten är att musik kan ha en 

fördärvande centrifugal effekt på liturgin och slunga oss från centrum snabbare än 

något annat i gudstjänsten. Harmon beskriver bönens väsen som uppmärksamhet mot 

Guds närvaro.  

Det är inte känslan av Guds närhet som konstituerar bönen, utan snarare troheten i vår 

uppmärksamhet, när vi väljer att lita på Gud, förblir Gud-med-oss och Gud-för-oss. Att vara 

uppmärksam mot Guds närvaro innebär att göra ett medvetet val att vara det. […] Bön 

fordrar konsten att odla och utveckla denna närvaro. På samma sätt fordrar sång att vi 

väljer att delta i den gemensamma bönen samtidigt som den också stöder ett sådant val 

(1998, Harmon, K. citerad i Ellverson, 2006b, s. 190). 

Harmon menar också att all kristen bön är både personlig och gemensam. Den liturgiska 

bönen är gemensam och äger rum på en bestämd tid och plats för att frambära en enda 

bön, den som är Kristi bön.  

Psalmsången sjungs också gemensamt och många av psalmbokens mest älskade psalmer 

är skrivna i bönens form. Hur upplever församlingen de psalmerna under gudstjänsten? 

Caroline Gustavsson (2016) gjorde några intervjuer i sin bok, Delaktighetens kris. En 

präst besvarade frågan om varför man ska fira gudstjänst. Hen menar att man genom 

gudstjänsten får uttrycka sin tro, möjlighet att växa i tro och möjlighet att lära känna 

både Gud och varandra bättre. Hen beskriver gudstjänsten som ”ett redskap för att 

bygga en församling”. Vid en annan intervju om musikens betydelse lyfter en av 

prästerna fram betydelsen av psalmernas konstnärliga uttrycksätt. Den prästen säger 

att psalmerna är predikningar och formuleringar som man kanske inte möter annars, 

som ger en större konstnärlig frihet (Gustavsson, 2016, s.116).  

Harling (2002b) anser att församlingssång ger uttryck för kyrkans tro och han fortsätter 

beskriva att genom sångerna skaffar vi oss våra gudsbilder och genom psalmernas redan 

formulerande ord och toner får vi redskap till att orientera oss i trons märkliga 

landskap, antigen vi redan är övertygade kristna eller är mer famlande och osäkra i vår 

tro. Dessutom anser Harling att församlingssång är undervisande sång, för i psalmens 

historia har det alltid funnits ett pedagogiskt, undervisande drag och han beskriver att 

psalmboken ger oss hjälp med god poesi och toner som harmoniserar och bär orden och 

att vi där får möta och lära oss den kristna trons historia och lära.  
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5.1.3 Skapa en viss känslomässig stämning till gudstjänstdeltagarna 

Vilka känslor uttryckas psalmsången? Folk besöker kyrkan på olika sätt och alla tar 

med olika livssituationer både glädje och sorg. Alla kan delta sångstunden genom att 

bara sjunga med, därför att i psalmsången skapas alltid ny musik av nya sångare. Vad 

delar församlingen under den gemensamma sången? 

Psalmsång gäller inte bara i den kristna kyrkan. Anna J. Evertsson (2015) skriver ett 

intressant perspektiv om en funktion av psalmer som sång och musik även utanför deras 

religiösa sammanhang. Psalmboken och dess psalmer används på olika sätt i det 

svenska kultur- och samhällslivet. Psalmsång hade under en längre tid sin givna plats i 

den obligatoriska skolan och psalmerna får olika funktioner beroende på läroämne, t ex i 

ämnet musik eller religionskunskap. Ibland anges utifrån perspektiv mer tradition än 

religion. I diskussionen om skolavslutning betonas psalmen som traditionsbärare. 

Psalmer kan användas också privat utan religiöst syfte och psalmer sjungs som ett 

kulturarv, tradition eller som ren musik. Psalmsång kan också förekomma i samband 

med profana högtider och då kan de få funktionen av att skapa både gemenskap och 

högtid. Psalmboken har haft en funktions i folkkonsten sedan lång tid mer allmänt och 

välkända psalmer användas också i reklam. De kan få olika funktioner såsom att inge 

ett sammanhang och känsla, mana till trygghet, säkerhet, engagemang, sprida humor 

eller utgöra reklam. 

Folk har lärt sig psalmsång på olika sätt i både inom och utanför kyrkan och 

förmodligen kan många sjunga vissa psalmer utantill. Prästen Christina Lövestam 

(2006) skriver om symbolpsalmer. Det finns många välkända psalmer man har hört och 

sjungit, t ex ”Härlig är jorden”, ” Tryggare kan ingen vara” som kommit att bli älskade 

psalmer. Lövestam kallar dem symbolpsalmer: 

Symbolpsalmen väcker minnen till liv. Många människor associerar psalmen med ett 

särskilt tillfälle eller en speciell känsla. De här psalmerna ses som lämpliga vid speciella 

tillfällen. Ibland är det melodin som utgör igenkänningskoden. Ibland är det kanske 

inledningsfrasen i texten (Lövestam, 2006, s. 207). 

Därför blir psalmvalen på varje förrättning ganska lika och traditionella. Vad förväntar sig 

folk att sjunga och lyssna på för musik i kyrkan? Harling (2002a) skriver om varför det 

blev en musikgudstjänst besöks av i genomsnitt dubbelt så många gudstjänstdeltagare 

jämfört med en högmässa. Det viktigaste skälet är att musikens tröskelvärde är 

avsevärt lägre än både liturgins och predikans och musiken öppnar för den egna, 
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individuella tolkningen. Dessutom anser Harling (2002d) att församlingssång inte 

handlar om skönsång utan om kravlös gemenskap i sångens tecken. I kravlösheten får 

det gärna bli fel och som alltid i trygghetens sammanhang handlar det mycket om 

uppmuntran.  

Det är lika viktigt med lovsång som att ge möjlighet till gråt och klagan i psalmsången. 

Harling (2002b) tycker att när livets smärta drabbar den enskilde, när katastrofen sker 

och ett helt samhälle drabbas av sorg, så ska orden och tonerna hjälper oss att högljutt 

klaga, fråga och sörja. Församlingssång är klagosång som en hjälp att förstå och tolka 

livets mörker i ljuset av Guds närvaro. 

Skagersten (2002b) skriver om sångledare i samma bok och hon tycker att 

sångledaruppgiften kan också innebära att hjälpa människor som kämpar med sitt liv. 

Liza Lundkvist (2015) presenterar en artikel ur sin uppsats som handlar om 

psalmtexternas funktion vid begravningar. Ett möte ledde henne till den 

undersökningen. En kvinna sade efter begravningsgudstjänsten ” Det var som om orden 

handlade om mig”. Lundkvist beskriver att psalmsången har i alla tider erbjudit språk 

för glädje men också för vägledning, sorg, klagan och tröst. 

Psalmboken kan även vara en viktig del i människors privata andaktsliv. Jersild & 

Åkesson (2000) menar att inom svensk kultur påbjöds husandakt med psalmsång redan 

ca 1670 av de kyrkliga myndigheterna. Psalmen har varit en viktig del i andakter i 

hemmet vid bestämda tider på dygnet eller i samband med sjukdom och dödsfall. 

Psalmsång sjöngs även vid festtillfällen och i det vardagliga arbetet från 1700-talet. 

Även idag har många ett känslomässigt förhållande till vissa psalmer. Anna Jönsson 

(1998) menar sin uppsats att vilken process som än ligger bakom angivandet av psalmer 

i enkätundersökningen så rör det sig om psalmer som människor har burit med sig, 

psalmer som man har kunnat plocka fram ur minnet och som man har upplevt sig ha ett 

positivt emotionellt förhållande till. 

Anna J. Evertsson tar i sin artikel några beskrivningar upp frågelistan till Människan 

och psalmboken 1999 (LUF 205) om andakter i hemmet. En av dem berättar ”Om man 

inte är djupt religiöst men ändå känner sig som kristen, så står psalmboken och 

psalmerna för någonstans trygghet i en föränderlig värld”. Evertsson (2015) anser också 

att psalmboken och psalmerna kan ha en viktig funktion att fylla för att skapa både 

trygghet och öppenhet för enskilde. Men den kan också fungera som ett konkret uttryck 

för öppen folkkyrka. 



21 
 

5.1.4 Skapa ett vackert musikaliskt uttryck genom församlingssången 

Psalmer sjungs vanligtvis unisont med ackompanjemang. I det här avsnitt skall jag 

undersöka vilka musikaliska möjligheter psalmsång har i gudstjänsten. Det musikaliska 

uttrycket hjälper till att färga och tydliggöra psalmtexten och ger dynamiken och flödet 

till gudstjänsten. 

Organisten, Klaas Bolt (1923–1990) gjorde en beskrivning (1979/2005, citerad i Högberg, 

2013, s. 61) av hur en av skönhet präglad församlingssång kan gestaltas. En sådan 

församlingssång präglas i grunden av medvetenheten om de ömsesidiga relationerna i 

musicerandet, där de olika deltagarna är uppmärksamma på varandra. 

Psalmsång är viktig repertoar i körverksamheten i kyrkan. Körens uppgift, roll och plats 

i gudstjänsten är viktig.  Tobin et al. (2001) menar att kören är församlingens 

musikaliskt tränade del och kören hjälper församlingen med psalmsången och kan 

variera den med växelsång mellan kör och församling. Kören har möjlighet att utveckla 

psalmsången genom att sjunga som en flerstämmig koralsats. Eventuellt kan 

diskantstämmor läggas till. Ibland kan vissa psalmer ändra tonarter för att anpassas för 

gudstjänstdeltagarna. De varianterna ökar intresset för både körsångare och 

gudstjänstensdeltagare och förmodligen bidrar de till ökad verksamhet i församlingen. 

Högberg (2013) definierar att en psalm är en konstnärlig helhet av text och melodi. Han 

beskriver att organistens uppgifter och psalmförspel är ”startgasen” till församlingssång. 

Dessutom menar Högberg att ”gemensam sång [är] som ett konstnärligt uttryck, i ett 

konstnärligt ’vi’. Ja, orgel, organist och församling sjunger och förenas i, genom och som 

konst!” Det är betydelsefullt att tänka här på orgelns uppgift för att hålla psalmsången 

musikalisk och vacker. Högberg (2013, s. 61) beskriver ”orgelns uppgift är att ¨hålla 

församlingen i handen¨ genom att dels hålla den ¨i ton¨, dels ha en ackompanjerande 

uppgift” Dessutom menar Högberg att organisten vid instrumentet tar både sitt ”inre” 

och sitt ”yttre” i anspråk.  Organistens använder sin kropp, alltså sitt ”yttre”. 

Organistens lemmar måste ständigt övas för att kunna behålla sin förmåga till 

nödvändig koordination, timing och plasticitet. Högberg anser:  

gudstjänstens alla möjligheter till verkan och uttryck kräver att de särskilda 

gudstjänsthandverkarna, bland vilka organisten är en, har beredskap att plastiskt och 

dynamiskt beledsaga det flöde […] Till detta skeende ger församlingssångsmusicerandet ett 

väsentligt bidrag. (s. 68) 
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Högberg menar att organistens använder sitt ”inre” när hen i sitt musicerande bidrar med 

sin personlighet, sitt intellekt, känsloliv, konfession i tros- och tvivelsliv. Dessa skall 

relateras till i det liturgiska skeendet. Liturgiska sånger sjungas av församlingens flera 

enskilda röster. Högberg (2013) tycker att ”som gudstjänstorganist är det väsentligt att söka 

förståelse för dessa omständigheter och visa respekt för det behov av anonymitet som 

enskilda människor och röster kan uppleva i samband med sång” (s. 69).  

 

5.2 Redovisning av intervjuerna 

Här redovisar jag intervjuer med en organist, en präst, fyra blivande kyrkomusiker, två 

prästkandidater och två diakonkandidater. Intervjupersonerna delades upp i fyra 

grupper. Jag hade två individuella intervjuer med en rutinerad organist respektive en 

rutinerad präst sedan två gruppintervjuer. Det första gruppen består av fyra blivande 

kyrkomusiker och den andra gruppen består av två par präst- och diakonkandidat. 

Intervjumaterialet kan delas upp i tre beskrivningskategorier nämligen, psalmsång, 

psalmspel, gudstjänsten. Hänvisning ges med varje studenternas arbetsroll nämligen: 

Pkandidat = Prästkandidat, Dkandidat = Diakonkandidat, Mstudent = Musikersstudent. 

 

5.2.1 PSALMSÅNG 

Funktion av psalmsången i gudstjänsten 

Varje intervju inleddes med några frågor om psalmsångens betydelse för 

intervjupersonerna. Reflektioner gjordes kring psalmsångens funktion i gudstjänsten 

utifrån deras egna personliga erfarenheter och tolkningar. Dkandidat4 berättar att hon 

tycker att gudstjänsten skulle kännas tom utan psalmsången och Dkandidat3 menar 

också att psalmsången är grunden till en plattform som fungerar som ”en röd tråd” i 

gudstjänsten som man kan följa med i. Även Mstudent6 beskriver särskilt 

psalmförspelets funktion som ”ett rätt spår”. Mstudent7 beskriver psalmsången 

som ”känsloladdad”. Även Pkandidat1 och Mstudent5 berättar om psalmsångens 

känslomässiga funktion samt påverkan på församlingens aktiva medverkan i 

psalmsången.  

Ett sätt att låta hela kroppen vara aktiv i gudstjänsten. När man har andra uppgifter. Det 

kan handla om känslor, ett sätt att uttrycka känslor, att få till känslor (Pkandidat1).  



23 
 

Om man går till gudstjänsten tar man emot väldigt mycket, t ex textläsningar, predikan, och 

betraktelser, så församlingssången är ett sätt att aktivera församlingen. Psalmsång är en 

slags bekräftelse från församlings sida (Mstudent5) 

Alla grupper berättar om psalmsångens funktion att skapa enhet och gemenskap, och 

genom att sjunga tillsammans få en utdelning av något större och starkare uttryck. 

Även Mstudent8 ser att psalmsången förenar alla deltagare i gudstjänsten genom att 

sjunga för Guds ära. Mstudent5 berättar att han tycker att det är en enormt stark 

känsla när församlingen står och sjunger lovpsalmer tillsammans. En präst berättar om 

psalmsången.  

I psalmsången suddas gränsen mellan präst och församling ut då vi sjunger tillsammans. 

Annars är det ju mycket av gudstjänsten ett växelspel mellan präst och församling. Man 

växelläser, församlingen ber syndabekännelsen […] men psalmerna blir partier i 

gudstjänsten. Präst och församling är tillsammans och det finns inte någon gräns mellan 

andra (Prästen).  

 

Fokus på psalmsången i olika arbetsroller, arbetserfarenhet med psalmsång 

Präster och diakoner berättar om vilket fokus de har vid psalmval och de brukar välja 

psalmer mest utifrån texten. Sedan kollar de att texterna hänger ihop med predikan för 

att bli en enhet eller en ”röd tråd” under gudstjänsten. Församlingens sångvana spelar 

också roll. Dkandidat4 menar att man borde välja åtminstone en psalm som folk känner 

igen och att någon psalm kan vara lite ovanlig eller lite svårare men det måste finnas 

sångglädje annars blir det bara notläsning. Även Dkandidat3 anser att svåra och 

knepiga psalmer leder församlingen till att tappa lust och intresse. Prästen berättar om 

förberedelsen av psalmerna inför gudstjänsten.  

Så jag tittar mycket på texterna och det beror på vad det är för församling. Om jag vet att 

det är ovana människor då är det viktigt med välkända melodier och jag försöker i möjligaste 

mån ha något välkänt i början och i slutet. Men en församling som är van utmanas lite grann 

och då kan jag också ta något helt nytt (Prästen). 

Prästen fortsätter att om hen väljer en ny eller okänd psalm så vill hen sjunga igenom 

den innan klockringningen så att församlingen har hört den. Det sker alltid tillsammans 

med kyrkomusiker och det finns möjlighet för en kyrkokör att medverka så att de kan 

leda församlingen. Prästen tänker att om man väljer väldigt okända eller svåra psalmer 

så måste man tänka lite extra på hur man gör. 
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Organisten tycker att musiken är lika viktig som texten men när man har någon 

särskild känsla för karaktär i en melodi eller särskilt tempo och uttryck blir musiken 

ännu viktigare  

Organisten berättar också om psalmval och det är viktigt att församlingen kan minst två 

psalmer riktigt bra och eventuellt en psalm där texten passar väldigt bra. Organisten 

tycker att lutherska gudstjänsten inte är en pedagogisk gudstjänst men hen tycker ändå 

att det är värt att sjunga en melodi som är lite okänd. Ibland stämmer inte musikerns 

psalmval överens med församlingens önskemål men ett viktigt fokus är att församlingen 

deltar i gudstjänsten. 

På en intervjugrupp med musikerstudenter har jag frågat om psalmspel istället för 

psalmval. Mstudent7 som är utbildad som musiker på ett annat instrument uttrycker 

om kyrkomusikerns roll för psalmspelet i gudstjänsten.   

Jag som kommer från en annan verksamhet som konstnärlig musiker, då är det en stor 

skillnad när jag spelar psalmer. Även om prestationen är oerhört viktig så är det inte alls 

fokus på den. Jag tycker att det är otrolig skönt. Jag trodde innan att det skulle vara tråkigt, 

men har insett att jag tycker mycket om att vara en liten kugge i ett stort maskineri, en del 

av ett arbetslag och en församling där alla samverkar för att få en bra gudstjänst. När man 

gör konserter är man mer ensam i situationen, även när man spelar ihop med andra 

(Mstudent7).   

Alla andra studenterna håller med henne och Mstudent5 menar att kyrkomusikerns 

uppgift är att understödja sång och församlingssångens uttryck. Det handlar om en 

balansgång där man som musiker inte får spela för starkt eller för svagt. Alla studenter 

är överens om att kyrkomusikern ska ha känsla för bra timing för att ge ett flöde till 

gudstjänsten så att man kan känna en form och en helhet. Liksom ett musikstycke 

behövs en bra frasering. Mstudent6 tycker att gudstjänsten inte behöver kännas lång.  

Mstudent8 berättar om hur hon förbereder sig för psalmspel.  

Fokus ligger framför allt på att sjunga texten som spelar den viktigaste rollen. Sedan tänker 

jag hur jag ska göra för att det ska bli lätt att sjunga för församlingen och för att själva 

musiken ska låta naturlig och levande. Viktigt är att utveckla i sitt spel hela tiden 

(Mstudent8). 

Mstudent5 föreslår att harmonisera utefter textens betydelse där kyrkomusikern kan 

lägga till andra harmonier som passar på just de ställena, t. ex. på orden död eller 

fågelkvitter. 
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Skillnaden mellan psalmsång och liturgisk sång 

För att beskriva psalmsångens funktion har jag frågat intervjupersonerna om skillnaden 

mellan de två typerna av församlingssång. Mstudent5 har aldrig funderat på detta men 

han tycker att det är intressant och berättar om sitt intryck av det liturgiska momentet. 

Jag älskar den traditionella mässmusiken och att det varierar under kyrkoåret. De har olika 

tonspråk. Samma mässmusik under hela påsken ger en ”påskfärg” till gudstjänsten. Påsken, 

fastan, varje musik har olika färg. (Mstudent5). 

Mstudent8 tycker att psalmsången ger spelandet mer musikaliska möjligheter, särskilt 

för psalmförspelen. 

Organisten nämner att de liturgiska melodierna oftast är äldre, gregorianska och 

flytande melodier. Hen brukar ackompanjera liturgiska sånger triomässigt på två 

manualer och hen spelar alla liturgiska sånger ganska svagt i jämförelse med när hen 

spelar psalmer. Det verkar som att organisten väljer en annan musikalisk karaktär 

mellan psalm och liturgisk sång.  

Pkandidat1 tycker att liturgiska sånger har en mer undervisande karaktär och genom 

att alltid sjunga samma ger det en känsla av trygghet. Liturgiska sånger innehåller lite 

knepiga ord som t ex Sebaot och Kyrie. Pkandidat2 menar att de som är lite ovana att gå 

till kyrkan kanske känner att det är lättare att närma sig psalmerna istället för den 

liturgiska sången. Mstudent6 tycker att de liturgiska sångerna ger en tung känsla 

eftersom sångerna har sjungits i över tusen år. Även Dkandidat4 berättar om 

dialogbekännelserna. 

Under psalmsången känns det som att man kan sjunga vacker musik oavsett om man är 

troende eller inte. Men med den liturgiska sången blir det en dialogbekännelse. Jag har sett 

att mina bekanta sjunger med i psalmerna men inte i de liturgiska sångerna (Dkandidat4). 

Inom gruppen med präst-och diakonstudenter är de överens om att för oss som är vana 

att gå till kyrkan känns den liturgiska sången viktigare än psalmsången. Prästen 

berättar om skillnaden. 

Psalmsången är ett större uttryck för vårt Lutherska samfund som är väldigt 

tidsbunden. Man kan ha psalmer som kommer upp en tid och sjungs och glöms bort 

medan mässmusiken, särskilt ordinariet, knyter ihop oss med hela den världsvida 

kyrkan och med kyrkans många olika traditioner. Det är inga vattentäta skott mellan 
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psalm och mässmusik men de har helt olika funktioner. Kyrie, Gloria… fungerar som 

fasta punkter som återkommer (Prästen).  

 

Utmaningar med psalmsång i gudstjänsten 

Nästan alla intervjupersonerna berättar om den sångsvaga församlingen. Det är en stor 

utmaning att församlingen inte vågar sjunga med i psalmerna. Pkandidat1 berättar om 

hennes arbetserfarenhet.  

När jag jobbade som tjänstbiträde blev jag så förvånad över att jag som präst ledde musiken. 

Om inte jag sjöng så sjöng kanske ingen annan. Det var jag oförberedd på och sedan dess har 

jag förstått att prästen är ledare. Om jag säger ”Nu sjunger vi…” och sedan är tyst, skickade 

det konstiga signaler. Att psalmsången leds av någon är jätteviktigt. Om jag samarbetar 

med en musiker måste jag kolla att åtminstone någon av oss kan sjunga just den psalmen. 

Det har hänt några gånger jag efter egen känsla valt en psalm som har en jättebra text fast 

jag inte kunde musiken. Det gör jag inte om (Pkandidat1).   

Mstudent7 tycker att en av svårigheterna är att det finns väldigt många psalmer, 

nästan tusen psalmer (Svenska kyrkans psalmbok). Vi sjunger fyra psalmer varje 

söndag och spelar man nya psalmer varje gång blir det fortfarande ca 200 psalmer under 

ett år. Mstudent5 talar om en psalmkategori med psalmer som man tycker verkar tunga 

och tråkiga. Ibland har en psalm sex långa verser men med fantastiska texter och med 

ett enormt och uttrycksfullt teologiskt djup. Där tycker han att vi verkligen borde läsa 

alla verser och han skulle gärna vilja sjunga mer psalmer ur denna kategori, helst minst 

en gång under varje söndagsgudstjänst. Även prästen ser en utmaning i att välja 

psalmrepertoar och att föreslå de svåra psalmerna.  

En stor utmaning är att vi ofta sjunger ganska få psalmer. Det är vanligt att samma psalmer 

kommer tillbaka söndag efter söndag. Vi har en enorm skatt och rikedom ur psalmboken. 

Det är en väldig utmaning men också en möjlighet för oss att tänka igenom som präst och 

musiker. Framför allt så att vi inte fastnar i vissa psalmer utan att vi utnyttjar hela 

rikedomen av psalmer. Vi undervisar i olika sammanhang, exempelvis kyrkokörer och 

konfirmander. Vi sjunger så att folk lär sig nya psalmer och tar upp gamla psalmer ibland 

för att inte glömma bort dem […] Det finns psalmer som vi aldrig väljer. Jag tycker inte att 

det är bra. Om det är en lite knepig teologi så kan jag ju välja att då ta upp det i predikan 

och förklara varför det står så här. Det är en stor utmaning att behålla bredden. Det är 

viktigt. (Prästen) 
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Mstudent6 ser en utmaning som kyrkomusiker där psalmsången som svensk tradition 

håller på att försvinna. En annan student berättade att barn fortfarande sjunger 

psalmer i grundskolan men det är ett faktum att det blir ovanligare att sjunga psalmer 

för den yngre generationen. 

Det gäller att möta barn på olika sätt med psalmsången. När jag växte upp hade man 

morgonsamling i skolan där det senare förbjöds att sjunga psalmer eller togs bort i skolan. 

Det får inte barn med sig idag. De flesta vet inte vad psalmer är för någonting. Mina barns 

kompisar vet inte vad en psalm är […] Det finns en mission, faktiskt. Det finns ingen som 

tycker att det är roligt att sjunga psalmer. Det är urvattnat. [idag] finns ingen kyrklig 

aktivitet någonstans utanför kyrkan. Förut kunde nästan alla ha någon psalm som skänkte 

en vila och trygghet. (Mstudent6) 

Mstudent7 ser en annan utmaning om instrumenten. Alla kan förstå att det är en stor 

kostnad men det är en ännu större utmaning att spela psalmer på ett inspirerande sätt 

med en digitalorgel eller en piporgel i dåligt skick. 

 

Möjligheter med psalmsång i gudstjänsten 

Intervjupersonerna berättar om några exempel på lösningar till psalmsången angående 

ovan nämnda utmaningar. Gällande repertoarfrågan berättar Mstudent5 om en fin 

tanke av en präst som ofta jobbar med studenterna. Den prästen brukar välja psalmer 

som församlingen kan och en psalm som församlingen inte kan. Mstudent7 ger ett 

exempel på församlingsverksamheten med fokus på psalmsången.  

Jag har faktiskt infört detta hemma i vår församling. Vi har familjegudstjänster på 

lördagarna, ungefär en gång i månaden. Under en period sjunger vi en och samma 

psalm flera gudstjänster i rad och så övar vi på den så att de lär sig den efter en 

termin. Efter ett år så kan de den psalmen. Har man sjungit i några år så kan man 

ett knippe psalmer i stället för att man ska ha hört nya varje gång som barnen 

aldrig lär sig. Så det är en ganska bra idé (Mstudent7). 

För en församling som inte är sångvana tycker Mstudent5 att kyrkomusikern har en 

möjlighet att använda sin kör som psalmsångsförstärkare på olika sätt. Man kan variera 

på olika sätt och öka de musikaliska möjligheterna. Kören kan hjälpa till att sjunga och 

ger församlingen en trygghet.  

Dkandidat3 tycker att de skulle försöka hitta någon psalm som alla kan delta i någon 

gång under gudstjänsten och även Pkandidat2 ser detta som en möjlighet.  
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Det kan samla folk, även de som är ovana. Känner inte alla sig hemma i alla bönerna och de 

liturgiska momenten kan man ändå känna att det är lättare att hänga på psalmsången och 

följa med i text och noter. Då är det enklare att känna sig delaktig (Pkandidat2).  

Jag har ställt en fråga om konstnärliga möjligheter med psalmsång till organisten men 

hen verkar tänka tillbaka om det sångsvaga folket. 

Jag önskar att folk sjunger på ett vanligt uttrycksätt, genom att uttrycka sina känslor, t ex 

hur man mår. Att bara öppna munnen och ha glädje och låta någonting klinga. Det har 

försvunnit lite och det är synd […] Sedan tillkommer den konstnärliga aspekten. Konstnärlig 

menar jag … även många pratar om professionalitet men menar samma sak, konstnärlighet 

är ett uttryckssätt. Det kan vara hur mycket som helst eller hur lite som helst […] om man 

kunde nå … får folk någon upplevelse och det gör någonting, om kyrkan är fullsatt och alla 

sjunger, man kan bli väldigt rörd (Organisten).    

 

5.2.2 PSALMSPEL 

Förberedelse av psalmförspel 

Psalmförspel introduceras av musikern med dennes egen personliga idé, tolkning eller 

inspiration. Musikersstudenter uttrycker olika synpunkter om psalmförspel och det 

beror på vilken musikalisk bakgrund man har. Mstudent5 tänker att det är helt 

underbart att göra psalmförspel fritt. Hon kan känna sig trygg och avspänd genom att 

spela fritt. Men Mstudent7 tycker inte att det känns tryggt och hon behöver alltid 

förbereda något i förväg. Det går definitivt inte att improvisera direkt på orgelpallen. 

Studenterna är överens om att det är viktigt att förbereda psalmspel oavsett om man är 

en inspirationsmänniska eller inte. Mstudent6 tycker att en kyrkomusiker som har 

förberett psalmerna och gör bra psalmspel gör att folk kommer tillbaka kyrkan. Även 

Mstudent5 berättar om kyrkomusikerns uppgift.   

Jag tycker att kyrkomusikernas psalmspel är den viktigaste uppgiften under 

söndagsgudstjänsten. Det är synd att en del musiker tar ganska lätt på det. Jag uppskattar 

verkligen om man som kyrkomusiker har förberett psalmerna mycket. Det tycker jag är 

kyrkomusikerns allra viktigaste uppgift (Mstudent5).        

Några musikstudenter beskriver de musikaliska möjligheterna i psalmspelet. Att 

förbereda sig noggrant ökar möjligheterna för att spela på olika sätt i gudstjänsten. Men 

Mstudent8 tycker att psalmspelet bör göras enkelt för att det inte ska kännas som ens 

eget uppträdande samt för att göra det levande och lätt att sjunga. Förspelet ska hålla 



29 
 

sig till den ursprungliga karaktären som varje psalm har. Enligt Mstudent5 kan man 

göra ett lite mer avancerat förspel om man har en sångstark församling. Även 

Mstudent6 säger att man kan prova olika typer av registrering för att passa varje 

församling. 

Organisten anser att om man inte så begåvad skulle man öva eller förbereda sig mer. 

Även om man begåvad kan man ändå satsa ganska mycket för förberedelse för att 

utvecklas sin stil. Men organisten tycker att det måste i alla fall funka förspel till varje 

psalm utan förberedelse. 

 

”Det var lätt att sjunga” ” Det förspelet passade bra” 

Jag var nyfiken på när man upplever att ”Det var lätt att sjunga” samt ” Det förspelet 

passade bra” under psalmsången. En grupp med musikersstudenter berättar om ett bra 

psalmförspel. Alla är överens om att förspelet både anknyter till psalmerna men även till 

kyrkoårets karaktär.   

Förspelet bör ha samma karaktär som psalmerna. Ibland har jag upplevt något storslaget 

förspel och sen kommer en psalm som har en helt annan karaktär. Det blir ju pannkaka även 

om det var ett tjusigt förspel (Mstudent7). 

En annan grupp med präst-och diakonkandidater berättar om ett bra psalmspel. 

Dkandidat3 menar att det handlar mer om samarbete i sången och hur man 

synkroniserar med dem som deltar i gudstjänsten. Några kandidater säger att man har 

en personlig smak för tempo men alla är överens om att följa musikern. 

Men hur många gånger har man suttit i kyrkbänken och försökt hänga med? Någon organist 

spelar sitt tempo och det finns ingen andning på hela versen (Mstudent7).  

Mstudent6 tycker att det ibland är svårt att samtidigt tänka på att det ska vara 

sångbart, fraserat och med lätt andning, men om man tänker att folk ska känna att det 

är lätt att sjunga till då kanske man lyckas med själva psalmspelet. Även prästen 

berättar om kyrkomusikerns uppgift under gudstjänsten och prästen tycker att 

psalmförspelet är en viktig funktion särskilt för dem som inte kan läsa noter. 

Ett bra förspel anger takten och känslan. Nu kommer någonting glatt, stillsamt och 

meditativt osv. Det är ju kyrkomusikerns stora uppgift att vara den som kan leda på samma 

sätt som en körledare om det ska vara svagt eller starkt. Det går att göra i preludiet 

verkligen (Prästen).  
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Psalmspel med orgel 

Dkandidat4 förklarar att ackompanjera psalmer med orgel är väldigt unikt för kyrkan. 

Även Dkandidat3 tänker att man gärna vill ha orgel till vissa psalmer. Orgeln inger en 

känsla av högtidlighet. Prästen tycker att orgeln är ett fantastiskt instrument och att vi 

har en sådan rikedom i alla våra kyrkorglar. Men prästen tänker också att alla 

instrument kan fungera och då får man välja psalmer som passar till varje instrument. 

Prästen ser gärna att en musiker som spelar olika instrument är med.   

Organisten berättar om musikaliska möjligheter med psalmspel vid orgeln. Om man 

spelar en psalm som har fem verser kan man variera mellan verserna. Som ett exempel 

kan man spela triomässigt på en vers och variera nästa vers genom att spela bara på 

manualerna eller med en melodistämma i pedalen. Det beror på hur stor orgeln är. En 

organist ska kunna hantera orgeln på olika sätt.  

Kyrkomusiker använder vanligtvis koralboken men organisten menar att koralboken 

inte passar alla orglar och om man studerar till kyrkomusiker eller organist ska man 

satsa att spela utifrån en melodi. Ibland behöver man transponera melodin. Det hjälper 

en att öka de musikaliska möjligheterna och denna förmåga att skapa själv gör det 

mycket bättre både för musikern och för församlingen. Organisten anser att man kan 

lära sig från tidigare tonsättare och det är intressant att kolla hur de gör koralmelodier 

på samma typ av orgel. Organisten tycker också att det inte finns någon lag för 

psalmspel som man måste följa i gudstjänsten.  

Om den sista psalmen är långsam skulle jag spela förspelet lite svagt. Fastetiden har en 

ganska lugn karaktär, då blir preludiet inte så starkt och med en mörk, långsam karaktär. 

Det innebär också att den första psalmen inte blir så stark. […] Låt oss prova olika sätt så vi 

får se hur det blir, inte bara en gång utan flera gånger. Då vet man hur det känns. 

(Organisten).    

 

5.2.3 GUDSTJÄNSTEN 

En bra gudstjänst 

Jag har jobbat tillsammans med de två prästkandidaterna och de två 

diakonkandidaterna i Svenskakyrkans Utbildningsinstitut och vi hade ansvar för två 

gudstjänstsveckor som innehöll en mässa och fem andakter. Vi ansvarade för dessa två 
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veckor under höstterminen. Dkandidat4 reflekterar över de veckorna och funderar på 

vad som gör en bra gudstjänst.  

Svår fråga men jag tänker tillbaka på när vi jobbade tillsammans förra terminen och på det 

som gjorde att kändes jättebra med våra gudstjänstveckor. Jag tycker att vi lyckades hålla 

en röd tråd och fick det att kännas som en helhet, genomtänkt och väl förberett. Psalmerna 

passade ihop med predikan. Allt kändes genomtänkt och tryggt (Dkandidat4). 

Även Dkandidat3 berättar om hur man förbereder sig inför gudstjänsterna. Hon märker 

ofta väldigt tydligt hur mycket de som ska tjänstgöra har förberett den gudstjänsten. 

Några av musikersstudenterna ser också att man tappar intensiteten om man inte har 

pratat ihop sig ordentligt med de som ska jobba under gudstjänsten. Mstudent7 tycker 

att det är viktigt att det finns ett bra energiutbyte och delaktighet under gudstjänsten. 

Även Mstudent6 tycker att det är viktigt att församlingen kan känna sig hemma och 

delaktiga så att de kan förstå vad som händer. Pkandidat2 tycker att oavsett om man 

själv är ledare eller deltagare från kyrkbänken skulle alla som är i rummet vara med på 

gudstjänsten på något sätt, även om det finns tydliga ledare och musiker. Pkandidat1 

ger sin syn på känslomässig delaktighet under gudstjänsten och prästen berättar om en 

bra gudstjänst som också handlar om delaktighet.   

 ”Vi” känsla, när man anknyter till den gemensamma erfarenheten av gudstjänsten så är det 

något väldigt fint om man gör det lagom mycket […] och det kan påverka vår 

gudstjänstsupplevelse väldigt mycket (Pkandidat1) 

Det är viktigt för mig att känna igen mig i liturgin. I en predikan griper det tag i mig om 

predikanten är väl förberedd och håller sig nära bibeltexten men också har någonting att 

säga om vår tid och vår livssituation. Jag är inte så mycket beroende av att det är mycket 

folk. Det är viktigt att delaktigheten finns och att det finns fler än bara präster och musiker 

som agerar, olika människor som läser texter, ber förbön mm. Det får gärna vara av olika 

åldrar och att vi får röra på oss i gudstjänsten. Gärna stå mycket. Det är konstigt att sitta 

och sjunga (Prästen).     

Mstudent5 berättar om ett vanligt problem hos präster. Ibland försöker präster lägga in 

en massa extra moment som de tror att församlingen ska uppleva under gudstjänsten 

men det rör ihop det på något sätt. Kyrkvärdarna verkar inte riktigt trygga med den här 

ordningen. Pkandidat2 ser också det som en utmaning. Han tänker att ordentlig 

förberedelse är viktigt men att man ibland tänker för mycket. Dkandidat4 tänker att det 

är viktigt att tjänstgörande personer också kan känna att man är delaktig i firandet av 

gudstjänsten.  
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Dkandidat3 tycker att nervositet är svårt och komplicerat. Präst-och 

diakonkandidaterna hoppas att det bara känns så när man är nybörjare. En av 

musikersstudenterna tycker också att man behöver ta itu med sin egen fixering av 

prestationskrav för att få till en bra gudstjänst.  

 

Att sjunga samman i gudstjänsten 

Jag har ställt en fråga till präst-och diakonkandidaterna: Vad betyder det för oss att 

sjunga tillsammans i gudstjänsten? Pkandidat1 nämner som ovan nämnt den sångsvaga 

församlingen under psalmsången. Även Pkandidat2 uttrycker en positiv åsikt för dem.  

För den gemensamma upplevelsens skull sjunger vi tillsammans. Det är också besvärligt om 

det är någon som inte sjunger eller som inte tycker om att sjunga. Då känner de sig väldigt 

utanför när vi sjunger tillsammans (Pkandidat1).  

Kan ju i bästa fall vara så att de gillar att lyssna på sångerna än att sjunga själva. Det kan 

vara av samma anledningar som att be tillsammans också. Vi läser vissa böner tillsammans, 

t.ex. Herrens bön. Jag tänker att hela kristendomen är en kollektiv religion så vi har en 

gemenskap även om det finns folk som leder själva gudstjänsten. (Pkandidat2).    

Dkandidat4 tänker tillbaka på en åsikt av Pkandidat1 i början av intervjun och hon 

tycker att psalmsången sätter sig i kroppen och ger en helt annan känsla om man 

sjunger det mot att bara säga det. Det blir en mycket unik känsla.  

Pkandidat1 menar att alla är lika och det finns ingen skillnad mellan präst och 

församling när vi sjunger psalmerna tillsammans. Det är därför en utmaning för 

kyrkomusikern att leda utan att känna att ”nu är det jag som bestämmer” och att vara 

en ledare av psalmsången men samtidigt vara en av alla.   

Prästen berättar om sina hemandakter och att hen ofta sjunger psalmer hemma. 

Psalmsången hemma är i ett mindre format än i kyrkan men det verkar som att det 

finns en lång tradition med att ha psalmboken hemma.  

När vi sjunger psalmer hemma blir det också en del av någonting mer än hemmet. Vi sjunger 

mycket hemma hos oss, ofta på kvällarna. Jag har sjungit mycket med våra barn ur 

psalmboken och det gör jag ofta när vi har gäster. Förut hade alla varsin psalmbok hemma 

och använde dem på riktigt. Idag finns ju psalmboken i kyrkan men i tidigare generationer 

hade man sin psalmbok hemma och tog med till kyrkan och tog med sig hem igen, så att man 

kunde använda dem under sin morgon- och aftonbön. Det är tråkigt att det försvinner. När 
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man sjunger psalmer hemma blir det som att öppna fönstret mot kyrkan. Jag vill gärna tro 

att man suddar ut gränsen mellan tiden och evigheten i kyrkans psalmsång (Prästen).    

 

Utmaningar vid samarbete med kyrkomusiker i gudstjänsten     

För att reflektera över min arbetsroll som kyrkomusiker i gudstjänsten på ett objektivt 

sätt har jag ställt några frågor om kyrkomusikerns roll till präster och diakoner. De 

prästerna och diakonerna har olika erfarenheter med kyrkomusiker men de är överens 

om att samarbete är viktigt. De vill inte bara lämna en lapp med psalmnummer utan de 

vill gärna bolla tankar kring särskilda psalmval och få någon feedback från musiker. 

Dkandidat4 tänker utifrån ett diakonalt perspektiv.   

En utmaning skulle kunna vara att man har olika syn på vad som ingår i gudstjänsten. För 

min del tycker jag att musiker t ex skulle stanna på kyrkkaffe efteråt, att det också är en del 

av gudstjänsten. Inte bara komma dit, spela och sedan försvinna (Dkandidat4).      

Prästen tycker att det kan bli problematiskt ibland för att man har olika uppfattningar 

och inte riktigt kommer överens. Prästen har inte blivit osams med någon kyrkomusiker 

som hen har samarbetat med. Nästan alltid går det bra. Prästen bestämmer psalmer om 

man inte är överens. Men hen tycker att det bästa är om man kan vara överens och hitta 

något gemensamt.  

 

Kyrkomusikersroll i gudstjänsten 

Alla präst- och diakonstudenterna uttrycker positivt om kyrkomusikerns arbetsroll. 

Dkandidat3 ser det som en oerhört viktig roll och hon tycker att musikersrollen är svår 

att byta ut. Även Pkandidat1 berättar om en musiker som jobbar i ett pastorat och 

Pkandidat2 tänker tillbaka om samarbetet med musiker.  

Jag tänker på hur viktig musikern är. I ett pastorat där jag jobbade hände det att man låter 

musikern tar hand om äldreboendet, men det hände aldrig att man skickar dit prästen utan 

musikern. Men det kan det hända att man skickar dit musikern utan präst. Så Musikerns 

roll är svårt att byta ut (Pkandidat1). 

Som blivande präst och när jag varit gudstjänstsledare så känns det som att samarbetet med 

en musiker är det absolut viktigaste av allt. Diakonen är självklart också viktig men inte på 

samma sätt för sammanhanget i gudstjänsten. Det här är ju framför allt präst och musiker 

som liggande. När samarbetet funkar bra med musiker både inför och under gudstjänsten 

brukar det ofta bli en bra gudstjänst, tycker jag. (Pkandidat2)   
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Prästen menar också om samarbete med musiker. När man har en bra kommunikation 

mellan präst och musiker fungerar det samarbetet blir det mer betydelsefullt. Prästen 

tycker att värdet mellan ord och musik hjälps åt att förkunna evangeliet därför att präst 

och musiker har likvärdiga funktioner.   

Prästens roll är att leda gudstjänsten […] Men kyrkoordningen är väldigt tydlig med att just 

präster och musiker är särskilt anställda när det gäller ansvaret för heligheten. Intressant 

är att kyrkoordningen ger en stark betoning på det musikaliska uttrycket (Prästen).  

Organisten anser att predikan är det viktigaste i gudstjänsten. Om prästen inte leder 

gudstjänsten ordentligt genom predikan då är det ingen bra gudstjänst även om det 

finns bra musik och folk njuter av detta. 
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6. Resultatdiskussion, Avslutning 

Min frågeställning i den här undersökningen gäller vilka funktioner psalmsång i 

gudstjänsten har och vilka avsikter kyrkomusikern kan tänkas ha med psalmsången i 

gudstjänsten. Det handlar inte om hur kyrkomusikern ackompanjerar psalmsången, 

utan undersökningen syftar till att fördjupa kunskapen om att leda psalmsången med 

hjälp av orgeln. Genom analys av kyrkomusikerns yrkesroll i gudstjänsten har jag 

undersökt olika musikaliska utmaningar och möjligheter med psalmsång. I arbetet med 

att besvara min frågeställning har jag använt mig av litteraturdiskussion och 

kvalitativa intervjuer parallellt. De kvalitativa intervjuerna har varit ett sätt att komma 

djupare in i litteraturens diskussioner. 

Avsnittet med reflektion över litteratur försökte jag dela in i fyra typer av funktioner: 

I. Skapa gemenskap och samhörighet hos gudstjänstdeltagarna 

II. Förmedla ett budskap till gudstjänstdeltagarna 

III. Skapa en viss känslomässig stämning till gudstjänstdeltagarna 

IV. Skapa ett vackert musikaliskt uttryck genom församlingssången 

Men det är inte helt enkelt att dela in reflekterandet i bara fyra funktioner och mycket 

material innehåller dessutom flera funktioner. Vid reflektion över psalmsångens 

funktion framgick att vissa funktioner påverkar och förstärker varandra, t.ex. 

relateras ”delaktighet” ofta till gemenskap. Gemenskap skapas genom delande av 

känslor. Man kan även delta i psalmsång i gudstjänsten och 

församlingssångsmusicerandet bidrar att tydliggöra psalmtexten och förmedla kyrkans 

budskap, så ordet ”delaktighet” kan faktiskt handla om alla fyra funktionerna.   

Harling (2002c) anser att ”det allra viktigaste och mest naturliga kollektiva uttrycket har 

alltid varit den gemensamma sången”. Organisten som jag intervjuat önskar att folk 

sjunger med ett ”vanligt” uttrycksätt, uttrycker sin känsla, visar glädje, ”klingar” 

någonting. Att få sjunga ger en upplevelse, det berör. Att sjunga tillsammans handlar 

inte bara gemenskap, utan är mer betydelsefullt än så och ger ett starkt uttryck.   

Högberg (2013) definierar en fyrfaldig struktur: Samling – Guds ord – Måltiden – 

Sändning och beskriver att psalmernas olika karaktär i gudstjänsten. Visst är det så att 

organisten alltid ska spela på ingångspsalm och slutpsalm med stark registrering som 

en lovsjungande karaktär? Organisten berättar vid intervjutillfället att det inte finns 

någon lag för psalmspel som man måste följa i gudstjänsten, t ex för karaktär, dynamik. 

Alla musikersstudenter är överens om att kyrkomusikerns uppgift är understödja sång 
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och församlingssångens uttryck och dessutom ska kyrkomusikern ha en bra timing för 

att ge flöde åt gudstjänsten. Det handlar om hur musikern skapar form och helhet åt 

gudstjänsten.     

Jag har ställt två frågor för att reflektera över de fyra funktionstyperna: Vilka funktioner 

har psalmsången i gudstjänsten? Vilken är kyrkomusikerns roll i gudstjänsten? 

Den första funktionen, som handlar om gemenskap och samhörighet hos 

gudstjänstdeltagarna, hade fokus på ”vi”-känslan. Harling (2002c) beskriver att 

gudstjänstens subjekt är ”vi” och vid litteraturanalysen nämns ofta delaktighet i 

gudstjänsten. En prästkandidat beskriver delaktigheten i gudstjänsten som ”vi”-känsla 

och den påverkar upplevelsen av gudstjänstens väldigt mycket. En musikersstudent 

beskriver också psalmspelet som ”att vara en liten kugge i ett stort maskineri”. 

Kyrkomusikers uppgift är att understödja församlingens gemensamma psalmsång och 

det är en viktig del av ”vi”-känslans upplevelse. Genom att sjunga tillsammans delar vi 

något större i ett starkt uttryck. 

Modéus (2013) anser att människor ofta använder ordet ”gemenskap” för att beskriva 

den goda gudstjänsten. Jag har ställt frågan: Vad innebär ”en bra gudstjänst” för dig? till 

alla intervjupersonerna och båda grupperna av blivande musiker- och 

präst/diakonkandidater berättar om delaktighet, ett bra energiutbyte och hemkänsla. 

I den andra funktion: förmedla ett budskap till gudstjänstdeltagarna, diskuteras om 

relationen mellan musik och ord. Från litteraturanalys menar Ellverson (2015) att text 

och musik bar tillsammans det kristna budskapet. Vid intervju berättar dem särskilt 

psalmval. Intervjupersonerna menar olika åsikter mellan text och musik. Präster och 

diakoner brukar tänka på hur hänger ihop predikan för att hålla en röd tråd i 

gudstjänsten även om det beror på församlingens sångvana. Organisten känner sig 

ibland musiken är ännu viktigare som texten utifrån musikaliskt perspektiv. Men alla 

intervjupersonerna är överens att det är viktigt att församlingen deltar i gudstjänsten. 

Högberg (2013) beskriver att gestaltning av församlingssång är gestaltningen av ordet. 

En präst som citeras i litteraturen (Gustavsson, 2016) berättar att psalmerna är 

predikningar. M. Luther önskade att Guds ord stannar kvar i församlingen genom 

sången. Även Harling (2002b) anser att psalmsången har ett pedagogiskt och 

undervisande inslag och han beskriver att ”psalmboken ger oss hjälp med god poesi och 

toner som harmoniserar och bär orden och att vi där får möta och lära oss den kristna 

trons historia och ära ” (s. 74).  
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Den tredje funktion är att skapa en viss känslomässig stämning hos 

gudstjänstsdeltagarna. En prästkandidat beskriver om psalmsången ” ett sätt att låta 

hela kroppen vara aktiv i gudstjänsten”. Även en diakonkandidat tycker att 

psalmsången sätter sig i kroppen och att det ger en helt annan känsla om man sjunger 

det än om man säger det.  

För den här funktionen används också begreppet symbolpsalmer (Lövestam, 2006). De 

välkända psalmerna anknyter till någon speciell känsla av många människor. Därför 

blir psalmvalen ganska lika och traditionella. Många intervjupersoner menar få 

psalmrepertoar som en stor utmaning. Men Evertsson (2015) menar att psalmboken och 

psalmerna kan ha en viktig funktion att fylla för att skapa både trygghet och öppenhet. 

Symbolpsalmerna sänker tröskeln för gudstjänstbesökare som kommer i olika 

livssituationer. Det är ofta viktigt att välja en sådan typ av psalm i gudstjänsten för att 

bjuda in människor. 

Den sista funktion: skapa ett vackert musikaliskt uttryck genom församlingssången, 

kan anknyta till intervjufrågan om vilka konstnärliga möjligheter psalmsång har i 

gudstjänsten. Vid intervjuerna diskuteras hur församlingen delar i psalmsången, hur 

kyrkan kan bjuda in till sång och hur folk kan lära sig psalmerna. En musikersstudent 

anser att kyrkans kör fungerar som psalmsångsförstärkare och hjälper församlingen att 

sjunga. Högberg (2013) beskriver att orgelns uppgift är att ”hålla församlingen i 

handen”. En musikersstudent anser att kyrkomusikers viktigaste uppgift är att spela 

psalmerna på söndagsgudstjänsten. Den intervjuade organisten menar att blir det 

mycket bättre om man kan skapa sin egen harmonisering av koralmelodin, både för 

musiker och församling. Det kommer fram många och mycket personliga funderingar 

kring ett bra psalmspel. Man måste ta hänsyn till hur stor orgeln är, hur församlings 

sångvana är m.m. Men alla musikersstudenter är överens om att god förberedelse ökar 

möjligheten att spela på olika sätt i gudstjänsten. Det finns möjlighet att lära sig 

harmonisering och hämta konstnärliga idéer från olika konstnärliga musikstycken. 

Min andra frågeställning i det här studiet: vilka avsikter kan kyrkomusikern tänkas ha 

med psalmsången i gudstjänsten, har jag undersökt genom reflektion över psalmers 

funktion. Det framgår att kyrkomusikern har ett stort ansvar för en viktig uppgift. I 

intervjuerna beskrivs att psalmsången har en viktig roll – den är som en 

grundplattform, känsloladdad, och är en röd tråd genom gudstjänsten. I litteraturen 

anses psalmsång vara lika viktigt som predikan och alla de intervjuade tycker att 

psalmsång ska anknyta till predikan som är central i gudstjänsten.  
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Prästen menar att psalmsång suddar ut gränsen mellan präst och församling. En 

prästkandidat anser att vi alla är lika när vi sjunger psalmer tillsammans, men att det 

därför också är en utmaning för kyrkomusikern att leda den. Hur mycket energi behövs 

för att leda församlingssången från orgelläktaren? Organisten syns ofta inte för 

församlingen i kyrkbänken och behöver förbereda sig väl och hitta olika musikaliska 

alternativ för att utveckla församlingssången. Präster och diakoner uttrycker sig mycket 

positivt om kyrkomusikerns roll och en diakonkandidat beskriver att musikerns roll är 

svår att byta ut. Kyrkomusikern har en viktig roll i att leda församlingen och bidrar med 

sina konstnärliga idéer och sin begåvning i gudstjänsten. 

Jag har försökt jämföra psalmsångens funktion med den liturgiska sångens. 

Intervjupersonerna beskriver olika intryck av liturgisk sång. Eftersom den innehåller 

svårbegripliga ord och är av undervisande karaktär kan det vara lättare att relatera till 

psalmerna. Harmon (1998, citad i Ellverson, 2006b) anser att liturgins uppgift är att 

hjälpa oss att be. Präst- och diakonerna tycker att den för oss som kristna är det 

viktigaste momentet. En musikersstudent uttrycker att den liturgiska musiken har 

olika tonspråk som sätter varje kyrkoårs karaktär. Psalmer väljs enligt dagens texter, 

men liturgisk sång upprepar samma moment, även när det finns olika serier. Det tycks 

ha en helt annan karaktär och funktion i gudstjänsten och är också en stor uppgift för 

kyrkomusikern.  

Alla intervjupersonerna tar upp både utmaningar och möjligheter med psalmsång. En 

stor utmaning i många församlingar är att nå dem som är sångsvaga eller har liten 

psalmrepertoar. Hur kan vi få dessa att känna sig inbjudna i psalmsången? Många av 

intervjupersonerna tänker att det måste väljas minst en eller två välkända psalmer i 

gudstjänsten, men att det är värdefullt att sjunga även okända psalmer. Prästen föreslår 

att de ”svåra” psalmerna tas upp i predikan och på så vis skapar undervisningstillfällen. 

Det verkar som om vissa församlingar försöker lösa detta problem som ett långsiktigt 

projekt. Kyrkomusikerna tar ett stort ansvar och möjliggör för församlingen att kunna 

delta i gudstjänsten och idag är det mycket viktigt att få församlingen att närma sig 

psalmsången.   
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8. Bilaga – intervjufrågor 

Vissa frågor har ställts bara till kyrkomusiker eller präst och diakoner för att fördjupa 

kunskapen om varje arbetsroll.  

Psalmsång 

• Vad betyder för dig församlingssång, särskild psalmsång? 

• Hur har du upplevt psalmsång / psalmspel? 

• Vilken fokus har du när du jobbar med psalmer? 

• Vilken fokus har du när du väljer/sjunger psalmer? 

• Vad är det viktigt för dig med psalmspel? 

• Vad är det för skillnad för dig mellan psalmsång och liturgisk sång? 

• Vilka utmaningar ser du med psalmsång i gudstjänsten? 

• Vilka möjligheter ser du med psalmsång i gudstjänsten? 

 

Psalmspel 

• Förspel spelas helt fritt? Bara inspiration? 

• Hur mycket använder du personlig idé? 

• Har du fått/känt dig sådana kommentarer förut: ”Det var lätt att sjunga”, ” Det 

förspelet passade bra”?  

 

Gudstjänst 

• Vad är det för ”en bra gudstjänst” för dig? 

• Varför sjunger vi tillsammans? 

• Vilka konstnärliga utmaningar ser du med psalmsång som kyrkomusiker? 

• Vilka konstnärliga möjligheter ser du med psalmsång som kyrkomusiker? 

• Hur ser du med kyrkomusikers roll under gudstjänsten? 

• Vilka utmaningar ser du med samarbete med kyrkomusiker i gudstjänsten?  

 

 

 


