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Abstract 
This paper is based in the reality that religious traditions adapt their religious sites to conform 

according to theological notions. Within the frame of this paper, Protestant churches in the 

central district of Karlstad is examined. The source material mainly consists of photographs, 

as well as some printed information sheets and informal conversations during the photography 

process itself. The photos are studied with a visual semiotic method and explained with the 

aid of a social semiotic theory. The theory and method are interdisciplinary, which is why 

previous research is used to explain theological phenomena. The results of this thesis show 

that there are major differences between the churches studied. The biggest difference consists 

of the differing amount of art, but also what is expressed through it, and how it is expressed. 

Examples of this are the difference in the use of abstract and iconic (realistic/naturalistic) 

elements, as well as whether ideas or narratives are conveyed trough the art. These differences 

also affect how visitors and members are expected to behave and feel. 
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1 Inledning 
Det råder inga som helst tvivel om att olika religiösa traditioner sällar sig till olika 

konstnärliga ideal. Skillnaden mellan kristendomen och islam är enligt vissa ett tydligt 

exempel på just detta. Även inom traditioner som kristendomen finns det exempel på där olika 

inriktningar tagit till sig olika stilideal, och därmed i förlängningen olika utformningar av sina 

religiösa rum.1  

Redan under 1500-talet gjordes exempelvis bedömningar av konst i bland annat Italien. Där 

granskades altarkonst noga för att bedöma om dess budskap var kätterskt, eller i dagens tal, 

om budskapet följde de samhällsnormer som förespråkades. Ett verk från 1555 som avbildar 

Marias äktenskap med den helige ande som havande brudtärnor. Detta bedömdes som 

problematiskt, eftersom avbildningen av brudtärnor inte hade någon grund i dåtidens 

kanoniska skrifter.2 

Både inom öst- och västkyrkan har det förts långdragna diskussioner, som ibland lösts med 

våldsamma medel. Dessa diskussioner handlade om huruvida bildkonst skulle avbilda gud 

och Jesus, och om de kunde göra det på ett rättvisande sätt. I öst löstes problemet på så vis att 

det skapades strikta regler om hur ikoner fick utformas, och dessa skulle heller inte göra 

anspråk på att visa verkligheten eftersom de inte bedömdes kunna göra det. De skulle alltså 

snarare vara representationer. Samma överenskommelser om standardisering gjordes inte i 

västkyrkan, varför det kom att blossa upp ständiga strider om denna fråga. På grund av detta 

kom även olika protestantiska inriktningar att förhålla sig till konst och avbildning på olika 

sätt. Martin Luther var exempelvis likgiltig inför konsten i kyrkorummet, för honom var 

musiken det centrala. För John Calvin var konst i kyrkan strängt förbjuden. Mot denna 

bakgrund är det inte konstigt att det under reformationen förkom förstörelse av kyrkokonst 

med motivering att den uppmanade till avgudadyrkan.3 Reformationen förde även med sig 

andra företeelser, såsom översättningar av bibeln till folkspråken. Även om det gamla 

 
1 Sanaz Bavaghar och Abolghasem Dadvar, ”A Comparative Study of the Altar Design Content of the Jame 
Mosque and the Vank Church of Isfahan”, International Journal of Applied Arts Studies (IJAPAS) 2, nr 2 (2017). 
Sid 62ff 
2 Peter Humfrey, ”Altarpieces and altar dedications in Counter-Reformation Venice and the Veneto”, 
Renaissance Studies 10, nr 3 (1996): 371–387. Sid 371f 
3 John W de Gruchy, ”Theology and the Visual Arts”, i The modern theologians : an introduction to Christian 
theology since 1918, red. David F. Ford och Rachel Muers (Malden, Mass.: Blackwell, 2005), 706–18. Sid 707ff 
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bildningsidealet, med fokus på klassiska språk och konst inte försvann helt, flyttades fokuset 

allt mer till de religiösa folkspråkliga texterna.4  

  

 
4 Carl-Gustaf Andrén, ”Bildning och reformationen”, Svensk Teologisk Kvartalskrift 93, nr 1–2 (2017): 19–31. 
Sid 23ff 
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1.1 Begreppsförklaringar 

1.1.1 Semiotik 
I sin bredaste form kan semiotik eller semiologi beskrivas som studiet av tecken, detta kallas 

generalsemiotik. Det är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och innefattar allt ifrån djurs 

kommunikation till studiet av kultur och på vilket sätt man kommunicerar inom en given 

sådan. Inom religionsämnet kan exempelvis riter undersökas och beskrivas inom ramen för 

semiotik, men så också de religiösa berättelser som är vanliga inom religion. Även symboler 

och dess innebörd studeras inom ramen för semiotik.5 

1.2 Syfte och frågeställning 
Enligt Gregory Bryda fanns det en lång tradition av att finna analogier i naturen med Jesus 

lidande på korset. Särskilt analogier som innefattar träd. Den helande kraften kom att spridas 

till övriga naturen i och med Jesu lidande och död, vilket kunde tjäna som livgivande kraft. 

Bryda visar alltså på att det finns en lång och varierande tradition av hur korsfästelsen 

framställs.6 Den första avbildningen av Jesus var dock mycket enkel och bestod av en 

sammanslagning av de grekiska bokstäverna T och P.7  Enligt Madlyn Kahar kan kyrkan San 

Sebastianos centrala konstverk användas för att berätta för besökarna att gudfruktighet är det 

främsta målet för människan, detta genom att berätta Marias berättelse genom konst.8 Samma 

vikt läggs dock inte på konsten inom exempelvis alla protestantiska inriktningar enligt Lisa J. 

Deboer och det finns heller ingen erkänd konststil.9 Detta något kontroversiella påstående 

undersöks bland annat inom denna studie. Genom att komparera en kristen kyrkas altarkonst 

och en moskés altarkonst, visar Bavaghara och Dadvar på skillnader och likheter som finns 

mellan olika religioner, och teologiskt motiverade konstnärliga överväganden har stor 

betydelse för utformning av den religiösa konsten. Tillsammans tecknar dessa ett fält där 

konst är i religionens tjänst, och kan variera beroende av tradition.10 Denna studie avser att ge 

 
5 Robert A. Yelle, Semiotics of religion : signs of the sacred in history (London ; Continuum International Pub. 
Group, 2013). Sid 1-2 
6 Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.), Etnologiskt fältarbete, 2., [omarb. och utök.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2011. Sid 22ff 
7 Hurtado, Larry W. The staurogram in early christian manuscripts: the earliest visual reference to the crucified 
Jesus?. na, 2006. Sid 211ff  
8 Kahr, Madlyn. "The meaning of Veronese's paintings in the church of San Sebastiano in Venice." Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes 33 (1970): 235-247. Sid 237 
9 Lisa J. DeBoer, Visual Arts in the Worshiping Church [Elektronisk resurs] (William B. Eerdmans Publishing 
Company, 2016). Sid 150f 
10 Bavaghar och Dadvar, ”A Comparative Study of the Altar Design Content of the Jame Mosque and the Vank 
Church of Isfahan”. Sid 66f 
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kunskap om hur teologi kommer till uttryck i bilderna på ett lokalt plan och bidra med 

kunskap om lokala variationer inom kristen protestantisk konst i centrala Karlstad.  

Vilka religiösa eller samhälleliga föreställningar/ideal uttrycker konsten, och 

vad utgör de huvudsakliga skillnaderna i centralkonst/altarkonst? 

1.3 Metod  
Metoden för denna uppsats är indelad i två delar. Den första delen består av en bildanalys av 

varje enskild kyrkas bildmaterial. I det första skedet analyseras vad den eventuella konsten 

föreställer, vilka personer avbildas, hur avbildas de samt hur konsten på och kring altaret är 

utformad. Det är möjligt att hävda att materialet redan är producerat, vilket stämmer till viss 

del, konsten är trots allt ibland skapat av människor som inte lever idag. Detta är således en 

blandning mellan observation, och det Vaike Fors och Åsa Bäckström menar är fördelen med 

att använda redan producerade bilder, nämligen att idéer från forna tider kan undersökas.11   

Analysen sker med stöd i visuell semiotisk metod som enligt Göran Sonesson både kan och 

har använts på allt från konst till arkitektur, han är dock kritisk till det han uppfattar som 

godtycklighet i vad som klassas till denna typ av semiotik och menar att den bör delas upp i 

olika typer av visuell semiotik.12 Någon sådan uppdelning görs dock inte inom ramen för 

denna text. 

Det finns flera olika typer av skolbildningar inom visuell semiotik. Den som används i denna 

studie bygger på parisskolbildningen.13 Anhängare av denna menar att målningar och andra 

bilder kan studeras på liknande sätt som språk. Analysen sker på flera nivåer. Den första är 

uttryck, vilket innebär att man ser till helheten av färg och form. Den andra nivån är innehåll. 

Då studeras bildens innehåll, som exempelvis människor eller växter. Enligt denna 

skolbildning skiljer man mellan abstrakta och ikoniska tecken/inslag. Ikoniska tecken är något 

som man klart kan urskönja vad de föreställer eller representerar, eftersom de enligt Sonesson 

innehar någon egenskap som är inneboende i det de representerar.14 Abstrakta tecken kan till 

exempel vara geometriska former, och kan vara en del av en bild, som kan bestå helt eller 

 
11 Vaike Fors och Åsa Bäckström, Visuella metoder (Lund: Studentlitteratur, 2015). Sid 118f 
12 Göran Sonesson, ”Pictorial semiotics, gestalt theory, and the ecology of perception”, SEMIOTICA-LA HAYE 
THEN BERLIN- 99 (1994): 1–76. Sid 29ff 
13 Winfried Nöth, ”Visual semiotics: Key features and an application to picture ads”, i The Sage handbook of 
visual research methods, 2011, 298–316. Sid 300 
14 Sonesson, ”Pictorial semiotics, gestalt theory, and the ecology of perception”. Sid 31 
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delvis av abstrakta tecken.15 Slutligen kan man i sammanhanget tala om indexikalitet och 

symbolism. Ett foto av något är både ikoner och index, indexikalitet innebär att det finns spår 

av det en bild avbildar i själva bilden.16 Symbolism innebär i motsats till ikoner ett utryck för 

mer generella idéer snarare än för något specifikt. Det finns dock ett drag av indexikalitet 

inom symbolismen eftersom det krävs indexikal förståelse för det som symboliseras, alltså en 

förståelse för vad som representeras.17 

I det andra skedet görs en jämförelse/komparation mellan de olika kyrkornas konst, för att 

finna likheter och skillnader. Detta kontextualiseras därefter utifrån när de olika kyrkorna 

byggdes eller renoverades. Komparation kan enligt The Routledge handbook of research 

methods in the study of religion komma i flera former och det är egentligen inte en enhetlig 

metod.18 De flesta komparationer inom religionsvetenskapen har ett element av fenomenologi 

(beskrivning av hur något upplevs), varför detta är en del i uppsatsens metod.19 Då detta 

förfarande kan innebära att både validitet och reliabilitet brister, kommer fenomenologiska 

tankemodeller hållas till ett minimum. Reliabilitet och validitet är det som avgör om en studie 

har ett tillförlitligt resultat.20 Om en studie har hög reliabilitet innebär det att den kan upprepas 

med liknande resultat, emedan hög validitet innebär att studien undersöker det den avser att 

undersöka.21  

1.4 Källmaterial och avgränsning 
Det huvudsakliga källmaterialet består av observationsmaterial/bildmaterial, insamlat från 

flertalet kyrkor i Karlstad. Det källmaterial som ligger i fokus är själva altaret och konsten 

kring altaret (även då den centrala konsten i taket om sådan finns), och dess utformning, och 

alltså inte kors i allmänhet. Det som avses med centralkonst, är att den drar till sig besökarens 

uppmärksamhet vid det första besöket, eller att det ligger i nära anslutning till något som gör 

det. Således är större bilder nära exempelvis ett högaltare intressanta. I källmaterialet ingår 

också informationsblad från Svenska kyrkan samt Tingvallakyrkan. Dessa informationsblad 

 
15 Nöth, ”Visual semiotics”. Sid 304 
16 Ibid. Sid 303 
17 Ibid. Sid 303 
18 Michael Stausberg, ”1.2 COMPARISON”, i The Routledge handbook of research methods in the study of 
religion, red. Michael Stausberg och Steven Engler (Abingdon, Oxon ; Routledge, 2011). Sid 21ff 
19 Ibid. Sid 27 
20 Magnus Öhlander, ”10. Analys”, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund: 
Studentlitteratur, 2011). Sid 290 
21 Ibid. Sid 290f 
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berör konsten i kyrkorna och utgör källor till vilka konstnärer som skapat de olika verken, 

samt underlättar tolkningen av exempelvis bilder som berör olika bibelställen. 

Avgränsningen gäller protestantiska kyrkor i centrala Karlstad, som det definieras av 

kommunen själv.22 Detta eftersom Karlstad kommun själva delar in Karlstad i flera delar. 

Syftet med att avgränsa sig till en erkänd stadsdel är bland annat för att öka möjligheten för 

framtida studier att jämföra resultat. Denna studie ska också kunna reproduceras med en 

annan stad eller stadsdel och andra kyrkor som grund för källmaterial. Följande kyrkor i 

Karlstad studeras inom ramen för uppsatsen: 

Karlstad domkyrka från början av 1700-talet, med högaltare från 1790-talet 

Pingstkyrkan från slutet av 1950-talet, renoverad kring sekelskiftet 2000 

Korskyrkan i Karlstad från början av 1960-talet 

Tingvallakyrkan från slutet av 1920-talet.   

1.5 Teori. Socialsemiotik, ett sätt att förstå kommunikation 
I en antologi från 2018 lyfter Katarina Plank och Daniel Enstedt att forskningen kring religion 

förändras under de senaste decennierna. De menar att representativ religion, eller med andra 

ord texter och religiösa representanters föreställningar, har haft stort inflytande på forskning 

kring religion, detta benämner de representativ religion. Därför menar de att levd religion, 

vilket innebär ett studium av vad människor faktiskt gör, är särskilt viktigt att studera. Denna 

dikotomi lyfts även av Meredith McGuire som benämner dessa båda aspekter som lived 

religion respektive prescribed religion, och genom att undersöka levd religion kan man 

upptäcka de nyanser som annars går förlorade.23 Självklart finns det inga vattentäta skott 

mellan dessa båda synsätt, men konstanalysen som denna uppsats bygger på kan betraktas 

som en medelväg mellan dessa båda synsätt.  

I denna uppsats anläggs ett socialsemiotiskt perspektiv. Teorin är lånad av Elisa Imparas 

artikel om Islamiska statens användning av halshuggningar i sin propaganda. Enligt Impara 

finns det tre olika typer av meningsskapande i en bild. Den första meningstypen, vilken kan 

 
22 Karlstads kommun, ”Socioekonomiska förutsättningar i Karlstad” (Kommunledningskontoret, 2018). Sid 6 
23 Meredith B. McGuire, Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life (Oxford University Press, 2008). 
Sid 4, 12ff 
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delas in i två typer är representativ mening, Den andra är interaktiv mening samt slutligen 

kompositionell mening.24 

1.5.1 Representativ mening 
Representativ mening kan delas in två olika typer. Det avgörande för denna typ av 

meningsskapande är att den skapas av konstnären. Det väsentliga är att identifiera vad 

konstnären vill säga med sitt skapande av bilden. Under denna kategori finns narrativ 

representation respektive idé/begreppsmönster. Enligt den förra är alla deltagare/tecken i en 

bild sammankopplade med någon sorts handling, det finns alltså en klar underliggande 

berättelse som bilden försöker förmedla. Enligt den senare är ingen/inget av de(t) avbildade 

sammanlänkade i varken handling eller någon form av fysisk kontakt. Impara beskriver detta 

som att de avbildade utgör en tidlös essens. Detta förstås i detta sammanhang som att 

personerna på bilden snarare utrycker idéer än regelrätta berättelser.25 

1.5.2 Interaktiv mening 
Interaktiv mening är den tolkning av bilden som den enskilde gör. Den kan förändras allt 

eftersom samhället förändras. En kristen idag tolkar inte kyrkomålningarna på samma sätt 

som någon för 100 år sedan. Det finns dock vissa aspekter som är desamma oavsett. Dessa tre 

aspekter är avstånd, kontaktsökande och identifikation. Den första syftar på det som avgör 

vilket avstånd betraktaren håller till bilden eller om det exempelvis finns några detaljer som 

tvingar betraktaren att närma sig någon del av bilden. Kontaktsökande syftar på hur avbildade 

personer förhåller sig till betraktaren, och om de till exempel söker ögonkontakt. Samt 

slutligen identifikation. Detta rör frågor om vilken nivå besökaren befinner sig på jämfört med 

de som avbildats, betraktas betraktaren ovanifrån skulle det exempelvis kunna tolkas som att 

betraktaren är lägre i rang jämfört med de avbildade.26 

För det interaktiva meningsskapandet bör poängteras att det huvudsakliga fokuset ligger på de 

tre aspekterna som beskrivits. Detta eftersom förklaringen annars riskerar att bli anakronistisk 

(vilket innebär att tillskriva en historisk tid den egna tidens föreställningar och normer). 

Därför ligger fokus på att finna konkreta jämförbara aspekter mellan de olika delarna av 

källmaterialet. 

 
24 Elisa Impara, ”A social semiotics analysis of Islamic State’s use of beheadings: images of power, masculinity, 
spectacle and propaganda”, International Journal of Law, Crime and Justice 53 (2018): 25–45. Sid 30 
25 Ibid. Sid 31 
26 Ibid. Sid 31f 
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1.5.3 Kompositionell mening 
Kompositionell mening avser betydelsen av placering av ett givet avbildat fenomen som 

exempelvis en person. Placeringen av denna inom bilden avgör vad för betydelse personen 

har. Denne har exempelvis större betydelse om den avbilats centralt, jämfört med om han/hon 

avbildats i något av de nedre hörnen. Hur någon eller något är inramad rör aspekter kring 

vilka personer eller ting framställs som sammanhörande eller inte, vilket Impara benämner 

som kontinuitet/diskontinuitet. Impara menar också att vissa ting framhävs mer än andra, 

vilket också är ett sätt att visa på betydelsefullhet. Slutligen menar hon att modalitet är en 

aspekt av kompositionell mening. Modalitet rör, i denna uppsats, frågan om huruvida det 

finns surrealistiska inslag i bilden.27 

1.6 Tidigare forskning 

1.6.1 Forskning om kyrkor 
I en artikel från 2017 undersöker Sanaz Bavaghara och Abolghasem Dadvarb skillnaden 

mellan kristen altarkonst och muslimsk altarkonst. Författarna menar att skillnaderna mellan 

de båda traditionerna framgår tydligt. Muslimer betonar till skillnad från kristna (i detta fall 

ortodoxa) konst som bygger på inskriptioner och kalligrafi. Inskriptionerna är i de flesta fall 

utdrag ur koranen, vilket återfinns i Jamemoskén. Något motsvarande finns inte i den 

undersökta Vankskyrkan. Detta grundar sig enligt författarna på att konsten inte ska uppmana 

till avgudadyrkan, och därmed innebära avsteg från monoteismen inom islam.28 Mot denna 

bakgrund förefaller det inte konstigt att Vankskyrkans altare avbildar människor i sin konst, 

varav Maria, Jesus och apostlarna är de som avbildas mest och tydligast.29 Skillnaderna 

mellan de båda är små, men de finns, såsom färgerna på kaklet som använts. Detta menar de 

beror på att de är byggda under samma period i historien, och skillnaderna menar de i 

huvudsak är motiverade av teologi.30  

I sin artikel från 2016 undersöker Deon Liebenberg hur protestantiska kyrkor i Sydafrika 

utformats samt vilka stilideal som legat till grund för hur kyrkointeriör anses bör vara 

utformad. Liebenberg menar bland annat att protestantisk utformning av kyrkorum 

 
27 Ibid. Sid 32 
28 Bavaghar och Dadvar, ”A Comparative Study of the Altar Design Content of the Jame Mosque and the Vank 
Church of Isfahan”. Sid 63f 
29 Ibid. Sid 63f 
30 Ibid. Sid 65ff 
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traditionellt skiljer sig från katolska traditioner eftersom de ofta betonat överflöd och prakt 

och sällan anpassat sin utformning efter stilidealen i övriga samhället.31 Liebenberg menar 

också att abstrakt konst var mycket vanligare bland protestantiska och judiska konstnärer då 

de ansåg att den abstrakta konsten lättare kunde överföra det själsliga i Jesu lidande.32 Enligt 

Liebenberg blir sökandet efter abstraktion tydligt i ” Ysterplaat Dutch Reformed church” där 

det centrala korset bara antyder siluetten av en jesusgestalt.33  

1.6.2 Forskning om symbolik, metod och teori 
I sin artikel från 2018 undersöker Elisa Impara hur islamiska staten använder bilder av 

halshuggningar i sin propaganda för att kunna urskönja syftet med användningen. Hon 

anlägger ett socialsemiotiskt angreppssätt för att förstå på vilka olika sätt en bild kan skapa 

mening. Hennes teori används i denna uppsats eftersom den beskriver hur betydelser och 

mening kan förändras, och att meningen i bilder inte är densamma för skaparen och den som 

bara betraktar bilden.34 

För att förankra metoden i tidigare forskning och därmed göra den mer vetenskaplig (högre 

reliabilitet och hög validitet) används dels ett kapitel om visuell semiotik ur antologin The 

SAGE Handbook of Visual Research Methods, samt en Pictorial semiotics av Göran Sonesson 

om detsamma, som är kritisk till den klassiska tillämpningen och utformningen av visuell 

semiotik. 

1.6.3 Forskning om kristendom 
I sin artikel från 2018 beskriver Gregory C. Bryda symboliken i flera olika varianter av hur 

korsfästelse kan framställas. Många av de undersökta framställningarna är gjorda av Matthias 

Grünewald (aktiv under 1400 och 1500-talet). Grünewald var enligt författaren en av de som 

mycket brutalt avbildade Jesus lidande på korset, men också en av de som populariserade 

metaforer mellan Jesus blödande och ett träds utsöndrande av sav. Detta har enligt författaren 

sin förklaring i att bland annat sav utgjorde grunden för mycket av den medeltida 

 
31 Deon Liebenberg, ”Modernist abstraction in Afrikaans Protestant churches of the twentieth century”, South 
African Journal of Art History 31, nr 1 (2016): 126–147. Sid 128 
32 Ibid. Sid 131 
33 Ibid. Sid 135f 
34 Impara, ”A social semiotics analysis of Islamic State’s use of beheadings”. Sid 32 
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läkekonsten.35 Exempel på det makabra i Grünewalds målningar ser vi på isenheimaltaret. 

Enligt författaren visar det hur Jesus likt ett åderlåtet träd tömts på sin livgivande sav (blod).36 

I sin artikel The Use of Nails in the Crucifixion beskriver Joseph William Hewitt en intressant 

utveckling, där han menar att framställningen av korsfästelsen varierat avsevärt genom 

historien. I de tidigaste avbildningarna visar Jesus inte på något nämnvärt lidande, istället 

framställs han som stolt och mäktig. Runt 1400-talet förändras dock framställningarna till att 

bli allt mer makabra, och det är i samband med detta som exempelvis spjutsåret och spikar 

kom att betonas allt mer i konsten som berörts i artikeln ovan.37 Hewitt menar också att den 

tilltagande blodigheten i framställningarna i huvudsak var teologisk motiverade. Detta 

eftersom Jesus blod var det som tvätta bort människans synder, varför det krävdes tydligare 

avbildningar av blodig karaktär.38 Av liknande anledning tonades blodigheten ner i 

framställningarna av de sår han åsamkades innan själva korsfästelsen.39 

I sin bok texts and artefacts menar Larry Hurtado bland annat att den fösta avbildningen av en 

korsfäst Jesus var en sammanslagning av de grekiska bokstäverna T och P.40 Han menar även 

att detta bygger på en tradition i den antika världen att skapa monogram av välkända ord och 

uttryck, för att underlätta nedtecknandet av dem.41 En av hans essäer används för att förstå 

den tidigaste kristna symboliken. För att förstå kristen symbolik i allmänhet används en 

elektronisk variant av A Handbook of Symbols in Christian Art, författad Gertrude Grace Sill. 

Det kan kort beskrivas som ett samlingsverk över kristna symboler.42 Utöver dessa verk 

används även flertalet uppslagsverk av olika kaliber. Dessa syftar även de till att ge förståelse 

för symboler och olika estetiska traditioner. För att kunna ge en tillfredställande bakgrund och 

inledning används två rapporter samt en monograf. Bildning och reformationen används för 

att förstå hur reformationen förändrade delar av samhället, och synen på konst och bildning. 

 
35 Gregory C. Bryda, ”The Exuding Wood of the Cross at Isenheim”, The Art Bulletin 100, nr 2 (2018): 6–36. 
Sid 6, 8f, 12 
36 Ibid. Sid 18 
37 Joseph William Hewitt, ”The Use of Nails in the Crucifixion”, Harvard Theological Review 25, nr 1 (1932): 
29–45. Sid 30 
38 Ibid. Sid 37 
39 Ibid. Sid 37ff 
40 Larry W. Hurtado, ”Chapter 8 The Staurogram in Early Christian Manuscripts: The Earliest Visual Reference 
to the Crucified Jesus?”, i Texts and artefacts: selected essays on textual criticism and early Christian 
manuscripts, Library of New Testament studies, volume 584 (London ; New York: Bloomsbury T&T Clark, an 
imprint of Bloomsbury Publishing PIc, 2018). Sid 212 
41 Ibid. Sid 209f 
42 Gertrude Grace Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs] (Touchstone, 2011). [Sidor 
saknas i utgåvan] 
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Cultivating discontinuity används tillsammans med Bildens kraft för att ge läsarens en 

förförståelse för det svenska samhället historiskt, samt ett grepp om vilken kristen inriktning 

som är den just nu mest betydande.  

 2 Undersökning 
Undersökningen är indelad i två delar. I den första delen görs en analys av de olika bilderna 

tagna i de olika kyrkolokalerna, med fokus på det som finns i närheten av altaret. I den andra 

delen jämförs de olika kyrkornas konst för att finna likheter och skillnader. Undersökningen 

är tematiskt indelad och utgår inte från de enskilda kyrkorna. Det som först berörs är den stora 

konsten såsom takmålningar eller andra större teman. Därefter analyseras det som inom ramen 

för denna uppsats benämns övriga bilder, vilket innefattar exempelvis mindre konstverk eller 

statyer som inte bedöms vara en del av ett större sammansatt verk.  

2.1 Bakgrund 
Ända sedan senmedeltiden utgjorde prästerskapet en framträdande politisk faktor i det 

svenska samhället. Detta fortsatte vara fallet även under 1700-talet. Intäkten för denna 

betydelse är bland annat att det fanns både en världslig och en kyrklig lag, varför en 

medborgare kunde dömas av två instanser för samma brott. Prästerna var också 

statstjänstemän som kontrollerade både folkräkning och skolväsende.43 

Samhället var indelat i flera stånd, varav prästerna var ett av dessa. Dessa stånd bestående av 

adel, präster, borgare och bönder var representerade i riksdagen, men representationen var 

långt ifrån rättvis i förhållande till de oliks ståndens faktiska storlek. Bönderna utgjorde 

exempelvis 90% av samhällets invånare och de var därför kraftigt underrepresenterade. Det är 

först under 1800-talet som detta förhållande upphör.44 Under 1700-talet kom emellertid 

kyrkans makt att ifrågasättas från flera håll, däribland av anhängare av pietismen. Pietismen 

kan enkelt förklaras som en föregångare till dagens frikyrkor, vilket inkluderar 

pingströrelsen.45 Pingströrelsen är den inriktning inom kristendomen som växt mest de 

senaste decennierna. Idag utgör de omkring två tredjedelar av de som benämner sig själva 

som kristna protestanter. Enligt Josh Brahinsky utgör de närmare 500 miljoner globalt, vilket 

 
43 Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006: böndernas och arbetarnas tid 
(Lund: Studentlitteratur, 2009). Sid 33ff 
44 Ibid. Sid 17 
45 Ibid. Sid 35 
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han menar beror på framgångsrika utbildningsinsatser inom rörelsen.46 Marie Fahlén menar i 

sin bok Bildens kraft att det finns stor skillnad mellan de olika kristna traditionerna i deras syn 

på vad som är bra konst. Luterska inriktningar betonar enkelheten, samt att det är främst 

altaret som bör vara utsmyckat, och inte de övriga delarna av kyrkan. Eftersom reformationen 

medförde att bibeln och mässor översattes, förlorade konsten sitt existensberättigande som 

didaktiskt hjälpmedel.47  

2.2 Högaltaret i domkyrkan 
I Karlstad domkyrka, bakom själva altaret tornar högaltaret från 1790-talet upp sig.48 Färgerna 

växlar mellan grått och guld, och bilden av högaltaret ger i huvudsak ett symmetriskt intryck i 

form av en fyrkant. Hela högaltaret är klart upphöjt över det övriga kyrkorummet. Innehållet 

består av tre huvudsakliga ting. I mitten står ett imposant kors, vilket är förgyllt, på var sida 

om detta finns inskott i väggen vilka båda vardera har en androgyn ängel. Dessa båda är grå, 

likt det mesta på bilden. De båda änglarnas blickar är emellertid inte riktade mot besökaren 

utan är klart fokuserade på det förgyllda korset, vilken även har en mantel hängande över sin 

tvärbalk, och alltså saknar en jesusgestalt. Vid foten av träkorset finner vi det första delvis 

abstrakta tecknet. Detta tecken är ett monogram, bestånden av de grekiska bokstäverna för X 

respektive P. Dessa utgör de första bokstäverna i den grekiska stavningen av Kristus (Bilaga 

A).49 Användningen av denna symbol populariserades under kejsare Konstantin (ca 300-

talet).50 Användningen av detta indikerar ett sökande efter kontinuitet mellan då och nu, och 

utrycker även idén om Jesus.   

 
46 Josh Brahinsky, ”Cultivating discontinuity: Pentecostal pedagogies of yielding and control”, Anthropology & 
Education Quarterly 44, nr 4 (2013): 399–422. Sid 400 
47 Marie Fahlén, Bildens kraft: religion och samtida utmaningar (Lund: Studentlitteratur, 2014). Sid 40ff 
48 Harry Nyberg, Karlstads domkyrka: stiftskyrka - församlingskyrka : dokumentation och reflektion, Carlstads-
Gillets skriftserie 40 (Karlstad: Förlag Per Berggrén, 2012). Sid 31 
49 Hurtado, ”Chapter 8 The Staurogram in Early Christian Manuscripts: The Earliest Visual Reference to the 
Crucified Jesus?” Sid 208ff 
50 Edward I. Bleiberg, red. et al. ”The Legacy of Rome”, i Arts and Humanities Through the Eras, Vol. 3: 
Medieval Europe 814-1450 (Gale Ebooks, 2005), https://link-galegroup-
com.bibproxy.kau.se/apps/doc/CX3427400587/GVRL?sid=lms. 
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1D Foto av högaltare i domkyrkan i Karlstad. 04 dec 2019 

Hur kan man då förstå denna bild ur de olika sätten att skapa mening? Ur första sättet som 

alltså var representativ mening blir konstnärens idé med konstuppsättningen. I detta fall är 

dock både interaktiv mening och representativ mening intimt sammanlänkande. Särskilt den 

interaktiva aspekten av kontaktsökande är i detta fall avgörande för den narrativa mening som 

konstnären enligt min mening vill förmedla.  

Änglarna stirrar upp mot korset som saknar en Jesus, istället finns där bara en svepning. 

Änglarna bjuder in åskådaren till att också uppmärksamma det de precis uppmärksammat. 

Detta ligger i linje med sociosemiotiken, åskådaren är den lägste i sammanhanget, och Jesus 

(eller snarare korset) den högste, vilket även är karakteristisk för neoklassicistiskt inspirerade 

högaltare, som i sig är en konströrelse starkt inspirerad av antikens stilideal.51 Konstnären vill 

förmedla en del av själva jesusberättelsen. Handlingen i berättelsen kan i detta fall sägas 

utgöra slutet av jesusberättelsen. Jesus har nedstigit från korset och uppgått i himmelen. 

Åskådaren har i detta sammanhang dock precis missat denna händelse, emedan änglarna 

kanske fått en skymt av Jesus nedstigande, varför deras blickar är ointresserade av besökaren.  

 
51 Nyberg, Karlstads domkyrka. Sid 31. Edward I. Bleiberg, ”The Development of Neoclassicism”, i Arts and 
Humanities Through the Eras, The Age of the Baroque and Enlightenment 1600-1800, Vol 5 (Gale Ebooks, 
2005), https://link-galegroup-com.bibproxy.kau.se/apps/doc/CX3427400803/GVRL?sid=lms. 
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I kompositionell meningen råder det inga tvivel om vad som är viktigt. Man kan konstatera att 

högaltaret visar på att detta är en maktens kyrka i den mening att besökaren inte är den som 

varken det huvudsakliga intresset är riktat emot, och besökaren besitter inte heller samma 

kunskap som de som tillsammans med änglarna i inskotten tillhör/företräder denna kyrka. 

Svenska kyrkan var även en del av maktapparaten som kontrollerades av kungen och 

regeringen, vilket Anna Maria Forssberg menar var särskilt tydligt under 1600-talet och 

början av 1700-talet, då kyrkan användes som propagandaapparat gentemot den allmänna 

befolkningen.52 Den luterska teologin menar Tomas Appelquist betraktar även den egna viljan 

som något inneboende negativt, eftersom det är den som används av djävulen för att fördärva 

människor.53 Människan ska dock inte vara passiv, tvärtom, det är däremot bara gud och i 

förlängningen dennes representanter (i denna form av en tidigare stadskyrka) på jorden som 

kan bedöma om den enskilde undersåten utvecklat de dygder som bidrar till att guds rike kan 

skapas på jorden. Denna del av svenska kyrkans historia är dock upplöst i och med att kyrkan 

och staten gick skilda vägar i början av 2000-talet, varför dagens besökare omöjligen upplever 

underdånighet som var avsedd för de svenska undersåtarna genom historien.  

2.3 Karlstads pingstkyrka 
I Karlstad pingstförsamlings kyrkolokal finns konst från början av 1990-talet. Detta berättade 

en av medlemmarna i församlingen, som också deltagit i skapandet av verket. Själva 

utformningen av lokalen (och konstverket) beslutades av en byggkommitté bestående av flera 

olika medlemmar, under ledning av församlingens styrelse. 

Konsten bakom altaret/scenen i Pingstkyrkan består av en mörk färgskala. Färgerna i det 

huvudsakliga konstverket i kyrkan skiftar mellan mörkt rött och har detaljer i brunt. 

Konstverket utgör en hel vägg (en så kallad fondvägg) varför verket ger ett rektangulärt och 

ett något abstrakt intryck, detta förändras beroende på hur nära åskådaren befinner sig verket. 

Det finns inga enbart ikoniska inslag i verket, det saknar både personer och föremål, det mest 

ikoniska inslaget är korset, som består av mörkbruna timmerstockar, vilka markeras med hjälp 

av belysning. Korset är också placerat till höger om mitten i verket. Verket består i övrig av 

den tidigare nämnda fondväggen. Utöver den röda färgen består fondväggen av en struktur 

(förmodligen skapad i gips eller liknande) som på ett visst avstånd ger en effekt av något rött 

 
52 Anna Maria Forssberg, The story of war: church and propaganda in France and Sweden 1610-1710 (Lund: 
Nordic Academic Press, 2016). Sid 13ff 
53 Tomas Appelqvist, Bönen i den helige Andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi 
(Skellefteå: Artos, 2009). Sid 199f 
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som rinner längs väggen. Den första tanken som slog mig under fotograferingsprocessen var 

att detta kan symbolisera det blod som Jesus ska ha utgjutit på korset och under sina plågor 

innan korsfästelsen. I samtal med kyrkans medlemmar fick jag också detta bekräftat, varför 

symboliken enligt min mening är förhållandevis otvetydig. Det är således uttryck för idén om 

Jesus lidande. Det är dock värt att notera att detta är ett exempel på förförståelsens betydelse i 

samband med undersökningar av konst i allmänhet, och abstrakt/symbolisk konst i synnerhet. 

Fristående från själva verket, men i detta fall ändå av betydelse är förekomsten av en judisk 

menora. Den judiska menoran är en sjuarmad ljusstake, vilken användes ceremoniellt under 

det andra judiska templet på 200-talet f.kr. Menoran symboliserar bland annat Israels förenade 

stammar.54 

 

2P Foto av pingstkyrkans fondvägg. 27 nov 2019 

 Enligt den första (representativ mening) typen av meningsskapande som avser att finna ut 

vad konstnären avser att förmedla finner vi främst ett utryck för idéer, och inga narrativa 

inslag. Konstnären eller snarare gruppen av medlemmar ledda av byggkommittén, vill 

förmedla idén om att Jesus blödde och led för de som närvarar i Karlstad pingstkyrka. Den 

representativa meningen och den interaktiva är såldes intimt förknippade i detta verk, 

eftersom det finns lite utrymme för andra tolkningar. Enligt Joseph William Hewitt var 

 
54 Julie L Carnagie, ”Judaism”, i World Religions Reference Library, Almanac (UXL, 2007), https://link-
galegroup-com.bibproxy.kau.se/apps/doc/CX3448400026/GVRL?sid=lms. 
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korsfästelse ett förhållandevis oblodigt sätt att avrättas på, om än så obehagligt som något, det 

som dödade var dock i huvudsak väder, vind och utmattning och inte blodförlusten som 

sådan. Den medeltida teologin menar Hewitt motiverade blodiga avbildningar av Jesus 

korsfästelse, eftersom hans blodsutgjutelse annars inte skulle kunna tvätta bort alla 

människors synder, vilket detta verk är en variant på.55 Pingströrelsen har heller inte, till 

skillnad mot svenska kyrkan befunnit sig i någon maktposition gentemot sina medlemmar, 

varför verket ska ses i ljuset av en mer egalitär rörelse.56 

Enligt Deon Liebenberg innebar 1900-talet en stor enighet kring kyrkorna och kyrkorummens 

utformning i Sydafrika, vilket berodde på att både europeiska arkitekter och teologer efter 

reformationen präglats av ett funktionalistiskt synsätt, och den funktion som kyrkorummet 

enligt teologerna skulle anpassas efter var den protestantiska mässan.57 Arkitektur och konst 

kan också vara ett sätt att ta avstånd från någon annan kristen inriktning: ”a bare wall would 

be vastly preferable (in aesthetic terms) to the artistic opulence of a typical Catholic church 

interior.”58 I Ysterplaat Dutch Reformed church, finns ett närmast lika abstrakt verk som det i 

Pingstkyrkan. Det är dock istället en abstrakt avbildning av en korsfäst Jesus, där bara 

konturerna av en korsfäst kropp kan urskönjas. Detta motiveras enligt Liebenberg med att det 

gudomliga bara kan uttryckas genom abstrakt konst.59 

Likt svenska kyrkan försöker dock församlingen skapa en kontinuitet med äldre religiösa 

gemenskaper, i detta fall den judiska, ur vilken kristendomen en gång uppstod. Genom att 

använda judiska symboler (menora) försöker de enligt min tolkning göra anspråk på att 

förvalta/bäst förstå arvet efter det folk som genom Moses fick stentavlorna med tio guds bud, 

och det gamla testamentet. Sett ur den interaktiva aspekten, lockar verket betraktaren att 

närma sig, och till och med bjuder in betraktaren till att röra. Även den kompositionella 

meningen visar på att blodet är det viktiga i verket, då korset är högercentrerat, och det som är 

det centrala i verket är Jesus blod förevigat i sten, för församlingens åminnelse. Det är också 

ett av de få surrealistiska inslag som återfinns i de undersökta verken. 

 
55 Hewitt, ”The Use of Nails in the Crucifixion”. Sid 37f 
56 Robert Mapes Anderson, ”Pentecostal and Charismatic Christianity.”, i Encyclopedia of Religion, red. Lindsay 
Jones (Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005), Gale Virtual Reference Library. 
57 Liebenberg, ”Modernist abstraction in Afrikaans Protestant churches of the twentieth century”. Sid 126 
58 Ibid. Sid 128 
59 Ibid. Sid 131ff 
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2.4 Tingvallakyrkans altare 
Tingvallakyrkan f.d Bethlehemskyrkan, är byggd på början på 1920-talet och är därför byggd 

i nationalromantisk stil, ett begrepp som dock är omtvistat.60 På predikstolens/oregelläktarens 

nedre vägg, i närheten av dopkällan återfinns symbolisk konst. Färgerna varierar i grått och 

vitt, och består av skulpturer i olika former. Den övre skulpturen består av en kerub som 

håller uppe ett utskott prytt med ett kors samt en krans av törne.61 Över detta pryds det övre 

verket av en liten duva. Den andra halvmåneformade skulpturen består av ett vinbuske, med 

många mogna vindruvor, redo att falla av. 

 

 3T Foto av konst i anslutning till dopkälla. 26 nov 2019 

Enligt den representativa meningen avser konstnären att häröra dels till olika delar av Jesus 

metaforer om vin. I en av dessa talar han om sig själv som den sanna vinstocken, och alla som 

följer honom som delar av denna stock, Joh 15:1-10. vilken är den som avses enligt kyrkan 

själv.62 Det är en liknelse som beskriver vikten av att man som kristen tar Kristus lära till sig, 

annars kan man inte förvänta sig att bli väl behandlad av gud. Detta är således ett sätt att 

minna betraktarna om ett särskillt bibelställe utan att direkt ange vilket av dem. Jesus liknelser 

har en styrka i det att de enligt John Roemischer är förutsägbara och därför lätta att ta till sig, 

 
60 Allan Ellenius m.fl., ”Nationalromantik”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 17 december 2019, 
https://www-ne-se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/nationalromantik. 
61 Gunnar Hansén och Sören Leimar, De tysta teckenen-Symboler i Betlehemskyrkan, Karlstad (Karlstad: 
Karlstad missionsförsamling, 2008). Sid 17, 20 
62 Ibid. Sid 20 
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de är också avsedda att stå för sig själva och kräver inte direkt någon klar koppling till någon 

särskild bibeltolkningstradition.63 Mot denna bakgrund förefaller det lämpligt att tala om 

vinträdet och dess bakomliggande liknelse som uttryck för en idé om vad Jesus och 

kristendomen kan ge besökarna i församlingen, vilket för oss över till det interaktiva 

meningsskapandet.  

Likt Jesu blod i Pingstkyrkan lockar särskilt vinträdet betraktaren till att närmare studera det i 

detalj, det är således inte avsett att studeras från kyrkbänken. Av något som knappast kan vara 

en tillfällighet studeras båda verken (trädet och keruben med korset) från dopkällan, som i de 

flesta fall är övertäckt med en plastskiva, som är en exakt avbildning av glasfönstret i taket (se 

bilaga B). Vid studiet av den genom konsten förstenade liknelsen berättad av Jesus, är 

besökaren redo att döpas inför hela församlingen. Det sker inte bara i närvaro av hela 

församlingen utan också i närvaro av den helige anden (guds tredje form) om man ska tro 

Gertrude Grace Sill. Duvan som beskrevs tidigare är en representation av gud i form av den 

helige anden. Gud uppenbarar sig för Jesus i och med hans eget dop enligt johannesevangeliet 

(se Joh 1:32).64 Det finns inga kontaktsökande tecken, eftersom duvan och keruben är det 

närmaste som vi kommer några avbildade personer. Inom den judiska traditionen var en kerub 

emellertid en budbärande ängel som spionerade för att få viktig information.65 

Identifikationsaspekten ger vid handen att besökaren precis som Jesus döps i åsynen av den 

helige anden, varför liknelsen blir en aning mer spännande, eftersom församlingen, närvaron 

av den helige anden och dopet, såvida man accepterar det, blir en av dessa grenar. Den 

kompositionella meningen visar att gud är den högste i form av duvan vilken representerar 

guds andliga form. Jesus i form av vinträdet och korset, är både låg och hög i förhållande till 

betraktaren. De har dock samma färgskala, varför det är intimt förknippade med varandra, 

kanske är Jesus rentav hög och låg (världslig och gudomlig) samtidigt. 

2.5 Korskyrkans altare 
Korskyrkan i Karlstad är den av de undersökta kyrkorna med minst konst. Detta kan beskrivas 

som den klassiska nidbilden av protestantiska kyrkor, under förutsättning att betraktaren ser 

konst i religiösa miljöer som något positivt. Kyrkolokalen har haft samma utformning sedan 

 
63 John Roemischer, ”’Free Imaginative Variation’ and the Idealization of Meaning: The Loss of" Wisdom" in 
Reductive Definitional Teaching.”, i Forum on Public Policy Online (ERIC, 2013). Sid 6f 
64 Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. Sid  
65 Andrea Piras, ”Angels”, i Encyclopedia of Religion, red. Lindsay Jones (Detroit, MI: Macmillan Reference 
USA, 2005), Gale Virtual Reference Library. 
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invigningen 1964, bara mindre underhåll har utförts.66 Församlingen hävdar själva att det 

tillhör en kristen karismatisk inriktning, detta innebär kort att kyrkan är en nyare form av 

pingstkyrka, även om egna upplevelser av den helige anden, och andra upplevelser betonas 

mer.67 Sett till helheten utgörs altarkonsten av kontraster, i form av brunt och vitt (vilket 

också är den dominerande färgen i hela kyrkolokalen, se bilaga D). Det enda innehåll av 

större vikt är ett brunt träkors placerat på en vit bakgrund. Detta är också upplyst med hjälp av 

riktade takljus, vilka fokuserar på korsets tvärbjälke. Bilden har ett övervägande ikoniskt drag, 

då det är tydligt att det ska minna besökaren om Jesus korsfästelse. Det ikoniska draget är 

dock svagt, då det kräver kulturell förförståelse. Symboliken är dock inte alls lika tydlig som i 

Pingstkyrkan. Det finns ingen klar avgränsning, varför tiden före eller efter korsfästelsen kan 

avses, även om det inte är troligt. 

 

 4K Foto av korskyrkans altare. 25 nov 2019 

Konstnärens avsikt (eller snarare inredaren i detta fall) förefaller vara att ge uttryck för både 

idén om Jesus korsfästelse (om än inte någon specifik del av händelsen), vilket inte är 

konstigt. Konstnären avser också att utrycka betydelsen av guds ord, och att detta står över 

 
66 Telefonsamtal, med pastor Anders Nordström 03 jan 2020 
67 ”Om Korskyrkan”, Korskyrkan, åtkomstdatum 19 december 2019, http://www.korskyrkan.com/om-
korskyrkan/ Anderson, ”Pentecostal and Charismatic Christianity.” 
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världsliga avbildningar. Enligt Birgit Meyer grundar sig denna typ av kyrkoutformning på en 

föreställning om att bilder i allmänhet, och av Jesus i synnerhet, kan fördärvas, vilket detta 

altare är ett talande exempel för. Eller för att tala med kristet språkbruk, tas i besittning av 

djävulen.68 Istället betonas kroppsliga upplevelser, och att dessa ses som bevis på 

gudomlighet, i form av den helige anden.69  

Enligt det interaktiva meningsskapandet är betraktaren menat att snabbt tillgodogöra sig 

förekomsten av det kristna korset. Därefter uppmanas besökaren genom kyrkans tomhet att 

rikta sin uppmärksamhet inåt, i reflektion. Tomheten kan också vara en uppmaning till 

besökaren att rikta uppmärksamheten mot det som predikas eller sjungs, fokus ska alltså ligga 

på guds/predikantens ord, och uppmärksamheten ska inte ”stjälas”70 av bildkonst. Vi ser 

således hur den representativa och interaktiva meningen överlappar varandra i 

undersökningen av denna kyrka. Det kompositionella meningsskapandet har i detta fall liten 

betydelse. Det som huvudsakligen är intressant är att korset är upplyst. Detta visar att korset 

och ljus är intimt förknippade, varför det går att hävda att de som inte accepterar det korset 

står för, lever i någon form av mörker.  

2.6 Tingvallakyrkans alseckomålning 
Bakom Tingvallakyrkans orgel finner vi det enligt min uppfattning mest intressanta verket i 

denna studie. Verket är en så kallad alseckomålning, skapad av Yngve Lundström (1885-

1961) enligt Tingvallakyrkans egna källor.71 Verket har i huvudsak mycket gråa utryck, 

bortsett från mindre inslag i guld, vilket är viktigt för att förstå verkets betydelse. Merparten 

av innehållet är centrerat, och detta har sin naturliga förklaring i att orgeln skymmer verkets 

vänstra och högra delar. Detta blir särskilt tydligt nerifrån kyrkans mittgång. Innehållet är i 

hög grad symboliskt. I centrum av verket finner vi regnbågen, vilken symboliserar det 

förnyade förbundet mellan Noa och gud. Den symboliserar också Jesus tron,72 vilket i detta 

sammanhang kan förstås som rätten att döma människor utifrån de regler som 

han/kristendomen instiftat. Vilande på denna regnbåge finner vi då inte oväntat ett lamm (se 

bilaga C), vilket refererar till Jesus som guds lamm (även detta en liknelse, se ovan, se joh 

 
68 Birgit Meyer, ”There is a spirit in that image”: Mass-produced Jesus pictures and Protestant-Pentecostal 
animation in Ghana”, Comparative Studies in Society and History 52, nr 1 (2010): 100–130. Sid 102ff 
69 Ibid. Sid 113f 
70 Ordet användes av en närvarande medlem under fotograferingsprocessen.  
71 Hansén och Leimar, De tysta teckenen. Sid 14 
72  Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. Hansén och Leimar, De tysta teckenen. Sid 
14 
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1:29). Lammet var ett vanligt offerdjur, och Jesus var enligt kristen teologi det sista offret, 

vilket skulle, om de följde honom, garantera människorna frihet från synd, och därmed en 

plats i himmelen.73 

Utöver detta finner vi också i detta verk det främsta exemplet på ett abstrakt tecken i form av 

en gyllene triangel. Denna triangel, vilket innehåller en siluett av ett öga, refererar till 

treenigheten och guds allseende öga. Triangeln i sig själv refererat till treenigheten, samt 

används som gloria för att klargöra att det är gud fader som avbildas.74 Utöver lammet och 

regnbågen är även duvan ett ikoniskt inslag i verket, vilken, som nämnts tidigare representerar 

den helige anden.75   

 

Figur 5 Foto av alseckomålning bakom orgel av Yngve Lundström. 26 nov 2019 

Hur kan vi då förstå verket ur de olika formerna av meningsskapande? Konstnärens avsikt är 

mer eller mindre uppenbar, mot bakgrund av de många ikoniska och abstrakta symboliska 

tecknen. Trots de många tecknen är det min uppfattning att konstnären i huvudsak vill 

förmedla en idé snarare än en given berättelse. Detta eftersom de olika tecknen skapar en 

helhet, samt att det inte finns någon direkt anknytning till ett givet bibelställe gemensamt för 

alla tecken/inslag (Jämför resonemanget om 3T ovan). Konstnären vill visa på betydelsens av 

 
73 William J Wolf, ”Atonement: Christian Concepts”, i Encyclopedia of Religion, red. Lindsay Jones (Detroit, 
MI: Macmillan Reference USA, 2005), Gale Virtual Reference Library, https://link-galegroup-
com.bibproxy.kau.se/apps/doc/CX3424500240/GVRL?sid=lms. 
74 Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. Hansén och Leimar, De tysta teckenen. Sid 
14 
75 Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. 
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Jesus varför han är den högste, i form av ett metaforiskt lamm. Enligt den interaktiva 

meningen är guds allseende öga och den gyllene treenighetssymbolen centrala. När åskådaren 

går framåt i kyrksalens mittgång stirrar guds allseende öga ner på besökaren. Den gyllene 

treenighetssymbolen gör detta mycket tydligare i och med sin kontrast gentemot det annars 

förhållandevis grå konstverket. Detta har således en liknande innebörd som konsten i 

domkyrkan. Gud stirrar ner på åskådaren och är medveten (förutsatt kristen tro) om vad 

åskådaren tar sig för, och åskådaren är i kyrkans närvaro på nåder. Dock år det gud i egen 

person som betraktar åskådaren, och inte någon av denne utsedd representant, vilket kan 

förstås som mindre hierarkiskt jämfört med domkyrkan. Gud är till skillnad från tidigare den 

kontaktsökande i detta sammanhang, och avståndet till verket är klart genomtänkt i detta 

sammanhang, vilket är avsett att ses från huvudingången i kyrkan.  

Även om guds allseende öga och treenighetssymbolen är de tydligaste inslagen i och med 

treenighetssymbolens gyllene färg och det tecken som uppmärksammas mest från 

huvudingången, är lammet vilande på regnbågen ej att förringa. Enligt den kompositionella 

förståelsen vilar lammet både på regnbågen och på treenighetssymbolen, varför detta kan 

betraktas som ett exempel av hög kontinuitet. Det är också ett av de större inslagen i verket, 

varför det sammantaget kan konstateras att Tingvallakyrkan i likhet med Pingstkyrkan betonar 

Jesus offrande, och efterföljande frälsning av mänskligheten. Det finns inga direkta 

surrealistiska inslag. De tecken som finns är mycket symboliska och är avsedda att 

sammantaget minna alla närvarande om det förment positiva som kristendomen innebär för 

församlingen, men också visa på kontinuitet genom användande av exempelvis regnbågen 

vilken representerar förbundet mellan judarna och gud.76 

2.7 Ängeln i Korskyrkan 
Ängeln i korskyrkan är ett avvikande inslag jämfört med den övriga tomheten i kyrkan. 

Ängeln har trots detta, samma ljusa färgskala som övriga kyrkan, ängeln är dock ett av det få 

ikoniska inslag vi finner i kyrkan (Se bilaga D). I samtal med en av de ansvariga 

medlemmarna, samt under ett telefonsamtal med kyrkans pastor,77 framkommer det att ängeln 

avser att påminna om att alltid anlägga ett barnperspektiv i sina verksamheter. När barn är 

närvarande (under verksamheter avsedda för dem) använder församlingen även denna ängel 

som ljushållare. Ängeln som i många avseenden påminner om en kerub, är omkring sextio 

 
76 Ibid. 
77 Telefonsamtal, med pastor Anders Nordström 03 jan 2020 
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centimeter hög, och föreställer ett bevingat barn i treårsåldern vilket stirrar på sin handflata. 

Barnet/ängeln sitter på en piedestal, vilken likt ängeln själv är vitmålad. Det är ett mycket 

ikoniskt betonat verk, varför detta foto är ett tydligt exempel på det som kallas indexikalitet, 

vilket i sig inte står i motsättning till symbolism. Detta för oss in på en diskussion utifrån 

teorin.  

 

6K Foto av korskyrkans ängel till vänster om altaret/nära dopkällan. 25 nov 2019 

Precis som inom den judiska traditionen är änglar en del av guds skapelse. De är likt 

människan skapade med fri vilja. Till skillnad från människorna tvingas de dock välja sida 

mellan det goda och det onda. Beroende på sitt val påverkas de i den ena eller andra 

riktningen och präglas av detta. Mot denna bakgrund anses änglarna på guds sida vara evigt 

och fullständigt goda.78 Utöver detta har de enligt gamla testamentet många uppgifter att 

utföra på jorden. Bland dessa ingår att vakta porten till Edens trädgård. Därutöver, vilket är 

viktigt för denna undersökning, har de till uppgift att beskydda de troende, samt att straffa 

syndare.79 Utifrån teorin, och beskrivningen av änglarnas roll ovan, innebär detta att ängeln i 

Korskyrkan uttrycker en föreställning om gudomligt beskydd. Då särskilt gudomligt beskydd 

av kyrkans yngre medlemmar eftersom församlingen använder denna ängel för att minna dess 

 
78 Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. 
79 Ibid. 
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medlemmar om barnperspektivet i sin verksamhet, som berörts ovan. Det finns alltså, till 

skillnad från i vissa andra verk ingen sammanhängande berättelse kring denna ängel. Det 

finns inget direkt kontaktsökande med ängeln då den stirrar på sin vänstra hand. De 

intressanta aspekterna är identifikation och avstånd, vilka är tätt sammankopplade i detta fall. 

Detta gäller dock inte för någon av medlemmarna som är längre än hundra centimeter. Ett 

barn ser på detta verk med andra ögon mot vad en vuxen skulle göra. Det är ett av de få verk i 

någon av kyrkorna ett barn faktiskt skulle kunna identifiera sig med på grund av sin längd. 

Enligt en kompositionell förståelse riktas fokus mot ängelns hand, vilket är naturligt, eftersom 

det är en ljushållare. I övrigt är den kompositionella meningen i detta fall mycket subjektiv, 

och svår att bedöma, då det rör sig om en staty, som säkerligen flyttas mellan olika platser i 

kyrkorummet. 

2.8 Domkyrkans triptyk 
I Karlstads domkyrka finner vi det enda exemplet på det som kan benämnas som regelrätt 

altarkonst. Verket är en så kallad triptyk (vilket ordagrant betyder tredelad).80 Verket är utfört 

av Ikonmålaren Kjellaug Nordsjö och snickaren Yngve Norrby 1997-1998.81 Den välformade 

delen i mitten, tillsammans med förekomsten av stängbara flyglar, ger verket ett vågformat 

intryck. Sammantaget består verket av elva olika bilder i olika storlekar, vilka är symmetriskt 

fördelade över verket. De många varierande färgerna ger också ett mycket praktfullt intryck. 

Den mittersta bilden förställer enligt kyrkan själv en nyligen uppstånden Jesus, omgiven av 

två änglar.82 Detta visas också genom formen på deras glorior, vilka har en cirkulär form, som 

innebär att de är innehavare av guds makt.83 Denna bild är också intressant eftersom det är 

den enda bilden i verket som uppenbart söker kontakt med åskådaren genom jesusgestaltens 

blick. 

De övriga mittenbilderna består av liknelser/berättelser Jesus använt sig av i sin undervisning. 

Samt också berättelser om dennes liv. Den första är liknelsen om det förlorade fåret, vilken 

kort handlar om att inga vilsegångna följare ska lämnas kvar, se luk 15:1-7.84 Bilden 

föreställer en herde i ljusa kläder som bär ett får på ryggen. Den övre högra mittenbilden 

 
80 ”Triptyk”, i Nationalencyklopedin, åtkomstdatum 03 januari 2020, https://www-ne-
se.bibproxy.kau.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/triptyk. 
81 Nyberg, Karlstads domkyrka. Sid 38ff 
82 Ibid. Sid 39 
83 Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. 
84 Nyberg, Karlstads domkyrka. Sid 39 
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föreställer liknelsen om den förlorade sonen, se luk 15:11-32.85 Bilden föreställer en man som 

kärleksfullt kramar om sin son. Den nedre vänstra bilden förställer Jesus möte med 

äktenskapsbryterskan. Jesus rör sig bort från kvinnan, och människor har sett 

händelseförloppet, de kan också varit del av den tidigare ordväxlingen, men de befinner sig nu 

i bakgrunden.86 Det är en berättelse om att inte döma människor för deras synder, då domaren 

inte har rätt att döma någon, eftersom denne själv inte är syndfri, se joh 8:1-11. I den nedre 

högra delen av verkets mitt finner vi berättelsen om Jesus möte med den samariska kvinnan.87 

Jesus sitter lugnt på en klippa och samtalar med kvinnan på andra sidan av en brunn.  

I den vänstra panelens översta bild finner vi en avbildning av Jesus födelse, som beskrivs i luk 

2:1-20.88 Jesus och Maria är omgivna av glorifierade änglar, där Jesus och Maria har en 

central roll i bilden. De betraktas också av tre män. De nedre bilderna avbildar Gabriels möte 

med Maria, då hon fick veta att hon skulle föda Jesus.89 Ängeln är till vänster i bilden. Detta 

är ett tydligt exempel på den roll änglarna har som budbärare åt gud, vilket berörts tidigare.90 

Det är också intressant att notera att även Maria har en cirkulär gloria, vilket antyder, om man 

ska tro Sill, att Maria redan innan havandeskapet och förödelsen, innehade makt från gud.91 

Den andra bilden föreställer mötet mellan Maria och Johannes döparens mor Elisabeth.92 

Den högra panelen föreställer berättelsen i Jesus liv när han tvättar sina lärjungars fötter, se 

joh 13:3-17.93 Jesus är till vänster i bilden, han håller i en handduk och står i närheten av ett 

tvättfat. Lärjungarna bildar en halvmåne till höger om honom. Denna berättelse kan förstås 

som en uppmaning till likabehandling inom rörelsen. Det är dock intressant att notera att 

enbart Jesus har en gloria, vilka konsekvent är cirkelformade. Den vänstra nedre bilden 

föreställer Jesus utförande av bröd- och fiskundret, se joh 6:1-13.94 En glorifierad Jesus tornar 

upp sig över en folksamling som trängs om att få del av gåvorna han delar ut. Den andra 

bilden visar Jesus möte med synagogföreståndarens dotter, se luk 8:40-56.95 Återigen ser vi 

 
85 Ibid. Sid 40 
86 Ibid. Sid 40 
87 Ibid. Sid 40 
88 Ibid. Sid 40 
89 Ibid. Sid 40 
90 Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. 
91 Ibid. 
92 Nyberg, Karlstads domkyrka. Sid 40 
93 Ibid. Sid 40 
94 Ibid. Sid 40 
95 Ibid. Sid 40 
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en glorifierad Jesus som tornar upp sig, denna gång över två personer, varav den ena är en ung 

kvinna sittandes på någon form av avsats. 

Det finns i detta verk inga abstrakta inslag, om man inte räknar in de många gloriorna som 

förekommer. Verket är alltså i hög grad ikoniskt, ej att förväxla med det faktum att det målat 

på ett liknande sätt som ikon. Därför går det att klart se vad varje bild föreställer. Det 

intressanta med detta verk, och i förlängningen alla ikonmålningar som kan studeras med 

denna metod, är att avvägningen mellan indexikalitet och symbolism når en ovanlig balans. 

Detta grundar sig bland annat på de surrealistiska inslag som återfinns i bilderna, särskilt vad 

gäller det platta perspektivet, men också med de många grälla färgerna. Symbolismen 

förstärks också eftersom det i de flesta bilderna finns inslag som är karaktäristiska för de olika 

berättelserna och liknelserna, som exempelvis brunnen, tvättfatet eller fåret/lammet. 

 

7D Foto av triptyk (Uppenbarelsekapellet) höger om altaret. 04 dec 2019 

Sett ur det representativa meningsskapandet är detta ett särskilt intressant verk. De olika 

bilderna kan ses som något enskilt, som i så fall uttrycker en idé som exempelvis liknelsen om 

vinstocken som diskuterats tidigare (se resonemanget om 3T). I detta verk finns exempelvis 

liknelsen om herden (mitten, övre vänstra hörnet) och som konstaterats tidigare har liknelser 

en särskild pedagogisk poäng, i och med sin användbarhet, och sin möjlighet att stå för sig 

själv.96 Om vi däremot betraktar bilden/verket som helhet, och alltså inte ser till enskilda 

inslag, berättar den en mer eller mindre sammanhängande berättelse. Den vänstra panelen 

berättar om beskedet till Maria, Jesus tillblivelse, och efterföljande födelse. Den högra 

 
96 Roemischer, ”’ Free Imaginative Variation’ and the Idealization of Meaning”. Sid 6f 
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panelen, likt delar av mittpanelen, berättar om händelser i hans liv och stordåd. Den mellersta 

panelen, berättar om delar av hans etiska lära, samt att han uppstått. Verket har alltså en 

narrativ början, en mitt och ett slut. Detta för oss in på det interaktiva respektive 

kompositionella meningsskapandet, vilka hänger samman på ett intressant sätt i detta verk. 

Avståndet är avsett för att besökaren ska finna ”en stunds vila och meditation”97. För detta 

ändamål är stolar utplacerade nära triptyken. Det som först drar till sig uppmärksamheten hos 

betraktaren är mittenpanelen, och då särskilt bilden på den uppenbarade Jesus. På denna bild 

har betraktaren, förutsatt att denne sitter ner, både ögonkontakt med Jesus, och befinner sig 

också på samma nivå som denne. 

Enligt den kompositionella meningen, innebär denna centralisering av den kontaktsökande 

jesusgestalten att denne är den mest centrala i sammanhanget. Det faktum att hans huvud är 

det högsta av alla, alltså underförstått den högsta personen inom verket. Värt att notera är 

också att Jesus ofta är den högst belägna/längsta personen i de mindre bilderna. Sammantaget 

innebär detta att Jesus genom sitt kontaktsökande uppmanar de mediterande besökarna att ta 

till sig hans lära, och ta inspiration i hans liv. 

2.9 Jämförelse 
Gemensamt för kyrkorna är att alla, utom en, har någon form av konstverk i nära anslutning 

till altaret. Syftet och utformningen varierar dock avsevärt. Emedan en exempelvis på ett 

abstrakt vis uttrycker en idé om Jesus lidande som i fallet med pingstkyrkans fondvägg, kan 

en annan uttrycka ett maktperspektiv på ett övervägande ikoniskt sätt, och de har mer eller 

mindre tydliga historiska kontinuitetsanspråk. Detta ser vi i form exempelvis domkyrkans 

användande av grekiska bokstäver, i form av ett monogram, vilket är ett sätt att skapa 

symbolik, och kontinuitet till antiken. Det är genom ett sådant förfarande som den första 

avbildningen av en korsfäst Jesus uppstod, enligt Larry Hurtado.98 Kontinuitetsanspråk 

kommer dock även i andra former, som exempelvis i användningen av den sjuarmade 

ljusstaken som vi sett i Pingstkyrkan. Det finns även mindre självklara kontinuitetsanspråk i 

exempelvis Tingvallakyrkan. Kontinuitetsanspråket härrör i detta fall från det förnyade 

förbundet mellan Noa och gud. Detta uttrycks i Tingvallakyrkans alseckomålning, i form av 

 
97 Nyberg, Karlstads domkyrka. Sid 39 
98 Bleiberg, ”The Legacy of Rome”. Hurtado, ”Chapter 8 The Staurogram in Early Christian Manuscripts: The 
Earliest Visual Reference to the Crucified Jesus?” Sid  
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regnbågen.99 Liknande kontinuitetsanspråk finner vi inte i korskyrkans kyrkolokal, gamla 

symboler finns, och används inom församlingen. 

 Både Korskyrkan och Tingvallakyrkan är det Deon Liebenberg benämner som 

funktionalistiska,100 men funktionalistiska på olika sätt. Emedan Korskyrkan fokuserar på 

text, predikan och musik, eller snarare har en lokal anpassad för det, har Tingvallakyrkan en 

lokal anpassad för exempelvis dop. Med detta avses inte existensen av en dopkälla, utan det är 

snarare en anpassning till hur kyrkan, föredrar att utrycka sin teologi symboliskt. Emedan 

korskyrkans teologiska utgångspunkt grundar sig på en föreställning om att konsten tar 

utrymme, eller kanske har distraherande, eller till och med negativa effekter på församlingen, 

vilket avsaknaden av jesusbilder är ett exempel på.101 Tingvallakyrkan kan däremot sägas 

representera det absolut motsatta i och med den mycket påtagliga symboliken kring 

dopkällan. Denna skillnad i förhållningssätt till konst, eller avsaknaden av den, kan också 

delvis förklaras med att Tingvallakyrkan är byggd under 1920-talet, vilket är nästan fyrtio år 

innan korskyrkan och Pingstkyrkan byggdes. Vi ser alltså en stor skillnad i teologiskt uttryck 

beroende på kyrkornas ålder.  

Inte alla kyrkor har större verk utöver själva altaret, och inte heller alla verk har tydliga 

symboliska referenser till gud, utöver Jesus. Tingvallakyrkan är den kyrka där det finns flest 

referenser till guds övriga former. I denna återfinns också en gyllene treenighetssymbol, vilket 

är den tydligaste referensen till treenigheten. De flesta av verken har både ikoniska och 

abstrakta inslag, men allt som oftast är någon av dessa övervägande i verken. Funktionen och 

utformningen av de övriga verken varierar även de avsevärt. För Domkyrkan fyller triptyken 

funktionen som meditativ inspiration, emedan ängeln i Korskyrkan avser att uppmana 

församlingens medlemmar till ett visst förhållningssätt gentemot barnen i församlingen. 

Pingstkyrkan hade heller inte något som skulle kunna kategoriseras som ett övrigt verk, vilket 

gör pingstkyrkans lokal till en avvikande sådan. 

  

 
99 Sill, A Handbook of Symbols in Christian Art [Elektronisk resurs]. 
100 Liebenberg, ”Modernist abstraction in Afrikaans Protestant churches of the twentieth century”. Sid 126 
101 Meyer, ”“There is a spirit in that image””. Sid 102 
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3 Slutsats och diskussion 
Denna undersökning visar att det finns stora variationer i vad som uttrycks i de olika 

kyrkornas konst. Så också vilka uttryckssätt eller stilideal som dominerar. Abstraktioner 

förekommer i de flesta fall i någon form, men är mest framträdande i Korskyrkan, då hela 

kyrkan skulle kunna betraktas som en abstraktion av den kristna tron. Detta motiveras från 

medlemmarna med att kyrkolokalen inte ska stjäla uppmärksamhet från mässor, eller den 

egna reflektionen som kan komma i samband med exempelvis bön eller mässa. Abstraktion 

förkommer även inom Pingstkyrkan, men då för att framhäva betydelsen av en teologisk idé. I 

flera av de undersökta kyrkorna används olika symboler i försök att skapa kontinuitet, detta 

trots mycket olika stilideal och olika ålder på kyrkorna. De representerade även olika kristna 

protestantiska inriktningar med diametralt olika historiskt bagage, vilket också framkommer i 

undersökningen. Konsten i de olika kyrkorummen uppmanar också besökaren att förhålla sig 

till dem på ett varierande sätt. I Korskyrkan uppmanas exempelvis besökaren till inre 

reflektion, eller koncentration mot den predikan som pågår. Tingvallakyrkan betonar istället 

guds närvaro genom konsten, och genom att studera den blir besökaren symboliskt en del av 

församlingen och den kristna.  

Således kan vi i ljuset av undersökningen konstatera att både Hewitt och Bryda beskrivning 

av konstens betydelse förfarande stämmer, som vi exempelvis sett i pingstkyrkan. Vi finner 

också den variation Deboer talar om,102 men snarare av den anledningen att det är viktigt att 

anamma den stil vi exempelvis ser i korskyrkan än att konst i sig skulle vara oviktigt. Tvärt 

om är utformningen teologiskt motiverad, och alltså per definition viktig. Gemensamt för alla 

kyrkor är att de följer principen om funktionalism som Liebenberg beskriver. Vilken innebär 

att teologiska tyngdpunkter förstärks.103 Som i fallet med undersökningen av Vankskyrkan,104 

visar denna studie att var och en av kyrkorna präglas av sin egen tid, där vissa stilideal och 

samhällsideal florerat. Dessa ideal har också påverkat hur besökaren ska påverkas av lokalen 

och konsten. 

Metoden som används i denna uppsats har förhållandevis väl fångat många av de aspekter 

som varit intressanta. Konsten som beskrivits med hjälp av metoden har också senare kunnat 

förklarats med hjälp av tidigare forskning inom exempelvis konsthistoria, eller uppslagsverk. 

 
102 DeBoer, Visual Arts in the Worshiping Church [Elektronisk resurs]. Sid 150 
103 Liebenberg, ”Modernist abstraction in Afrikaans Protestant churches of the twentieth century”. Sid 130ff 
104 Bavaghar och Dadvar, ”A Comparative Study of the Altar Design Content of the Jame Mosque and the Vank 
Church of Isfahan”. Sid 67 
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Teorin fångar vissa aspekter av de undersökta verken, men fångar inte helt och fullt de 

religionsvetenskapliga aspekterna, den kan dock förhållandevis väl beskriva vad som kan 

betraktas som viktigt i de olika bilderna och varför. De religionsvetenskapliga aspekterna 

fångas dock in med hjälp av tidigare forskning, som exempelvis uppslagsverken och Sills 

monografi. 

Då både metoden och teorin har sin grund i semiotiken spelar den tidigare forskningen en 

avgörande roll i själva förklarandet. Semiotiska teorier och metoder är till sin natur 

tvärvetenskapliga, och kan appliceras på många olika fällt, inte bara inom 

religionsvetenskapen. Detta är både en styrka och en svaghet hos de olika formerna av 

semiotik. Förslagen till vidare forskning tar sin utgångspunkt i avgränsningen som beskrevs i 

inledningskapitlet. Forskningen kan dels undersöka andra delar av Karlstad, den kan också 

undersöka stadsdelar i andra städer av liknande storlek. Socioekonomiska aspekter, skulle 

också kunna tjäna som utgångspunkt för en jämförelse mellan kommuner/stadsdelar, vilket 

skulle visa om socioekonomisk utsatthet exempelvis skulle påverka villigheten att investera i 

dyr kyrkokonst positivt eller negativt. Undersökningen måste i ett sådant fall utgå från 

liknande metod och teori. Ett annat alternativ är att genomföra en liknande undersökning med 

samma källmaterial, men med utgångspunkt i en annan teori eller metod. Det finns också 

möjligheter att undersöka användningen av symboler för att skapa historisk kontinuitet. 

Korskyrkan använder exempelvis fisken i sin logotyp. Fisken är en gammal kristen symbol 

som även den användes i det antika rom.  
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Sammanfattning 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i förhållandet att religiösa traditioner anpassar sina 

religiösa lokaler utefter teologiska föreställningar. Inom ramen för denna uppsats undersöks 

protestantiskt kristna kyrkor i Karlstads centrala delar. Källmaterialet utgörs i huvudsak av 

fotografier, samt några tryckta informationsblad och informella samtal under själva 

fotograferingsprocessen. Fotona studeras med en visuell semiotisk metod, och förklaras med 

hjälp av en socialsemiotisk teori. Teorin och metoden är tvärvetenskapliga, varför tidigare 

forskning används för att förklara teologiska fenomen. Uppsatsens resultat visar på att det 

finns stora skillnader mellan de undersökta kyrkorna. Den största skillnaden består i mängden 

konst, men också i vad som uttrycks och hur det uttrycks. Exempel på detta är skillnaden i 

användningen av abstrakt och ikonisk (realistiska/naturtrogna) inslag, samt om idéer eller 

berättelser uttrycks i konsten. Dessa skillnader påverkar också hur besökare och medlemmar 

förväntas bete sig och känna. 

Nyckelord: Semiotik, altare, konst, protestantism, kyrka, Karlstad 
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