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Abstract 
 
The purpose of the present study is to try to find answers to how active worshipers of 

different ages experience the praise song as worship in the worship service. 

What does the song of praise mean to them and what purpose and function it fills. 

Song and music have always been a central part of Christianity and the Church of the 

World, and not least in its worship services. If this testifies to the infinite amount of songs 

and songbooks that emerge because of the church's rich music life. Likewise, singing 

vocals today is also strongly associated with the church just underlines this even more 

(Fahlgren, 2013). But what are the underlying factors that matter when singing or playing 

these songs and what function does it fulfill for the worshipers? 

 

The method of the survey is a qualitative interview study. The study comprises seven 

people, three men and four women, all of whom have been active in an Equmenia 

congregation for at least five years. 

 

The result shows that the biggest difference in respondents' view of worship and their 

view of it lies in the age difference. Where the older participants consider themselves less 

dependent on the emotional touch during the song of praise. And uses more worship to 

mission. While the younger participants in the study claim to be more dependent on 

"feeling a feeling" when they worship, and that the songs, should be available to all. 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande undersökning är att försöka finna svar på hur aktiva 

gudstjänstbesökare i olika åldrar ser på och upplever lovsången som tillbedjansform i 

gudstjänsten. Vad har lovsången för betydelse för dem och vilket syfte och funktion fyller 

den. Sång och musik har alltid varit en central del av kristendomen och kyrkans värld och 

inte minst i dess gudstjänster. Om detta vittnar den oändliga mängd av sånger och 

sångböcker som uppkommit som ett resultat genom kyrkans rika musikliv. Likaså att 

körsång idag är starkt förknippat med kyrkan bara understryker detta än mer (Fahlgren, 

2013). Men vilka är de bakomliggande faktorerna som får betydelse när man väljer att 

sjunga med i sångerna och vilken funktion fyller den för gudstjänstbesökarna? 

 

Metoden för undersökningen är en kvalitativ intervjustudie. Studien omfattar sju 

personer, tre män respektive fyra kvinnor som alla är och varit aktiva i en Equmenia 

församling i minst fem år. 

 

Resultatet visar att den största skillnaden i hur respondenterna ser på lovsången och deras 

deltagande i den under gudstjänsten ligger i, åldersskillnaden. De äldre deltagarna menar 

sig vara lite mindre beroende av den känslomässiga beröringen under lovsången. Men 

också att lovsången för dem samtidigt kan vara missionerande. Hos de yngre deltagarna i 

studien finns en liten större vikt av att få ”känna en känsla” när de lovsjunger och de 

anser att lovsången är nått som mer bör finnas tillgänglig för alla. 
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1.Inledning 

I Jessica Mobergs (2013) avhandling Piety, Intimacy and Mobility – A Case Study on 

Charismatic Chistianity in Present Day Stockholm, har hon gjort en sociologisk studie 

där hon genom intervjuer och observationer i en frikyrkoförsamling visar att för de 

intervjuade är musiken någonting centralt för gudstjänsten. Hennes studie visar vidare att 

musiken till viss del är ett sätt att forma en livsstil, både för informantens liv men också 

för församlingen, musiken får ett teologiskt syfte. Det vill säga, ger en möjlighet att bland 

annat få undervisning genom sånger och då lättare kunna uttrycka sina känslor till Gud. 

 

1Halleluja! 

Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans höga himmel. 

2Prisa honom för hans mäktiga gärningar, prisa honom för hans väldiga storhet. 

3Prisa honom med hornstötar, prisa honom med harpa och lyra, 

4prisa honom med tamburin och dans, prisa honom med strängaspel och flöjt, 

5prisa honom med klingande cymbaler, prisa honom med jublande cymbaler. 

6Allt som lever och andas skall prisa Herren. Halleluja! (Bibel 2000, gamla testamentet)   

 

Tillbedjan genom musik och sång har alltid varit en av de största och mest centrala 

former av tillbedjan inom kristenheten. Sång och musik som ett hjälpmedel för att lättare 

kunna uttrycka sina känslor. (Moberg 2013) Som det ovanstående bibelcitatet beskriver 

och det är bara en av många verser ur bibeln där sång och spel lyfts fram som ett viktigt 

element i tillbedjan till Gud. Ett ytterligare citat som visar på hur central sången och 

musiken är för kristenheten kommer från Kolosserbrevet 3:16:  

  Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och 

sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. (Bibel 2000, nya testamentet) 

Ytterligare en vers som uppmanar till sång utrycks så här i Efesierbrevet 5:19:  

 

...så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger,  

och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. (Bibel 2000, nya testamentet) 

  

Dessa verser är som sagt bara ett axplock av alla där just tillbedjan genom sång och 

musik uppmuntras att användas till Guds ära. Och dessa verser har ända sedan de 

författades varit aktuella likaså ämnet lovsång och tillbedjan bjuder ständigt in till 

diskussion och debatt inom kristenheten idag. Men vad är då lovsång och tillbedjan och 

vad innebär det? Och kanske främst vad har den för syfte och mening? Det är utifrån 

dessa frågor som föreliggande undersökning kommer utgå. Vad är det att tillbe genom 

musik och sång, men också vad lovsång är tänkt att vara och vilken betydelse den får för 

den gudstjänstfirande? 
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Ellen Vingren (Vingren, 2017) har skrivit i sin masteruppsats; Lovsångsledaren –en 

”prayer intercessor” publicerad 2017, om just ämnet lovsång, där hennes största fokus 

ligger på vilken syn olika lovsångsledare har på lovsång. Vingrens (2017) resultat visar 

på att lovsången, är och blir för informanterna i hennes forskning något mer än bara 

musik, det handlar om en livsstil, där lovsången blir ett hjälpmedel likt det Moberg 

(2013) skriver, att nå ett högre mål och att göra tillbedjan till en livsstil. Men också att 

lovsång genom sånger inte bara är det enda sättet att tillbe på utan att begreppet är 

polyfoniskt, (Rathe, 2014) ett begrepp som har olika innebörder. Det är just dessa olika 

innebörder, alltså vad lovsången betyder för de intervjuade personligen som är fokus för 

föreliggande undersökning.  

 

Matt Redman (2004) som är en av vår tids mest kända lovsångsledare och låtskrivare, 

skriver i sin bok ”På helig mark”:  

Det har hänt att människor visat mig lovsånger och sagt: ”det här är jättebra”… 

texterna är så jordnära att man inte ens kan veta att de är riktade till Gud. Det kunde 

lika gärna vara en vanlig popsång eller kärlekssång. Nu antar jag att vad de är ute 

efter är kulturell relevans, och det är något bra, men det finns en högre strävan i 

lovsång än kulturell relevans, och det är Guds härlighet.  

(Redman, 2004) 

Finns förståelsen för storheten i vad det innebär att sjunga lovsång till Gud, eller brukas 

sångerna för att en sång bara är fin. Ovanstående exempel får än en gång visa på och 

beskriva ansatsen i denna uppsats och varför den anses viktig att skriva. Är lovsången det 

den verkligen är tänkt att vara? 

I en tidigare av mig skriven B-uppsats vilken handlade om anledningen till varför 

människor väljer att besöka en gudstjänst på en söndag. Där undersökningens fokus låg 

på, vilka faktorer anser besökaren vara viktiga för ett meningsfullt besök. Detta vill jag 

gärna spinna vidare på i denna uppsats men lite djupare och titta på just vilken roll 

lovsången spelar för den gudstjänstfirande och varför man väljer att delta i lovsången 

under gudstjänsten. Detta har mynnat ut i tre frågeställningar: (1) Hur upplever personer i 

olika åldrar i en frikyrkoförsamling lovsången i gudstjänsten? (2) Vilken betydelse har 

lovsången för personer i olika åldrar i en frikyrkoförsamling personligen? Och (3) Hur 

kan en religionsvetenskaplig belysning av de intervjuade personernas erfarenheter 

användas i den frikyrkliga debatten om musiken i gudstjänsten? 

 

 

  



 3 

2.Bakgrund och relevans  
 
I detta kapitel presenteras en kort bakgrund om lovsångens framväxt, men också vilken 

funktion lovsången anses och bör ha. Ämnet lovsång och tillbedjan har alltid väckt 

debatter och därför avslutats kapitlet med att visa vissa utdrag på hur debatten i Sverige 

idag går. 

 

2.1 Lovsångens framväxt 

Historiskt har sången och musiken alltid varit en stor och central del av kristenheten och 

kyrkans liv. Den bidrar till att skapa en identitet av tillbedjan både för individen men 

också för församlingen (Ingalls, 2008). Likaså har lovsången en undervisande funktion, 

den är teologisk. (Moberg, 2013) Likt de i inledningens nämnda bibelverser, blir det ord 

som stryker under lovsångens syfte. Uttryck som psalm, sång och hymner har alltid 

förknippats med kyrkan och som samlingsord för musiken inom kristenheten. Professor 

Lionel Adey (1986) skriver i sin bok Hymns and Christians myth att: ”Från begynnelsen, 

fyllde kristna psalmer vissa bestämda funktioner – hyllning, förundran, mytens grundare 

och firandet av grundandet och av lovsång till kyrkan”. (Adey, 1986) 

Professor Pete Ward vid Durham universitet forskar bland annat på populärkultur och 

teologi och skriver om lovsång, att under 1960–70 talet började man utveckla modern 

popmusik där man kombinerade rockmusik med kristna texter. Traditionen att sjunga 

psalmer har alltid varit karaktäristiskt för den evangelikala kyrkan, som ett sätt att sträva 

efter förnyelse. I kyrkans jobb bland de unga anammade man denna tradition men 

anpassade den till en yngre generation. I och med den ständiga tillväxten av lovsång och 

den kristna musikens inflytande så kunde kyrkor nu anställa lovsångsledare på heltid. 

Detta gav lovsångsmusiken en stor fördel, som aldrig förr kunde man nu höja den 

musikaliska nivån på musiken. (Ward, 2005) 

 

Nu började man också mer ofta som musiker att resa tillsammans med en predikant vilket 

bidrog till att sånger spred sig snabbare och lättare. Dessa två senast nämnda faktorer 

kom att mer eller mindre krävas för att en sång eller en skiva vid denna tidpunkt skulle 

sälja. Ward (2005) skriver också att man började tidigt utveckla synen på lovsången och 

därigenom göra den kommersiell, och även hela kyrkan för den delen. Detta som ett led i 

att göra kyrkan tillgänglig för den unga generationen. Här blev musiken den naturliga 

bryggan för det. (Ward, 2005) 

Tidigt uppkom även radiokanaler, tv-kanaler, skivbolag och tidningar som gjorde 

musiken mer tillgänglig vilket även det bidrog till kommersialiseringen av musiken och 

inte minst Internets genombrott blev en viktig faktor. Den dagen då kristna gjorde den 

kristna musiken, lovsången och tillbedjan till att bli en ”konsumentvara” drogs man 

direkt in i ett konsumentsamhälle menar Ward (2005) och blev samtidigt beroende av att 

producera för att sälja. Man såg denna utveckling som ett medel för att lättare kunna 

sprida kristendomens budskap. Den utveckling som började på 60–70 talet har fortsatt än 

idag och har inte på något sätt mattats. (Ward, 2005) 
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Samma utveckling som Ward (2005) beskriver kom att ske även i Sverige under 70-talet. 

Sune Fahlgren (2013) utvecklar detta. Det som vi kallar lovsång kom först att uppstå som 

unisona sånger, alltså sånger som sjungs gemensamt av församlingen. Det har varit så 

rent historiskt och är så än i dag. (Fahlgren, 2013) 

 

Lovsången i Sverige kom främst att växa fram inom kyrkans mer karismatiska rörelser 

och bygger mycket på bibelord vars texter riktar sig till Gud. Det som i mångt och 

mycket har kännetecknat den frikyrkliga gudstjänstmusiken har varit att en kör har lett 

sången, detta finns så klart kvar men har mer och mer ersatts av ett lovsångsteam. 

(Fahlgren, 2013) 

 

2.2 Lovsångens funktion 
 

Pete Ward (2005) utvecklar detta vidare i sin bok där han skriver att trots att Gud alltid är 

närvarande, i alla livet situationer, vardag som i söndagens gudstjänst. Så har vi ett behov 

av att det alltid skall vara ”här och nu”. Ward (2005) menar att ofta fastnar man i att det 

skall vara under vissa stunder, då vi kan möta Gud. Mänskan strävar ofta efter och ber att 

Gud skall ta oss till den plats där han är, istället för att veta att han är närvarande i detta 

nu, alltid, i alla livets områden (Ward, 2005). Fokus ligger här på att inte begränsa Gud 

efter ens egna begränsningar och ramar utan försöka leva med Gud i allt.  

 

Professor Anders Ekenberg (Ekenberg, 1984) i sin bok ”Det klingande sakramentet” 

ställer frågan: varför använder vi oss av musik i gudstjänsten? Jo menar han att sången 

skall vara ett medel för hela människans inriktning mot Gud, ett uttryck för att man blivit 

uppfylld av Guds ande. Det gäller att sjunga mer med hjärtat än med rösten.  

I människan som varelse är det av antropologistiska skäl som vi sjunger och därför har 

musiken en så naturlig del i en kristen gudstjänst. Ekenberg (1984) menar vidare att det 

ligger nerlagt i människans natur att sjunga. Detta är ju såklart inte unikt för kristna utan 

detta förekommer inom alla religioner men även på fester, högtider och sportevenemang 

vilket ännu mer styrker under att alla har sång nedlagt i generna. Men musik är för kristen 

tro lika given som att Gud skapade och uppehåller världen. Liksom hela den mänskliga 

tillvaron har musiken enligt kristen övertygelse som yttersta mål att Gud skall bli 

förhärligad. (Ekenberg, 1984) Detta understryker även Mobergs resultat, att musiken får 

ett högre syfte och gör det lättare att uttrycka känslor. (Moberg, 2013) 

 

Ytterligare två röster kommer från Matt Redman och Tim Hughes, två av vår tids mest 

kända lovsångsledare, vilka ringar in mycket av syftet med föreliggande studie och vilket 

gör att fenomenet lovsång är värt att undersökas. Redman (2004) skriver att när vi samlas 

till gudstjänst är det inte bara till en kyrkolokal vi kommer, utan vi kommer inför Guds 

egen tron. Tappar vi bort detta, tappar vi bort kärnan och det majestätiska i tillbedjan. 

(Redman, 2004) 

 

Tim Hughes (2005) säger så här; lovsång handlar om något mycket mer, det handlar inte 

om att för en stund samlas och sjunga några sånger utan att tillbe Gud med hela ens liv. 

Med allt vad det innebär. Då blir stunden i kyrkan tänkt att vara nått helt annat än vad vi 

många gånger gör den till. Och det stoppar inte när sångerna klingat ut utan det fortsätter 

också utanför kyrkans väggar, i allt du gör i din vardag. (Hughes, 2005) 
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2.3 Hur går debatten idag?  

 

Lovsång och tillbedjan är ett ständigt återkommande ämne som väcker debatt inom 

kristenheten idag. Den plattform där debatten oftast syns i Sverige är i kristna 

dagstidningen Dagen. En debatt som senast blossade upp kring ämnet och då främst 

betydelsen av den gemensamma sången publicerades i december 2014 och en liknande 

debatt november 2017. Det går inte här visa på hela debatten och utförligt presentera alla 

röster, men det ger en inblick i hur samtalet går och några av de olika dragningarna som 

råder kring musikens och lovsångens roll, betydelse och plats i just gudstjänsten. Här 

följer ett kortare sammandrag av vad som sagts i debatten: 

 

Samtidigt måste man se det problem som lovsångskulturen har orsakat i våra 

församlingar (…) Körer var tidigare ett starkt inslag i gudstjänsterna. De är 

numera borta, orkestrar likaså (…) Hymner, vanliga sånger och psalmer har 

kastats på sophögen. Klassiskt utbildade musiker har heller ingen plats längre i 

en församling. Ska man få sjunga, måste man vara med i lovsångsteamet, och 

behöva foga sig i en musikstil som ligger oerhört långt ifrån det man känner sig 

komfortabel med (…) (Anette och Anders, Lovsången en tillgång men även ett bekymmer. 

Tidningen Dagen 2014, 4 december) 

(…) lovsångsteam har blivit en slags elitgrupp, men också en maktfaktor, så att 

en annan musikstil inte har något som helst värde i ett möte (…) Vi är helt och 

hållet för en andefylld lovsång, bra utförd och med bra texter, men mångfalden 

måste finnas med (…) (Anette och Anders, Lovsången en tillgång men även ett 

bekymmer. Tidningen Dagen 2014, 4 december) 

(…) Vad är lösningen? Man skulle exempelvis önska att de äldre åtminstone 

försökte sjunga med i lovsången i stället för att bara sitta med en uttråkad 

uppsyn. Man kan ju faktiskt helt enkelt prisa och lova Gud i kyrkbänken, även 

om man har svårt att hänga med i de mer moderna tongångarna…Det skulle 

kunna bidra till att göra det lite lättare för ungdomarna som leder den. Kanske 

skulle man då också få uppleva en annan attityd från det yngre gardet, med 

minskade motsättningar som resultat (…) (Anette och Anders, Lovsången en tillgång 

men även ett bekymmer. Tidningen Dagen 2014, 4 december) 

En annan röst kommer ifrån Nils-Börje Gårdh, kristen sångare och debattör, han 

utrycker sig så här i en artikel även den publicerad i Dagen, november 2017. Hans tankar 

i debatten väcks efter ett besök på en gudstjänst. 

 

Men… Varför bara lovsång? Jag vill ha mer! Mycket mer! Jag vill ha unison 

sång, sånger som lyfter där alla kan vara med och sjunga. Körsång, 

Blåsorkester, Gospelkör, Orgelklang, Solister. Snälla, avfärda mig inte nu som 

en gammal gnällig gubbe som inget begriper. Jag förstår att lovsången har sin 

plats i gudstjänsterna – men den kan inte täcka alla musikaliska behov. Det blir 

för enkelriktat och tjatigt. (Nils-Börje Gårdh, Variera sången i kyrkan. Tidningen Dagen 

2017, 1 november) 
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Både artikeln från 2014 och 2017, visar på behovet av en mångfald inom våra 

gudstjänster idag. Den musikaliska mångfalden väcker här debatt. Men likaså syftet 

varför vi använder musik i våra gudstjänster men också varför den bör som tidigare 

nämnt vara bred och varierad vilket lättare gör den tillgänglig för alla. N-B Gårdh 

menar vidare: 

Lovsången har sin plats men den är mer inriktad för oss redan troende (…) Det 

handlar om att få in mångfalden i kyrkan igen (…) Varför tycker jag då att 

detta är så betydelsefullt? Jag ser flera anledningar till att det är viktigt att 

verka för ett bredare och mer varierat musikliv. Det för mig viktigaste skälet är 

att musikens uppgift i kyrkan framför allt är att vara evangeliserande. (Nils-Börje 

Gårdh, Variera sången i kyrkan. Tidningen Dagen 2017, 1 november) 

 

Som ett svar på Gårdhs artikel skriver Lars Pettersson, kristen lärare och 

musikförläggare. Han ger sin bild av musikens och lovsångens plats i gudstjänsten, 

vilket bidrar till en dragning de båda debattörerna emellan. Här följer ett kort utdrag 

ur Petterssons artikel; 

 

(…) Låt mig, för säkerhets skull börja med att slå fast att i min värld är 

musikalisk mångfald en självklarhet. Och jag skriver inte för att försvara den 

musikaliska genre som kallas lovsång (…) Resonemanget i Gårdhs debattartikel 

återkommer med jämna mellanrum. Det bygger på ett stort missförstånd. Låt mig 

belysa detta med ett antal påståenden: 1) Människan högsta, största och första 

uppgift är tillbedjan…Lovsången är inte för oss utan för Gud…2) Tillbedjan 

kommer före mission. Gårdh menar att ”musikens uppgift i kyrkan framför allt är 

att vara evangeliserande”. Mission behövs för att tillbedjan saknas. Tillbedjan 

kommer före mission…3) Lovsången är ett gensvar… (Lars Pettersson, Lovsången är 

inte till för oss utan för Gud. Tidningen Dagen 2017, 14 november) 
 

(…) Det är det speciella med lovsången som skiljer den från all annan sång. I 

allsången ligger fokus på sången, att sjunga med. I lovsången är fokus på Gud (…) 

4) Det handlar inte om oss (…) då blir gudstjänsten underhållning och vi blir 

konsumenter (…) Där gror missnöjet: fel sånger, för ensidigt musikutbud, för lång 

predikan... Om vi börjar i rätt ände – vi kommer för att ge (Rom 12:1, bibel 2000) i 

stället för att få – så kan vi ha solosång, duettsång, körsång, det vill säga ett rikt 

utbud av musikalisk mångfald i gudstjänstlivet. (Lars Pettersson, Lovsången är inte till för 

oss utan för Gud. Tidningen Dagen 2017, 14 november) 

 

Detta blir en debatt om i grunden lovsångens och musikens syfte. Att musiken har en 

given plats i gudstjänsten och att den kräver en mångfald, där råder ingen tvekan, 

utan här förs en debatt kring hur vi ser på musikens och lovsångens funktion. Varför 

lovsjunger vi? En sista röst kommer från Mattias Martinsson, pastor och en av 

Sveriges idag mest kända lovsångsledare. Han ringar in begreppet lovsång så här; 

 

Ja, lovsång är att med hela livet peka på Gud. I allt man gör. Men det är också ett 

sätt för oss troende att ge något tillbaka till Gud. I Sverige har vi nästan gjort 

lovsång till en musikstil, men det är mycket större än så (…)  
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Bibeln uppmanar oss att sjunga ”hymner, psalmer och andliga visor” och för hans 

del kan vi lika gärna sjunga psalmer som lovsånger (…) - Ja, i mitt hjärta är det 

ingen skillnad. Jag tror att lovsång är en förnyelse av den gamla psalmtraditionen. 

Men psalmerna väcker känslor i oss som skapar trygghet, inte som nostalgi utan 

som en påminnelse om att det vi sjunger är sant (…) - Den kommer säkert att ta nya 

musikaliska vägar, vilket är positivt. Det viktigaste är att vi kristna vet att vi är 

skapade för att lovsjunga Gud. (Mattias Martinsson, Lovsång är mer än en musikstil. 

Tidningen Dagen 2014, 4 december) 

 

Detta var bara några av de röster och strömningar som går i debatten kring lovsången och 

musiken i Sverige idag. Det är som sagt inte frågan om musikens vara eller icke vara, 

utan det centrala i frågan blir, i vilket syfte lovsånger sjungs.  
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3. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur aktiva gudstjänstsdeltagare i olika åldrar 

upplever lovsången i gudstjänsten och vilken betydelse den har för dem personligen. 

Utifrån tidigare presenterad debatt om hur vissa dragningar ser ut inom den svenska 

frikyrkan idag och hur synen är på lovsångens funktion och plats. Där mycket av debatten 

handlar om musikstil men ändå mynnar ut i att lovsångens syfte oavsett är och bör vara 

den samma, att tillbe Gud. Det är just utifrån det syftet som denna studie kommer bygga 

på. Alltså hur ser sju olika gudstjänstdeltagare i olika åldrar på lovsången i gudstjänsten 

och vilket syfte anser de att lovsången har och betyder den för dem.   

I Moberg (2013) avhandling Piety, Intimacy and Mobility – A Case Study on Charismatic 

Chistianity in Present Day Stockholm visar hennes resultat på att lovsången har en central 

plats i gudstjänsten och att lovsången blir ett hjälpmedel för att skapa en tillbedjande 

identitet. (Moberg 2013). Likaså det som Ellen Vingren (2017) skriver i sin undersökning 

Lovsångsledaren –en ”prayer intercessor” att musiken blir till ett verktyg att nå ett högre 

mål, men också att lovsången bidrar till ett gemenskapande (Vingren, 2017). Forskare 

Monique Ingalls (2008) menar i hennes avhandling Awesome in this place: Sound, Space 

and Identity in Contemporary North American Evangelical Worship, att lovsången har 

för syfte att vara identitetsskapande. (Ingalls; 2008). 

Både Vingren (2017) och Ingalls (2008) har sitt fokus på vad främst lovsångsledare säger 

om lovsångens syfte. Men vad säger de som blir ledda i lovsång och tillbedjan. Detta blir 

positionen för denna undersökning. Hur upplever gudstjänstbesökare i olika åldrar 

lovsången i gudstjänsten personligen.  Och vilka skillnader kan hittas mellan de olika 

åldrarna och generationerna hos de intervjuade. 

 

 

 

 

3.2 Frågeställningar 

Utifrån undersökningens syfte leder det till frågeställningarna: 

 Hur upplever personer i olika åldrar i en frikyrkoförsamling lovsången i 

gudstjänsten?  

 

 Vilken betydelse har lovsången för personer i olika åldrar i en frikyrkoförsamling 

personligen? 

 

 Hur kan en religionsvetenskaplig belysning av de intervjuade personernas 

erfarenheter användas i den frikyrkliga debatten om musiken i gudstjänsten? 
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4. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
När det gäller tidigare forskning inom området finns det en del skrivet med många olika 

infallsvinklar. Den tidigare forskning som presenteras här är allmänt om lovsång och 

tillbedjan och främst ur ett svenskt perspektiv, men även några studier gjorda utomlands. 

Urvalet av den tidigare forskningen presenterar lovsång både i perspektiv av att vara 

inom kyrkan men också när den kommer utanför kyrkans väggar. 

Tomas Bossius (2001), forskare vid Göteborgs universitet har skrivit ett kapitel som heter 

”Shout to the Lord: Christian Worship - Music as Popular Culture, Church Music, and 

Lifestyle” i boken Religion and Popular Music in Europe (2011) där han beskriver 

lovsång som “sacred devotional music” (”heligt hängiven musik”, fri övers) I sin text menar 

Bossius att man bör se lovsång och tillbedjan i ett bredare perspektiv än bara sång och 

musik vilken är hemmahörande inom kyrkans väggar eller i en gudstjänst. Den funktion 

som Bossius menar att lovsångsången bör ha är ur en populärkulturell kontext, med en 

tillhörande popkulturell stil, där funktionen blir att verka som en bön genom toner. 

(Bossius, 2001) 

 

I Jessica Mobergs (2013) avhandling Piety, Intimacy and Mobility – A Case Study on 

Charismatic Chistianity in Present Day Stockholm, har hon gjort en sociologisk studie 

genom intervjuer och observationer i församlingen New life. I Mobergs studie använder 

hon sig av definitionen av musik som ”contemporary worship music” (lovsång och musik 

som anses vara samtida, fritt övers) används för att uttrycka sina känslor för Gud. För de 

intervjuade i Mobergs studie är musiken någonting centralt för gudstjänsten. Hon lyfter 

fram musiken och menar att den bidrar till att till viss del forma en livsstil, för 

informanten men också för församlingen, där syftet med musiken får ett teologiskt syfte. 

Musiken i sig blir undervisande. (Moberg, 2013) 

 

Författare Anders Ekenberg (Ekenberg, 2014) utrycker det så här i sin bok, Det klingande 

sakramentet. Varför använder vi oss av musik i gudstjänsten? Jo ”Sången skall vara ett 

medel för hela människans inriktning mot Gud, ett uttryck för att man blivit uppfylld av 

Guds ande. Det gäller att sjunga mer med hjärtat än med rösten”. Vidare skriver 

Ekenberg; I människan som varelse är det av antropologistiska skäl som vi sjunger och 

att musik ingår i en kristen gudstjänst. Det ligger i människans natur att sjunga. Detta är 

ju såklart inte unikt för kristna utan detta förekommer inom alla religioner men även i 

profana sammanhang som högtider och sportevenemang vilket bara styrker att alla har 

sång nedlagt i generna. ”Hela den mänskliga tillvaron har genom musiken som yttersta 

mål att förhärliga Gud.” (Ekenberg, 1984) 

 

Vidare forskning kommer från ett amerikanskt perspektiv, vilket skiljer sig en hel del 

ifrån den svenska kontexten, men Monique Ingalls (2008) som är forskare i 

musikvetenskap vid Baylor University, visar i hennes avhandling, Awesome in this place: 

Sound, Space and Identity in Contemporary North American Evangelical Worship ändå 

på fenomenet lovsång och vad det är. Till skillnad från denna studie har hon riktat in sig 

på vad lovsångsledare säger om lovsång, hon menar att stil och repertoar spelar en stor 
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för hur människor upplever lovsång, just för att lovsång genom sång och musik har en 

sådan stor plats när vi möts till gudstjänst.  

Lovsångens funktion i en församling menar Ingalls också har för syfte att forma en 

församlings identitet, detta har hon sett genom att titta närmare på vilken stil och plats 

lovsången har gentemot evangelikal identitetsskapande. (Ingalls, 2008) 

 

I Ellen Vingrens (2017) masteruppsats Lovsångsledaren –en ”prayer intercessor” 

publicerad 2017 behandlar hon också lovsångsledares syn på lovsång, dess roll och 

funktion. Vingren har på ett kritiskt sätt diskuterat förståelsen av begreppet lovsång och 

dess funktion i en frikyrklig gudstjänst idag. Hon har likt min undersökning utgått ifrån 

vad hon kallar olika betoningar på vad lovsång kan vara. Alltså olika teman. De 

betoningar som framkom utifrån Vingrens undersökning var (1) Gudsmöte; (2) Process; 

(3) Gemenskapande; (4) Det profetiska (hämtat från informanternas egna uttryck); och 

(5) Konstnärlighet. Resultatet av Vingrens studie visar på att ”musiken är ett verktyg för 

att nå det högre målet; församlingens tillbedjan eller bön”, men också att lovsång bidrar 

till ett gemenskapande. Likaså visar Vingrens resultat på att det även finns ett bredare 

mål med begreppet lovsång och tillbedjan, nått som ligger bortom sången och musiken. 

Målet att leva hela sitt liv som en lovsång till Gud. Vilket gör begreppet polyfoniskt, 

alltså det finns många sidor av begreppet. (Vingren, 2017) 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med undersökningen är att försöka finna svar på hur några aktiva 

gudstjänstdeltagare ser på lovsångens funktion. Men också vad den betyder för dem 

personligen. Närmare bestämt utifrån frågeställningarna; (1) Hur upplever personer i 

olika åldrar i en frikyrkoförsamling lovsången i gudstjänsten? (2) Vilken betydelse har 

lovsången för personer i olika åldrar i en frikyrkoförsamling personligen? Och (3) Hur 

kan en religionsvetenskaplig belysning av de intervjuade personernas erfarenheter 

användas i den frikyrkliga debatten om musiken i gudstjänsten? 

För att sätta in det insamlade materialet i ett sammanhang och för att vidare kunna tolka 

det så har en teori skapats som svarar gentemot undersökningen och ovanstående 

frågeställningar och mot den mäts sedan det analyserade materialet. Resultatet redovisas 

sedan tematiskt, utifrån teorins olika vinklar.  

 

Alan Rathes (2014) forskning; Evangelicals, Worship and Participation har kartlagt hur 

amerikanska kristna har påverkats av och hur deras syn är på tillbedjan utifrån de 25 mest 

inflytelserika utgivna böcker som behandlar just ämnet tillbedjan, utgivna mellan åren 

1980–2010. Utifrån sin forskning menar Rathe att det finns många vinklar av vad lovsång 

och tillbedjan kan vara. Hans undersökning visar på ett nära samband mellan både kyrkan 

och kristenheten idag och dess lovsånger. Rathes forskning bygger på att det finns många 

olika synsätt på tillbedjan, han menar att det finns en polyfoni i begreppet, alltså flera 

”stämmor”. Trots att Rathes forskning utgår ifrån en amerikansk kontext så går hans teori 

att sätta in på just lovsång som begrepp, där lovsången och tillbedjan blir, kortfattat ett 

sätt att sätta fokus på Gud, därför blir Rathes forskning hållbar att använda även om 

föreliggande undersökning utgår ifrån en svensk frikyrkokontext som i många fall 

kulturellt skiljer sig ifrån den svenska men där lovsången och tillbedjan strävar mot 

samma mål. (Rathe, 2014) 

 

När Rathes talar om att det finns många olika vinklar av begreppet lovsång, nämner han 

främst en teologisk vinkel men likaså är den personlig. (Rathe, 2014)  

 

Just denna stora mångfald av stämmor går det att finna i mitt analyserade material, främst 

på det personliga planet. De flesta respondenterna talar om lovsång och tillbedjan i 

personliga termer. Vad det betyder för dem. Därför blir Rathes (2014) forskning en bra 

mätare gentemot mitt resultat, främst för att alla de fem vinklar som Rathes (2014) 

forskning presenterar går att finna och i princip rakt av överföra på min studie, om än 

vinklarna i denna studie är benämnda i annan form. Här näst redovisas de fem vinklar 

som blir studiens teoretiska ramverk vilket mitt material sedan mäts emot. 

 

De fem vinklar eller” stämmor” som Rathe lyfter fram som ett resultat av sin forskning är 

(1) The All-of-Life Emphasis, (2) The Gathered Devotion Emphasis, (3) The Sacramental 

Recovery Emphasis, (4) The Evangelistic Worship Emphasis och (5) The Organically 

Missional Emphasis. (Rathe, 2014: 67–179) 
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Med vinkel 1 (The All-of-Life Emphasis) menas att lovsången är en del av hela livet, allt 

vi gör, gör vi i tillbedjan. Här handlar det inte bara om sången eller musik i sig, utan det 

handlar om att med sitt egna liv skapa en identitet och en livsstil som präglas av Gud. Att 

genom sina gåvor, talanger eller sitt sätt att tänka och agera, mentalt som fysiskt, göra det 

för att tillbe Gud. (Rathes, 2014: 67–179) 

 

Vinkel 2 (The Gathered Devotion Emphasis) står för att lovsången blir till en förenande 

faktor för församlingen, den skapar gemenskap. Då man som församling samtidigt 

stämmer in i lovsången bidrar det till en delaktighet och en samhörighet, både som grupp 

eller ”syskon i Herren” men också en som ett sätt att få möta Gud tillsammans och då 

samtidigt bli en del av en världsomspännande kyrka som också tillber samma Gud. 

Lovsången blir relationell. Vilket blir extra påtagligt under just en 

söndagförmiddagsgudstjänst då oändligt många människor runtom i världen samlas och 

firar gudstjänst samtidigt. (Rathes, 2014: 67–179)  

 

Med vinkel 3 (The Sacramental Recovery Emphasis) menas att det finns en sakramental 

syn på lovsången där sakramentet blir en viktig faktor för tillbedjan och sitt sätt att delta. 

Sakrament är en slags helig handling, en rit eller ritual där Gud själv ”medverkar”. Till 

exempel nattvarden där du får ta del av Jesu kropp och blod. Denna aspekt innehåller ett 

materiellt element. Rathe menar likväl att det kan vara om en fysisk handling genom att 

du utför en konkret handling men likaså ett engagemang som utåt sett verkar passivt. 

Rathe benämner det som ”den inre aktiviteten”. (Rathes, 2014: 67–179) 

 

Rathes vinkel 4 (The Evangelistic Worship Emphasis) handlar om att lovsången och 

tillbedjan skall finnas och vara tillgänglig för alla både den vana lovsjungaren men 

kanske främst menar Rathe här den icke kyrk vana, eller ”sökaren” som Rathes använder. 

Där lovsången och musiken upplevs av sökaren som lättillgänglig och förståelig, men 

likaså innerlig och att den får den särställning som lovsången och tillbedjan till Gud, som 

den bör ha. (Rathes, 2014: 67–179) 

 

Den 5 (The Organically Missional Emphasis) menar att lovsången får en missionär 

vinkel, alltså mer av en undervisande och budskapsspridande karaktär. Lovsången blir 

teologisk där både musiken men främst texterna beskriver eller berättar om något och här 

lyfter Rathe fram det som bibeln kallar, missionsbefallningen, uppdraget att gå ut i hela 

världen och göra alla folk till lärjungar. Detta är inget som bara hör hemma på en 

gudstjänst utan blir till en riktlinje för hela livet och vardagen. (Rathe, 2014: 67–179) 

 

Dessa av Rathe (2014) fem vinklar blir det teoretiska bollplank som mitt material får 

studsa emot, då det går att finna många av dessa vinklar i mitt analyserade material och 

en del är rakt överförbara, om än teman med andra benämningar.  

Rathes (2014) forskning anses även vara lämplig som teoretiskt bollplank då hans 

undersökning baseras på just vad lovsång och tillbedjan har för betydelse, trots att hans 

forskning bygger på och utgår ifrån böcker och intervjuer, så gör det att hans material går 

och tåls att jämföra med min studie. (Rathes, 2014: 67–179) 
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6. Metodologisk ansats och val av metod 

Metoden för den föreliggande undersökningen är en kvalitativ intervjustudie. Vilket ger 

undersökningen en kvalitativ karaktär. I en kvalitativ metod utgår forskaren ifrån en 

större mängd insamlad information, som sedan analyseras för att försöka förstå 

verkligheten. Metoden behöver inte bara innefatta intervjuer utan kan också innebära 

analysen av olika sociala interaktioner eller observationer av olika slag. Lite förenklat blir 

därför syftet med den kvalitativa metoden och kvalitativa intervjuer att försöka förstå det 

material som analyseras (Fejes & Thörnberg, 2009). Patel & Davidsson (2014) menar 

också att syftet med metoden är; ”att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, eller 

uppfattningar om ett visst fenomen” (Patel & Davidsson, 2014). Enligt Bryman (2013) är 

det centrala i den kvalitativa forskningen, ”det talade ordet”. (Bryman, 2013). Denna 

metod blir till en hjälp för att lättare kunna söka svar på de frågor som efterfrågas. 

Studien bygger på intervjuer och då intervjuer i semistrukturerad form. Det innebär att 

forskaren gör frågor utifrån olika teman som blir relevanta för undersökningen och som i 

sin tur ligger till grund för intervjun. Här ges också möjligheten för intervjupersonen att 

helt svar med sina egna ord (Patel & Davidsson, 2014). Frågorna för denna studie är 

därför utformade så att respondenterna måste och kan ge svar ur ett bredare perspektiv, 

inte bara raka enkla svar, vilket i sin tur leder till mer nyanserade svar. Intervjuformens 

karaktär blir mer av ett samtal mellan två parter. (Patel & Davidsson, 2014).  

En viktig sak när man använder sig av semistrukturerade intervjuer är att intervjuerna 

spelas in. Att spela in intervjuerna gör det lättare att ge den intervjuade ett större fokus. 

Men också för att respondenten inte skall distraheras på olika sätt, genom att intervjuaren 

till exempel för anteckningar men också för att forskaren skall kunna vara mer vaksam på 

svaren och eventuella följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

 

6.1 Analysverktyg 

Ett metodiskt verktyg kommer användas vid analysen av det insamlade materialet som 

sedan presenteras tematiskt. Enligt Hayes (2000) innebär en tematisk analys att först 

samla in och bearbeta data för att göra den användbar för en analys, tillexempel när 

intervjuer används, transkribera intervjuer. När transkriberingen är gjord skall allt 

material läsas igen, för att under läsningen anteckna relevanta och för undersökningen 

intressanta faktorer. Sedan bör noteringarna läsas för att under tiden sorteras en första 

gång i teman som har övergripande men gemensamma beröringspunkter.  

Efter detta moment, läses materialet igenom ytterligare en gång som nu är färdigsorterat 

och nu med avsikt att hitta än mer gemensamma punkter för varje tema.  

Nu får man fram de slutgiltiga temana, det genom att använda allt material som varje 

tema fått sig tilldelat. Här bör man också med fördel namnge varje tema för att lättare 

veta vad varje tema representerar. För att sedan ytterligare stärka och lyfta fram varje 

tema, används citat från det analyserade materialet i texten där respektive tema 

behandlas. (Hayes, 2000). 
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Likt det Hayes beskriver har jag för min undersökning använt mig av de steg som Hayes 

lyfter fram som viktiga i en analys av de insamlade materialet. Efter att intervjuerna var 

gjorda, transkriberades materialet och anteckningar för att göra det möjligt för en första 

genomläsning och analys och stegvis med hjälp av Hayes kom den slutgiltiga analysen att 

göras, vilket redovisas i resultatkapitlet. Materialet har sedan ställt emot studiens 

teoretiska ramverk. 

 

 

6.2 Urval 

Undersökningen är avgränsad till att undersöka lovsångens syfte och funktion som 

tillbedjansform, alltså tillbedjan genom sång och musik i gudstjänsten. Studiens urval 

omfattar sju personer, varav tre kvinnliga och fyra manliga, som alla är och varit aktiva 

gudstjänstbesökare i minst fem år. För att få ett så representativt urval som möjligt utifrån 

undersökningens omfattning sträcker sig åldrarna på personerna då intervjuerna 

genomfördes ifrån 23 år till och med 85 år. Den yngsta deltagaren, respondent 1, är en 

man 22 år gammal. Respondent 2 är en man 23 år gammal, Respondent 3 är en man 38 år 

gammal. Respondent 4 är en kvinna 52 år gammal. Respondent 5 är en kvinna 69 år. 

Respondent 6 är en man 71 år och respondent 7 en kvinna 85 år. Undersökningen 

begränsar sig till ett och samma samfund, Equmeniakyrkan, (före detta svenska 

missionskyrkan) där alla de tillfrågade är medlemmar. Att få ett så brett spann som 

möjligt på åldrarna ger en bredd och bidrar till att olika generationer är representerade.  

Efter att urvalet av informanter var gjort, tillfrågades dessa om de kunde tänka sig vara 

med i undersökningen i form av en intervju. Vid samma tillfälle fick de tillfrågade 

samtidigt ta del av syftet med undersökningen och hur intervjuerna skulle gå till. Alla de 

tillfrågade svarade där och då ja till att delta i undersökningen, då bestämdes även datum, 

plats och tid för intervjun.  

 

De tillfrågade respondenterna, vilken läsaren bör ha med sig i den fortsatta läsningen av 

denna studie är att det finns en tidigare relation mellan mig som forskare och de 

tillfrågade respondenterna och de känner mer eller mindre till min position i ämnet som 

ämnas undersökas. Dock anser jag att de frågeställningar som ställs inte direkt har 

påverkat respondenterna, trots min förförståelse i ämnet. Jag vill mena att respondenterna 

inte har valt att inte svara ärligt utifrån den relation som finns med respondenterna 

 
6.3 Genomförande 

 
Först och främst utformades uppsatsens syfte, metod, urval och där efter studiens 

frågeställningar. När urvalet var gjort började arbetet med att utforma en intervjuguide. 

Sen blev de tilltänka informanterna tillfrågade. De kontaktades och under samtalet med 

respektive person delgavs information om syftet med studien, samtidigt bestämdes 

datum, tid och plats för genomförandet av intervjuerna. För varje intervju avsattes en 

timme, vilket ansågs vara nog för att få ett givande samtal och att intervjun inte skulle 

kännas forcerad, men det fanns ändå en tidsram att förhålla sig till. Dock kom varje 

intervju att pågå i ca en halvtimme.  
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Formen för intervjuerna utgick ifrån en semistrukturerad form, vilket innebär att 

intervjufrågorna har en öppen karaktär, vilket i sin tur ger respondenten en stor frihet i 

sina svar. Det som också karaktäriserar semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren 

har möjlighet att ställa följdfrågor, vilket också gjordes. Följdfrågorna kom att formas allt 

eftersom intervjun pågick och utvecklades. (Patel & Davidsson, 2014). 

När alla intervjuer var genomförda börjades arbetet med att bearbeta intervjuerna och 

sedan vidtog analysen av intervjumaterialet. 

 

 

6.4 Validitet och reliabilitet  
 

För en uppsats trovärdighet och hållbarhet behöver den mätas mot främst två faktorer, 

validitet (giltigheten) och reliabilitet (pålitlig). Bryman (2013) skriver om kvalitativa 

intervjuer och menar att det finns inga egentliga rätt och fel i denna typ av intervjuer för 

att det är sedan forskaren som kommer avgöra vad som är relevanta svar eller ej för sin 

undersökning. (Bryman, 2013).   

Det reliabilitet syftar till är att studien skall kunna göra av flera forskare vilka skall få 

fram samma resultat. Detta är viktigt för forskningens tillförlitlighet. (Kvale & Brinkman, 

2014). Reliabiliteten blir också viktig för att undersökningen skall hålla över tid, men 

reliabiliteteten måste också finnas med i varje moment som görs under uppsatsens 

utveckling. Undersökningens validitet står för undersökningens giltighet, sanning och 

riktighet. Alltså tillexempel vilken typ av frågor som ställs, är argumenten hållbara och 

gångbara. Men validiteten avser också att mäta om undersökningen håller det den lovar, 

alltså undersöker studien det den från början var ämnad att göra (Kvale & Brinkman, 

2014). 

De frågeställningar som ställdes till respondenterna har för syfte att ta reda på hur 

personer i olika åldrar ser på och upplever lovsången i gudstjänsten och vad det betyder 

för dem personligen. Därför föll valet av metod på kvalitativa intervjuer. Här blev det 

också viktigt att hela tiden se på validiteten och reliabiliteten så att de finns med i 

studiens alla moment. Stor vikt lades också vid att säkerställa de etiska aspekterna för 

utförandet av varje moment och i behandlingen av det empiriska materialet (Kvale & 

Brinkman, 2014).  
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7. Resultat och analys 
 

Syftet med undersökningen har varit att söka svar på hur sju aktiva gudstjänstdeltagare i 

olika åldrar ser på lovsångens betydelse för gudstjänsten och vad lovsången betyder för 

dem personligen. I följande kapitel presenteras resultatet av det analyserade materialet. 

Först redovisas det som kommer att känneteckna respektive vinkel, för att sedan strykas 

under med några citat. Respektive tema avslutas sedan med en sammanfattning. 

Resultatet presenteras utifrån teorin vilka bygger på Rathes (2014) fem vinklar; (1) The 

All-of-Life Emphasis, (2) The Gathered Devotion Emphasis, (3) The Sacramental 

Recovery Emphasis, (4) The Evangelistic Worship Emphasis och (5) The Organically 

Missional Emphasis. (Rathe, 2014)  

 

7.1 

Rathes vinkel (1) The All-of-Life Emphasis - en lovsång och tillbedjan som rör hela livet. 

Här handlar det inte bara om sången och musiken i sig, utan om mänskans sätt att tänka 

och agera mentalt som fysiskt för att tillbe Gud. Det som kom att lyftas fram under denna 

vinkel, är främst att lovsången och tillbedjan upplevs som en känsla, mentalt, vilket ger 

temat; känslomässigt. Alltså lovsången ger någon form av känslomässig upplevelse och 

slår an en känsla för det ”inre”. En ”inre” påfyllning för mänskans alla sinnen.  

Den som känner sig tyngd av något får upplevelsen av tröst medan någon annan får 

känslan av tacksamhet. Faktorer som slår an den ”inre” känslan kan vara allt från en text 

till musikens karaktär. Det centrala för detta tema blir känslan som infinner sig i 

gudsmötet oavsett om det handlar om ett känslorus eller att man bara känner sin 

tacksamhet till Gud. Detta visar på både att lovsång är till för hela livets känslotillstånd, 

men även på lovsångsbegreppets polyfoni. Det täcker många aspekter av livet. 

Respondent 2 uttrycker sig så här: 

”För mig blir lovsången ofta en stund då jag får påfyllning (…) det är som att jag 

blir påfylld på nytt... Man får inte glömma fokuset (…)” (Respondent 2, man 23 år) 

Respondent 7 uttrycker det så här; 

  ”I en stund av lovsång och tillbedjan… så… ja jag får frid… oavsett vilka känslor 

som jag har med mig idag… (…)” (Respondent 7, kvinna 85 år) 

Respondent 6 säger; 

”För mig är också det viktigt att få genom lovsången utrycka mitt lov till Gud… 

trots att jag inte alltid ”känner” något… men just att bara få vara frälst… (…)” 
(Respondent 6, man 71 år)  

Sammanfattningsvis visar resultatet att känslan spelar roll, om än på olika sätt. Här finns 

främst frågeställningen (2) med, Vilken betydelse har lovsången för personer i olika 

åldrar i en frikyrkoförsamling personligen? Respondent 2 (man 23år) utrycker känslan av 

att få påfyllning. Han blir påfylld på nytt. Respondent 7 och, 6 däremot sticker ut lite när 

de säger att de inte konkret behöver ”känna”, alltså uppleva någon typ av känslorus för att 

utrycka sina känslor inför Gud, det kan räcka med som respondent 6 (man 71år) säger; 

vissheten av att få vara frälst.  
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Det som respondent 2 utrycker, en påfyllning visar på att känslan blir viktig för att kunna 

känna sig påfylld under lovsångsstunden. Men för respondent 7 och 6 är den 

känslomässiga upplevelsen inte lika avgörande för deras deltagande i lovsången. Det svar 

som frågeställning 2 får i detta tema visar att för främst respondent 2 vilken får stå för 

studiens yngre generation att den känslomässiga upplevelsen genom behovet av att 

”känna” en påfyllning är mer avgörande än för de äldre respondenterna 6 och 7. I 

respondenternas svar, går här att finna det Mobergs (2013) forskning visar på att musiken 

i gudstjänsten blir till en hjälp för att lättare kunna uttrycka sina känslor för och till Gud.  

Det kan här tyckas vara så att ålder spelar in för hur man svarar då känslan betyder mer 

eller mindre beroende på vilken generation du tillhör. I det som respondenterna lyfter 

fram som det ”inre” finns att finna i Rathes (2014) vinkel och resultat om att lovsången 

handlar om det mentala. 

 

7.2 

Rathes vinkel (2) The Gathered Devotion Emphasis – upplevelsen av ett förenande och 

en gemenskap. Under Rathes vinkel (2) så betonas lovsång vara en förenande faktor och 

något som bidrar till en gemenskap. Rathe (2014) menar att det leder till en gemenskap 

på olika plan. För individen, för sina ”syskon” i församlingen men också en visshet om 

att finnas med i något världsomfattande. Därför har denna vinkel fått benämningen; 

tillhörande. Lovsången leder till ett tillhörande av ett större sammanhang, Lovsången blir 

gemenskapsbildande, både när man själv sjunger men också när en solist eller en kör 

sjunger. Detta skapar en tillhörighet som många av de intervjuade inte upplever i nått 

annat sammanhang.  

Respondent 3;  

” (…) att när man får vara med och sjunga… det är häftigt… man blir glad… det 

blir som en stor kör…(…)”(Respondent 3, man 38) 

Respondent 4; 

 

” (…) ibland förstår jag det där man har hört i många predikningar… i alla fall 

känns det så… som att vi alla är en del av änglarnas lovsång inför Gud… att när vi 

sjunger, sjunger man med dem… (…) (Respondent 4, Kvinna 52 år)  

Sammanfattningsvis får de båda ovanstående respondenterna visa på vad som får 

betydelse för denna vinkel. Här går det se att likt det som Rathe (2014) säger stämmer 

överens med det som både respondent 3 och 4 säger, om att lovsången bidrar till ett 

tillhörande. De båda respondenter lyfter fram om än olika ordalag, storheten i att få 

sjunga gemensamt. Det musikaliska får ett större fokus. Respondent 3 (man 38 år) nämner 

kör, man känner sig delaktig i en större grupp. Det man kan tyckas se som små skillnader 

mellan just respondent 3 (man 38 år) och 4 (kvinna 49 år) i detta fall är att respondent 3 slå an 

en ton av att lite mer bli tilltalad av musiken och den musikaliska upplevelsen. Kontra 

respondent 4 som mer lyfter fram den teologiska aspekten. Lika så här finns det som 

Moberg (2013) menar med att lovsången och musiken kan ha funktionen av att vara 

teologisk. Men också den faktor som Ingalls (2008) stryker under i hennes forskning, att 
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lovsångens funktion är ett identitetsskapande för människan och människorna utgör 

församlingen. Församlingens identitet får en lovsjungande identitet. (Ingalls, 2008) Här 

går även att finna det Vingren visar i sitt resultat att ”musiken är ett verktyg för att nå det 

högre målet; församlingens tillbedjan eller bön” Rathes (2014) vinkel (2) kom främst att 

finnas i frågeställningen, Vilken betydelse har lovsången för personer i olika åldrar i en 

frikyrkoförsamling personligen? Eftersom det lite mer kom att handla om det musikaliska 

under denna vinkel, vilket är högst personlig vad man tycker om musikstil och sånger. 

Kom här inte åldersaspekten att spela lika stor roll. 

 

7.3 

Vinkel (3) The Sacramental Recovery Emphasis - de sakrala elementen är en viktig 

faktor i lovsången. Denna vinkel kom att få benämningen ”självfrånvändelse”. Här fanns 

mönstret att finna, att med hjälp av de sakrala elementen blir det lättare att vända sig mot 

Gud och mer bort ifrån sig själv. Man kan genom en handling, likt det Rathe (2014) 

menar under vinkel (1) kan vara fysiskt eller mental. Den sakrala handlingen gör det 

lättare att lyfta blicken ifrån sig själv och de vardagliga sysslorna får mindre fokus. Det 

sakrala elementet blir också nått man tar med sig in sin vardag, som en påminnelse på att 

livet som kristen inte främst handlar om en själv utan att leva för Gud men också för 

andra människor. Att få ta ett nytt avstamp i att ställa in sitt fokus på Gud igen. 

Respondent 1; 

 

”(...)att för en stund få ställa in siktet… att lägga bort och fokusera på det som man 

ibland glömmer… Gud… i vardagen… (…)” (Respondent 1, man 22 år) 

Respondent 7; 

”(…)att tända ett ljus är ett sätt att tillbe... jag tänder oftast ett ljus för någon 

annan eller en situation… (…)”(Respondent 7, Kvinna 85 år) 

Repondent 4:  

”Det betyder att jag får påfyllning, påfyllning av energi på nått sätt… (…)” 
(Respondent 4, kvinna 52 år) 

Sammanfattningsvis för denna vinkel, och här var i princip alla respondenterna 

samklingande i att man ”behöver” lovsången som ett sätt att få ta nytt fokus på vad de 

anser vara viktigt för dem. Som respondent 1 (man 22 år) menar att låta Gud vara med i 

vardagen. Även det som respondent 7 (kvinna 85 år) menar tillexempel tända ett ljus är ett 

sätt att tillbe. Men återfinns också en missionell vinkel. Eller som respondent 4 (kvinna 52 

år) tar hjälp av gudstjänsten men också ljuständning i sitt sätt att tillbe, vilket menar 

respondenten blir till en konkret fysisk handling. Rathes (2014) tankar kring att 

lovsången kan utryckas på flera vis, inte bara på insidan utan i den konkreta handlingen 

finns tydligt med här.  

Nått som man även kan göra hemma som en påminnelse i vardagen.  

I detta går även Bossius (2001) forskning att finna i det han menar att lovsången inte bara 
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är hemmahörande inom kyrkans väggar eller i en gudstjänst. Alltså nått man tar med sig 

utanför kyrkan, in i sin vardag. Även om ljuständning i den meningen inte är ett av 

kyrkan sakrament, är det ändock en symbolhandling likt det som säg nattvarden kan vara, 

att man fysiskt gör en handling för att lägga sitt fokus på nått annat än sig själv. Här 

återfinns också Rathes (2014) vinkel (5) att lovsången får syftet att vara missionell. Alltså 

att likt det respondent 4 gör när hon tänder ett ljus för någon annan. Den forskningsfråga 

som främst får sitt svar här är, Hur upplever personer i olika åldrar i en 

frikyrkoförsamling lovsången i gudstjänsten? Här får lovsångs begreppet ett lite vidare 

perspektiv, vilket än en gång visar på begreppets polyfoni. Tillbedjan tar sig utryck på 

fler sätt än bara genom sång och musik. Hos de två äldre respondenterna som citerats 

ovan tycks de oftare ha lättare att se mer till andra när de ”utför” sin sakrala handling. 

Detta blir det som utgör åldersskillnaden för detta tema. 

7.4 

Rahtes vinkel (4); The Evangelistic Worship Emphasis - lovsången som tillgänglig för 

alla. Även för detta tema får musiken som stil det största fokus. Här nämns saker som att 

trots man i vissa fall inte kan en sång eller förstår en text så kan man ändå finnas med i 

lovsången, för att man ”känner” musiken och den ”stämning” som infinner sig när man 

lovsjunger och tillber. Därför får denna vinkel benämningen ”tillgänglig”. Här återfinns 

också Rathes vinkel (1), det ”passiva” deltagandet. Det ”passiva” deltagandet blir här att 

du kan känna ”känslan” i sångerna eller musiken, vilket i sin tur gör den betydelsefull för 

dig. Här blir därför lovsången tillgänglig för alla i alla fall på det mentala planet. Än en 

gång visar det på begreppets polyfoni. Men likaså det Ekenberg skriver; ”I människan 

som varelse är det av antropologistiska skäl som vi sjunger, det ligger i vår natur”. Musik 

som fenomen gör något med oss.  

 

Respondent 2: 

”Sen kan jag känna det att psalm inte tilltalar mig på samma sätt som lovsånger 

gör, men jag har inget emot att vi sjunger psalmer… (…)” (Respondent 2, man 23 år)  

 

Respondent 6:  

”Trots att jag inte alltid kan eller förstår alla sånger… en del är krångliga… men 

musiken den kan jag få med mig… när någon sjunger nån sång som man tycker 

om… då är man ändå med… (…) (Respondent 6, man 71 år) 

Sammanfattningsvis för detta vill jag börja med det Vingren (2017) lyfter fram i sitt 

resultat att lovsången blir så som hon uttrycker det; gemenskapande. Att det händer något 

i församlingen när man sjunger eller på nått sätt få delta i musiken och lovsången i 

gudstjänsten. Att man får vara med och sjunga när tillexempel kyrkans kör är med och 

leder sången i gudstjänsten, det blir som en extra musikalisk nivå. Här fick respondent 2 

(man 23 år) tala för den yngre generationen och här kom åldern att spela en tydlig roll för 

svaren under denna vinkel. Det ser man på hur respondent 6 svarade (man 71 år) Det man 

kan finna som lite annorlunda i detta tema är, positivt sett, är att när respondent 6 (man 71 

år) talar om tillhörigheten genom musiken specifikt så talar i princip ingen om det i 
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direkta negativa ord, utan här tycks det musikaliska utrycks som används i församlingen 

funnit sin plats. Sen måste ju poängteras att såklart är ju fallet så att om all musik varje 

gång skulle passa alla skulle denna studie inte behöva göras. Men det går ändå att 

konstatera att musiken i sig får en viktig betydelse för respondenterna personligen. Här 

får Bossius (2001) forskning stryka under detta, att om det finns en kulturell kontext i 

lovsången eller musiken som känns igen blir den till en bön.  

I detta finns även Moberg (2013) med, där musiken får en teologisk uppgift, den blir 

undervisande i sig, genom toner. Och för att kunna nå upp till det Rathe (2014) menar 

med att göra lovsången tillgänglig för alla bör och måste musiken få en kulturell kontext 

som känns igen. (Bossius, 2001) Därför får denna vinkel en viktig betydelse för vikten av 

mångfald inom gudstjänstsformen. 

7.5 

Rathes vinkel (5) The Organically Missional Emphasis - missionsuppdraget. Här tar jag 

hjälp av det som jag skrev under vinkel (3) där de sakrala elementen blir det centrala för 

respondenternas tillbedjan. Där respondent 4 lyfter ljuständning som den sakrala handling 

man använder. Man tänder ett ” ljus för någon annan människa eller en situation”. Här 

blir lovsången missionell men också undervisande. Där den som tänder ljuset lyfter 

blicken ifrån sitt egna och som,  

Respondent 5 säger: 

…blickar ut mot världen runtomkring. (Respondent 5, kvinna 69 år)  

 

Sammanfattningsvis visar detta än en gång på Rathes (2014) tankar kring lovsångs 

begreppet som polyfoniskt. Tillbedjan är mer än bara en sång, tillbedjan kan även fungera 

som ett sätt att sträva efter att leva efter det bibeln kallar, missionbefallningen. Här får 

tillbedjan funktionen att den sträcker sig utanför kyrkans väggar. Men lika så aspekten 

med att lovsången här till viss del som Moberg (2013) menar blir undervisande och som 

en bön gentemot andra. Att tonerna blir till böner (Bossius, 2001). När informant 4 (kvinna 

49 år) tänder sitt ljus eller ber sin bön för någon annan eller för världen så använder du den 

för någon annan skull. Frågeställningen, Hur upplever personer i olika åldrar i en 

frikyrkoförsamling lovsången i gudstjänsten? Det svar som visar sig här och i anknytning 

till vinkel (3) är att det tycks vara de äldre respondenterna, respondent 5 här och 

respondent 4 som ser lovsången mer i syftet att vara något mer än bara personligt. 

Åldersskillnaden gentemot de yngre respondenterna tycks spela roll för hur man upplever 

men främst använder lovsången.  

Som avslutning på detta kapitel så skulle jag vilja skicka med det som Ekenberg skriver; 

”Sången skall vara ett medel för hela människans inriktning mot Gud, ett uttryck för att 

man blivit uppfylld av Guds ande. Det gäller att sjunga mer med hjärtat än med rösten”. 

(Ekenberg, 1984). Just meningen att sjunga med mer än bara hjärtat, tycker jag beskriver 

begreppets polyfoni, alltså den mängd ”stämmor” som det täcker. Det är inte bara sången 

och musiken som blir det viktiga för i lovsången utan det finns en mängd andra faktorer 

som spelar in. Men att allt ändå utgår ifrån mänskans centrum, Hjärtat. 
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8. Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen har varit att finna svar på hur sju aktiva gudstjänstdeltagare i 

olika åldrar ser på lovsångens vikt för gudstjänsten men också vilken roll lovsången 

spelar för dem personligen. Under kommande kapitel kommer respektive tema att var för 

sig diskuteras, både mot den tidigare forskningen men även mot det teoretiska ramverket. 

Det som resultatet visar utifrån att det mäts gentemot teorins fem olika vinklar tycks helt 

klart vara att det är åldersskillnaden mellan de olika respondenterna som avgör vilken 

karaktär svaren främst präglas av.  

I många fall är respondenterna oavsett ålder samklingande, detta återkommer jag till 

senare. Men resultatet visar främst att åldersskillnaderna mellan de olika respondenterna 

1, 2, 3 kontra respondenterna 4, 5, 6 och 7 blev de centrala. Det som främst kom att bli 

den stora skillnaden i svaren gentemot de båda grupperna var att de äldre respondenterna 

tycks visa mer på att tron för dem handlar inte ”bara” om känslor utan mer om begrepp 

som tacksamhet till Gud. Att känslan och vilket känslotillstånd han befinner sig i, inte 

spelar den främsta rollen.  

Det återkommande mönstret utifrån vilken ålder du är i, ju äldre desto mer tycks de se 

bort ifrån de yttre omständigheterna (om än det är helt omöjligt att inte alls påverkas) 

omkring tillbedjan till Gud. De tycks vara lättare för äldre respondenterna att lyfta 

blicken och se sig själva i ett större sammanhang.  

Detta handlar om tror jag en mognadsfråga, många av de äldre respondenterna har 

upplevt mycket mer i livet än de som är yngre, både när det gäller sorg och glädje. De 

allra äldsta respondenterna har mer och mer börjat se tillbaka på ett långt och 

innehållsrikt liv och ser med tacksamhet tillbaka på det. Kontra de som är bland de yngsta 

i studien, då man är lite mer ivrig på vad livet kommer att föra med sig härnäst. Och 

därför mer låta känslan ”styra”. Självklart har man som äldre också hunnit växa sig 

starkare i sin tro än de som är yngre, vilket såklart är naturligt. Men det tycks ändå spela 

roll. 

Man kan även se att de yngre visar på vad som skulle kallas ”mogna” svar. Likaså tycks 

åldern göra att tron blir mer mångsidig, och likaså sitt sätt att tillbe på, man vet mer om 

livet helt enkelt och alla dess aspekter. Där mycket av det man ställs inför i livet handlar 

om att göra nån typ av beslut, likt tillbedjan, man väljer att tillbe oavsett känslotillstånd. 

Detta går ihop med det Pettersson bidrar med som svar på Gårdhs artikel (se kap.2, 

bakgrund) att; 

Det handlar inte om oss…då blir gudstjänsten underhållning och vi blir 

konsumenter…Där gror missnöjet: fel sånger, för ensidigt musikutbud, för lång 

predikan... Om vi börjar i rätt ände – vi kommer för att ge (Rom 12:1, bibeln 2000) 

i stället för att få – så kan vi ha solosång, duettsång, körsång, det vill säga ett rikt 

utbud av musikalisk mångfald i gudstjänstlivet. (Lars Pettersson Lovsång är inte till för 

människor utan Gud. Tidningen Dagen 2017, 14 november) 
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Utifrån teorins fem vinklar tycks två av dem lättast hittas hos de äldre respondenterna 4, 

5, 6 och 7. Det handlar om Rathes vinkel (3) - de sakrala elementen och (5) – 

missionsuppdraget. Dessa vinklar går igen mer då man talar om andra människor, och 

värnar mer om sin omvärld utanför kyrkans väggar. Och hos de yngre respondenterna 1, 

2, 3 finner man främst Rathes vinkel (1) - en lovsång och tillbedjan som rör hela livet och 

(4) - lovsången som tillgänglig för alla. Där Rathe (2014) nämner ”sökaren”. Den 

parallell som kan dras gentemot att lovsången skall finnas till för sökaren, ingen av 

respondenterna är sökare i benämningen av att de inte än alls funnit sin tro. Men man kan 

se mönstret av att de yngre respondenterna är mer sökare av vad livet framöver har att 

erbjuda, och är mer i det stadiet där man försöker hitta sin identitet i Gud. Kontra de äldre 

som mer tycks landat i sin relation till Gud. Just därför tror jag att de äldre 

respondenterna har det lättare för att lyfta blicken och se och ha omtanke om omvärlden. 

 

När det gäller den ständigt återkommande diskussionen kring musikstilar så går det finna 

även en liten större förståelse hos de äldre respondenterna än hos de yngre, även om de 

äldre mer upplever, vad de kallar ”dagens” lovsånger mer av rabblande karaktär. Och att 

melodispråket har blivit väldigt annorlunda mot vad de är uppväxa med. Likt det 

respondent 6 (man 71 år) menar när han säger att han kanske inte alltid kan sångerna men 

kan ta åt sig av känslan som sångerna och musiken förmedlar. 

Man menar också att de mer moderna lovsångerna har ofta ”fina” texter men att de 

sånger som man tillexempel finner i psalmboken är av mer berättande karaktär. Likaså 

menar någon av de yngre att de har svårt för många av de psalmer som sjungs i 

gudstjänsten. Här är den yngre generationen mer van vid vad den äldre generationen 

kallar sånger med ”rabblande” text och melodi, eller mer rättvist, sånger med mer 

upprepande karaktär. Men detta visar än en gång på att de stora skillnaderna trots allt 

ligger i åldersskillnaden mellan respondenterna. 

Och här finns ju såklart inget rätt och fel, utan här måste man ju såklart hitta någon 

medelväg som sträcker sig över alla generationer i den musikaliska mångfalden. För att 

hjälpa människor att lättare kunna lovsjunga. Detta styrker det som både Rathes (2014) 

men likaså Moberg (2013) menar i sina resultat att lovsången och musiken har en 

teologisk vinkel, alltså att den kan vara undervisande och bör så också vara. Men likaså 

måste Bossius (2001) nämnas, då musiken har en populärkulturell kontext, för då blir den 

relevant för lyssnaren. (Bossius, 2001) 

Den slutsats som jag törs göra här är att vikten av en mångfald i det musikaliska under 

gudstjänsten är central. Den behöver ha i den mån det går en relevans för alla åldrar för 

att skall få det syfte den är tänkt. Vingren menar att musiken skall ha för syfte att hjälpa 

människor nå ett högre mål. (Vingren, 2017). Likt Rathes vinkel (4), lovsången 

tillgänglig för alla.  

Detta landar ju såklart i mångt och mycket i tycke och smak. Just musikstil blir ju högst 

personligt. Likt frågeställningen; Vilken betydelse har lovsången för personer i olika 

åldrar i en frikyrkoförsamling personligen? För oavsett vilken generation du tillhör, tror 

jag än en gång att det Bossius lyfter fram i sin forskning, spelar en viktig roll. I det han 

menar att musiken och lovsången måste ha en kulturell kontext som känns igen. Vare sig 

det handlar om sångval, texter eller musikstil. 
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Detta är ju förstås en viktig aspekt och just därför tror jag likt det både Gårdh och 

Petterson skriver att en mångfald och variation av sånger är nödvändigt. Men att syftet 

ändock bör vara det samma. 

I sammanhanget går det inte heller bortse ifrån vilken bakgrund de olika respondenterna 

har, detta framgår inte lika tydligt i de citat som anges under resultatdelen men det tycks 

spela in som en faktor för hur svaren ges. De två yngsta respondenterna 1 (man 22 år) och 

respondent 2 (man 23 år), har båda gått någon typ av kristen eftergymnasial utbildning, 

vilka då är inne som tidigare nämnt på att försöka hitta sin egna identitet i Gud och livet. 

Därför tycks än en gång Rathes vinkel (1) - en lovsång och tillbedjan som rör hela livet 

och vinkel (4) - lovsången som tillgänglig för alla, finnas mer hos de yngre, de vinklar 

som lite mer spelar an på den känslomässiga beröringen av lovsången. 

 

Men likaså finns detta såklart hos de äldre respondenterna också, En del av dem har 

också gått på kristna skolor och utbildningar och varit verksamma inom olika samfund 

och rörelser. Men utifrån de svar som främst respondent 6 och 7 visar på så spelar 

livserfarenheten och mognaden en stor roll för hur du ser på och agerar under lovsången.  

Ett tema som kom att sticka ut minst från de andra men samtidigt mest. Var den stora 

samklangen mellan respondenterna oavsett ålder under temat ”självfrånvändelse”. Alltså 

den som faller in under Rathes vinkel (3) – de sakrala elementen är viktiga. Den 

gemensamma nämnaren för de flesta respondenterna blir att man ser, om än på olika viss 

det viktigaste med sitt deltagande i lovsången, blir till hjälp för att på något sätt möta 

Gud. Ser man på de andra temana så är det nog bara i en drömvärld som faktorer som 

musikstil, melodier och texter inte kommer att påverka människor syn på lovsången, och 

så skall det väl trots allt vara, en mångfald gör den lättare att vara tillgänglig för alla.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Patel & Davidsson (2011) menar att när man använder sig av kvalitativa intervjuer finns 

det några stora utmaningar att ta sig an, främst analysen av en stor mängd information 

och utifrån den sen samla ihop det som är relevant för undersökningen och sedan ge den 

en menig. (Patel & Davidsson, 2011). I den kvalitativa intervjumetoden får den 

mänskliga faktorn också en avgörande roll, både som en styrka men också som en 

svaghet. Styrkan är att den mänskliga erfarenheten, förförståelsen och att insikter kan 

bidra till nya förståelser av ett fenomen. Svagheterna kan dock vara att den kvalitativa 

forskningen är så beroende av forskarens egna erfarenheter, utbildning och kreativitet, 

vilket kan komma påverka resultatet negativt (Patel & Davidsson, 2011). Därför bör 

läsaren ha med sig att ämnet som undersökts har valts för att det ligger mig som forskare 

nära hjärtat och att det är ett sammanhang som jag själv är verksam inom. Likaså bör 

läsaren ha med sig att utifrån det geografiska läget som studien rör sig inom så känner jag 

mer eller mindre till alla respondenterna personligen. Därför kan resultatet för 

undersökningen till viss del vara påverkad av mina egen erfarenhet och att de 

medverkande respondenterna till viss del vet om mitt intresse för ämnet. 
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Frågeformuläret i en kvalitativ intervju är relativt öppet utformat och består av 

övergripande frågor, vilket ger informanten möjlighet att själv utforma svaren och helt 

använda sina egna ord. De öppna frågorna ger också möjlighet till följdfrågor, det ger 

också under intervjun en stor flexibilitet, eftersom alla de olika informanterna var olika i 

sin person krävdes det mer eller mindre följdfrågor. En del frågor kunde också kastas om 

allt eftersom intervjun pågick. Ytterligare en fördel var också att kunna haka på de 

sidospår som uppkom under intervjun, vilket gav en ytterligare dimension till intervjun.  

Det finns dock en del kritik som inte går att se bort ifrån utifrån användandet av 

kvalitativa intervjuer. Kvale och Brinkman (2014) menar att det är i princip omöjligt att 

göra sig fri ifrån värderingsaspekten och den personliga tolkningen som jag som forskare 

sitter på, vilket oundvikligen kan ha spelat in för studiens resultat. (Bryman, 2013).  

Likaså med det som tidigare nämnts att följdfrågor använts under intervjun gör att de 

följdfrågor som ställs, trots ambitionen att vara så neutral som möjligt, också kan komma 

att påverkas av intervjuarens egna erfarenheter och intentioner med undersökningen. 

(Kvale & Brinkman, 2014) 

 

Ytterligare en sak till som bör tas i aktning är studiens generaliseringsbarhet. 

Omfattningen för denna studie bör och kan inte sättas in i ett större sammanhang för att 

säga något om frikyrkan i stort, men jag vill hävda att studien ändå kan ge en 

fingervisning av hur tankarna och debatten kring lovsång går idag och vilka spänningar 

som finns i den svenska frikyrkan idag där. Detta med stöd i det som den tidigare 

forskningen lyfter fram utifrån ämnet. För att få ett rättvist resultat för vad 

undersökningens frågor skulle ge på tillexempel en nationell nivå, så skulle det krävas en 

mycket mer omfattande undersökning. Den skulle behöva innefatta många mer 

respondenter men också fler sammanhang och geografisk spridning. Undersökningens 

validitet och reliabilitet anser jag ändå vara hög, både intervjuer och behandlingen av den 

insamlade empiriska informationen är noga bearbetad och analyserad. Vilket gör att en 

annan forskare utifrån samma premisser som denna studie innefattar skulle få fram 

samma resultat. 

 

9. Förslag till vidare forskning 

 
Ett förslag på vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara att i större omfattning 

undersöka på om och i så fall vilka skillnader som finns mellan olika församlingar utifrån 

olika samfund. Men också både geografiskt och storleksmässigt. Den forskningen skulle 

innebära en helt annan omfattning än min. Men jag tror att det skulle vara en viktig 

undersökning att göra. Detta främst utifrån Ingalls (2008) forskning om hur stil och 

repertoar påverkar människors syn på lovsången. Men också vilka olika identiteter 

församlingar för utifrån vilket fokus lovsången har. 
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10. Slutsats   

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur sju gudstjänstdeltagare ser på 

lovsången i gudstjänsten och vad den betyder för dem personligen. De frågor som 

försökts svara på är; (1) Hur upplever personer i olika åldrar i en frikyrkoförsamling 

lovsången i gudstjänsten? (2) Vilken betydelse har lovsången för personer i olika åldrar i 

en frikyrkoförsamling personligen? Och (3) Hur kan en religionsvetenskaplig belysning 

av de intervjuade personernas erfarenheter användas i den frikyrkliga debatten om 

musiken i gudstjänsten? 

Resultatet visar på att den största skillnaden ligger i just åldersskillnaden, där de äldsta 

respondenterna 4 ,5, 6, och 7 främst menar mer på att den känslomässiga beröringen blir 

något mindre viktig när man besöker en gudstjänst och deltar i lovsången. Men för de 

yngre respondenterna 1, 2, 3 är denna faktor mer viktig. Här går nog att konstatera att den 

kulturella relevansen i det som sker under gudstjänsten är av stor betydelse. Det måste 

finnas en igenkänningsfaktor i det som sker för deltagarna i gudstjänsten. Om än visar 

resultatet på en stor samklang i att för de allra flesta respondenterna är syftet när de 

kommer till en gudstjänst och deltar i det som sker, både sång, musik och de andra 

inslagen som sker att få ett Gudsmöte.  

Detta likt den tidigare forskning som skett kring ämnet, där både Vingren (2017), Moberg 

(2013) och Ingalls (2008) visar genom sin forskning att lovsången är till för ett högre 

syfte och att den bidrar till en tillbedjande livsstil.  

Denna undersökning vill jag mena har bidragit till den religionsvetenskapliga debatten 

om musiken i gudstjänsten. Till en hjälp för att lättare kunna mötas över 

generationsgränserna i gudstjänsten. Denna undersökning hoppas jag kan bidra till vidare 

studier i ämnet utifrån religionsvetenskapen. 
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