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1.   INLEDNING 
 
Psalmsång följer i den kristna kyrkans spår. I dess gudstjänst läses många texter men psal-
merna sjungs. De församlade sjunger varvat med textläsningar, med bön, predikan och kom-
munion. I den evangeliska traditionen dvs. de kyrkor som inom västkyrkans del på 1400- och 
1500-talen bröt med den romersk-katolska kyrkan och bildade de protestantiska kyrkorna har 
församlingen en särskild uppgift i den gemensamma församlingssången som inte endast utgör 
svar och bekräftelse på prästens sång utan är egna sångpartier i vilka prästen deltar på samma 
sätt som de övriga. Detta uttrycker de evangeliska kyrkornas tydliggörande av det allmänna 
prästadömet dvs. att varje enskild direkt kan vända sig till Gud. Även i den katolska kyrkan 
har naturligtvis sångerna en viktig roll och skillnaden är inte längre påfallande. Gudstjänsten 
är ett för församlingen aktivt verk där alla vända mot öster (varifrån Kristus väntas återkom-
ma) deltar aktivt.  
  
Psalmerna sjungs oftast unisont men kan också vara stämsång. I Svenska kyrkan används för 
detta ändamål den av kyrkomötet antagna Svenska psalmboken 1986, som till del är gemen-
sam med andra kyrkor i Sverige. Därutöver sjungs i Svenska kyrkan liksom i andra kyrkor 
andra psalmer vanligen skrivna efter 1986. Sådana finns i volymer med namn som Psalmer i 
90-talet och Psalmer i 2000-talet. Dessa är förlagsprodukter som inte antagits av Kyrkomötet, 
dvs. Svenska kyrkans högsta beslutande organ. 
 
Psalmerna har under en gudstjänst skiftande funktioner. Varje psalm har i gudstjänstens agen-
da sin särskilda plats där det är tänkt att den textligt ska passa i sammanhanget. Därtill är 
psalmsången viktig som en gemensam aktivitet. De församlade deltar. 
 
Kyrkan tillmäter psalmsången stor betydelse. I Kyrkoordningen står att ”gudstjänsten är guds-
tjänstlivets centrum där församlingen möter Gud i Ordet och sakramenten, i gudstjänsten får 
tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga måltiden och gemenska-
pen i bön och lovsång” (KO, 17 kap Inledning). Men är psalmsång något idag levande? Är det 
inte så att psalmsången tystnar alltmer? Kyrkan har de senaste årtiondena strävat efter att på 
olika sätt göra församlingen mer aktiv. Men sjunger gudstjänstfolket? Upplever församlingen 
psalmsång på avsett sätt? Kan psalmsången sägas svara mot kyrkans målsättning? Hur mycket 
är känt om hur gudstjänstfolket upplever psalmsång? För att djupare förstå villkoren för detta 
vill jag ställa frågan: Hur upplever gudstjänstdeltagare psalmsång? Vilka olika uppfattningar 
är identifierbara? 
 
Jag vill med denna uppsats försöka, om än i liten skala, belysa detta. Jag hoppas att undersök-
ningen ska öka kunskapen och förståelsen för psalmsångens villkor och möjligheter. Jag hop-
pas också att denna studie kan leda till kommande studier med ett större material. 
 
Uppsatsen handlar om tio vana gudstjänstdeltagares upplevelser av psalmsången i en guds-
tjänst, som de alla deltagit i. Den ägde rum söndagen den 29 juni 2003 i S:t Peters klosters 
församling (Klosterkyrkan) i Lund. 
 
2.   SYFTE 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka hur upplevelsen av psalmsång hos vana kyrkobesö-
kare kan beskrivas och karakteriseras. Vad har psalmsång för innebörd för människor? Är 
man som deltagare entusiastisk eller kan det till och med vara otrevligt att sjunga? Syftet är att 
öka kunskapen om psalmsång och då utifrån den vane gudstjänstdeltagarens perspektiv.  
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3.   METOD  
 
Undersökningen sker med hjälp av kvalitativ metod. Undersökningen är inspirerad av och 
görs i ett fenomenografiskt perspektiv vilket bygger på intervju och kategorisering av utsagor 
från intervjun. Fenomenografi som forskningsmetod skapades av professorn i pedagogik vid 
Göteborgs universitet Ference Marton.  
 
” Each phenomenon in our world can be seen and understood in only a limited number of  
distinctively different ways. A research method called phenomenography was developed at  
Gothenburg University to study human understanding of specific phenomena. Understanding 
is defined as the experiential relations between an individual and a phenomenon /…/ In order 
to develop teaching methods that help students arrive at new understandings of a given phe-
nomenon, we must first discover the finite ways individuals may understand that phenome-
non”. (Ference Marton, International Journal of Qualitative Studies in Education, 1994, Vol. 
5, No.3, s.253).  
 
För att lära känna metoden har jag översiktligt läst två avhandlingar som tillämpar metoden. 
Avhandlingarna är Glen Helmstads Understandings of understanding, An inquiry concerning 
experiental conditions for developmental learning, (Göteborg, 1999), och Hans Almers Varia-
tioner av predikouppfattningar i Svenska kyrkan: En fenomenografisk undersökning om pre-
dikanter och åhörare, (Lund, 1999). Båda författarna är F. Martons lärjungar. Jag har särskilt 
intresserat mig för Almer. Orsaken till detta är att Almers studium ligger nära mitt eget. Även 
hans studium handlar om människors upplevelser under gudstjänst. 
  
Almer vill med sin undersökning öka kunskapen och förståelsen av fenomenet predikan.  Av-
handlingen bygger på intervjuer med predikanter och åhörare av predikan om hur de uppfattar 
predikouppdraget respektive predikan. Almers undersökningsgrupp omfattar totalt 39 perso-
ner.  
  
Fenomenografin förutsätter att aspekter av verkligheten visar sig som kvalitativt skilda erfa-
renheter och med skiftande innebörd för olika människor (Almer s.31-32). Den är intresserad 
av hur något visar sig för människan. 
 
Ordet fenomen kommer av det grekiska verbet ”fainesthai” vilket betyder ”att visa sig”. ”Fa” 
är ”det vari något kan bli uppenbarat och i sig själv synligt”. Verbet ”faino” betyder ”att 
bringa i dagen, ställa i ljuset”. Betydelsen av ”fenomen” är sålunda ”det i sig självt visande, 
det uppenbara”. ”Grafia” är ”att beskriva i ord och bild”. Fenomenografi är alltså att beskriva 
det som visar sig för någon (Almer s.31-32). 
 
För min undersökning innebär det att beskriva vilka variationer av uppfattningar som visar 
hur en grupp gudstjänstdeltagare uppfattar psalmsång. Detta genom en personlig kontakt med 
deltagare som har upplevt en och samma gudstjänst.  
 
Den fenomenografiska metoden förutsätter att man uppsöker människan i hennes situation i 
världen där en intervju direkt blir kopplad till det ögonblick då hon möter ett nytt eller redan 
känt fenomen (Almer s.34). 
 
Närheten till den konkreta situationen utgör tillsammans med intervjun två grundstenar i den 
fenomenografiska metoden (Almer s.34). 
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Några särskilda metodfrågor är följande: 
 
Valet av antalet intervjuade 
Analysfasen 
 
Den fenomenografiska metoden utgår från en analys av ett antal utsagor, intervjuer. För att 
undvika ett för snävt perspektiv vill man ha ett tillräckligt antal intervjupersoner. För att få ett 
tillräckligt djup i studien vill man noga analysera varje intervju. Det finns därför risk för att ett 
stort antal intervjuer leder till att man inte förmår att tränga tillräckligt djupt. Å andra sidan 
finns risken att ett litet antal väl analyserade intervjuer leder till ett för snävt perspektiv. Mitt 
val att analysera tio personer får anses som ett metodiskt experiment i sig och måste naturligt-
vis ifrågasättas. Jag valde att utifrån ett gudstjänsttillfälle intervjua en liten grupp. Mitt val av 
intervjupersoner, som redovisas senare, innebär risk för ett för smalt urval.  
 
Det är viktigt att analysen av intervjuerna håller sig till de intervjuades svar. Med svar menar 
jag den nedtecknade lydelsen. Med analys menar jag en sedvanlig språklig förståelse utan 
försök till djupare tolkning. Orsaken till detta är att tolkningen bör vara lika för alla svar och 
inte spekulativ i sådana fall då detta kan tyckas lockande.  
 
En söndag i juni 2003 valde jag spontant ut 6 kvinnor och 6 män som jag bad ställa upp för en 
intervju om psalmsång. Jag valde hälften kvinnor och hälften män för att undersökningen ge-
nusmässigt skulle få en tillräcklig bredd. Jag antog att några skulle svara nej till att delta och 
hade målsättningen att det slutligen skulle bli tio personer.  Besökarna i denna kyrka är alltid i 
spridda åldrar och jag hade i sikte att få en åldersfördelning från gammal till ung för att repre-
sentera detta. Kvinnorna som sedan intervjuades var 93, 82, 59, 49 och 19 år. Männen var 91, 
82, 51, 46, och 34 år. Eftersom urvalet skedde i stunden kunde jag inte välja dem med någon 
annan utgångspunkt än denna enkla fördelning i kön och ålder. Hänsyn kunde inte tas till t.ex. 
musikalisk aktivitet etc. I intervjuerna framgår om de varit körsångare. 
 
Vid ingången till kyrkan fick personerna ett papper av mig (bilaga 1). Där frågade jag om de 
skulle kunna tänka sig att redan samma kväll eller nästa dag eller senare samma vecka träffa 
mig för en intervju. När frågan ställdes fick de inte några närmare upplysningar. Jag meddela-
de endast att detta var en del av mina studier i musikvetenskap. Jag ville inte att de skulle tän-
ka på något särskilt i själva gudstjänsten. Men naturligtvis kan man förvänta sig att de tillfrå-
gade personerna fick ett särskilt fokus på musiken under denna gudstjänst. 
 
När gudstjänsten var slut svarade alla utom en ja till en intervju. Min avsikt var att ju intervjua 
tio personer, fem kvinnor och fem män. Därmed fick jag återta min förfrågan till en person. 
Vi bestämde tidpunkter och intervjuerna startade redan samma kväll direkt efter gudstjänsten 
som började kl.18.00. Den sista intervjun gjordes på torsdagen i samma vecka. 
 
I den fenomenografiska metoden är intervjun öppen vilket innebär att den intervjuade själv får 
möjlighet att avgränsa, behandla och definiera innehållet (Almer s.40). Intervjun utgör studi-
ens arbetsmaterial. 
 
Intervjun startade med en öppen ingångsfråga: ”Hur upplevde du denna gudstjänst?” Om re-
spondenten inte spontant valde att tala om psalmsången infogade jag inom kort följande fråga: 
”Hur upplevde du psalmsången?” Min avsikt var att följa vars och ens tankegång och på sätt 
få svar på min undran. Därför undvek jag att ställa fler direkta frågor. En fråga från mig som 
intervjuare var dock: ”Kan du tänka dig att församlingen tillsammans skulle kunna läsa psal-
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merna istället för att sjunga dem?” Min tanke var att på så sätt skärpa frågeställningen om 
psalmen som en helhet. Med hjälp av min utstickande ”läsfråga” tänkte jag mig att de inter-
vjuade skulle reflektera över vilken betydelse det har att sjunga psalmtexterna. 
 
Allt eftersom intervjuerna avlöpte blev ett fåtal teman återkommande. De gällde gudstjänst 
och psalmsång i allmänhet. De gällde relationen mellan text och melodi, det egna sjungandet 
och ackompanjemanget. Dessa återkommande teman var inte av mig förväntade. Efterhand 
som strukturen blev tydlig kom den möjligen att prägla även mig som samtalspartner och kan 
därför i viss utsträckning ha präglat också följande samtal.  
 
Den fenomenografiska processen är att samla in material, dvs. uppfattningar via intervjuer. 
Därefter följer en noggrann läsning av dessa. Syftet med genomläsningen är att upptäcka, 
identifiera och beskriva den variation av uppfattningar som framträder vid den upprepade 
läsningen av intervjutexterna (Almer s.44). Vilka olika uppfattningar om psalmsång är identi-
fierbara? 
 
Jag vill åskådliggöra denna process genom ett exempel. Om man t.ex. vill beskriva möble-
ringen av ett rum kan man vid analysen av en sådan beskrivning identifiera skilda kategorier. 
Kategorin i sig kan naturligtvis inte avskiljas utan en bakgrundförståelse av språket. Vidare är 
det viktigt att inte enstaka ord övertolkas eller leder till obefogad avgränsning. I fråga om fy-
siska rum kan en redogörelse för vad som finns i det aktuella rummet kategoriseras som möb-
ler, tavlor och apparater. Att sammanföra allt till ”föremål” leder till att beskrivningen blir 
otillräcklig. Det kan även vara motiverat att skilja mellan möbelkategorier såsom bord, stolar 
och soffor men att ta fasta på detaljer såsom fabrikat etc. kan leda till plottrighet. Det är så-
lunda tal om en avvägning mellan önskan om lättillgänglig överblickbarhet, meningsfullhet 
och detaljrikedom. 
 
På liknande sätt måste intervjuernas utsagor kategoriseras. Jag väljer att sammanföra svar 
vilka innehåller ett enligt min mening gemensamt budskap. En intervju kan innehålla flera 
budskap och jag efterstävar inte att bedöma om intervjupersonen kan tänkas fästa olika vikt 
vid budskapen eller ens om de är förenliga med varandra. Jag vill sålunda bara beskriva vilka 
budskap som återfinns. 
 
Intervjuerna är inspelade och nedtecknade i sin helhet. Det är viktigt att allt det som tagits upp 
på band också återfinns i utskriften. Utskriften av intervjuerna utgör 82 sidor. Dessa utskrifter 
är en nödvändig praktisk förutsättning för att man vid den fenomenografiska analysen ska 
kunna bearbeta och analysera data (Almer s.44). Band och utskrifter finns bevarade på sätt 
som framgår nedan i käll- och litteraturförteckningen. 
  
Efter upprepad genomläsning kan man se hur svaren utfaller i två kategorier. Kategorierna 
sönderfaller i undergrupper. Samtidigt kan man se ett visst mönster som sannolikt kan härle-
das till den av mig ställda frågan om man kan läsa gemensamt istället för att sjunga. Frågan 
syftade dock inte till att utgöra en avgränsad frågeställning utan snarare till att utlösa en reak-
tion beträffande sångens betydelse för deltagarnas upplevelse av psalmsång. 
 
Alla personer uttalar sig inte om allt. Någon särskild hänsyn till detta har inte tagits. 
 
I intervjusituationen är det naturligt att låta personen tala fritt och associera till minnen och 
erfarenheter. Detta bidrar till fördjupning men mycket i berättelsen faller självfallet utanför 
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syftet med denna uppsats. Sådana avsnitt har inte använts vidare i de följande stegen i mitt 
arbete. 
 
Jag övervägde inte möjligheten att spela in gudstjänsten i ljud /och bild/. Men jag har i efter-
hand insett att det kunde ha varit av ett värde för studien och för läsare av uppsatsen om även 
gudstjänsten hade funnits inspelad.  
 
Det bör för läsaren vara klart att studien gjorts i den församling där jag är kantor och där de 
intervjuade är gudstjänstdeltagare som jag känner och som känner mig. Vid det aktuella till-
fället spelade jag och ledde sången.  
 
4.   UTGÅNGSPUNKT OCH FORSKNINGSLÄGE  
 
För min uppsats är sådan forskning av intresse som gäller psalmsång från den sjungandes per-
spektiv. Detta innebär att mitt perspektiv är snävare än det som präglar den traditionella 
psalmforskningen men även att denna inte har sitt fokus på det jag undrar över. 
 
Innan jag ger en översikt av den för mig kända mest relevanta forskningen vill jag nämna nå-
got om det som under senare tid har varit av betydelse för gudstjänstlivet och som därmed 
också utgjort en bakgrund för den i sammanhanget relevanta forskningen.  
 
I Andra Vatikankonciliet 1962-1965, konstitutionen Sacrosanctum Concilium (Om den heliga 
liturgin), Kapitel 1, II De liturgica institutione et de actuosa participatione prosequendis (Li-
turgisk skolning och aktivt deltagande i liturgin) 14, uttrycktes värdet av ”folkets fulla med-
vetna och aktiva deltagande i det liturgiska firandet”. Den Svenska Kyrkohandboken 1986 
uttrycker detsamma. ”All liturgi är en gemenskapshandling och att gudstjänsten formas och 
genomförs av präst och församling gemensamt är en välkänd reformatorisk tanke som varit 
vägledande för de senaste decenniernas liturgiska utveckling”(Centralstyrelsens skrivelse till 
kyrkomötet 1986:2 angående stadfästande av Den svenska kyrkohandboken III.2.6. Lekman-
naaktiviteten s.25). Detta är uttryck för en liturgisk rörelse som hittar sin inspiration såväl i 
allmänkyrklig praxis som i vår tids tänkande om delaktighet.  
 
För mig framstår sålunda målsättningen att uppnå delaktighet som grundläggande för psalm-
sångens betydelse. Det blir därför naturligt att rikta uppmärksamheten mot sådan forskning 
som ökar kunskapen om psalmsångens betydelse för att uppnå delaktighet, engagemang och 
uttryck för person och relation. Delaktighet ansluter sålunda på ett naturligt sätt till temat för 
denna uppsats, nämligen upplevelse av psalmsång. Den forskning som är central för bedöm-
ningen av det som jag vill studera är studier av enskilda gudstjänstdeltagares upplevelser av 
psalmsång. 
 
Följande arbeten har varit av särskilt intresse för mig. De kortfattade redogörelserna för re-
spektive studium utgör mina egna utdrag ur presentationer av respektive boks innehåll. 
 

Bromander, Jonas, Rum för röster: Sociologiska analyser av musiklivet inom 
Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrko-
korister, (Stockholm, 2002). Avhandlingens övergripande syfte är att utifrån en 
given begreppsbildning skaffa kunskap om ett fenomen som begränsats och de-
lats upp i olika studieobjekt (kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister). 
Kvantitativ metod har använts i tre empiriska studier på individnivå, grundade 
på enkäter med färdiga svarsalternativ. 
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Engström, Bengt Olof, Ny sång i fädernas kyrka: Församlingssången i Svenska 
kyrkan efter införandet av Den svenska psalmboken 1986, diss. Lund, (Stock-
holm, 1997). Enkätundersökning. Hur har präster, kyrkomusiker och lekmän 
uppfattat de många nyheterna i psalmboken, 1986, och hur bedömer de dessas 
inverkan på psalmsången. 
 
Liljas, Maria, Högmässan - en befriande rit? En utvärdering av högmässans 
funktion i ett intellektualiserat samhälle, (Uppsala, 1997). En kvalitativ analys 
av Svenska kyrkans högmässoform utifrån ett funktionellt perspektiv. Fungerar 
högmässan som en emotionell balans gentemot det intellektualiserade samhäl-
let? - För min uppsats har detta arbete verkat speciellt inspirerande. Orsaken är 
inte hennes arbetssätt primärt utan de frågor som hon aktualiserar. 
 
Selander, Sven-Åke, Varför sjunger folk i kyrkan? I: Psalm i vår tid. Årsbok för 
svenskt gudstjänstliv, (Skellefteå, 2006). Artikeln avslutas: ”I sanden finns det 
spår”- kanske är det en adekvat beskrivning av många människors förhållande 
till sången i kyrkan idag. Spåren kan man inte bortse från. Man ser dem tydliga-
re i vissa situationer i livet även om de för många annars är bortskymda långa ti-
der. Riterna hjälper till att ytterligare upptäcka, förtydliga och fördjupa spåren. 
När de framträder blir sången i kyrkan en hjälp att gå vidare och finna ytterliga-
re spår. Därför sjunger man i kyrkan.” 
     
Straarup, Jörgen & Hansson, Karl-Johan, Psalmen i kultur och samhälle. Om 
NORDHYMNS enkätundersökning. Dejlig är jorden. Psalmens roll i nutida 
nordiskt kultur- och samhällsliv. Studier under redaktion av Karl-Johan Hans-
son, Folke Bohlin och Jörgen Straarup, (Åbo, 2001). En undersökning om psal-
mens roll i de nordiska folkens liv där folk har fått svara på frågor om vilka 
psalmer de känner till, var de har lärt sig psalmer, om de brukar sjunga med i 
psalmer när tillfälle ges, och hur viktiga psalmerna är för dem. 

 
Det som jag tycker mig sakna är undersökningar av hur enskilda personer beskriver psalm-
sångens betydelse. Det finns undersökningar som t.ex. Bromanders, som ger intressanta svar 
på ställda frågor. Jag skulle vilja pröva hur enskilda personer utan närmare ledning dvs. utan 
ett frågeunderlag ger uttryck för sin upplevelse. Behovet av kunskap om upplevelse kommer 
till uttryck när Engström skriver, s.183: ”Vad som uppenbarligen helt saknades under arbetet 
med PsB86 var psykologisk forskning och utvärdering. Där finns en rad faktorer som skulle 
behöva studeras närmare ur psykologisk synvinkel”. Han frågar fortsatt (s.184) efter hur man 
upplever nya psalmer, nya melodier, välkända gamla psalmer som genomgått förändring, led-
ning av psalmsång, sångbarhet och sångförmåga. Engströms efterlysta svar kan naturligtvis 
ges med tillämpning av olika av honom antydda forskningsmetoder men även den fenomeno-
grafiska metoden kan hjälpa till att belysa frågorna.  
 
5.   DEN KRISTNA GUDSTJÄNSTEN 
 
Den kristna gudstjänstens innehåll är bibelläsning och predikan, lovsång, bön och nattvard. 
Detta mönster delar alla kristna kyrkor jorden runt och har sitt ursprung i den allra tidigaste 
kristna församlingen. Detta innebär att det också finns gemensamma drag med den ordning 
som tillämpas i den judiska synagogan. 
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Gudstjänsten består alltså av delar som under historiens gång sammanfogats till ett mönster 
som Svenska kyrkan delar med övriga kyrkor i västvärlden. Det är de kyrkor som ursprungli-
gen alla haft sin ledning från Rom, dvs. väster om gränsen för det östromerska riket och den 
ryska gränsen. Jämför bruket av latinskt respektive kyrilliskt/grekiskt alfabet. 
 
I Klosterkyrkan i Lund används en enkel form av denna västkyrkans gudstjänst. Man har åter-
vänt till den fornkristna församlingens bruk av läsning av psalm ur Psaltaren i Bibeln. Men 
under sommartid läses istället för ur Psaltaren en text skriven av en präst i församlingen. Detta 
skedde den aktuella gudstjänsten. Förutom denna läsning omfattar bibelläsningen till skillnad 
från Svenska kyrkans normala ordning inte tre utan endast en text regelmässigt evangelietex-
ten, som allmänt anses vara den viktigaste läsningen.  
 
Efter läsningen av evangelietexten gör prästen en relativt kort reflektion med utgångspunkt 
från texten. Detta utgör predikan. 
 
Därefter följer själva mötet mellan församlingen och Kristus i måltidsgemenskapen. Vin och 
bröd bärs fram och prästen läser de av fornkyrkan bevarade instiftelseorden. Brödet och vinet 
delas ut. 
 
Om gudstjänsten inte innefattat mer än det som nu redovisats skulle den sakna ett avgörande 
moment nämligen sången. I alla kristna kyrkor utgör sången en självklar del. 
 
Det är sång som ingår i ett liturgiskt skeende och som därmed har en bestämd plats och funk-
tion. Den gemensamma sången ger församlingen möjlighet att aktivt medverka. Gudstjänstfi-
rande är för de församlade ett aktivt verk bl.a. genom psalmsången.  
 
Sångerna benämns i svensk tradition ”psalmer” även om de inte är hämtade ur den bibelbok 
som heter Psaltaren. ”Psalm (senlat. psa’lmus ’sång ackompanjerad av stränginstrument’, 
’psalm’, av grek. psalmo’s ’knäppning (på stränginstrument)’ av psa’llo ’knäppa (på strängin-
strument)’) 1.Benämning på var och en av sångerna i Psaltaren. 2.Metrisk och strofisk 
kyrkovisa, främst avsedd för församlingssång, en betydelse som termen fick i Norden efter 
reformationens genomförande” (Folke Bohlin, Psalm, Nationalencyklopedin, band 15, 1994). 
I t.ex. anglosaxisk tradition är ordet ”psalm” förbehållet texter ur Psaltaren medan inom kyr-
kan diktade sånger kallas ”hymns”. 
 
Psalmerna som är fastställda för bruk i Svenska kyrkan finns i Den svenska psalmboken anta-
gen 1986. Denna psalmbok ersatte 1937 års psalmbok. Dess första del är ekumenisk och delas 
med samtliga kristna samfund i Sverige. 
 
Psalmtexterna är av mycket varierande slag. De äldsta härrör från fornkyrkan och är diktade i 
medelhavsområdet och mellanöstern och senare översatta. Många kommer från den medeltida 
romersk-katolska traditionen. Martin Luther framhöll psalmsångens betydelse och har skrivit 
några av de mest välkända psalmerna. Varje århundrade har tillfört ytterligare psalmer prägla-
de av sina epoker i kyrkan. Efter 1986 har utgivits icke stadfästa tillägg med nya psalmer, 
såväl svenska som översättningar ur anglosaxiska, afrikanska och asiatiska traditionen. 
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5.1.   GUDSTJÄNSTERNA I KLOSTERKYRKAN I LUND 
 
I S:t Peters klosters församling i Lund firas varje söndag två gudstjänster, den ena på förmid-
dagen kl.10 och den andra på kvällen kl.18. Övriga dagar firas s.k. veckogudstjänster samt 
dagliga andakter dvs. morgon- och middagsböner. 
 
I Klosterkyrkan, som tillhör denna församling, firas gudstjänst varje söndag kl.18. Dess ord-
ning återkommer söndag efter söndag endast med de variationer som följer av kyrkoåret. 
Kyrkoåret är den enhet som de kyrkliga högtiderna bildar inom loppet av ett år med början 
första söndagen i advent. 
 
Svenska kyrkans gudstjänster följer Kyrkohandboken som är fastställd av Kyrkomötet, dvs. 
Svenska kyrkans högsta beslutande organ. S:t Peters klosters församling har sedan 1996 del-
tagit i Nätverket för gudstjänstförnyelse i Lunds stift. Ordningen för Klosterkyrkans guds-
tjänster är skapad i detta sammanhang och avviker från kyrkohandboken. 
 
En gudstjänsts förberedelse går så till att prästen utifrån sitt arbete med den evangelietext som 
ska läsas och predikas över också väljer psalmer som passar. Förslag kan också lämnas av 
kantor som då valt med samma utgångspunkt, dvs. söndagens evangelietext. Kantor överväger 
därefter det samlade valet så att det t.ex. inte innefattar mer än en för församlingen helt ny 
psalm, vilket skulle försvåra delaktigheten. Detta är en gängse gång i förberedelsen till kom-
mande söndags gudstjänst enligt Kyrkoordningens föreskrift ”den präst som leder gudstjänst 
beslutar efter samråd med den tjänstgörande kyrkomusikern vilka psalmer eller andra försam-
lingssånger som skall användas” (KO, 17 kap 10 §).  
 
5.2.   GUDSTJÄNSTEN DEN 29 JUNI 2003 
 
Från kl.17.30 hölls som alltid kyrkorummet i tystnad. Meningen med denna tystnad är att be-
reda tillfälle till kontemplation och eftertanke. Några kom under tystnaden medan andra in-
fann sig först kl.18. Vid ingången fick var och en två sångböcker, dels Psalmer i 90-talet, dels 
Sånger från Taizé samt den agenda som skulle användas (bilaga 2). I kyrkbänken fanns redan 
utlagda psalmböcker 1986. 
 
Kl.18 hälsade prästen välkommen och gav information om kommande vecka. Därefter ringdes 
i de kyrkklockor av vilka en har varit i bruk i 700 år. 
 
När klockorna tonade ut vidtog förspel till gudstjänstens första psalm. Det var Den svenska 
psalmbokens nr.31a ”Låt oss glada och i tro”. Den är en välkänd psalm i S:t Peters kloster. 
Alla de 35 gudstjänstdeltagarna tycktes sjunga. 
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31 a 
 

 
 
 
2. Han är den som med sitt ord 
    skapat himmel, hav och jord. 
    Hans barmhärtighet och nåd 
    genom alla släkten går. 
 
3. Han oss kallat och valt ut 
    till att bli hans sändebud. 
    Hans barmhärtighet och nåd 
    genom alla släkten går. 
 
4. Han oss hjälper när han ser 
    att vi inte orkar mer. 
    Hans barmhärtighet och nåd 
    genom alla släkten går. 
 
5. Därför av allt hjärta nu 
    vi tillsammans tackar Gud. 
    Hans barmhärtighet och nåd 
    genom alla släkten går. 
 
    Text: A Frostenson 1978 efter J Milton (1608-1674) 
      Musik: J Antes omkr 1790                                            
 
 
Efter psalmsången följde växelläsning. En kyrkvärd läste viss del och församlingen svarade. 
Allt enligt den agenda som användes denna sommarsöndag, den andra efter trefaldighet (bila-
ga 2). Trefaldighetstiden är den långa period i kyrkoåret som startar med heliga trefaldighets 
dag och avslutas i och med domssöndagen. 
 
Efter växelläsningen ställde sig prästen upp och sade ”Gud vi tackar och lovsjunger dig” var-
vid alla reste sig och gjorde sig beredda att sjunga nr.10 i psalmboken, ”Lov ära och pris”. 
Efter en kort intonation startade Lovsången som psalmen benämns på denna plats. 
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10 
 

 
 
 
2.*Lov, ära och pris, dig, Guds heliga Lamm, 
    som bar våra synder på korsträdets stam! 
    /: Halleluja... 
 
3.*Lov, ära och pris, dig, vår Hjälpare god, 
     som vittnar om Jesu försonande blod! 
     /: Halleluja... 
 
       Text: W P Mackay 1863 J Stadling 1880 Bearb 
       Musik: J J Husband omkr 1820                                 
 
 
Psalmnumren annonseras inte på annat sätt än på den nummertavla som är placerad i kyrkans 
kor. Ackompanjemanget till dessa första psalmer var orgelackompanjemang. 
 
Församlingen förblev därefter stående och lyssnade till evangelietexten som denna söndag var 
hämtad från Lukasevangeliets kapitel 14. Varje söndag har i kyrkohandboken ett tema. Denna 
söndags tema är ”Kallelsen till Guds rike” (Den svenska evangelieboken 2002, andra sönda-
gen efter trefaldighet). När evangelietexten lästs satte sig alla för att lyssna till prästens reflek-
tion över texten, dvs. predikan. 
 
I direkt anslutning till predikan följde så trosbekännelsen. Det är den apostoliska trosbekän-
nelsen, som ursprungligen är en romersk undervisningstext. Under denna var/är församlingen 
åter stående. 
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Den tredje psalmen nr.228, ”I tro under himmelens skyar”, ackompanjerades på piano som är 
placerat i koret. Psalm på denna plats är textmässigt oftast vald som en förstärkning och upp-
följning av predikan. Församlingen sjunger den oftast sittande.  
 
228 

 
 
 
2. Gud mötte med nåden oss alla 
    i dopets välsignade stund, 
    med ordet han än vill oss kalla 
    och tukta och trösta i grund. 
    Kring helga nattvardsbordet 
    han samlar än sitt folk, 
    där möter han de sina, en evig kärleks tolk. 
    Än räckes Guds frälsning... 
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3. Den eld som vår Frälsare tände 
    skall föras från vän och till vän, 
    till alla han budskapet sände, 
    som själv han ju bjuder oss än: 
    gå ut i hela världen, förkunnande mitt ord 
    för allt som Fadern skapat, för folken på vår jord. 
    Än räckes Guds frälsning... 
 
4. I tro under himmelens skyar 
    vi vandrar i fädernas spår, 
    vi bidar i städer och byar 
    en Andens och Gudsrikets vår. 
    Vår saliga förvissning, vårt fäste och vårt mod 
    är syndernas förlåtelse i Kristi namn och blod. 
    Än räckes Guds frälsning... 
 
5. I tro under himmelens skyar 
    vi nalkas den skimrande strand, 
    i hoppet, som städse förnyar 
    vår lovsång i jordlivets land, 
    kring Lammets tron vi sjunger 
    en gång i Faderns hus 
    den sällsamt nya sången, lik stora vattens brus: 
    Än räckes Guds frälsning... 
 
    Text: G Widmark 1945 Bearb  
      Musik: E Törnvall 1902                  

 
 
Efter denna psalm kommer gudstjänstens avdelning för bön. Bönen leddes av en kyrkvärd och 
i bönen integreras tacksägelse för de under den gångna veckan avlidna samt bön för de nyli-
gen döpta och vigda. 
 
Så följde psalm nr.394, ”Kläd dig själ i högtidskläder”. Den utgjorde offertoriepsalm. Det är 
den psalm som sjungs under det att altarbordet dukas till nattvardsfirande. Bröd och vin bärs 
fram. 
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394 
 

 
 
 
2. Han som av vår ondska fälldes 
    fick av Gud konungsligt välde. 
    Herradömet han upprättar 
    när de hungrande han mättar. 
    I oss ängslas han och vakar, 
    renar när han oss rannsakar. 
    Till sin egendom han gör oss, 
    in i Andens enhet för oss. 
 
3. Han är Herre över jorden 
    vänt mot folken altarbordet. 
    En är världen. Den oss kallar. 
    Ett är brödet, tillhör alla. 
    En är kalken, som oss skänker 
    hans försoning utan gränser. 
    Gud, i eld och helig Ande 
    döp oss, driv oss tätt tillsamman. 
 
     Text: A Frostenson 1964 
     Musik: J Crüger 1649            
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Lovsägelsen eller Sursum Corda är nästa moment. Prästen sjunger och gjorde så också denna 
gång ”Upplyft era hjärtan till Gud” och församlingen svarar ”Vi upplyfter våra hjärtan”. Präs-
ten fortsätter med att sjunga den s.k. prefationen. Det är inledningen till nattvardsbönen. För-
samlingen svarar med Sanctus, sjungen på svenska ”Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäk-
tig”. Till dessa delar finns oräkneliga tonsättningar. I denna agenda i trefaldighetstid används 
musik hämtad från den anglikanska kyrkan som återfinns i Tillägg till den svenska kyrko-
handboken III-IV, Svenska kyrkans församlingsnämnd, 1993:4, s.245-246 (bilaga 3). 
 
Efter dessa liturgiska sångpartier läses av prästen de instiftelseord som sedan fornkyrkan fun-
nits med i gudstjänsten. De följs av att prästen fortsätter med att hälsa de församlade ”Herrens 
frid”. Denna hälsning fortsätter med att orden upprepas, och genom handslag människorna 
emellan. Därefter sjunges Agnus Dei, ”O Guds lamm”, också den från Tillägg till den svenska 
kyrkohandboken, s.252 (bilaga 4). 
 
Prästen inbjuder att komma fram till koret och ta emot nattvarden. Under detta, sjunges ofta 
kortare sånger, fraser som upprepas. Så sjöngs denna kväll nr.694 i psalmboken, ”Jubilate”. 
Den är en 6-stämmig kanon. Församlingen sjöng spontant 2- eller 3-stämmigt. 
Översatt till svenska är texten: Lova Gud, Halleluja.  
 
694 
 

 
 
Text: Musik: M Praetorius 1610           
 
Dessutom sjöngs ”Veni Sancte Spiritus” nr.68 i en samling av sånger från kommuniteten i 
Taizé, i Frankrike (bilaga 4).  
 
När nattvardsfirandet är avslutat och man är tillbaka på sina platser läses Tackbönen. Den 
lästes denna gudstjänst av en kyrkvärd. Sedan tonar förspelet till den sista psalmen upp. Men 
denna gång startade själva sången direkt med en kort väntan på att man ska ha hunnit slå upp i 
Psalmer i 90-talet nr.807, ”Halleluja! Ditt lov vi sjunger” (bilaga 5). Direkt åtföljdes ackom-
panjemang på en afrikansk trumma, s.k. djembetrumma.  
 
Som avslutning läser prästen Välsignelsen och därefter ringer klockorna som en kallelse eller 
sändning ut till vardagsliv och samhälle. 
 
I gudstjänsten förekommer alltså psalmsång men också annan församlingssång i form av för-
samlingens liturgiska sång i nattvardsliturgin. Min studie omfattar endast psalmsången. Psal-
merna har redovisats ovan men jag ger här ånyo en kortfattad genomgång med lite fakta om 
respektive psalm. 
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Psalm 31 har i psalmboken två alternativa melodier. I gudstjänsten sjöngs 31a. (31b se bilaga 
6). 31a är tonsatt år 1790 av John Antes som var född i Amerika men bosatt i England (Den 
svenska psalmboken 1986, register över författare, översättare och tonsättare). Texten är på 
1600-talet skriven av den engelske poeten John Milton. Den är inspirerad av bibliska psaltar-
psalmer. 1978 blev den fritt översatt av Anders Frostensson (http://sv.wikipedia.org/wiki/ 
Psalmer). 
 
Psalm 10 är en s.k. frikyrklig psalm. Textförfattare är William Paton Mackay, pastor i refor-
merta presbyterianska kyrkan (Den svenska psalmboken, 1986, register över författare, över-
sättare och tonsättare). Psalmen är översatt och bearbetad av Jonas Stadling 1880. Musiken är 
skriven av John Jenkins Husband ca 1820. Psalmen infördes som en ny psalm i Den svenska 
psalmboken 1986 (http://sv.wikipedia.org/wiki/ Psalmer). 

Psalm 228 ”I tro under himmelens skyar” är en psalm av Göran Widmark skriven år 1945. 
Melodin är av Emil Törnvall 1902. Widmark har alltså skrivit texten till en befintlig melodi. 
Psalmen skrevs ursprungligen i Tornedalen, varför första strofens tredje rad ursprungligen 
löd: ”och än genom Torne älvs byar”. 1986 års psalmbok innehåller endast tre psalmer från 
1940-talet (http://sv.wikipedia.org/wiki/Psalmer). 

394 ”Kläd dig själ i högtidskläder” är författad av Anders Frostensson 1964. Den är skriven 
till den betydligt äldre melodin från 1649 komponerad av den i tyska lutherska kyrkan verk-
samme kantorn och tonsättaren Johann Crüger (Den svenska psalmboken 1986, register över 
författare, översättare och tonsättare) och (Andrew Wilson – Dickson, Musik i kristen tradi-
tion. Från tempel och katedraler till kyrkor och torg, svensk bearbetning: Folke Bohlin, 
Stockholm 1996).  

Psalm 694 ”Jubilate” är också från den tyska lutherska kyrkan, tonsatt av Michael Praetorius 
1610 (Den svenska psalmboken 1986). Den är förmedlad till oss bl.a. genom kommuniteten i 
Taizé. 
 
Veni Sancte Spiritus är en sång från kommuniteten i Taizé. Musiken är skriven av Broder 
Jacques Berthier, 1923-1994. Texten på svenska är en bearbetning av Ulf Samuelsson och 
Lars Åberg. (Sånger från Taizé, samlingsbok, Slite 1992)  
  
Psalm 807 ”Halleluja! Ditt lov vi sjunger” är en till svenska av Jonas Jonsson och Anders 
Nyberg 1983 översatt sång från Sydafrika. Musiken är bearbetad av Anders Nyberg. (Psalmer 
i 90-talet, Stockholm 1994). 
 
Temat för söndagen var ”Kallelsen till Guds rike”. Psalmerna är valda utifrån detta tema. Kal-
lelsemotivet återfinns i 31a vers 3, 228 vers 2 och 394 vers 2. Kallelsen till Guds rike innefat-
tar även uppdraget att sändas ut och förkunna. Sändningen är därför något som har samband 
med kallelsen. Sändningen uttrycks i 31a vers 3, 228 vers 3 och 807 vers 2. 
 
Musikens bredd är från 1600-tal till sent 1900-tal. Vid denna gudstjänst sjöngs sålunda som 
oftast i Klosterkyrkan melodier med stor spännvidd såväl i perspektivet musik från skilda ti-
der som i perspektivet musik från skilda länder. 
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6.   PRESENTATION AV DE INTERVJUADE 

Inledning 

Enligt den fenomenografiska metoden finns egentligen inte anledning att redovisa de intervju-
ade personerna var för sig eller att närmare presentera dem. Det är vad de intervjuade uttryck-
er som är av intresse. Själva intervjuerna finns tillgängliga för den intresserade såväl på band 
som i utskrift (se käll- och litteraturförteckningen). Jag vill likväl ge en presentation av de 
intervjuade. Deras utsagor redovisas i systematiserad form i kapitel 7. Men här redovisas någ-
ra glimtar av vad de i övrigt sagt. Härav framgår bl.a. att alla kan betecknas som kyrkvana. 
Det framgår även huruvida den intervjuade är eller har varit körsångare eller saknar den erfa-
renheten.  

Person A 

Man. Född 1912. Pensionerad folkskollärare. Hans första tjänstgöring började 9 januari 1934. 
Han har firat gudstjänst mer eller mindre regelbundet sedan en svår tid i sitt liv. Han gläds åt 
att gudstjänsterna är kortare nu för tiden. Konfirmationen varade i fem, sex timmar. Han har 
ej nämnvärt sjungit i kör. 
 
Ur samtalet 

 
Sången och musiken, jag vet ej varför men det har med känslan att göra och det 
är bra med känslor ibland. Fördelen med modern predikan är ju att den är kort. 
Förr var den ju så himla lång. [Från sin barndom och ungdom minns A de allt 
för långa predikningarna. De kunde vara i två timmar. När han konfirmerades 
var det 100 konfirmander, 800 nattvardsgäster och två präster]. 

 
Person B 
 
Kvinna. Född 1910. Lärarfru. Hon berättar många minnen. I barndomshemmet satt hon till-
sammans med sin mor och sjöng i den långa vinterkvällen. På skolvägen gick hon och sjöng 
”Vaka själ och bed och till strids dig red, räds att frestarn lägger snaran där du minst förmodar 
faran”, (bilaga 6). B skrattar när hon berättar. Hon var med i kantorns kyrkokör. Han har be-
tytt mycket i hennes musikliv. B har varit en mycket flitig gudstjänstdeltagare. Många gånger 
har hon kommit innan gudstjänstens början för att förhöra sig om dagens psalmer. Därhemma 
sjunger hon med vid TV-gudstjänster. 

Ur samtalet 

Han sjöng alltid med, ja, de gamle kantorerna! 
Jag tycker om att möta andra som är där, som man känner, innan nattvardsgång-
en, milda glada ansikten [då gudstjänstdeltagarna med ett handslag hälsar var-
andra ”Guds fred”]. 
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Person C 
 
Man. Född 1921. Pensionerad lärare och studierektor. Han tillhör liksom de övriga intervjua-
de Klosterkyrkans trogna besökare och har varit kyrkorådsledamot i församlingen. Han har 
sjungit i kör. Han tycker om att sjunga också i umgängesliv. 

Ur samtalet 

Det finns en del andra som man förr sjöng på en annan melodi men som nu har  
nya, ofta är de nya melodierna, de tilltalar mig mer egentligen. När vi går i kyr-
kan [på orten för sommarbostaden] det är ju mera enmansföreställningar, i all-
mänhet är det en präst och en kantor som agerar.  

Person D 

Kvinna. Född 1921. Pensionerad diakon. Hon deltar varje dag, söndag som vardag i försam-
lingens gudstjänster och böner. Hon har tidigare i sitt liv spelat piano och lett psalmsång vid 
gudstjänster på ålderdomshem och på syföreningsmöten. Hon har inte sjungit i kör. 
 
Ur samtalet 
 

Det är ju mässan som gäller. Och se’n får jag då psalmerna och då blir jag sär-
skilt glad om det är mina älsklingspsalmer. Om man kan den utantill den som 
man ska sjunga, så kan det bli två stycken ”napp” i en gudstjänst. Ibland är det 
stora upplevelser, ibland går det förbi.  

 
Person E 
 
Man. Född 1952. Präst och lärare. E säger om sig själv att han är yrkesskadad i sin uppmärk-
samhet på psalmsång. Detta eftersom han har arbetat som lärare för blivande präster. Han 
deltar ofta i Klosterkyrkans gudstjänster där han känner sig hemma. Han har varit körsångare. 
 
Ur samtalet 
 

Jag tycker om mässorna i Klosterkyrkan. Det finns oftast en god röd tråd, både 
innehållsmässigt, musikaliskt och liturgiskt. Det får inte vara ett enda stort kon-
fetti. Det är mer än själva gudstjänsten, det är människorna, det är gott att vara 
där. Det är anspråkslöst i den goda bemärkelsen, prestigelöst.  

 
Person F 
 
Kvinna. Född 1944. Präst. Hon firar söndagligen gudstjänst i Klosterkyrkan. Varje sommar 
besöker hon kommuniteten i Taizé och är väl bevandrad i dess sång. Hon tycker mycket om 
att sjunga och minns psalmsång från gymnasietiden. Hon har inte sjungit i kör.  
 
Ur samtalet 
 

När jag var på KGF-läger. Väldigt många år se’n, då satt vi faktiskt en kväll, en 
grupp och sjöng psalmer som jag aldrig hade hört. ”Var man må nu väl glädja 
sig” (nr.345, bilaga 7) och så’nt där. Och ”Gud har i sin barmhärtighet” (nr.346, 
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bilaga 7, nr.38, bilaga 8) och de här Olaus Petri, Lutherpsalmerna som då var i 
början på psalmboken, och då lärde man sig dom och tänk vad man älskar dom 
psalmerna se’n alltså. Dom, var ju inte så roliga melodier, men. Jag tror sam-
manfattningsvis att gudstjänsten i söndags utan musiken hade varit tråkig. Då 
hade jag nog gäspat efter en halvtimma. 

Person G 

Man. 1957 – 2006. Ej yrkesarbetande. Nästan varje söndagskväll kom G till Klosterkyrkan. 
Han tyckte mycket om att komma dit, inte minst p.g.a. kvällstiden. Han hade en kyrklig upp-
växt och som ung tyckte han mycket om att sjunga i kör. 

Ur samtalet 

Det var någon kär psalm från psalmboken, sådan man kommer ihåg, det betyder 
någonting för mitt hjärta, och dels är det nya från Psalmer i 90-talet och Taizé 
som jag inte hörde som barn utan som man kan ta till sig som vuxen, men som 
aldrig kommer att få samma betydelse som dom man hörde tidigare i sitt liv. 
Men visst är det fint med den här nya musiken. 

 
Person H 
 
Kvinna. Född 1954. Laboratorieassistent. Hon har vuxit upp med frikyrkligt gudstjänstliv med 
mycket körsång som hon deltagit i. Hon har sjungit psalmer hela sitt liv. H firar gudstjänst så 
gott som varje söndag. Hon säger att hon är beroende av musik och inte kan leva utan musik. 
 
Ur samtalet 
 

Har man aldrig sjungit psalmer förr så får man kanske öva lite. Det är ju inte rik-
tigt som att sjunga en vanlig visa. Men det beror ju i och för sig på vilken psalm 
man väljer. Vi sjunger ju ganska mycket nyare psalmer och det är ju ofta lätta 
melodier till dem. Jag är beroende av musik. Jag kan inte leva utan musik. Jag 
går jämt och gnolar till omgivningens förtret. 

Person I 

Man. Född 1969. Civilingenjör. I är sjukpensionerad efter skada i en trafikolycka. Han har de 
senaste åren gått mycket i Klosterkyrkans gudstjänster. Den musik han framför allt lyssnar till 
och alltmer själv utövar är bluesmusik. Han spelar munspel. Han har ej sjungit i kör. 

Ur samtalet 

Jag är konfirmerad och så, och se’n var det ett gap några år. Jag gör ingen skill-
nad på sakral och icke sakral musik. Texterna kan ju skilja liksom så, men jag 
tycker, en bluestext, den kan man be med också. Jag kommer för att vila och för 
att liksom samla kraft och släppa det som har varit och liksom få börja om på 
nytt.  
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Person J 

Kvinna. Född 1984. Studerande. J var denna kväll vikarierande vaktmästare i Klosterkyrkan. 
Hon blev störd i psalmsången då mikrofonen krånglade. J har en kyrklig uppväxt. Hon är ak-
tiv i församlingens ungdomsarbete och gudstjänstliv. Hon har inte sjungit i kör. Hon skulle 
vilja sjunga i en s.k. ”våga sjunga – kör”. 
 
Ur samtalet 
 

Det finns ju olika sätt att delta. Man kan delta rent fysiskt. Men det betyder inte 
att jag deltar med hjärnan. Jag kan sitta i en gudstjänst, men jag deltar kanske 
inte med mig själv för jag sitter och tänker på nå’t helt annat. Se’n kan jag delta 
utan att va’ där. Dom [sångerna] ska gå i rätt tempo. Jag kan irritera mig jätte-
mycket när vissa sånger går för långsamt. 

 
7.   INTERVJUMATERIALETS BESKRIVNINGSKATEGORIER 
 
Inledning 
 
I intervjupersonernas utsagor kan huvudsakligen två beskrivningskategorier identifieras näm-
ligen ”Sjunga” respektive ”Psalmsång, text och melodi”. Utsagorna presenteras här under 
dessa huvudkategorier och underavdelningar till dessa. Utsagorna återges i indragen text. Ex-
kluderade partier markeras med /…/. Hänvisning ges med sagespersonens bokstavsbeteckning 
A-J. Sidanvisning avser intervjuutskriften till respektive person. I utskriften finns hänvisning 
tillbaka till avsnittet i denna text. 
 
7.1.   SJUNGA 
 
7.1.1.   Sångbarhet  
 
I denna kategori samlas sådana utsagor som behandlar hur möjligheten att sjunga är beroende 
av hur psalmen är komponerad. Inte oväntat ifrågasätts tonhöjd. Men en melodis komposition 
kan också vara en hjälp att närma sig höjderna. 
 

De höga tonerna b och c, de är svåra för mig. Och även om jag lyckas komma 
upp till det så är det lite för tröttande /…/ hela mitt liv inte kunnat det. (A s.1) 
”Jubilate”, nej inte så’n sång nu. (E s.1) 
(D)et beror på att dom också ligger så förtvivlat högt /…/ om det ligger uppe 
och gnager på c, d och ibland e, man blir alldeles tokig om man ska sjunga den 
25 gånger, man orkar inte, och så har man ingen stämma som man kan byta till 
utan man får va’ tyst. (E s.5) 
[31a] är bra komponerad /…/ för man drar sig uppåt, man drar sig nedåt, och så 
ligger man inte och sliter. (E s.8) 
(D)et inte är schysst /…/ melodier som är ganska komplicerade både rytmmäs-
sigt och tonstegsmässigt. (E s.6) 

 
Naturligtvis är det olika hur man upplever höjderna. Flerstämmighet, i t.ex. Taizésångerna, 
skapar valmöjlighet för sångbarheten. 
  

Ibland kan det vara lite väl högt, men i söndags kände jag ingenting så. (H s.1) 
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(D)et går att byta stämma, man känner att man kan hugga in där röstomfånget 
finns. (E s.5-6) 

 
Ett annat hinder för möjlighet att sjunga är när psalmer har så många verser så att man inte 
hinner läsa allt samtidigt som man ska ha kraft att sjunga.  
 

(D)et var nå’n psalm som var för lång, man blir trött av att sjunga. (F s.1) 
Alltså om man har besvär med att sjunga så försvinner texten. (A s.5) 

 
Om man kan psalmen är det naturligtvis lättare att sjunga den. 
 
                     (N)ya melodier, då är det ju svårt med både text och melodi. (D s.2) 

(D)et är bättre att då inte försöka sjunga med först utan se’n, när man har lyssnat 
ett tag, så kan man stämma in, det tycker jag är bäst. (C s.1) 
(D)et beror väl på om jag kan psalmen och hinner med att läsa den. (A s.6) 
[Vissa är roliga för] att man kan dem. (F s.6) 
(O)m man kan den utantill, den som man ska sjunga /…/ då blir det ju lite an-
norlunda, då kan man ju koppla av och vila i den, i dom orden [t.ex.] ”Det finns 
djup i Herrens godhet” [nr.285, bilaga 8] ”En vänlig grönskas” [nr.201, bilaga  
9] ”Vänligt över jorden glänser” [nr.34, bilaga 9] O ja, det är många! (D s.4) 
(D)et beror lite på om man känner att man kan melodin bra. (C s.2) 
 

7.1.2.   Sångförmåga 
  
Denna kategori handlar om individens sångresurser. 
 

(D)et beror på /…/ om man är upplagd för att sjunga, rösten är upplagd. (C s.2) 
Jag lyssnade mest /…/ det är olika från gång till gång, det är vilket stämningslä-
ge man är i. (I s.1) 
(I)bland får man ju inte fram en ton alltså. (I s.6)  
(S)å tycker jag att det är jobbigt ibland, man blir trött av att sjunga ibland. (Fs.5) 
(Ä)r man så gammal som nära 90, så har man ju inte samma röst /…/ den tar 
slut. (B s.2) 
(J)ag röker så jag kan inte sjunga, jag börjar hosta när jag sjunger. (G s.2) 
Jag försöker att tala orden. (G s.2) 
Jag kan läsa med, men jag viskar orden /…/ och så lyssnar jag på sången runt 
omkring. (G .s.3) 

                      (J)ag ger min kärlek när jag inte kan få fram nå’n sång.  (G s.6) 
Och jag tror att sång är kul, för dom som inte känner att dom kan sjunga själva 
så följer man ändå med, man tycker att det är roligt att höra på sång om inte an-
nat. (E s.8) 
(N)u kan jag inte sjunga, men jag sjunger i alla fall, men man behöver inte 
sjunga högt. (D s.2) 
(D)et bästa är ju att även om man inte kan sjunga så är det ingen som tar illa upp 
att man gör ett litet försök ändå. (D s.4) 
Jag är ju inte så överförtjust av och sjunga /…/ sjunger man så kan man ge ut-
lopp för då finns musiken där som något slags ”bakom”. (J s.3) 
Jag är rädd för att sjunga själv. (J s.7)  
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Ett sätt att lösa oförmågan att sjunga är alltså att lyssna på sången eller att uttala orden vis-
kande. Och för att försiktigt sjunga är ackompanjemanget ett stöd ”som något slags bakom”. 
Stöder gör också andra sångare som sitter eller står i närheten. 

 
Det finns ju rätt många som kan följa med andra. (B s.8) 
Då ger det stöd åt mig /…/ det händer att jag tackar dem. (D s.3) 

 
7.1.3.   Känslomässig beröring   
 
Utsagorna i denna kategori ger uttryck för sång och känsloliv. 
  
                     ”Sången ädla känslor föder” /…/ det är bra med känslor ibland. (A s.1) 

Det finns psalmer som jag får tårar i ögonen, när jag sjunger. (A s.2) 
                      (S)ången och musiken ger så mycket /…/ känsla. (A s.6) 

(K)änslan och upplevelsen, det är ju en helt annan sak att sjunga /…/ sjungandet 
det på nå’t sätt förhöjer känslan /…/ musiken talar till känslan på ett helt annat 
sätt än ord, än enbart ord, alltså musiken är nå’nting som går direkt in i känslan. 
Det kanske behövs en intellektuell inlevelse till mycket konst, tavlor, lyrik och 
så, men musiken är mer direkt, den talar till en direkt tycker jag /…/ jag tycker 
det blir intensivt helt enkelt, en lyckokänsla ibland. (C s.1)  

 
Det händer något. Känslolivet påverkas. Oftast till det bättre, men inte alltid. 
   

(D)et händer nå’nting när man sjunger. (E s.2) 
(N)å’nting sker under gudstjänsten som gör att oberoende av vad jag är på för 
humör /…/ så sker det ett möte, och det kan också ske en förändring av sinnes-
stämning genom att sjunger man den typen av sånger, även om det kan vara 
”varför den här sången just nu?” så sker det ju nå’nting när man sjunger den /…/ 
som gör att man kanske också blir präglad av det man sjunger. (E s.8,9) 
(D)et tar bort missmod och misstämningar. (C s.3) 
Känner jag mig jättestressad och kommer dit kan ju en psalm tilltala mig för att 
den är lugnande, men det kan också va’ totalt omvänt. (J s.5) 
(D)et är vilket stämningsläge man är i, vissa psalmer kan liksom träffa en direkt 
och vissa tycker man liksom, suck, fy va, det är olika från gång till gång. (I s.1) 
(D)et är liksom ingen prestation /…/ ibland är det jättesvårt, ibland träffar de där 
uppåtgrejerna exakt. (I s.2) 
(L)ovsång och så’nt när man känner sig deppig, det känns inget vidare samtidigt 
som det kan kännas jättebra när man är uppåt alltså. (I s.1) 
[Det är beroende av] ens egna känslor, vilken text, vad man varit med om i 
veckan, vad som har hänt i världen, om man oroar sig för något. (I s.1) 

 
Glädje och liv. 
   

(D)et är härligt att sjunga (C s.2) 
(M)usiken och sången gör att glädjen kommer fram på ett helt annat sätt. (C s.5) 
(D)et är jätteroligt att sjunga /…/ det är jätteviktigt. (F s.1) 
(M)an blir glad. (F s.2) 
(S)ången under kommunionen tycker jag är jätteviktig och i söndags var det ju 
kanon alltså, det var ju verkligen roligt, ja det var jätteroligt, fast vi inte var så 
många blir det ju ett lyft. (F s.4) 
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(S)ång är nå’nting som är kul. (E s.8) 
(H)järtat lyfter sig när jag lyssnar på musik. (G s.3) 
Att lyfta blicken och tanken mot evigheten i sången, i lovsången. (G s.5)  
(J)ag älskar att sjunga. (G s.7) 
Sång är fest och glädje. Det är en gåva från vår Herre. (G s.9,10)  
(D)et berikar. (F s.2)) 
Det blir mer liv i en gudstjänst om man får sjunga. (D s.2). 

                      (D)å är det melodi, så det är liv. (J s.9) 
 
Utbytta melodier i 1986 års psalmbok har gjort dem roligare. 
 

(D)et finns en del andra som man förr sjöng på en annan melodi men som nu har 
nya, ofta är de nya melodierna /…/ de tilltalar mig mer egentligen. (C s.4) 
(J)ag tycker det är roligare med dom gamla psalmerna när man har gjort det mer, 
när det inte går lika takt på alla /…/ när det är långa toner ibland och korta toner, 
då tycker jag t.o.m. dom gamla tyska går bra. (F s.2)) 
(D)et var bra när man återgick till de gamla melodierna så att vi inte bara har 
1800-talsstuket, för det är fruktansvärt tråkigt. (E s.7) 

 
Psalmbokens rykte till trots. 
 

(D)et finns någon slags tråkigstämpel som jag har fått över psalmboken. (J s. 7) 
Psalmer kan va’ väldigt trevliga ändå även om dom har den stämpeln. (J s.10) 

 
7.1.4.   Uttryck 
 
Upplevelsen inom denna kategori tar fasta på det egna uttrycket. 
 

Och psalmsång det är ju också uttryck för, för Guds lov som vi behöver uttrycka 
Det kan också va’ ett uttryck för eftertanke, meditation, men även då så tycker 
jag att sången förhöjer på nå’t sätt. (C s.1) 
Gud har skapat oss inte bara med öra utan också med mun /…/ och får jag aldrig 
själv uttrycka, då hjälper inte musiken mig. Men när jag själv får va’ med, så 
hjälper den. ( F s.9) 
(J)ag vill själv också tala med Gud när jag sitter i gudstjänsten. (H s.5) 

 
7.1.5.   Kroppsligt   
 
Sång handlar inte endast om stämbandens förmåga utan engagerar hela kroppen.   
 

(D)et är nå’t /…/ fysiskt, ren fysisk känsla av att få lov att sjunga. (C s.3)) 
(D)et känns ju i kroppen när man sjunger. (E s.4) 
Det är ju vissa sånger som man slappnar av i. (F s.5)  
(M)an rör sig /…/ man står upp. (H s.3) 
Ja, man andas ju bättre när man sjunger. Man tar djupare andetag. (H s. 4)) 
(M)an måste ju andas ordentligt /…/ man kan ju sjunga så att man blir svettig. (I 
s.6) 
(L)ovsången, det ska liksom va’ ”psch” /…/ då står man ju upp och då ska man 
liksom ju använda kroppen. (J s.8) 
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För mig går det i alla fall in på nå’t sätt, det betyder mer än bara sitta tyst och 
sjunga /…/ det tilltalar ju mer, jag får ju mer med mig se’n /…/ nå’n slags käns-
la, man skapar nå’t slags minne. (J s.8) 
Därför gillar jag lite mer så’na där ”klappa och svänga”. (J s.8) 
 

7.1.6.   Gemenskap  
 
Att sjunga tillsammans kan hjälpa sångförmågan. Det förstod vi ovan (7.1.2). Från och med 
denna kategori leds vi över till de övriga uppfattningarna som handlar om att sjunga tillsam-
mans.     

 
(D)et betyder mycket att man sjunger tillsammans /…/ alltså det blev ett gift 
som /…/ det där som lyfter, och att det bär. (F s.3) 
(E)uforisk känsla när en stor församling klämmer i. (E s.4)  
(D)et ger ju gemenskap. Man hör ihop lite just den stunden. (H s.3) 
(M)an kan fyllas av samhörighet. (I s.6) 
(T)revligt att sjunga om man är många. Roligt. (J s.7) 
(D)e andra tycker också det är roligt. De som står vid sidan om. (D s.2) 
 

Det låter mer och kan ge ”körkänsla”. 
 

(D)et låter mer än när man sjunger ensam. (F s.3) 
Det satt nå’n i bänken bakom mig [och sjöng] och det gör mycket. (H s.1) 
(M)an känner sig lite ensam när man inte hör nå’n annan sjunga. (H s.1) 
(L)ovsång ska va’ nå’n form av mäktig kör /…/ det blir lite klent när man bara 
hör sin egen röst. jag tycker om när det blir lite fylligare. Och gärna lite blanda-
de röster. Det gör ingenting om nå’n sjunger falskt, bara man hör att det är fler 
/…/ På Taizé så hör man ju ofta stämmor /…/ jag tycker om egentligen att 
sjunga i kör /…/ då blir det lite den körkänslan /…/ min röst tillsammans med 
andra blir något mycket vackrare än om jag bara sjunger själv. (H s.1) 
  

Gemenskap därför att man delar någonting. 
 

(G)emenskapen /…/ som bär, därför att vi delar någonting. (E s.3) 
(M)an sjunger samma melodi och sjunger samma text som människorna runt 
omkring. Oavsett om man sjunger bra eller dåligt så är man med om samma 
sak.(E s.4)  
Det finns så’na där goda vibbar. Det känner man också när ens sångröst bär och 
när den inte bär och man känner man får trycka fram tonerna eller att man har 
ett så här litet tonomfång därför att man mår inte bra eller så där, det finns stun-
der när man känner att man går ut över sina egna gränser nästan. (E s.4)  
(D)et är ett slags växande. (E s.4) 
När kropp, själ och ande hör ihop i en själv och när man hör ihop med andra, då 
har man på nå’t vis expanderat ut i dom där rummen som dom egentligen är till 
för, att bebos. (E s.5) 
(D)et är viss gemenskap också, man sjunger om samma sak. (F s.3) 
(G)emenskapskänslan betyder ju väldigt mycket. Det är ju fantastiskt när man 
hör att människor sjunger med i en psalm, det blir ju en gemensamhetsupplevel-
se som är stark tycker jag. (C s.2) 
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Kristi kropp. 
 

(V)i har en och samma kropp, Kristi kropp då va’, det blir så oerhört tydligt. (E 
s.4) 
(D)et är inte bara gemenskap människor emellan utan det är med Jesus då, Abba   
Fader. (G s.5)   

 
7.1.7.   Delaktighet 
  
Utsagorna i denna beskrivningskategori för oss vidare i upplevelser av kollektiv sång.    
 

(F)örsamlingen är betydelsefull där det inte liksom blir någon slags biograf eller 
konsertsal eller så där, så det är klart att delaktigheten är viktig, gemenskap. Och 
gemenskapen menar jag då inte den påklistrade utan den som faktiskt bär, därför 
att vi delar någonting. Ja, för att åskådliggöra den tro vi faktiskt säger oss ha 
oavsett var vi står nå’nstans på den vandringen så är det ju en bild av någonting 
som är större än, än det faktiskt bara kan ses och höras. Det är nå’nting som ge-
staltas, en delaktighet eller en gemenskap som gestaltas i en gudstjänst, då känns 
det oerhört märkligt om vi bara ska va’ åhörare eller åskådare. (E s.3) 
(O)m man sjunger så blir det mer delaktighet i vandrandet [till kommunionen]. 
(F s.4) 
Musiken ger delaktighet på ett sätt alltså, hjälper en till delaktighet och gemen-
skap. (F s.4) 
Det är ett annat sätt att delta. (J s.3) 
Jag tycker om att delta. (J s.4) 
(J)ag ger min del i gemenskapen på nå’t sätt. (F s.5) 
(D)et kan nog bero på sinnesstämning. (C s.7) 

 
Delaktighet skapar personlig förstärkning. 
 

Att bli tagen på allvar, och se’n om man ska titta på existentiella saker i botten, 
att vara betydelsefull, att det spelar faktiskt nå’n roll om jag är där eller inte /…/ 
att man är användbar /…/ helheten är ju faktiskt beroende av delarna /…/det är 
inte det att alla andra utan också jag som sjunger. (E s.4) 

 
7.1.8.   Samstämmighet 
 
Samstämmighet uppkommer dels genom musikalisk ledning dels genom musiken i sig. 
 

(D)et är väldigt viktigt att en tar tag i det hela. (D s.2) 
(M)elodin gör ju att man är gemensam. Man startar på en gång och man avslutar 
på en gång /…/ rytmen är given, den leds av musiken, orgelspelet eller piano-
spelet eller vad det nu är /…/man har den där takten hela tiden. (C s.6) 
(M)elodierna gör ju att det är lättare att göra en sak tillsammans. (F s.4) 
Med musiken får man rytm och melodi. (J s.2) 
(H)ar man musiken som, då stämmer allting /…/ musiken är liksom takt så alla 
är med /…/det stämmer med mitt sätt att tycka om musik. (G s.4) 
Fräscht /…/ det är att det är goda tempi, det känns som att det bär, det går vidare 
det är inte slött. (E s.2) 
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Den aktuella gudstjänstens sista psalm, nr.807 (bilaga 5). 
 

(D)et ska va’ mycket folk och det ska gunga till ordentligt så det händer 
nå’nting, för den är omöjlig att stå och sjunga stilla, som en pinne. (E s.2) 
Ja den var jätte, den svängde väl, man behöver inte göra det så komplicerat allt-
så. (I s.3) 
Den var lam. Det svängde inte /…/ det var inte entusiasm bakom det. (J s.7,8)  
”Halleluja” hade gärna kunnat gå lite snabbare. (J s.9) 

 
Ackompanjemang på orgel eller piano. 
 

(D)et måste stå i paritet med att det där att det har med psalmen att göra stäm-
mer överens, att man hittat anslaget nå’nstans. (E s. 2)  
[Om förspel] att man känner att man har fokuserat någonstans. (E s.10) 
Orgeln i vissa verser, det är rätt skönt att man inte har hela tiden samma volym 
på det /…/ när är det är en offertoriepsalm /…/ tycker jag det känns skönt när 
det är mer dämpat så att man själv kan tänka sig in i det som kommer. (C s.4,5) 
(O)rgel är jättefint och så va’, men när du spelade piano så blir det närmare, or-
geln avskärmar kan jag tycka /…/ det här mullret ovanifrån, visst kan det va’ jät-
tehäftigt också va’/…/ det ena utesluter inte det andra. (I s.2) 
(D)en här maffiga orgeln alltså, det tycker jag ju om. (I s. 4) 
(J)ag har hörselskada också va’ /…/ orgel är det bästa instrumentet för min hör-
sel. (G s.2) 

 
Ackompanjemang på trumma och gitarr. 
 

Det har varit skrällmusik av olika slag som har berört mig mycket illa /…/jag får 
ont i öronen. (A s.7) 
(T)rummorna på slutet, det tycker jag är jättemysigt. (G s.1) 
(J)ag gillar inte att man spelar gitarr /…/ men under Taizégudstjänst tycker jag 
att det smälter in. (D s.6) 

 
7.2.   PSALMSÅNG, TEXT OCH MELODI 
 
Detta avsnitt får inledas med den fråga jag ställde med avsikt att skärpa tanken om sång. Sva-
ren i direkt anslutning till denna fråga skapar i sig en beskrivningskategori. Frågan löd: ”Skul-
le du kunna tänka dig att läsa psalmerna istället för att sjunga dem?” 
     
7.2.1.   Ord och ton, en helhet? 
 
Frågan om att läsa psalmerna var ju tillspetsad och till min förvåning en person ja! 
 

(L)ånga psalmer och mycket orgel avskärmar, distanserar /…/ man behöver inte 
fyra verser för att säga någonting /…/det svänger för lite i kyrkan /…/ fyra ver-
ser, da da da da, vad är detta för något? Är det en begravningspsalm, nej det är 
en lovsång. (I s.3) 
(M)an ska ha lovsång och det låter inte riktigt så utan det låter stelt /…/ om man 
sjunger om smärta och elände och annat, då finns det fler melodier som passar. 
(I s.4) 

                      (S)å blir det ju en samhörighetskänsla, man kan kanske göra båda delar [sjunga 
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                      och läsa]. (I s.3) 
 
 En annan menar att läsning hade lett till koncentration på orden.  
 

Då hade jag stannat vid orden och när jag sjunger då är det ju melodin, då för-
svinner orden mycket. (D s.1) 

 
Ytterligare två av de intervjuade tycker att vi någon gång kunde pröva med läsning. Om för-
samlingen får öva skulle det gå att läsa rytmiskt. Men de liksom de övriga vill sjunga och 
sjunga mycket. Man vill ha helheten, text och melodi. 

 
(N)är jag inte kan sjunga med så är det ett minus, ja det blir fattigare det hela. (A 
s.2) 
Ja(g) vill sjunga. (B s.4 och H s.1) 
(M)an vill ju sjunga. Man blir glad av det kanske. (D s.1) 
En mässa utan sång, det vet jag inte, det är ingenting. (D s.4) 
(D)et bästa är att sjunga. (G s.8) 
(U)tan sången skulle det vara ganska bedrövligt tycker jag, för mycket ord, även 
om det är ord i sånger så kompletteras det av musik. (F s.2) ) 
Man hör ju på barn som sjunger, det blir ju något helt anna om dom får sjunga 
en visa än om dom ska läsa den. (C s.5) 
(D)en känns naturligt på nå’t sätt Det ska va’ musik på nå’t sätt. (J s.2)  
(P)salmboken /…/ den stora bönboken, det är vår stora sångskatt. Så om vi skul-
le sluta sjunga psalmer, då kan man titta på tradition, då hade vi, då hade vi för-
stört nå’nting faktiskt. (E s.7) 

 
Person J har varit med om att ”Må din väg gå dig till mötes” (nr.730, bilaga 10) lästes. Det 
fungerade inte. Melodin inom henne var lika framträdande som texten (J s.9) Hon fick kon-
centrera sig på att hålla melodin borta. För person C kommer sången inifrån omedelbart när 
han t.ex. tänker på ”Var inte rädd det finns ett hemligt tecken”(nr.256, bilaga 10). (C s.8) 
 
7.2.2.   Pedagogiskt verktyg 
 
Jag fortsätter med kategorin ord och ton. Melodier fastnar.  
 

(M)elodier är lätta att ta till sig, musiken är lätt att ta till sig. (C s.3) 
(M)elodin lär man sig fortare än orden ibland ju. (F s.8) 
(J)ag kan gnola hela veckan på en psalm som vi har haft under gudstjänsten. (D 
s.1) 
Melodin kommer i första hand och ordet i andra hand. (D s.2) 
(M)ånga gånger så betyder kanske sången mer än ordet /…/ sången minns jag, 
orden glömmer jag . (D s.5) 

 
Den gemensamma sången gör att man följer med. 
 

(S)jungandet som gör att man följer med på ett helt annat sätt i gudstjänsten. (C 
s.1) 
(D)et gör ju att man inte försvinner i tankarna /…/ då sitter jag ju inte där och 
svävar bort nå’nstans och funderar på annat /…/ det blir liksom inte långtråkigt. 
(J s.4) 
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(D)et hjälper en till koncentration. Om man inte sjunger under kommunionen el-
ler om det bara spelas orgel så har jag mycket svårare att koncentrera mig, det 
finns ju massor att tänka på när man står där. (F s.4) 

 
Sången är omväxling. 
 

(M)an är aktiv då och då. (A s.4) 
Omväxling är viktigt /…/ kan inte bara höra hela tiden. (A s.5) 
Musik är också trevligt som avbrott /…/ musik är lite variation. (J s.2)  
(J)ag vill ha variationen /…/ det gör att det inte blir tråkigt. (J s.3,4) 

 
Men sången kan också störa. Alltså motsatsen till pedagogiskt stöd. 
 

(T)ystnad skulle det vara under kommunionen /…/ om det ska va’ nå’nting så 
ska det vara bakgrundsmusik eller ordlös sång. Orden får inte komma in där och 
liksom störa. Det finns ord som jag kan acceptera, det är psalmen ”Kristus i mig 
är en källa till liv” [nr.818, bilaga 11]. Det är just vad som händer och sker, där-
för hör de ihop. Det kan passa alltså /…/ men annars aldrig så vackra ord, de 
stör. (A s.6) 

 
Och mitt i sången kan man befinnas disträ. 
 

(J)ag kan ibland sitta och sjunga psalmer och se’n ibland funderar man på vad 
egentligen sjunger dom. (J s.7) 

 
Sången är ett verktyg att minnas orden. 
 

Psalmsången tycker jag är oerhört viktig. Det är oerhört viktigt att sjunga för att 
det bär man med sig utanför kyrkan se’n. Jag kan komma på flera da’r senare att 
det är nå’n melodi som mal i huve’t, och se’n efter ett tag så kommer orden /…/ 
det är bland det viktigaste jag har med mig från gudstjänsten. (H s.2) 
(D)et är nog väldigt mycket ett verktyg för att få orden med sig. (H s.2) 
(D)et lyfter orden. Jag kan ta till mig dem bättre och jag kan bära dem med mig 
orden utanför kyrkan. (H s.5) 
Taizé, de sitter ju i huv’et alltså, de kan trilla fram när som helst, då blir det ju 
liksom mer än att det är trevligt att sjunga /…/ de här slingorna kan ju komma 
när man står och diskar eller vad som helst alltså, de snuttarna. (I s.1) 

 
Sången är ett verktyg att minnas orden in i åldrandet. 
 

(D)et är ju så här gamla människor lär sig att komma ihåg någonting. När senili-
teten sätter in, man hör en melodi och så tänker man, ja och så kommer den au-
tomatiskt, texten. Alltså melodin är ingången till en text och det är så man kom-
mer ihåg saker och ting /…/ melodin sitter på ett djupare plan än själva texten. 
(E s.7,8) 

 
7.2.3.   Ett annat språk 
 
Tonen är ursprunglig och primitiv. Den kommer före det talade språket. 
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                      Jag tror att tonen är mycket mer ursprunglig än texten. (E s.3) 
Det startar nå’nstans med sången. (E s.8)  
(D)et är nå’nting inne i, nå’nting primitivt. (G s.8) 

                       
Tonen är ett annat språk. Ett språk som kan väcka minnen. 
 

(M)usik är ett annat språk, det verkligen slår an en annan ton i en. (E s.2) 
(N)ågonting annat som ligger på en djup nivå. (E s.5) 
Den resonansen som tonen får i mig, och det, det beror oftast också på sinnes-
stämningen och så där. Men, när men slår an den, den goda tonen så händer det 
ju nå’nting. Det är ungefär som när man smakar någonting som man känner igen 
ifrån barndomen eller som man ser en bild som man, ja just det, det var så det 
va’ eller, eller känner en doft /…/ det har med konst att göra på något vis /…/ 
pratar dom sakerna samma språk så händer ju nå’nting mycket mer än om man 
bara läser. (E s.3) 
(M)usik är ju ett annat sätt att uppfatta saker /…/ det tilltalar på ett annat sätt. (J 
s.2 
(1)500 pers Härnösand i manifestation /…/ den ger ett slags minne, ger så’nt 
som jag känner igen [Ett enat folk på väg nr.793, (bilaga 11)]. (J s.5) 
(N)ostalgisångerna [associationer tillbaka till ungdomstid]. (F s.6) 

 
Tonen förstärker orden. 
 

(S)ången, den tillför texten nå’nting utöver själva texten /…/ texten kommer 
närmare till en på nå’t sätt när man sjunger tycker jag. (C s.5) 
Om det är en melodi som liksom förstärker texten i en psalm så kommer det 
fram på ett annat sätt /…/ det förstärker själva ordet, det kan gälla en psalm som 
är mera av bönekaraktär också. (C s.5) 
Den går mera in /…/ melodin förstärker, melodin gör på nå’t sätt att, när man 
sjunger det så blir det på nå’t sätt en del av mig, tror jag. (F s.8)  
(D)et kan vara en förstärkning /…/ liksom text och musik säger samma sak. Då 
musiken sätter en i samma stämningsläge som själva texten gör, då kan det träf-
fa mycket mer exakt, det kan träffa antingen glädje eller smärta eller sorg /…/ 
träffa så’nt som man har upplevt och som man kan känna, eller man ser tillbaka 
i sitt liv /…/ det öppnar upp, det öppnar upp huv’et kan man säga. (I s.5) 
Det har betydelse vad det är för ord. (H s.4) 
[Att sjunga] lyfter orden, jag kan ta till mig dem bättre. (H s.4) 

 
7.2.4.   Tal till hjärtat 
 
Denna kategori innehåller uppfattningar om huruvida text och musik passar ihop. Detta är 
ingen självklarhet. 
 

(A)lla möjliga[känslor], det är ju sådana som psalmen ger anledning till /…/ 
psalmens ord plus musiken naturligtvis. (A s.2)  
(D)et kan va’ både musiken och se’n kan det va’ vissa textrader, ”Som när ett 
barn kommer hem om kvällen” [nr. 774, bilaga 12] (J s.7) 
(M)en vissa ger ju ingenting. Det är olika från gång till gång. (J s.5) 
Alltså mycket kommer från musiken, lovet och tacket i det här, bara att uttala de 
här orden gör att jag blir gladare. (H s.4) 
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(J)ag blir särskilt glad om det är mina älsklingspsalmer. (D s.2) 
(J)ag blir jätteglad om det är en, när det stämmer med mig, som jag känner mig 
invärtes. (D s.5) 

                     (D)et är helheten med text och melodi. (C s.2) 
                     (D)et är skillnad på [om de passar ihop]. (A s.3) 

(P)assar melodin till texten, det gör den oftast, men det är inte riktigt alltid /…/ 
man vill ju helst att det ska smälta samman till en enhet, text och musik. (C s.3) 
(D)et ska låta, harmoniera med det som man säger och det som låter. (I s.5) 
Ibland är det så att ord och melodi passar sämre. (F s.6) 
(A)lla psalmer tilltalar inte. (J s.5) 
(S)tämmer det inte och blir bra, då tycker jag inte om psalmen . (J s.6) 
Jag skulle nog reagera om man sjöng liksom en väldigt vemodig text och hade 
en väldigt glättig melodi /…/ i folkmusiksammanhang har man det ju, och då 
blir det liksom mer parodiskt och då talar det inte till hjärtat. (H s.2) 
(P)å nå’t vis så ska man känna åtminstone efter ett tag att det hör ihop. (H s.2) 
Vissa psalmer är torftigt tonsatta. (G s.7) 
Jag tycker latin är för läckert. (G s.9) 
Taizésången, jag gillar det i hög grad, även om vi tvunget ska sjunga på latin el-
ler engelska. (A s.1) 
(V)i har blivit mer sångvana över huvud taget, att sjunga melodier som inte bara 
är slätstrukna. (E s.7) 
(V)issa psalmer är ju inte bra, därför att det är ingen bra text och det är en slitig  

                      melodi, eller en tråkig melodi. (E s.2) 
 
Men det finns upplevelser av enhetligt intryck. 
 

(D)et finns ju vissa texter och psalmtexter speciellt, som sången kommer inifrån 
omedelbart /…/ hänger så intimt samman så det är svårt att frigöra sig från me-
lodin. (C s.7,8) 
(J)ag blir jätteglad när det stämmer med mig, som jag känner mig invärtes /…/ 
”Vänligt över jorden glänser” [nr.34, bilaga 9] melodin är ljus och glad och or-
den likaså. Och så smälter det ihop. Och så vill man gå och gnola den. (D s.5)  
”Gud ditt folk är vandringsfolket” [nr.298, bilaga 12] passar det ju verkligen ord 
och text ihop. (F s.6) 
Karin Boye, och just den här melodin till, det ger ett enhetligt intryck [”Ingen 
stund är såsom denna” Psalmer i 90-talet”, nr.859, bilaga 13].  (F s.7) 
Jag kan nog inte säga vilket som kommer först av dem utan de hör ihop som en 
enhet. (H s.3) 

 
Några andra psalmer i psalmboken.  
 

”Du som gick före oss längst in i ångesten” [nr.74, bilaga 13] har jag tyckt var 
pest och pina. (F s.7) 
(D)en är ovanlig men bra [nr.74, bilaga 13]. (A s.4) 
(M)elodin är ju så suverän [nr.74, bilaga 13]. (E s.6) 
(T)ittar man på de anglikanska hymnboken /…/ det är ett helt annat lyft, en helt 
annan klang. (E s.7) 
”Änglarna sjunger i himlen” [nr.333, bilaga 14] kul, men alltså man kan inte 
nöta på den hur länge som helst. (E s.7) 

                      (A)frikanska sångerna, alltså jag känner mig lite ”fed up”. (E s.1) 
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”Lov, ära och pris” [nr.10, s.12 i denna uppsats] den tycker jag är rolig att 
sjunga, jag tycker om det här frikyrkostuket /…/ och den sista var ju fantastisk 
[nr.807, bilaga 5]. (F s.1) 
”Kläd dig själ” [nr.394, s.15 i denna uppsats] den är inte så vanlig. Jag tyckte 
den var rolig att höra. (C s.2) 

 
7.2.5.   Sång som fördjupning 
 
Enkla sånger blir bön. 
 

Upprepningen gör att man ”känner in” den. (A s.2) 
Man vilar kanske i sången [under mässan], man lyssnar och vilar i det. (D s.3)  
(M)an behöver inte ägna text och melodi så mycket tanke /…/ helt plötsligt vill 
man byta stämma och då börjar man plötsligt laborera med det man redan kan 
och då bär det, då händer nå’nting annat och det blir ju en bön av det hela. (E 
s.4)  
(D)om kan tragglas många gånger /…/ Dom är ju inte färdiga efter tre gånger. 
(E s.6)    
(D)en enkla sången som blir en bön, som är en bön. Det sker nå’nting på en nivå 
som inte alltid går att sätta fingret på eller sätta ord på. Det sker nå’nting på en 
nivå som inte riktigt är åtkomlig /…/ nu hände nå’nting som jag känner ligger på 
bönens nivå, en väldigt djup nivå som handlar om erfarenheter. Det handlar om 
känslor också men det handlar om andra saker. (E s.5)  
(M)an kan ju liksom gå in i, blir det nästan som meditativt alltså, då kan man 
bara vila i det och de här slingorna kan ju komma när man står och diskar eller 
vad som helst alltså, så att de snuttarna, de för mig ger mer. (I s.1) 
Man behöver oftast inte fyra verser för att säga nå’nting, det kan räcka med två 
strofer (I s.3) 

 
7.3   RESULTAT 
 
Psalmens komposition och mängd av text påverkar möjligheten att sjunga. Likaså den egna 
sångförmågan. Men sång när den är som bäst berör och påverkar känslolivet och skapar möj-
lighet till uttryck, delaktighet och gemenskap. Kroppen och andningen mår bra av sång. Men 
också den som säger sig vara förhindrad att sjunga, p.g.a. ålder, rökning eller nedsatt stäm-
ningsläge beskriver sjungande som ett lyft. Känner man sig rädd för att sjunga utgör ackom-
panjemang och andra sjungande ett stöd. Musiken i sig och dess ledning skapar samstämmig-
het.  
 
Psalmen i sin helhet, dvs. text och melodi tillsammans kan vara svårsmält om man upplever 
att de inte passar ihop. Likaså om man inte alls känner sig i stämning för en glad psalm när 
man själv är ledsen.  
 
Melodier är för det mesta lätta att ta till sig. Sången skapar omväxling, hjälper till koncentra-
tion och är stöd för att minnas texterna. 
 
Tonen beskrivs gå till djupare skikt än vad texten gör. Om det är gynnsamt förstärker den tex-
ten. Tonen, sången och melodin är ett annat språk. Djupet i detta språk leder till bön. Det sägs 
handla om känslor men om mer än så. Psalmsången gestaltar gemensam tro. 
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8.   REFLEKTION OCH FÖRDJUPNING 
 
8.1.   Öppenhet för att pröva 
 
Man kommer in i kyrkan. Man har fått en psalmbok. Man sitter där tätt inpå andra eller också 
är det glest i bänkarna. Man kommer dit som individ och ska förhålla sig till ett kollektiv. Ma-
ria Liljas skriver i en uppsats i religionsbeteendevetenskap: ”(J)ag förhåller mig till någonting 
kollektivt, men mitt val av förhållningssätt är individuellt” (Maria Liljas, Högmässan - en 
befriande rit? En utvärdering av högmässans funktion i ett intellektualiserat samhälle, Uppsa-
la 1997, s.76). Jag har valt att gå till kyrkan för att fira gudstjänst. Psalmboken som jag nu har 
i handen, vilken är dess viktigaste uppgift? 
 
Frågan om att läsa tillsammans istället för att sjunga gav tre jakande svar. Den person som 
mycket väl skulle kunna tänka sig att läsa psalmerna säger ”man ska ha lovsång och det låter 
inte riktigt så utan det låter stelt” (7.2.1.). Man skulle kunna prova och även då ”blir det ju en 
samhörighetskänsla” (7.2.1.). Denna utsaga är ytterst individuell i sin tänkbara lösning på 
problemet med tröttande psalmer. Men förhållningssättet till kollektivet lika tveklöst, nämli-
gen att det ska vara samhörighet. Hos ytterligare ett par fanns en öppenhet för att pröva att 
läsa tillsammans istället för att sjunga. Det kan dock vara så att de som gav detta svar visade 
lojalitet mot mig som frågeställare och ville gå mig till mötes i detta tilltag. Det första svaret 
är dock uttryck för trötthet över psalmmelodier/psalmsång och finner det fullt möjligt att istäl-
let läsa texterna. Respondenten berättar att hans musikintresse är gospel och blues. Jag frågar 
mig om hans musiksmak över huvud taget stämmer överens med det han erfar i kyrkan. Sva-
ret för tankarna till vad KG Hammar skriver med anledning av utgivningen av ”Psalmer i 
2000-talet” i ett brev till Svenska kyrkans församlingar 2006: ”Det är svårare med förnyelse 
än med tradition. Vi människor lever i en ny tid och bär på erfarenheter som tidigare genera-
tioner inte kände till. Därför måste psalmen ständigt förnyas och diktas på nytt”. Vikten av att 
våga sjunga nytt uttrycks av de äldsta bland de intervjuade. Samtidigt framkommer det i un-
dersökningen, att det som nyligen var nytt redan är slitet och flytt och att det finns behov av 
nya influenser bl.a. från andra kyrkor i världen. 
 
8.2.   Sångglädje 
 
Bland svaren finns uttalandet att det är naturligt och att det är tradition med psalmsång och att 
denna inte kan undvaras (7.2.1.). Detta är sannolikt uttryck för erfarenhet av gudstjänstfiran-
de. Naturligtvis når kristna gudstjänsttraditioner varje människa på ena eller andra sättet och 
man får mer eller mindre medvetenhet om vad dessa traditioner innehåller. Psalmsång är ett 
kyrkans kännetecken. Kyrkans församlingssång är ”den äldsta form av gemensam sång som 
anordnas inom ramen för ett arrangemang, vars syfte primärt är ett annat än att samlas för att 
sjunga tillsammans” (Bengt Olof Engström, Ny sång i fädernas kyrka: Församlingssången i 
Svenska kyrkan efter införandet av Den svenska psalmboken, Stockholm 1997, s.10). Men att 
det är en levande tradition att sjunga psalmer måste ifrågasättas då i nuläget endast en liten del 
av Sveriges befolkning regelbundet deltar i gudstjänst. Denna frågeställning är ju inte under-
sökningens syfte men det går inte att komma ifrån att kommentera att för allt färre är psalm-
sång en levande tradition. Dock, sången i kyrkan är sång som ”fortfarande har en fast position 
i riten och överlever så länge riten består” (Sven-Åke Selander, Varför sjunger folk i kyrkan? 
I: Psalm i vår tid, Årsbok för svenskt gudstjänstliv, Skellefteå 2006, s.163). 
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I denna kyrkvana grupp gudstjänstdeltagare vill man över lag sjunga och man vill sjunga 
mycket. Denna mycket positiva inställning till sång vill jag jämställa med människors intresse 
för t.ex. Allsång på Skansen eller den kraft som sången kan ha på en fotbollsstadion eller var-
för inte bland nybakta studenters skrålande i mitten av juni. I olika miljöer, i olika tider i livet 
är det så fantastiskt roligt med sång. Man går till en plats för sång i förväntan om att få denna 
upplevelse och med insikten om att man behöver det. Sången är sålunda ett mål i sig, ”när jag 
själv får va’ med så hjälper den” (7.1.4.). Den är också ett medel att uttrycka sådant som man 
inte förmår uttrycka utan sångens hjälp. Många sammanhang kan kopplas till längtan efter 
sång och sångens betydelse fördjupas av en adressat ”det är ju ett uttryck för Guds lov” 
(7.1.4). 
 
Naturligtvis är det inte alltid självklart med sång. ”Det beror på tillfället, samma musik kan 
gripa dig en dag men lämna dig likgiltig en annan dag” säger Hans Pålsson i Lunds lokaltid-
ning, april 2009, och ”i hur hög grad lyssnaren själv blir berörd av musiken varierar mellan 
olika personer och även inom samma person vid olika tillfällen” (Siv Lindström, Sanslös sin-
nesnärvaro i tid och o-tid: En uppsats om starka musikupplevelser, Uppsala 1989, s.3). 
  
Men glädjen är självklar när den infinner sig och har i många sammanhang med sig sång som 
uttryck. ”Why do people sing in church? The simplest answer is perhaps just that people en-
joy singing” (Selander, s.176). 
  
Sång är uttryck (7.1.4.). Detta förhållningssätt kan sägas vara i linje med den uppfattning som 
finns i de protestantiska kyrkorna om det allmänna prästadömet. Enligt min uppfattning är 
förhållningssättet också något som kommit till uttryck i Andra Vatikankonciliets dokument 
med dess allmänkyrkliga påverkan och i det som kan ses som ett nedslag därav i Svenska 
kyrkans Kyrkohandbok 1986 (se kapitel 4, denna uppsats). Varje enskild ska få uttrycka sig, 
inte endast prästen. 
   
Det är ”ren fysisk känsla av att få lov och sjunga” (7.1.5.). ”Det händer nå’nting när man 
sjunger” (7.1.3.). ”Nå’nting som ligger på en djup nivå” (7.2.3.). ”Musiken kan också vara ett 
’rum’ för individen att bearbeta känslor” (Lindström, s.71). Eller som Hans Pålsson säger: 
”Det är intressant om musiken förändrar dig, om den skakar om dig och förändrar dina käns-
lor.” 
 
”(K)änslan och upplevelsen, det är ju en helt annan sak att sjunga” (7.1.3.). ”Musiken går int-
ravenöst” säger Pålsson, som fortsätter ”musik är också ett slags språk, men den uttrycker inte 
konkreta händelser utan talar omedelbart till känslorna utan att ta omvägen via en historia”. 
”Musiken ger upphov till andra inre bilder, den kan vara emotionell och fysisk till sin karak-
tär” (Lindström, s.37). 
  
8.3.   Psalmens roll 
 
I gudstjänstens sammanhang, som också har mycken förmedling av ord i textläsningar och 
predikan, torde sången ha en uppmjukande funktion. Den fungerar som en uppvärmning kan 
man säga. Men i en gudstjänst sjungs oftast upp till fem psalmer eller fler. Om nu sången har 
så många terapeutiska drag varför drar den inte till sig skarorna? Kan det vara så att psalm-
sångens koppling till just en särskild historia är svårsmält? Samtidigt hjälper mig psalmsång 
att kollektivt uttrycka det som annars kan vara svårt att säga. ”Vi kan synge det vi ikke kan 
sige, og sangen forener alt det som adskiller mennesker” (ur Hjertesager, Et skrift om tro, 
Köpenhamns stift 2003).  
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Vad är signifikativt för psalmsångsgemenskap? I Kyrkoordningens formulerade målsättning 
står ”I gudstjänsten får tron näring genom förkunnelsen av evangeliet, firandet av den heliga 
måltiden och gemenskapen i bön och lovsång” (KO, 17 kap Inledning). Ger undersökningen 
någon respons på denna målsättning? Får tron näring genom gemenskapen i lovsång? 
 
8.4.   Psalmval 
  
Frågan om vad i kompositionen som fördjupar textens innehåll kan vara ett sätt att ta sig an 
val och förberedelse av psalmsång. Psalmsång ska fungera textligt och musikaliskt och den 
ska fungera som församlingsaktivitet. Om förberedelse av psalmsång säger Kyrkoordningen: 
(17 kap 10 §), ”Den präst som leder gudstjänst beslutar efter samråd med den tjänstgörande 
kyrkomusikern vilka psalmer eller andra församlingssånger som skall användas”. Detta ut-
trycker behovet av samverkan mellan prästen och musikern för att helheten skall fungera.  
 
Det liturgiska ledarskapet kan med medvetenhet om psalmsångares upplevelser använda den-
na kunskap som arbetsredskap. Är det trygghet eller otrygghet i församlingen? Maria Liljas 
skriver: ”(J)ag ser uppgiften för detta ledarskap som tvådelat: 1. Att skapa trygga ramar. 2. Att 
skapa möjligheter för förändring och utveckling” (Liljas, s.71). 
 
Det är anmärkningsvärt att det i intervjuerna inte återfinns tydliga kommentarer kring psal-
mernas funktion i sitt sammanhang. Vanligen läggs i förberedelsen av gudstjänsten mycket 
möda på att psalmer textligt ska passa in. Kan det vara en risk för att det överarbetas? 
 
Taizésångernas upprepning utvecklas till bön på ”en väldigt djup nivå /…/ det handlar om 
känslor, men det handlar om andra saker” (7.2.5). ”Till modus är sångerna emotiva och medi-
tativa. Till det emotiva draget hör inlagda bönerop och acklamationer. Också upprepandet 
påverkar känslan”. (Inger Selander, Taizésången ur litterärt perspektiv. I: Mot en ny sång. Två 
nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostensson och i Taizé-
traditionen, red: Sven-Åke Selander, Anna Jönsson, Lund 1998, s.99). På s.111 fortsätter I. 
Selander, ”Men samtidigt som sångerna är enkla är de upphöjda över det vardagliga. De har 
en sakral stilton genom att språket ligger nära Bibelns och den liturgiska sångens.” 
  
8.6.   Sången - ett sakrament och ett uppdrag 
 
I undersökningen läser vi att delaktigheten är viktig; delandet är viktigt för att ”åskådliggöra 
den tro vi faktiskt säger oss ha” (7.1.7). Åter ger utsagorna associationer av fysisk natur. ”Det 
ger ju gemenskap, man hör ihop lite just den stunden” (7.1.6), ”(V)i har en och samma kropp, 
Kristi kropp” (7.1.6.). ”Levande mänskliga relationer är kroppsliga till sin natur – inte på så 
sätt att alla relationer naturligt innefattar kroppskontakt, men på så sätt att man som människa 
i en relation förhåller sig som kropp till en annan kropp, oavsett hur avståndet mellan dessa 
kroppar ser ut” (Liljas, s.69).    
 
Är det så att gemensam rituell sång har egna dimensioner som inte finns i annan typ av ge-
mensam sång? Dimensionen finns, menar jag, också på Skansen, på fotbollsstadion och på 
studentflaket. Och det kan t.o.m. upplevas som transcendens, en upplevelse mellan det jordis-
ka och ”det himmelska”. Huruvida all transcendens är upplevelse och uttryck för ett och det-
samma eller om vissa sådana upplevelser kan kvalificeras för sig är en intressant fråga. Jonas 
Bromander använder termen ”symboliskt universum” (Rum för röster: Sociologiska analyser 
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av musiklivet inom Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt 
kyrkokorister, Stockholm 2002, s.164). 
 
I undersökningens utsagor talas om Guds lov, om Jesus, om tro, och om Kristi kropp. Sången 
som ett slags sakrament. På vandringen fram till nattvardsbordet vill man sjunga ”Kristus i 
mig är en källa till liv” (Psalmer i 90-talet, nr 818, (bilaga 10)) (7.2.2).  Är dessa fenomen 
motiverande faktorer för den vane psalmsångaren? Är detta en frågeställning att fördjupa sig i 
där det annars lätt stannar vid känslomässiga, kroppsliga och sociala variabler? (Fritt efter en 
kommentar av Anders Dillmar). 
 
Den ur Kyrkoordningen ovan (8.3) citerade texten fortsätter: ”De som firar gudstjänst sänds ut 
för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar---”(KO, 17 kap Inled-
ning). Detta vill sålunda Svenska kyrkan att psalmsången ska leda till. Undersökningen be-
lägger att det kan vara så. ”(J)ag får ju mer med mig se’n  /…/ nå’n slag känsla, man skapar 
nå’t slags minne” (7.1.5). Riten är ” en formerande kraft och en källa till helande och bärande 
som i sin tur kan ge människor mod och kapacitet att agera utanför riten” (Liljas, s.68). Efter 
att tillsammans med alla sjungit riktade mot öster…  
 
9.   UTBLICK 
 
Till intervjun valde jag ut fem kvinnor och fem män. Pétur Pétursson skriver: ”(D)et är kvin-
nor i större utsträckning än män som tycker det är viktigt att sjunga psalmer” (Psalmer, böner 
och religiös socialisation, Dejlig är jorden, psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och sam-
hällsliv. Studier under redaktion av Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin och Jörgen Straarup, 
Åbo, 2001, s.76). Det är inte signifikativt i denna undersökning. Männen såväl som kvinnorna 
har stort engagemang. Men hur är framtida engagemang, oavsett kön? 
 
Kan de tonsatta texterna ”hålla samman religiösa och kulturella funktioner”? (Jörgen Straarup 
& Karl-Johan Hansson, Psalmen i kultur och samhälle, Dejlig är jorden, 2001, s.11). Är den 
nya generationen intresserad? För att uppleva och värdera psalmsång måste man just uppleva 
den. Måste det finnas med ifrån barndomen eller kan det komma att bli intressant senare i 
livet?  
 
Jag har närmat mig frågan om upplevelse av gemensam psalmsång i en mycket liten skala.  
Den kristna kyrkan, i vart fall i västvärlden, står inför en förändring. I dess liv och tradition 
finns fortfarande psalmsång. Hur ska denna utformas för att fortsatt ha en funktion för männi-
skor? 
 
I mina sammanfattande reflektioner har jag kunnat konstatera att min undersökning ger svar 
som tycks peka i samma riktning som resultatet av de större undersökningar som gjorts med 
kvantitativ metod.  
 
Denna undersökning kan inte ses som mer än ett försök att beskriva vad några få personer 
upplever. Kanske kan undersökningen inspirera till mer omfattande studier grundade på större 
material och med mer fulländad metod. 
 
10. SAMMANFATTNING 
 
Den kristna kyrkan tillmäter psalmsången stor betydelse. Men är psalmsång något idag levan-
de? Sjunger gudstjänstfolket? Hur mycket är känt om hur gudstjänstfolket upplever psalm-
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sång? Denna uppsats är ett försök att belysa detta. Mitt syfte är att undersöka hur upplevelsen 
av psalmsång hos vana gudstjänstdeltagare kan beskrivas och karakteriseras. Undersökningen 
är gjord med fenomenografisk metod. Den fenomenografiska metoden förutsätter att man 
uppsöker människan i den situation man vill undersöka och där kopplar en intervju till den-
samma. Närheten till den konkreta situationen samt intervjun är fenomenografins grundstenar. 
Intervjun är öppen. Den intervjuade avgränsar själv innehållet. 
 
Det finns inte mycket skrivet om upplevelsen av psalmsång. Psalmsången har en naturlig an-
knytning till målsättningen att alla deltagare i gudstjänsten skall ha en aktiv roll. Denna mål-
sättning uttrycks i en av konstitutionerna från Andra Vatikankonciliet och i Den Svenska 
Kyrkohandboken 1986. 
 
I Klosterkyrkan i S:t Peters klosters församling i Lund firas söndagligen gudstjänst. Psalm-
sången har där en stor betydelse. Denna studie grundas på intervjuer med deltagare vid en 
typisk sådan gudstjänst, som ägde rum den 23 juni 2003. Söndagen var den andra söndagen 
efter trefaldighet och dess tema var ”Kallelsen till Guds rike”. I gudstjänsten sjöngs sju psal-
mer. Tio personer varav fem kvinnor och fem män i skilda åldrar intervjuades. De var alla 
kyrkvana. 
 
Efter upprepad genomläsning fann jag att utsagorna kunde delas upp i två huvudkategorier. 
Dessa är ”Sjunga” respektive ”Psalmsång, text och melodi”. Den första huvudkategorin inne-
håller sådana utsagor som behandlar psalmens sångbarhet, ens egen sångförmåga, känslomäs-
sig beröring genom sång, möjligheten till eget uttryck, sången som kroppslig aktivitet, gemen-
skap, delaktighet och samstämmighet. Den andra huvudkategorin innehåller sådana utsagor 
som behandlar ord och ton som en helhet, att sången är ett pedagogiskt verktyg, att musiken 
är ett annat språk, relationen text och melodi, sång som fördjupning.  
 
Utsagorna är i sig studiens resultat. De går därför inte att sammanfatta till en enkel slutsats. 
Ett försök till sammanfattning av utsagorna kan dock göras. I denna framkommer bl.a. följan-
de. När sång är som bäst påverkar den känslolivet och skapar möjlighet till uttryck, delaktig-
het och gemenskap. Kroppen och andningen mår bra av sång. Men också den som säger sig 
vara förhindrad att sjunga, p.g.a. ålder, rökning eller nedsatt stämningsläge beskriver sjungan-
de som ett lyft. Känner man sig rädd för att sjunga utgör ackompanjemang och andra sjung-
ande ett stöd. Psalmen i sin helhet, dvs. text och melodi tillsammans kan vara svårsmält om 
man upplever att de inte passar ihop. Tonen beskrivs gå till djupare skikt än vad texten gör. 
Om det är gynnsamt förstärker den texten. Tonen, sången och melodin är ett annat språk. 
Djupet i detta språk leder till bön. Psalmsången gestaltar gemensam tro. 
 
I mina reflektioner uttrycker jag bl.a. följande Jag frågar mig om nya generationers musik-
smak över huvud taget stämmer överens med det man erfar i kyrkan. Samtidigt framkommer 
det i undersökningen att det som nyligen var nytt redan är slitet och flytt. Att det är vant och 
naturligt att sjunga psalmer måste ifrågasättas då i nuläget endast en liten del av Sveriges be-
folkning regelbundet deltar i gudstjänst. Om nu sången har så många terapeutiska drag varför 
drar den inte till sig skarorna? Kan det vara så att psalmsångens koppling till just en särskild 
historia är svårsmält? Är det så att gemensam rituell sång har egna dimensioner som inte finns 
i annan typ av gemensam sång? Dimensionen finns, menar jag, också på Skansen, på fotbolls-
stadion och på studentflaket. Och det kan t.o.m. upplevas som transcendens, en upplevelse 
mellan det jordiska och ”det himmelska”. Huruvida all transcendens är upplevelse och uttryck 
för ett och detsamma eller om vissa sådana upplevelser kan kvalificeras för sig är en intressant 
fråga. I undersökningens utsagor talas om uttryck för Guds lov, om Jesus, om tro, och om 
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Kristi kropp. Sången som ett slags sakrament. Är dessa fenomen motiverande faktorer för den 
vane psalmsångaren? Är detta en frågeställning att fördjupa sig i där det annars lätt stannar 
vid känslomässiga, kroppsliga och sociala variabler?  Är den nya generationen intresserad? 
För att uppleva och värdera psalmsång måste man just uppleva den. Måste den finnas med 
ifrån barndomen eller kan det komma att bli intressant senare i livet? Den kristna kyrkan, i 
vart fall i västvärlden, står inför en förändring. I dess liv och tradition finns fortfarande psalm-
sång. Hur ska denna utformas för att fortsatt ha en funktion för människor? 
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