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Abstract 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka eventuella konsekvenser Svenska kyrkans nya 
ekonomiska villkor får för musiklivet i kyrkan och i samhället efter skilsmässan från staten. Vad 
betyder det för både utövare och mottagare av kyrkomusik? Hur påverkar det kör-, konsert-, 
kultur- och arbetsliv? Vilket förhållningssätt bör Svenska kyrkan ha i frågan? 
 
Utifrån den frågeställningen är detta material tänkt att försöka spegla en bild av morgondagen. 
Genom att ta reda på vilka tankar, funderingar och känslor som finns bland inblandade i denna 
process är det min förhoppning att kunna skapa ett så realistiskt framtidscenario som möjligt.  
 
Litteraturen är sammanställd med ambitionen att ge en helhetsbild av den kyrkliga utvecklingen 
historiskt sett och hur den påverkat musiklivet fram till idag. En definition på vad kyrkomusik är 
finns med för att försöka skapa en förståelse för skillnaden mellan världslig och kyrklig musik. 
Musiken och dess betydelse för människor är oberoende av pengar för dess överlevnad men delar 
av det kyrkomusikaliska utbudet är idag hotat på olika sätt och kan få konsekvenser på bred 
front. 
 
Den forskning som finns i ämnet är inte stor men den visar med stor tydlighet Svenska kyrkans 
betydande roll i det allmänna musiklivet i Sverige, både som konsertproducent och pedagogisk 
institution. Svenska kyrkan bidrar, långt mer än vad jag tror många förstår, med sin musikaliska 
mångfald över hela landet, till att upprätthålla ett dynamiskt och levande kulturliv i Sverige.  
 
Tre personer har blivit intervjuade, alla aktiva inom musiklivet i Svenska kyrkan men på olika 
sätt. De har fått ge uttryck för tankar och känslor både kring nutid, framtid och om Svenska 
kyrkans ansvar i denna förändringsprocess. 
 
I resultatet av undersökningen kan man urskilja viss anledning till oro i takt med de nya 
ekonomiska villkoren i Svenska kyrkan. Dock finns där även en stor optimism inför musiklivets 
framtid och plats i den kyrkliga sfären. Någon enkelt svar på min fråga finns inte. Mycket 
kommer i framtiden troligen handla om kyrkans inställning och agerande i denna fråga, 
framförallt vad beträffar kommunikation och prioriteringar.  
 
Därför är svaren från informanterna två stycken framtidscenarion att reflektera vidare över. Ett 
positivt och ett negativt.  
 
 

 
Sökord: Svenska kyrkan, kyrkomusik, kyrkomusiker, musik i svenska kyrkan, musikliv, kör 
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Inledning 

 
Att vara kyrkomusiker i Svenska kyrkan idag är en stor utmaning. Det är en yrkesroll 
där arbetsuppgifterna är många och väldigt skiftande. Sedan skilsmässan från staten år 
2000 har mycket hänt och det pågår ett ständigt förändringsarbete. Kyrkans 
inkommande medel minskar och det genomsyrar hela organisationen Svenska kyrkan 
och berör människor och anställda på olika sätt. Nu finansieras all verksamhet enbart av 
medlemsavgifter och man föds inte längre in i Svenska kyrkan utan gör ett aktivt val om 
man vill vara med eller inte. 
 
Mitt fokus kommer att vara kring detta händelseförlopp. Vad som händer med musiken 
i Svenska kyrkan i takt med att de ekonomiska förutsättningarna förändras och vad det 
betyder för hela musiklivet i samhället. 
 
Det ekonomiska är en viktig aspekt inför framtiden och kyrkans musikaliska liv. Musik 
har haft hög prioritet i våra församlingar och det ekonomiska bidraget har varit generöst 
om än olika, beroende på region i Sverige, och antal invånare. Även inom frikyrkan i 
Sverige finns det liknande tendenser men jag har valt att koncentrera mig enbart på 
Svenska kyrkan. 
 
Musiklivet i kyrkan är och har alltid varit sammanlänkad med samhället. Den mesta 
tiden i en kyrkomusikers tjänst består av arbete med gudstjänster, kör och 
konsertverksamhet.  I alla dessa tre finns starka kopplingar till människor men på olika 
sätt. Arbetet har både en religiös och kulturell betydelse då verksamheten både är riktad 
inåt och utåt. Detta är ett stort ämne och det finns många både spännande och 
intressanta infallsvinklar, beroende på vem man är, vilken relation man har till kyrkan 
och hur stor erfarenhet man har av den kyrkliga sfären. Jag har i min undersökning valt 
litteratur och personer med stor erfarenhet av kyrkan och dess musik.  
 
Jag tror inte att pengar i sig är en förutsättning för att musik ska finnas till. Däremot tror 
jag att man inte till fullo förstått de ekonomiska konsekvenserna av denna historiska 
separation. Vi vet att musik är livsviktig för de flesta av oss och har många livgivande 
egenskaper och funktioner som berör på olika sätt. Den finns med på vår vandring 
genom livet, i sorg i glädje, i motgång och medgång. Kyrkomusiken vill jag påstå äger 
ytterligare en existentiell dimension. Dels med tanke på budskapet, som inte minst har 
en helt unik historisk tyngd, men också för att den framförs i kyrkorummet. Den miljön 
tillför den stressade nutidsmänniskan något utöver det vanliga.  
 
Det finns inte så mycket skrivet om detta ämne men det som finns tycker jag är en bra 
spegling både av hur viktig musiken i kyrkan är, men också hur det ser ut just nu, i 
separationens spår. 
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Min bakgrund 
 
Jag kommer från en liten by utanför Östersund i Jämtland som heter Fåker. Där började 
jag sjunga i kör när jag var fem år. Först var det barnkör, sen blev det ungdomskör och 
när man ansågs vuxen nog avancerade man till kyrkokören. Vår kantor arbetade även på 
kommunala musikskolan men höll sin undervisning på vår låg- och mellanstadieskola. 
Där fångade hon upp många barn till körerna som gick och lärde sig att spela något 
instrument. Flera var vi barn som senare i livet både blev professionella musiker och 
sångare. Själv blev jag kantor och så småningom även kör- och sångpedagog.  
 
Efter grundskolan gick jag på musikgymnasium där jag bland mycket annat lärde mig 
spela orgel. Några år senare sökte jag och kom in på den två- åriga 
kyrkomusikerutbildningen på Stora Sköndal. Efter examen och två år i arbetslivet blev 
det sedan musiklärarutbildning med inriktning på kör och sång på Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm som jag avslutade år 2000. Därefter fick jag tjänst som 
kantor i Enskede församling.  
 
När jag växte upp fanns det knappt några pengar i musikbudgeten i vår lilla församling i 
Fåker. Vi fick söka ekonomiskt stöd hos studieförbunden eller ansöka om bidrag från 
Ica, Konsum och byns sågverk. Körinternat var inte ens att tänka på. Någon enstaka 
gång var vi på körresa och musikerna på konserterna fick nog mest bara en symbolisk 
summa som tack för sin medverkan. Däremot ”inne i stan”, i Östersund, hände de stora 
sakerna. Här framfördes de stora verken - Matteuspassionen, Johannes passionen, 
Juloratoriet av JS Bach, Mozarts Requiem mm. Det var alltid en stor händelse och 
Östersunds stora kyrka var, som jag minns det, fylld med folk varje gång musik av 
denna kaliber framfördes.  
 
Under min studietid på Kungliga musikhögskolan i Stockholm arbetade jag extra som 
kantor i en metodistkyrka. Deras musikbudget var minimal så det blev mycket körsång 
acappella och ibland tog jag hjälp av mina studiekamrater från musikhögskolan som 
ställde upp och sjöng eller spelade för en blygsam belöning. 
 
År 2000 hade Enskede församling ca 25 000 församlingstillhöriga. Då kan man räkna ut 
att varje 50-öring per hundralapp, i detta för övrigt rätt välbeställda område, gav en rejäl 
slant till kassan. Att man dessutom prioriterade kyrkomusik och framförallt 
körverksamheten stod också tidigt klart för mig. Det fanns egentligen inga mer 
begränsningar än tid. Jag kunde hyra in de bästa musikerna, göra hur många 
musikaliska projekt jag ville och körinternaten lades inte sällan på fina 
konferensanläggningar någonstans i stockholmsområdet. Körresorna var till utlandet 
vartannat år. På sju år har denna budget krympt till ca en tredjedel.  

 
Tre helt olika församlingar med tre helt olika ekonomier? Hur viktig är pengarna? 
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Syfte 
 
I takt med nya ekonomiska villkor för Svenska kyrkan är jag intresserad av vad det kan 
få för konsekvenser för musiklivet, både i kyrkan och i samhället. Vad betyder det för 
både utövare och mottagare av musik? Hur påverkar det kör-, konsert-, kultur- och 
arbetsliv?  
 
För att få en så bra överblick och helhetsbild som möjligt av ämnet är min undersökning 
inte inom ett specifikt område utan har flera beröringspunkter och infallsvinklar i det 
som rör musiklivet i Svenska kyrkan.  
 
För att göra en begränsning inom detta stora område har jag dock valt ett visionärt 
förhållningssätt i mina intervjufrågor med fokus på framtiden. Jag vill försöka spegla 
morgondagen genom att ta reda på vilka tankar, funderingar och känslor som finns 
bland inblandade i denna process. Målet med undersökningen är att lyfta fram och 
aktualisera en fråga som jag tycker, i tider av kulturell nedrustning, är väldigt viktig.  
 

Fråga 
Hur kan ett möjligt framtidsscenario se ut vad gäller musiklivet i Svenska kyrkan och på 
vilket sätt kan det, om det blev verklighet, påverka hela musiklivet i samhället? Hur bör 
Svenska kyrkan i sådana fall agera i ansvarsfrågor som berör de olika musikaliska 
verksamheterna, både vad gäller kvalité och sett ur ett pedagogiskt, historiskt och ett 
producentperspektiv utan att förlora budskapet, sitt hjärta och sin integritet? 
 
 
 

Kyrkan mitt i musiklivet 
 
I ett första försök att närma mig denna frågeställning har jag valt litteratur som berör 
mitt ämne och som jag anser belyser min frågeställning. Jag har även valt att intervjua 
några personer som berörs av de ekonomiska förändringarna på olika sätt inom den 
kyrkliga verksamheten. 
 
Kyrkan mitt i musiklivet (2003:3) är en utredning som handlar om kyrkomusikens 
ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige. Det tyngst vägande skälet till 
att den kom till var att uttryckts oro inom samhällets musikliv, framför allt från 
länsmusikcheferna i Sverige, för vad som kommer att hända med den utåtriktade 
musikverksamheten i takt med Svenska kyrkans minskade ekonomiska resurser. Jonas 
Bromander, expert i utredningsgruppen, har granskat Svenska kyrkans roll i svenskt 
musikliv och dess betydelse för alla som bor i Sverige, det vill säga inte bara de som är 
medlemmar. Enligt statistik är Svenska kyrkan den största musikinstitutionen i Sverige. 
Den är också den sammantaget största arbetsgivaren för musiker i landet.  
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De huvudresultat som utredningen kom fram till (sid: 184) och som jag anser viktigast 
att presentera var: 
 

• att som aktör i det offentliga musiklivet verkar Svenska kyrkan för ett offentligt musikliv med 
stor genrebredd i olika miljöer i hela landet 

• har Svenska kyrkan en betydligt större verksamhetsomfattning än någon annan enskild aktör 
• är Svenska kyrkan en stor uppdragsgivare för frilansmusiker 
• samverkar Svenskakyrkan med det offentliga musiklivets övriga aktörer/organisationer 
• bidrar Svenskakyrkan till att professionella kyrkomusiker utbildas vilka antingen genom 

anställning inom eller utanför kyrkan avser att arbeta inom samhällets offentliga musikliv. 
 
Svenska kyrkan har ett musikliv: 
 
• som når många 
• som finns i hela landet 
• med stor genrebredd 
• med stor omfattning 
• med många konserter 
• där kyrkan har en viktig roll som konsertarrangör som ger unga möjlighet att växa till musiker 
• Svenska kyrkan har många anställda kyrkomusiker 
• har kyrkomusiker som är viktiga förebilder för kommande generationer av såväl sångare, 

instrumentalister som blivande kyrkomusiker 
 
Dock riskerar samhällets offentliga musikliv att minska om de ekonomiska 
förändringarna i Svenska kyrkan försämras. 
 
För att ge en helhetsbild av vad som ligger bakom det som ligger framför kommer här 
en kortfattad historiebeskrivning: Den litteratur s jag refererar till är Musiken i Svenska 
kyrkans församlingar (2001), Kyrkan mitt i musiklivet (2003) Åtta röster om musik och 
teologi (2006) Änglar som viskar (2003) Rum för röster (2002) samt 
Internet: http://svenskakyrkan.se/svk/kyrkstat/kyrkstat-historik.htm & 
www.wikipedia.org 
 

Historia 
Efter en nästan 100 årig lång process skildes kyrka och stat från varandra år 2000. Det 
var ett beslut som vuxit fram under lång tid. Redan under första delen av 1900 talet 
startade diskussionen om statskyrkans avskaffande. Lagen om religionsfrihet, som kom 
till år 1951, är bland annat ett viktig led i denna utveckling. Dock kan nämnas att man 
redan under 1700-talet var kritisk till stadskyrkosystemet både från väckelserörelsen 
och från politiskt håll där man propagerade för mer frihet åt folket.  
 
Grunden i Svenska kyrkans rättsliga ställning är nu förändrad. En statligt reglerad kyrka 
har överlåtits till Svenska kyrkans högst beslutande organ, Kyrkomötet. Den har bland 
annat i uppgift att stötta Svenska kyrkan i att kunna fullgöra sitt uppdrag som folkkyrka. 
Genom att försöka tolka vår samtid och dess behov kan den förse kyrkan med allehanda 
verktyg för att även fortsättningsvis kunna vara en kyrka som bär både socialt och 
kulturellt in i framtiden. För kyrkomusikens del finns det inte så många regler och 
bestämmelser mer än att det i varje församling ska finnas minst en kyrkomusiker.  
 
Kyrkan har alltid varit en stor, integrerad och viktig del av samhället och dess kultur. 
Maktstrukturerna och tillgångarna är ett lika omdiskuterat ämne nu som då. Även idag 
på 2000-talet finns kyrkan med i den allmänna samhällsdebatten om än inte med samma 
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mandat att vara med och påverka, alternativt bestämma, som tidigare. Kyrkan har varit 
tätt sammanbunden med olika utvecklingsområden såsom skola, omsorg, hälsovård, 
arkitektur och inte minst med musiklivet.  
 
En musikaliskt mycket kunnig man, Martin Luther, har varit en viktig historisk person 
för både samhället, den kyrkliga och kyrkomusikaliska utvecklingen. Med sin strävan 
att öka förståelsen av det kristna budskapet medverkade han till att den gemensamma 
församlingssången växte i popularitet med nya sakrala sånger, kyrkovisor och koraler 
som sjöngs på svenska. (Det är för övrigt kännetecknande för vår Lutherska kyrka att 
folkets språk tidigt bytte plats med latinet.) Inte minst för skolan finns spår efter Luther 
då man långt in på 1900-talet sjöng och lärde sig psalmer utantill under skoltid.  
 
Om vi rör oss i rask takt från judendomen, Jesu födelse och fram till Sverige och 1500 
talet - reformationens tid, så kan vi sakta men säkert börja se en förskjutning av både 
makt och pengar från kyrkan till staten, då kungahuset. Gustav Wasa stödde Martin 
Luther och hans reformationsidéer men ansåg att kyrkan skulle ägna sig åt sitt inre liv 
och lämna politiken åt honom och statsmakten. Kungen tog successivt över både 
makten och rikedomarna från och över kyrkan och medborgarskap och bekännelseplikt 
blev sammanbundna. Det var alltså ingen skillnad på profant och sakralt utan 
andligheten var naturligt sammanfogad mellan staten och kyrkan.  
 
På 1600 talet växte många nyandliga rörelser fram i Europa (pietismen) där den 
personliga relationen till Gud ansågs som det mest centrala. Ingenting fick störa den, 
vilket till exempel den konstfulla musiken med alla dess utsmyckningar ansågs göra. 
Den musiken var ett hot mot det inre livet, själen och dess förening med Gud. Sångerna 
handlar om att Jesus är frälsaren, räddaren i all nöd och en fromhet föds som är grunden 
till den väckelserörelse som senare växer sig stark i Sverige. Runt 1860-talet påbörjades 
stora förändringar i det svenska samhället med bland annat frikyrkans framväxt och nya 
liberala politiska idéer.  
 
 

Musik och teologi 
 

Kyrkomusik är en oklart avgränsad term för en mycket stor repertoar som på 
något sätt är förbunden med den kristna kyrkan. Som en innersta kärna i 
kyrkomusiken kan man betrakta de liturgiska avsnitt som utförs med sång. Dock 
har begreppet med tiden kommit att utökas även med musik som komponerats 
som konstmusik eller i en mer folklig musikstil. Frågan om huruvida 
kyrkomusiken stilmässigt kan skiljas från annan musik, d.v.s. om den sakrala 
musiken definitionsmässigt går att avskärma från den profana, är ett 
musikteologiskt problem.(http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkomusik) 

Sång och musik har alltid varit en het fråga inom kyrkan och ett ständigt debatterande 
ämne som gett upphov till både intressanta diskussioner och känslomässiga utspel. 
Musik berör och går inte, som så mycket annat, att kontrollera. Den lever sitt eget liv 
och har i alla tider betytt mycket för hela mänskligheten i livets olika skeenden och 
skiftningar. Den har ett alldeles eget värde, den kräver inga förklaringar eller speciella 
bekännelser. Den inspirerar och formar oss. För vissa människor är musik livet självt. 
För kyrkan är musiken oerhört viktig och det finns en stark musikalisk tradition med 
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dokumenterade rötter ända ner till 1100-talet. Där det funnits religion har det alltid 
funnits musik.  
 
Kyrkomusiken har en uppgift som är helt unik och som ingen annan organisation eller 
rörelse kan ta över. För att öka förståelsen tänkte jag därför, i en kortfattad beskrivning 
av vad kyrkomusik är och hur dess identitet vuxit fram, lyfta fram tre byggstenar utifrån 
ett teologiskt perspektiv. Jag utgår från det mest centrala i kyrkans tro och lära, 
nämligen treenigheten – Fadern Sonen och Den helige anden. Det går inte att tala om 
kyrkans musik utan att tala om teologi, dessa två är ett. 
 
Musik utvecklas från sina egna lagar. Man kan säga att den är helt självständig – 
autonom. I detta första led, med starka drag till det Gamla testamentet, talar man om 
musiken som Guds avbild - den konstnärligt fullkomliga skönheten som skänker kraft 
och mening åt livet och ger rum åt alla oavsett gränser. Här talar man om musiken som 
en del av skapelsebegreppet, given åt människan som en gåva att förvalta på bästa sätt. 
Hennes strävan skall ligga i att gestalta och efterlikna alltings skönhet. Trovärdigheten 
är viktig, att det vi gör står i samklang med gudomlighetens lagar. Detta kan vi kalla 
Fadern. 
 
Gud har sänt sin son för att visa att det finns en väg till paradiset. På så sätt har han 
bundit ihop det gudomliga med det mänskliga. Den skapade musiken skall inkarneras i 
våra liv - vilket för övrigt anses vara en kyrkomusikers huvuduppgift. Inkarnationen ses 
som en ytterst central del i den Lutherska kyrkans inre liv (som bland annat gestaltas i 
nattvarden och dopet.) Vi behöver skapa förståelse vad det hela handlar om och upprätta 
en harmoni mellan musicerandet och sammanhanget.  Ett oratorium är en spegling av 
detta skeende. Dess två byggstenar, musikens eget liv och inkarnationen, måste finnas 
med i en bra balans gentemot varandra.  
 
Till sist är det Anden som levandegör relationen mellan det mänskliga och det 
gudomliga. Han verkar och berör relationen mellan utövaren och den som lyssnar. 
Musiken måste ha beröringspunkter, kännas relevant och meningsfull. Detta är en 
mycket viktig del i kyrkomusikens identitet. Kommunikationen är absolut nödvändig 
för att få ihop de andra två byggstenarna. Här är kyrkans musikaliska mångfald med alla 
dess olika uttrycksformer en verklig utmaning. Ju bredare musikaliskt landskap, desto 
större möjligheter till skapandet av mötesplatser för olika typer av människor.  Detta 
kraftfält kan vara en stor källa till inspiration och identifikation. 

Kultur används emellertid främst i betydelsen människors andliga odling: för de 
konkreta former och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i, eller 
i en generell betydelse "ett sätt att leva". Den andliga odlingen manifesterar sig i 
språk, traditioner, religion, estetiskt skapande och kreativa uttrycksformer (konst, 
litteratur, musik, teater, standup med mera), teknologi och annat som bildar en 
kollektiv identitet. Ett samhälles kultur tjänar som förmedlare och upprättare av 
samhällets moral och värderingar till individen.  

I ett mer individuellt sammanhang, att någon är kulturell, betyder det dock att 
vederbörande är kreativ, bildad och intresserad av kulturella uttryck i form av till 
exempel konst. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur) 
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Musik öppnar, tolkar och främjar livet och den konsertanta musiken är mycket attraktiv 
för människor, oavsett tro eller religiös tillhörighet. Den når ut över alla gränser. En 
konsert i en kyrka är speciell eftersom miljön runt omkring har en förmåga att förstärka 
den musikaliska upplevelsen.  
 
I kyrkans tradition finns en väl underbyggd teologisk tanke om att musiken är en gåva 
från Gud. Därför är musik en rättighet för alla människor eftersom vi alla är en del av 
skapelsen. I praktisk bemärkelse innebär detta att musiken i kyrkan ska vara gratis, till 
gagn för alla. Detta är förstås något Svenska kyrkan även fortsättningsvis vill stå för. 
Dock, med de nya ekonomiska förutsättningarna, kan det bli en svårlöst ekvation, både 
att alla människor ska ges möjlighet att lyssna utan att behöva betala och att kunna 
behålla de höga konstnärliga ambitionerna. Självklart måste man i sammanhanget 
nämna orgelbeståndet som Svenska kyrkan förvaltar. Detta är en helt unik kulturskatt vi 
har i Sverige och hantverkarna, som har i uppgift att bruka dessa är en yrkeskår, även 
den unik i sitt slag; kyrkomusikerna.  
 
Kyrkomusiker har haft många olika titlar kantor, klockare, klockarfar, kyrkosångare 
eller organist. Hans funktion har ofta varit starkt sammankopplad med prästen och det 
finns i bevarade skrifter där musiker varit kyrkoherdens dräng, där hans arbetsuppgifter 
varit allt från rakning till att ”elda hans badstuga”. Idag är kyrkomusikern förutom att 
vara musiker och församlings-sångsledare även pedagog, musikproducent, 
marknadsförare och inspiratör.  
 
Körlivet, som är en stor och viktig länk mellan kyrka och samhälle, har i dagsläget inte 
berörts nämnvärt av skilsmässan mellan kyrka och stat. Strömmen av människor som 
vill vara med och sjunga i kyrkans körer är alltjämt konstant. Körverksamheten är en 
viktig del i kyrkans mission Det är viktigt för körerna med musikaliska utmaningar där 
bland annat mötet mellan kör och orkester är ett sådant. Vi kan idag, i Sverige säga att 
vi är världsbäst på körsång samtidigt som vi är världs-sämst på att "gå i kyrkan".  
 
Rum för röster (2002) är en doktorsavhandling av Jonas Bromander. Där lyfter han, 
bland annat, fram människans religiösa humankapital. Ett annat ord skulle kunna var 
kyrklig kompetens. Det handlar om erfarenheter att på olika sätt ta del av kyrkan, det 
religiösa livet. Vi har alla ett humankapital, en mänsklig erfarenhet av livet i stort. Det 
formar våra värderingar och har inverkan på de val och beslut vi tar på vår livsvandring. 
Vårt religiösa humankapital kan se väldigt olika ut beroende på hur mycket vi har tagit 
del av det som handlar om kyrka och tro det vill säga religiösa frågor.  
 
Agneta Lagercrantz (2003) skriver i efterordet på sin bok Änglar som viskar att hon 
ville skriva en bok om musiken i kyrkan. Men hur hon än närmade sig denna värld av 
toner så stötte hon på en människa. Istället för en bok om musik blev det en bok om 
möten. Hon menar att alla som söker sig till kyrkan som rum för musiken inte kommer 
att nöja sig med att lyssna på en cd-skiva, hur bra ljudanläggning det än må vara.  

 
Människor söker sig dit för mötet med det som är musikens klappande hjärtmuskel, dess 
livsnerv: Människan bakom. (sid 126) 
 

Hon konstaterar en enorm entusiasm både bland anställda och icke professionella 
utövare av musik i kyrkan och uttrycker vidare att ett mer slitstarkt och passionerat 
förhållande än det mellan människan och musiken knappt finns att finna. Därför måste 
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man från kyrkans högsta nivå bestämma vad som är viktigt vad det gäller musiken i 
kyrkan för att kunna fortsätta hålla denna entusiasm levande. Kanske finns det annars en 
risk att den flyttar någon annanstans?  
 
Hon uttrycker en glädje över att musiken i Svenska kyrkan är så viktigt för människor i 
samhället samtidigt som hon är orolig för flykten från kyrkomusiken, från 
kyrkomusikeryrket och utbildningarna. Samtidigt finns det en motsatt tendens från 
kyrkobesökarhåll. Där visar statistik att allt fler föredrar musikgudstjänster framför en 
traditionell gudstjänst.  
 
Britt Louise Agrell (2003), advokat och ordförande i utredningen om kyrkomusikens 
ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige skriver i förordet i Änglar 
som viskar att:  
 

Vi var medvetna om att kyrkans musikverksamhet betydde mycket för människor. Men 
att musiken var så viktig i svenskt kulturliv, det hade nog ingen kunnat föreställa sig. (sid 
7) 

 
Hon tror att människor som söker sig till musiken i kyrkorummet vill något mer utöver 
det man kan få i andra konsertlokaler.  

 
Musik i kyrkorummet ger en existentiell upplevelse. Skillnaden har med det inre att göra. 
Att lyssna på musik i kyrkan ställer inga krav på hur man tror eller bekänner. 
Kombinationen av musik och kyrkorum betyder mycket för oss stressade 
nutidsmänniskor. Här får vi möjlighet till vila, glädje och eftertanke. (sid 8) 
 

Jag avslutar med de föreslag på åtgärder som finns att läsa i Kyrkan mitt i musiklivet 
(sid 13): 
 

• Inför ett särskilt konsertarrangörsstöd 
• Definiera musikgudstjänster och konserter som egen kategori i Svenska kyrkans statistik 
• Inkludera Svenska kyrkans offentliga musikverksamhet i landets samlade kulturstatistik 
• Genomför ett pilotprojekt avseende kompositionsbeställningar, arrangörsutbildning, 

turnéproduktion samt finansiering av orkester- eller instrumentalmedverkan. 
• Utveckla samarbetet mellan Svenska kyrkan och länsmusiken 

 
I denna första del har jag, utifrån den litteratur jag läst, försökt lyfta fram de delar som 
jag tycker anknyter till mitt ämne. Musikens laddning och betydelse för människor, de 
frilansande musikernas beroendesituation, musik- och körverksamhetens omfattning, 
kyrkomusikernas uppgift och mångsidighet, kyrkomusikens grund och dess betydelse 
för samhället. Historiedelen har i syfte att försöka ge en helhetsbild av kyrkan och hur 
den utvecklingen påverkat dess musikliv. Att kyrka och samhälle i väldigt lång tid varit 
ett och som gjort att vi är där vi är idag har också relevans till min fråga. Likaså att allt 
fler människor har väldigt liten  kontakt med kyrkan idag, eller ingen alls. 



15 
 

Undersökningen 
 

Kvalitativ metod 
Jag har valt intervjuer som undersökningsmetod eftersom jag tycker det lämpar sig bäst 
utifrån mitt problemområde och min frågeställning. Jag har velat spegla de tankar och 
känslor som rör ämnet utifrån ett visionärt förhållningssätt. Jag har velat ta reda på 
informanternas syn på framtiden utifrån de nu rådande ekonomiska villkoren.  
 
Undersökningen har utgått från två huvudfrågor. En allmän fråga där informanten ges 
möjlighet till spontana tankar och en mer specifik fråga utifrån ett kulturpolitiskt 
perspektiv. De har fått svara på allt ifrån vad de tycker är det mest positiva med den 
ekonomiska förändringen till vad som är deras största farhåga. Utöver dessa hade jag 
även ställt några delfrågor för att inspirera till tankar utifrån lite olika perspektiv och för 
att leda intervjun framåt. De har också berört tankar om vad man från kyrkans håll kan 
göra i denna process.   
 
Jag spelade in frågor och svar på en minidisc. Jag träffade dem var och en vid tre olika 
tillfällen och de fick inte veta något i förväg om frågorna.  
 
I min sammanställning av intervjumaterialet har jag valt att sammanföra de olika svaren 
till varje fråga. Eftersom mycket av frågorna resulterade i samtal kring själva ämnet 
ansåg jag det bäst att göra på det sättet för att få en så klar och tydlig bild som möjligt. 
Anledningen till att jag plockat ut vissa citat från varje informant till varje fråga är för 
att visa på skillnaden i deras svar i relation till deras position. Jag vill på så sätt se om 
förhållningssättet och tankarna kan vara annorlunda, trots att man vistas i samma miljö, 
beroende på om man är anställd eller volontär. Detta tror jag också kan ha betydelse för 
framtiden. 
 
Informanterna är anonyma och de har läst min sammanställning och godkänt den. 
 

Personerna  
Jag har intervjuat tre personer (kvinnor)som har stor erfarenhet av kyrkans musikliv. De 
är alla musikaliskt aktiva inom kyrkan och de berörs på olika sätt av en ekonomisk 
förändring. En frilansande sångerska (S), en organist (O) och en körsångare (K). På så 
sätt hoppas jag som sagt kunna få en bild ur tre olika perspektiv - det helt 
professionella, det halvproffessionella (frilansuppdrag) och det rent amatörmässiga. Tre 
olika ögon som ser på utvecklingen och framtiden från olika horisonter, trots att de 
vistas i samma miljö.  
 

Frågorna 
Svenska kyrkan står inför nya utmaningar och förändringar efter att den skiljts från 
staten. Framförallt blir det märkbart för ekonomin då all verksamhet nu och i framtiden 
enbart kommer att drivas av medlemsavgifter.  Finns det anledning till oro, ett behov av 
att reagera eller ska vi vänta och se varthän det leder? Spontana tankar? 
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Ur en kulturpolitisk synvinkel är Svenska kyrkan och kyrkomusiken viktig för hela det 
svenska musiklivet, både som konsertproducent och pedagogisk institution? Vad händer 
om de ekonomiska ramarna för denna institution minskar?   

 

Intervjuerna 
 

1. Svenska kyrkan står inför nya utmaningar och förändringar efter att den 
skiljts från staten. Framförallt blir det märkbart för ekonomin då all 
verksamhet nu och i framtiden enbart kommer att drivas av 
medlemsavgifter.  Finns det anledning till oro, ett behov av att reagera eller 
ska vi vänta och se varthän det leder? Spontana tankar? 

 
S: Själva grundfrågan är ju hur man ska få mer folk till kyrkan och därför 
tycker jag att man ska lägga pengarna på konserterna för det är ju då det 
kommer folk. Men det är ju andra krafter som styr t.ex. prästerna med sitt 
budskap och dem tycker naturligtvis att det är det viktigaste. 

O: Om det nu är musiken som lockar så vore det ju väldigt tråkigt om det nu är 
många som skulle missa det på grund av att det inte ges några tillfällen. Varje 
möte är ju en chans till mission. Det är ju många som pratar om att det i en 
Gudstjänst varit det som berört. Alla är så vana med ord ändå – De går liksom 
in och sen ut. 

K: Kyrkan måste våga stå för det som är kyrkan, på gott och ont. Våga kräva! 
Både ge och – Jag vill ha tillbaka. Det är ett samspel. Gemenskap är ju inte 
bara när någon gör någonting utan det är ju också att det blir en relation. 

 
Gemensamt för alla tre är att de säger att de älskar och brinner för musik. Alla är väldigt 
positiva inför framtiden men uttrycker även ett visst mått av oro vad det gäller de 
minskade resurserna i Svenska kyrkan. Framför allt vad gäller de större klassiska 
konsertproduktionerna med kör, solister och orkester, som är musik skriven av de stora 
mästarna, Bach, Mozart, Brahms m.fl. Att kvalitén inte får försämras är viktigt och alla 
är överens om att det måste få kosta, både tid och pengar.  
 
Människor måste vara beredda på att betala mer ur egen ficka men också att det 
kommer att krävas ett större engagemang av de medverkande. O säger att körsångarna 
generellt har ett väldigt brett kontaktnät och inte sällan en spetskompetens inom många 
olika områden som kan komma till nytta, inte minst i marknadsföringsfrågor. Även 
sponsring är man positiv till, att be om hjälp utifrån för att kunna fortsätta hålla samma 
höga nivå på utbudet. Dock ser man en svaghet i att kyrkan har så lite erfarenhet av det.   
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Finns det något positivt i att ekonomin förändras? 
S: Det finns väl aldrig nåt som är positivt med att det blir mindre pengar. Man 
kanske skulle kunna koncentrera arbetet då, i så fall. 

O: Man skulle bli mer beroende av varann. 

K: Ja, det tycker jag faktiskt. Vi är så vana i Sverige att bli omhändertagna 
hela tiden, att det ska funka. Jag tror det är jättebra att man fattar att vill man 
ha någonting då måste man ge någonting. 

Ett resultat av en förändrad ekonomi anser de kunna vara att det skapas ett större 
utrymme för ett frivilligt engagemang. Fler amatörer skulle få en chans att musicera, 
inte bara vokalt utan även instrumentalt och på sätt kan kyrkan bli en personlig 
angelägenhet för fler människor. Att söka sig ut mot företag är också ett sätt att få nya 
kontaktytor, en eventuell ny publik. Om medlemmar i körerna fick detta som sin 
uppgift, att söka sponsorer, så vore det värdefullt i ett delaktighetsperspektiv. 
Samverkan med andra församlingar och andra aktörer i samhället lyfts också fram som 
något positivt. S är dock tveksam till om människor har tid till att engagera sig mer. 
 
 
Finns det något negativt i att ekonomin förändras? 
  

S: Jättemycket! Det märks redan. Gagerna stannar eller sänks hela tiden. 
Självklart helt åt skogen men kyrkan, den arbetsplatsen får man tänka bort nu. 

K: Ja, det är ju klart. Blir det mindre pengar så blir det mindre pengar till att 
göra de stora konserterna och då drabbar det många musiker 

O: Det är klart att det skulle ha varit enklare om det funnits pengar. 

O tror att kyrkomusikernas ovana att samarbeta med varandra kan bli ett problem när 
man i framtiden i allt större utsträckning ”måste dela på kakan”. 
 
K tror att det blir mindre av de stora verken om ekonomin krymper och att det är synd 
eftersom många som sjunger i kör är med just för att få sjunga dem. Hon tror att det 
finns ett motstånd från kyrkan att söka pengar utifrån. Där anser hon att man måste 
tänka om lite och dessutom vara tydlig mot människor med att detta är en verksamhet 
som kostar mycket pengar. 
 
S tycker det är tråkigt att sångjobben i kyrkan bara blir färre och hon förstår inte varför 
det måste vara gratis för människor att komma och lyssna. Det vore bättre att ordna med 
fribiljetter till folk som inte har råd och sen också att dra in de stora företagen, Bauhaus 
och Ikea, där de stora pengarna finns. Att kyrkan ”bara” skulle bli en konsertlokal ser 
hon inte som ett problem utan framhåller kulturens betydelse i stort. 
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Vad är din värsta farhåga? 

S: Ja, det är ju att det inte skulle bli någon musik alls. 

K: Farhågorna är väl om kyrkan inte vänder sig utåt utan sluter sig inåt och 
försöker hålla sig fast vid det som inte längre är adekvat i samhället. 

O: Att de skulle dra ner på tjänster. 

O säger också att Den konstnärliga kvalitetsaspekten är viktig och den måste få vara det 
eftersom kyrkan, i princip, är den enda institution som medvetet förvaltar de stora 
klassiska kyrkomusikaliska verken. Det kan man inte förbise. Redan nu kan man 
dessutom se att intresset för att bli kyrkomusiker minskar då det aldrig varit så få som 
sökt in på organistutbildningen på musikhögskolorna som nu. Det är ju också en 
varningssignal och påverkar i längden nivån på musikaliska utbudet.  
 
K anser att det finns en fara i att kyrkan, i sin rädsla att bli av med medlemmar, blir så 
fokuserad på att bli populär och locka till sig människor att själva budskapet blir 
”urvattnat”. Hon tycker att det är stora fundamentala saker som händer, både i kyrkan 
och i samhället, så det gäller att ”kyrkan inte vänder kappan efter vinden”. Det är en 
svår balansgång! Kyrkan måste behålla sitt hjärta men samtidigt vara öppen för de 
rådande behoven.  
 
S har funderat över kyrkans olika prioriteringar och ifrågasätter blanda annat prästerna 
roll som frontfigurer. Kanske kunde man spara in pengar där? Hon ställer sig också 
frågan om det är bra verksamhet att värma upp kyrkan och fira gudstjänst söndag efter 
söndag om det bara kommer två människor. Hur mycket ser kyrkan på den faktiska 
verkligheten? Kanske vill man mer än man egentligen förmår? Att stänga kyrkan och 
sälja den, låta den bli museum eller enbart användas som konsertlokal ligger nog inte 
långt bort. 
 
Gemensamt för alla tre i den här frågan är trots allt en stor optimism och tro på att 
musiken trots alla förändringar ändå kommer att hitta nya vägar. Den i sig är för viktig 
för människor och en alldeles för stark drivkraft för att låta sig tämjas på grund av 
mindre anslag. 
 
 

2. Ur en kulturpolitisk synvinkel är Svenska kyrkan och kyrkomusiken viktig 
för hela det svenska musiklivet, både som konsertproducent och pedagogisk 
institution? Vad händer om de ekonomiska ramarna för denna institution 
minskar?   

S: Det är klart att det påverkar jättemycket. Det är precis som när man skär ner 
på den kommunala musikskolan, grunden, botten. Det är ju det som bygger 
upp det hela. Man behöver ju en botten för att det ska kunna bli toppar också. 

K: Det kommer ju att bli ”fattigare”. Många kommer ju till kyrkan bara för 
musiken. Det är ju nästan den enda gången de kommer till kyrkan 

O: Där är det ju viktigt att vi håller en hög kvalité annars kommer ju inte resten 
av kulturlivet att vara intresserad av att ha någon samhörighet med det vi gör 
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Idag är det ju så pass bra kvalité på många av de etablerade körerna att de får medverka 
i olika typer av musikradioprogram. Det intresset skulle mattas av om vi inte lyckas 
upprätthålla samma standard på körerna som vi gör idag, säger O. Hon tycker också att 
det vore tråkigt om kyrkan bara skulle bli en konsertlokal där externa körer skulle 
komma in och göra de stora verken. Vår huvuduppgift, är ju trots allt att förmedla det 
kristna budskapet. Hennes förhoppning är att hon med sin person och det budskap hon 
står för också betyder något när det handlar om att t.ex. upprätta människor. Det ser hon 
för övrigt som en av kyrkans huvuduppgifter.  
 
Hon tycker det är sorgligt att de har börjat ta betalt från familjer för viss 
musikverksamhet. Då riskerar nämligen sången och musiken att bli en klassfråga. 
Naturligtvis kommer det finnas möjlighet att söka bidrag men det drar sig många för, 
tror hon. Hon tycker dock att det är viktigt att man ändå satsar mycket på barnen. Hon 
ser att det finns ett jättestort intresse och att man i tidig ålder bör involvera dem i kyrkan 
och musiken .  
 
När det gäller den pedagogiska delen så tycker S att föräldrarna har ett stort ansvar i att 
de tar med sina barn på konserter. Hon tycker att kyrkan ska satsa på fler 
musikgudstjänster i stället för vanlig högmässa då det är en fantastisk möjlighet för 
människor att komma och lyssna på musik, helt gratis. Alternativt att man gör 
högmässor med mer musik i. Tyvärr är det för få som utnyttjar det och det tycker hon 
att man måste jobba på. Slutligen tycker S att kyrkan bidrar jättemycket till samhället 
eftersom det är ett ställe man kan gå till och lyssna på musik helt gratis!  
 
K tycker att kyrkan måste ta sitt ansvar och fortsätta med den här verksamheten, även 
om det blir mindre pengar. Människor måste också förstå att man måste betala lite när 
man går till kyrkan. Hon tycker vidare att kyrkan länge varit så självklar, både för sig 
själv och för folket och kyrkan därför måste bli bättre på att marknadsföra sig själv. 
Beträffande det pedagogiska tycker hon återigen att det är viktigt att tala om vad det 
finns för verksamhet, till exempel barn och ungdomar, så att man förstår hur viktig 
kyrkan är och vad mycket bra verksamhet som finns. Hon tycker att den måste bli 
tuffare, att den inte syns tillräckligt. 
 
 
Svenska kyrkan anställer i hög utsträckning frilansande professionella musiker 
och är därmed en viktig arbetsgivare inom det svenska kulturlivet. På vilket sätt 
påverkas samhället av detta?  

K: Jag tror det måste bli en större debatt kring såna här saker. 

O: För dem är vi väldigt viktiga så utan våra uppdrag så skulle många av dem 
frilansande, ja barockmusiker framförallt, i princip bli arbetslösa. Det skulle ju 
vara en yrkesgrupp som blev väldigt drabbad. Det måste ju ändå vara ett 
samhällsproblem? 

S som i stort sett arbetar heltid som frilansande sångerska berättar att hon och hennes 
kolleger tycker det är en bekymmersam situation. Det har dessutom blivit svårare att få 
vara med i a-kassan för många ”kulturarbetare” överhuvudtaget.  
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Finns det något man inom kyrkan kan göra för att kunna fortsätta vara en stor 
och viktigt del av det offentliga svenska musiklivet? 
 

S: Jag tycker man ska göra som man alltid har gjort. Göra massor av saker. 
Man måste ge det publiken vill ha och samtidigt, jag har alltid en ny låt med 
mig. 

O: Har tänkt mycket på hur jag ska få publiken att känna sig utvald, Här trivs 
jag, här hör jag hemma. 

K: Jag tror att kyrkan måste prioritera och lägga stor vikt vid musiklivet under 
en sådan här period av nergång.” ”Alla har vi ju en längtan och funderar kring 
saker och ting och där kan ju kyrkorummet vara en stor tillgång. 

Relation är något alla snuddar vid och tycker är viktigt. Att man känner sig behövd i 
kyrkan och att den måste förmedla att man är välkommen oavsett om man är svag i tron 
eller inte känner sig speciellt religiös.  
 
En stor variation av utbudet är viktigt och att man ska försöka fokusera på en speciell 
grupp t.ex. kvinnor. Kommunikation lyfter O fram som en viktig faktor för att nå ut till 
människor. Att man behöver tänka på vad som händer, inte bara musikaliskt, kring de 
stora konserterna. Det kan vara allt från hur man bygger upp en den, vad det är för form, 
om det är paus med tillfälle till att möta människor till att starta en vänförening där du 
kontinuerligt, via digitala månadsbrev, får information och inbjudningar till olika 
evenemang i kyrkan. Allt för att den som kommer ska känna sig speciell, utvald, viktig. 
O tror att det är viktigt att man börjar med de små sakerna som kan till synes verka 
oviktiga men som i slutänden ändå betyder mycket för att man ska känna sig sedd. 
 
K tycker det finns en laddning kring det här med pengar och kyrka och tror att det 
sträcker sig långt tillbaka i tiden då inte kristna fick ha hand om pengar. Sådana bottnar 
tror hon finns kvar och att kyrkan borde våga ställa mer krav. Körarbetet tycker hon är 
ett bra exempel på ett sådant utbyte det vill säga att körledaren kräver något av sina 
korister, de får arbeta och slutresultatet blir kontentan av ett gott samarbete, 
 
O snuddar vid samma ämne då hon talar om att lyfta fram den stora kompetens som 
kyrkomusiker har i att vara ledare. Hon tycker att fler musiker borde vara arbetsledare i 
arbetslagen med tanke på deras långa utbildning och stora erfarenhet av att vara 
körledare. Det skulle också kunna leda till positiva prioriteringar för kyrkomusikens del.  
 
Både S och O talar om prästernas roll. S undrar om man skulle kunna tjäna in lite 
pengar på att anställa fler diakoner istället. Det är ju vid de stora katastroferna i 
samhället som kyrkan behövs mest i själavårdande syfte, tycker hon, och undrar om det 
verkligen är prästerna som är bäst lämpade att ta hand om det arbetet. Hon tror också att 
vi kommer att komma till en brytpunkt i samhället när alla ”kommer ur sin lilla bubbla” 
och inser att man vill fylla livet med andra saker än idag.  
 
O talar om en outtalad maktposition som musikerna har gentemot prästerna då det är 
musiken som oftast får folk att komma till kyrkan. Hon tycker att musikerna borde 
”hoppa upp ett pinnhål” och kanske så småningom bli chef över prästerna.  
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O: Det måste ju symbolisera hela synen på förkunnandets olika former om 
man t.ex. jämför predikan med musik. 

O säger också att det lever kvar en karikatyrbild av musiker där de sitter på sin orgelpall 
och övar och får sin lilla psalmlapp i handen på söndagsmorgonen. Så är det ju inte 
riktigt längre utan kyrkomusikerna är en modern yrkeskår med stort kunnande och stor 
social kompetens och som generellt borde ta för sig lite mer.  
 
 

Sammanfattning av intervjuer 
 
Min första huvudfråga handlade om hur mina informanter ser på kyrkans framtida 
musikliv utifrån de nya ekonomiska villkor som Svenska kyrkan står inför.  
 
Informanterna uttrycker en viss oro för framtiden men samtidigt en stor optimism. Den 
musik som Svenska kyrkan producerar idag, där ambitionsnivån på det musikaliska 
generellt är hög och som alla människor får ta del av helt gratis, är visserligen hotad. 
Dock ser de inte den ekvationen som alltför svårlöst Det finns en viss antydning om en 
slags kyrklig mesighet där kravet på människor anses ligga för lågt. Ta betalt! Smakar 
det så kostar det! En annan tanke är att de större och dyrare musikproduktionerna skall 
finansieras med hjälp av ekonomiskt stöd utanför kyrkan, dvs från företag .  
 
En ökad delaktighet, visar mitt intervjumaterial, skulle kunna vara det positiva med en 
försämrad ekonomi. Det vill säga att ännu fler människor skulle bli involverade i 
kyrkans musikaliska liv. Dock finns en undran om det finns den tiden bland människor 
idag. En annan eventuell positiv konsekvens för framtiden är att beroendet av varandra 
kan öka.  
 
Den negativa delen och farhågorna är att intresset för att sjunga i kyrkokör skulle 
minska om tillfällen att få sjunga de stora klassiska verken sjönk. Den höga kvalitén vill 
man också värna om då kyrkan faktiskt har ett ansvar att förvalta de klassiska verken på 
bästa sätt. En rädsla uttrycks också över att en dimension skulle gå förlorad om kyrkan 
enbart skulle bli en konsertlokal där externa aktörer kommer in och gör de stora 
klassiska verken. Då har kyrkans primära mål och huvuduppgift gått förlorad, nämligen 
missionen, uppgiften att förmedla det kristna budskapet.  
 
Informanterna tycker att kyrkans prioriteringar i framtiden är viktiga och hur man 
förhåller sig i den här nya situationen överhuvudtaget. Att man inte vänder sig för 
mycket inåt, sluter sig. Men heller inte att ”man vänder kappan efter vinden” så att 
budskapet urvattnas. Kyrkan behöver se verkligheten som den är men ändå behålla sitt 
hjärta, sin integritet. Kanske skulle kyrkomusikerna behöva uppgraderas vilket i sin tur 
skulle vara gynnsamt för kyrkomusikaliska prioriteringarna på lång sikt. En annan 
bieffekt kan vara när man måste börja och ”dela på kakan” kyrkomusiker emellan. Vana 
individualister som alltid gått sina egna vägar och nu måste börja samarbeta kan 
eventuellt leda till slitningar och konkurrens anser framförallt O. 

 
I min andra huvudfråga låg fokus på den kulturpolitiska infallsvinkeln, vad det betyder 
för hela det svensk musiklivet om de ekonomiska ramarna i Svenska kyrkan krymper, 
både ur ett pedagogiskt och ur ett konsertproducentperspektiv. 
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Det blir ”fattigare” och precis som med kommunala musikskolan så finns risken att 
musikverksamheten i kyrkan blir en klassfråga då man måste börja ta betalt för vissa 
delar av den hitintills kostnadsfria verksamheten. Förlorar man botten så förlorar man 
toppen! 
 
Det är alltså väldigt viktigt att satsa på barnen. De är intresserade men för att de ska 
introduceras tidigt i denna värld måste förstås föräldrarna vara aktiva, ta sitt ansvar. Där 
måste kyrkan bli bättre på marknadsföring, bli tydligare på att visa hur mycket bra saker 
det faktiskt erbjuds idag. 
 
Om det fortsättningsvis skall vara intressant för det övriga kulturlivet att samarbeta med 
kyrkan är det också viktigt att hålla en hög kvalité på utbudet. Om den mattas av får det 
efterverkningar både publikmässigt och samhällsmässigt. Idag spelas det in konserter 
både i radio och för tv och det vore tråkigt att gå miste om det samarbetet, den kanalen 
att nå ut i landet. Även internationellt sett har de svenska körerna ett mycket gott rykte. 
 
En stor samhällsekonomisk biverkan i den här förändringsprocessen är de frilansande 
musikernas möjlighet till försörjning. Många har haft kyrkan som en stadig 
inkomstkälla och där märks redan nu en betydligt tuffare marknad än innan kyrkans 
skilsmässa från staten. Ett annat orosmoln är om det börjar dras in på 
kyrkomusikertjänster eftersom arbetsbördan kan bli för stor för de som blir kvar. Redan 
i dag kan man se en viss flykt både från yrket och ett minskat intresse till 
utbildningarna. Detta får stora konsekvenser både för kyrkan och för samhället. 
 
Till sist frågade jag om det finns något man inom Svenska kyrkan man skulle kunna 
göra för att fortsätta vara en stor och viktigt del av det offentliga svenska musiklivet? 
 
Informanterna tycker att kommunikation är viktigt och att hålla fast vid det gamla men 
samtidigt vara öppen för det nya. Att fortsätta på den redan inslagna vägen med att 
producera mycket bra konserter och musikgudstjänster. Se över gamla inrotade 
föreställningar både vad gäller det ekonomiska förhållningssättet men även 
kyrkomusikernas roll kontra de andra yrkesgrupperna, framförallt prästerna. 
 
 
 

Tolkning  
 
Svaret på min inledningsvis ställda fråga, utifrån det som kommit fram intervjuerna, 
skulle kunna se ut på följande sätt: 

Framtidsscenario 1: 
Året är 2050 och Svenska kyrkan är fortfarande en stor del av det svenska 
musiklivet, som den alltid har varit. Den har efter många turer insett hur stort värdet 
av musiken är både för att kunna fortsätta missionera och nå ut till människor. Man 
har även förstått vilket unikt verktyg musiken är i att både öppna våra sinnen och ge 
tröst, kraft och upprättelse men också hur mycket en hög kvalitet på musiken 
förhöjer den andliga upplevelsen. 
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Svenska kyrkan producerar många bra konserter med hjälp av ett stort antal 
frivilliga, både i och runtomkring, evenemangen. Det finns en stor delaktighet. 
Privata finansiärer är med och bekostar de allra dyraste projekten med solister och 
orkester. Svenska kyrkan ses som en naturlig mötesplats för många människor i 
samhället och alla vet vad den står för, hur budskapet lyder och hyser stor respekt 
för dess integritet och vilja att ta ansvar. Människor har under den tid som gått från 
det att staten och kyrkan skiljts åt förstått värdet i kyrkans verksamhet och är 
därmed villig att betala extra för vissa mer kostnadskrävande delar i verksamheten, 
utöver sin medlemsavgift. Detta har möjliggjorts bland annat av en mycket god och 
framgångsrik kommunikation utåt, det vill säga en tydlig marknadsföring.  
 
Sverige glänser med sina körer både nationellt och internationellt, det vill säga de 
fortsätter att hålla sin ställning som världsbäst på körsång. Detta som ett resultat av 
att de kulturella institutionerna i samhället hjälps åt att hålla det musikaliska livet 
levande. Kulturskola, länsmusik, kyrka med flera samverkar med allt från konserter 
till att ge barn och ungdomar möjlighet att sjunga och spela. Alla hjälper till med att 
ta ansvar för barns musikaliska fostran samt att inspirera föräldrar till ett 
engagemang.. I takt med en ny ekonomi och svårare tider har människor fogats 
samman och tillsammans i kraft av gemenskapen och beroendet av varandra lyckats 
behålla intresset för både kyrkan och dess musikliv. 

Framtidsscenario 2:  
Året är 2050 och Svenska kyrkan ser och hör vi inte så mycket ifrån numera. Den är 
en liten, enskild andlig intresseorganisation bland andra livstolkande aktörer i ett 
avgränsat hörn i samhället. I takt med sekularisering och försämrade ekonomiska 
förutsättningar så har kyrkan i stort sett tappat alla sina medlemmar. Som en följd av 
att musiklivet sakta men säkert skars ner, prioriterades bort och att kyrkan vände sig 
inåt och blev otydlig i sitt missionerande uppdrag vände folk kyrkan ryggen. I sin 
rädsla för att människor skulle begära utträde, inte betala sin medlemsavgift eller 
inte låta döpa sina barn var det paradoxalt nog just det som hände. Svenska folket 
valde bort Svenska kyrkan! Då kyrkan valde att inte värna om sin integritet och ta 
ansvar för det historiska, pedagogiska och kulturella arvet utan istället vända kappan 
efter vinden förlorade de sin trovärdighet och därmed också medlemmarna. 
 
Kommunikationen gentemot samhället började tidigt att  brista. Många i samhället 
visste nog egentligen inte vad de höll på med där i sin lilla värld, i det närmaste 
osynlig. Antagligen insåg inte kyrkan vikten av att öppna sig utåt, skapa relationer 
och kommunicera med folket. Den kyrkliga kompetensen sjönk och till sist var det 
ingen längre som fann någon relevans i att vara kvar i en kyrka som man inte hade 
någonting med att göra, överhuvudtaget. 
 
De frilansande musikerna har omskolat sig till något annat och de kyrkor som nu 
står tomma blir museum och hyrs ut till externa aktörer som framför en del av de 
stora oratorierna och passionerna.  
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Slutsats 
 
Vi närmar oss den springande punkten . Kyrkan och samhället är historiskt tätt 
sammanflätade. Nu är de skilda (på papperet). Ca 70 % av befolkningen är medlemmar 
och i framtiden, enligt prognoser, ännu färre medlemmar på grund av utträden, 
generationsskiften mm. Vad får det för betydelse?  
 
Det jag kommit fram till i min undersökning är att det finns all anledning till oro. 
Forskning visar på hur många som berörs av kyrkans musik - både som deltagare i 
någon form av verksamhet men också som besökare och mottagare av musik. Den visar 
också på hur stor betydelse musiken i kyrkan har för hela det offentliga musiklivet. I 
mina intervjuer är siktet inställt på framtiden. Här målas upp allt från en stor optimism 
till ett framtida skräckscenario. Med tanke på samstämmigheten i deras svar och 
gemensamt stora erfarenhet av att på olika sätt vara aktiv inom Svenska kyrkan är det 
tankar och känslor som bör tas på allvar. Min undersökning tycker jag visar att 
nedskärningar i musikbudgeten skulle ha en negativ påverkan på körlivet, konsertlivet, 
gudstjänstlivet, arbetslivet, barns- och ungdomars möjlighet till musicerande, 
kulturarvet, kyrkans mission – nationellt som internationellt. Det positiva med en 
försämrad ekonomi är ökad delaktighet, frivillighet, beroendet av varandra och 
amatörmusicerande.  
 
Svenska kyrkan har ett stort ansvar när det gäller att på allvar fortsätta att förvalta 
musiken i kyrkan så att den blir till gagn för människor. Ska den kyrkliga musiken ha en 
fortsatt viktig funktion i det offentliga musiklivet så måste kyrkan våga se allvaret i sin 
roll. Många idag söker andlighet utanför kyrkans murar. Sekulariseringen är tydlig och 
den kyrkliga kompetensen krymper. För fler och fler människor blir den kyrkliga miljön 
något främmande. Här är öppenhet och tydlighet viktig då det är med stor säkerhet finns 
både nyfikenhet och längtan ute i samhället. Historiskt sett har kyrkan och samhället 
haft en mycket nära relation. Kanske är det utmaningen - att återigen mötas men med 
nya ögon? 
 
Kyrkomusiken är också sammanfogad med den övriga världen, inte minst i Europa. 
Johan Sebastian Bach eller Wolfgang Amadeus Mozart är typexempel på hur vi har 
influerats av och öppnat dörrarna mot vår omvärld. Antagligen kommer vi i framtiden i 
den kyrkliga sfären se en stor musikalisk mångfald med tanke på globalisering och allt 
det nya vi hämtar in från alla andra kulturer än vår egen. Detta är en unik utmaning och 
möjlighet för Svenska kyrkan att bredda vägen för fler och fler människor som söker ett 
sätt att tolka livet på.   
 
Värdet av den konstfyllda musiken har ända sedan pietismens dagar ifrågasatts och den 
diskussionen lär fortsätta. Hur viktig är den idag i bruset av populär- och annan 
världslig, global musik? Vi lever i ett mångkulturellt samhälle med ett utbud av musik 
som är helt unikt. Det går att lyssna på vad som helst när som helst i vår digitala värld.  
 
Prioriteringarna är viktiga inför framtiden och jag tror att de både går och inte går åt det 
håll som min undersökning pekar. Musikintresset är enormt och det är en stor utmaning 
för kyrkan att fortsätta vara ”med på tåget” trots en ny ekonomi. Teoretiskt sett är denna 
skilsmässa en stor och viktig händelse i historien. Vad den får för praktiska 



25 
 

konsekvenser är svårt att säga exakt i dagsläget men på lång sikt tror jag det kommer att 
ha stor betydelse på flera olika plan både för Svenska kyrkans del och samhället i stort.  
 
Det finns inget enkelt svar på min fråga och jag har bara snuddat vid ett hav av 
infallsvinklar, tolkningar och tradit(i)oner.  
 
 
 

Diskussion 
Anledningen till att jag valde detta ämne för min uppsats var att det berör mig i min 
yrkesroll som kyrkomusiker i Svenska kyrkan. Det är en stor förändringsprocess på 
gång. Den musik som producerats av Svenska kyrkan i form av konserter och 
musikgudstjänster har betytt mycket för hela det offentliga musiklivet i Sverige, länge. 
Med utgångspunkt ifrån att kyrkans musik är viktig för människor i hela samhället och 
takt med att även Sveriges kulturskola får allt mindre resurser anser jag att det är en 
väldigt viktig fråga att lyfta fram. 
 
 Jag tycker man kan urskilja två väldigt intressanta spänningsfält i materialet. Dels det 
som handlar om det konstnärligt sköna och dels det som berör den mänskliga 
gemenskapen. Kyrkomusiken är som två grenar på ett träd. Den ena som handlar om 
skapelsen, det gudomligt  
 
vackra och den andra grenen som handlar om människan och vårt tilltal, den subjektiva 
relationen till det gudomliga. Båda dessa grenar behövs för att få en livgivande helhet. I 
vår tid skulle man kunna se det som att vi behöver både det konstnärligt vackra 
(konstfullhet), men vi behöver också integrera det i våra liv (kultur) och i de 
sammanhang vi verkar, i vardag och fest, i medgång och motgång. Vi behöver musiken 
och vi behöver varandra. I båda dessa grenar finns vi, vår identitet.  
 
 Vi står inför nya ekonomiska villkor och min förhoppning är att de rätta 
prioriteringarna görs inför framtiden. Det Svenska kyrkan både musikaliskt och 
pedagogiskt bidrar med till det svenska samhället tror jag är mycket underskattat. 
Det erbjuds ett musikaliskt smörgåsbord men min känsla är att det inte finns i 
människors medvetande, att det på många sätt tas för givet. Det har alltid funnits och det 
kommer alltid att finnas!  
 
Med tanke på både det kulturella och det religiösa värdet i de stora klassiska sakrala 
verken som idag i stort sett enbart produceras av Svenska kyrkan anser jag att man även 
från samhällets sida borde träda in och stötta denna verksamhet. I längden tror jag det 
kan bli ett alldeles för stort lass att bära för Svenska kyrkan enbart. Jag tror att båda 
dessa parter, kyrkan och andra musikaliska och kulturella instanser i samhället, har allt 
att vinna på ett fördjupat samarbete, både konsertproduktionsmässigt men även ur ett 
pedagogiskt perspektiv. På så sätt tror jag att även den mer kostsamma 
musikverksamheten kan få fortsätta att leva. Kanske kommer till och med musiken ännu 
fler människor till gagn om fler aktörer får verka i dessa sammanhang. Även de som 
valt bort tro och religiös tillhörighet. I forskningsutredningen Mitt i musiklivet ser man 
nödvändigheten av ett tydligare samspel mellan de olika kulturella institutionerna 
exempelvis länsmusiken. 
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Detta område är stort och inte helt lätt att avgränsa. Min ambition var från början att 
hålla mig till Svenska kyrkans roll som konsertproducent och pedagogisk institution. 
Dock, efter att ha läst all litteratur blev det svårt för mig att hitta en tydlig gräns. Det var 
mycket inspirerande läsning och infallsvinklarna och beröringspunkterna många. Jag 
valde i ett tidigt skede att använda mig av en kvalitativ metod eftersom jag vill försöka 
spegla hur man ser på framtiden - ett slags visionärt förhållningssätt. Det kanske är svårt 
utifrån en vetenskaplig synvinkel men jag tycker trots allt att tankarna och känslorna ger 
en bild av en verklighet och inte bara ett drömscenario.  
 
Jag tror, inför framtiden, att det kommer att bli stora förändringar i det 
kyrkomusikaliska utbudet. Kanske det kommer att bli så att vissa kyrkor för stå för 
tradition och vissa för förnyelse.  
 
 Till sist tycker jag min undersökning visar på den inneboende kreativitet som finns i 
den sfär av människor som finns i denna verksamhet och det om något skänker stort 
hopp för framtiden.  
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