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1. Inledning 

Sociologisk forskning visar att de stora livscykelrelaterade riterna (dop, konfirmation, vigsel 

och begravning, som också kallas de kyrkliga handlingarna1) är fortsatt viktiga i människors 

liv medans de tidsrelaterade riterna (årets högtider och helgdagar) blir mindre viktiga. 2 För 

svenska kyrkans medlemmar är de kyrkliga handlingarna såsom vigsel något de efterfrågar 

hos Svenska kyrkan.3 För svenska kyrkan är vigslar en viktig kontaktyta för att nå sina 

medlemmar.4 Enligt Bäckströms studie besöker närmare 90 % av de kyrkotillhöriga årligen 

kyrkan i samband med kyrklig handling.5 Bromanders studie visar att 68 % uppger att de 

själva har varit i kontakt med Svenska kyrkan och deltagit i kyrklig handling.6 

Kyrkliga vigslar är alltså relevant för Svenska kyrkan. Samtidigt är frågan ständigt närvarande 

inom Svenska kyrkan, borde kyrkan verkligen ägna sig åt vigslar? Det har väl inget med 

evangeliet att göra? Eller har det? Personligen ser jag vigseln som en missionshandling. Allt 

vi gör i kyrkan är för att föra fram evangelium. Det är vårt uppdrag och därför genomsyrar det 

all kyrkans verksamhet. Då är det också intressant hur mycket av detta som faktiskt når fram 

vid en vigsel. 

Oavsett, är det många människor som uttrycker att de vill gifta sig i Svenska kyrkan och för 

vilka just kyrkorummet är viktigt. År 1997 hade Svenska kyrkan omkring 3700 kyrkor i 

landet.7 Mellan slutet av 50-talet och början av 90-talet har det byggts mer än 700 nya kyrkor 

i Svenska kyrkan. I Centraleuropa är samma siffra 14 000. Det har byggts kyrkor som aldrig 

förr. Många av dessa kyrkor är byggda i nya bostadsområden i städerna8. Ändå vill nästan 

ingen gifta sig i dessa moderna kyrkor. Hur kommer det sig? Vad är det för fel på de moderna 

kyrkorna? Vad är det som påverkar valet av kyrkorum för vigsel?  

                                                                 
1
 Den Svenska kyrkohandboken (Stockholm:Verbum, 2006). 

2
 Owe Wikström, Rit symbol och verklighet, sex studier om ritens funktion  (Uppsala: Svenska kyrkans 

forskningsråd, 1994), 7. 
3
 Per Pettersson, Kvalitet i livslånga tjänsterelationer: Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och 

religionssociologiskt perspektiv (Stockholm: Verbum, 2000), 22. 
4
Jonas Bromander, Rör inte vår kyrka!, Några kyrkliga traditionsbärares berättelser om kyrkorummet (Uppsala: 

Svenska kyrkans forskningsråd, 1998), 36. 
5
 Anders Bäckström, Livsåskådning och kyrkobyggnad, en studie av attityder i Göteborg och Malmö  (Uppsala: 

Svenska kyrkans forskningsråd, 1997), 45. 
6
 Jonas Bromander, Medlem i Svenska kyrkan, en studie kring samtid och framtid (Stockholm: Verbum, 2005), 

60. 
7
 Hans Hellström, Tidernas kyrka: ett studiematerial i tio avsnitt om kyrkan som kulturarv (Stockholm: Verbum, 

1997), 16. 
8
Carl-Göran Bergman i Yngvill  Martola, Kyrkorum och gudstjänstliv (Åbo: Institutionen för praktisk teologi vid 

Åbo universitet, 1991), 22. 
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Och vad är det egentligen som är speciellt med kyrkan? Det finns någonting mystiskt och 

heligt över kyrkobyggnaden, det märker man så fort man kommer in i den. Men vad är det? 

Vad gör en kyrka till en kyrka? 

1.1 Syfte  

Syftet med studien har varit att studera hur vigselpar tänker kring kyrkorummet. De frågor jag 

sökt svar på är följande; 

 Varför vigs man i kyrkan? 

 Vad är det som är särskilt med kyrkan? 

 Varför har man valt just detta kyrkorum? 

 Påverkas relationen till Svenska kyrkan i och med vigseln? 

 

1.2 Metod, Analys och tolkning 

Min studie är induktiv snarare än deduktiv. Jag har inte haft någon på förhand given hypotes 

eller teori. Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod framför en kvantitativ eftersom 

min studie inte söker objektiva värden i första hand utan snarare söker subjektiva 

varseblivningar. Det handlar inte om att min studie för den sakens skull är mindre precis än en 

kvantitativ utan att den söker andra värden. 9  

Ett exempel på detta skulle vara hur jag frågade efter rummets centrum. En informant sa ”man 

kan ju alltid mäta”10. Detta är ett exempel på en kvantitativ metod. Självklart hade jag kunnat 

mäta men eftersom jag använt mig av den kvalitativa metoden så valde jag att fokusera på det 

upplevda centrumet i rummet snarare än det fysiska centrumet (även om Lindholm s.33 hade 

varit till god hjälp, innehållande en förteckning över stadskyrkans alla mått). Jag anser att en 

kvalitativ studie i mitt fall är mer intressant utifrån mitt syfte än en kvantitativ. 

En kvalitativ metod som jag använt mig av har varit intervjuer. Dessa har transkriberats och 

använts för analysen. Citat av denna transkribering har används för att redovisa resultatet. När 

jag transkriberat har jag använt mig av förkortningarna I, M och H. Dessa står för 

                                                                 
9
 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (red) ,Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur 

1994) 19. 
10

 Se sid. 48. (Lockneus) 
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Intervjuaren, Maken och Hustrun. I ett par finns informanterna H1 och H2. Detta är det 

samkönade paret. Det ska inte gå att finna några individer då informanternas namn inte finns 

angivna någonstans. En gruppbeskrivning av informanterna finns men där beskrivs inga 

enskilda personer eller par. I exemplen finns kyrkorummet och parnummer angivna. Det finns 

tre par i varje grupp. 

I analysen har jag använt mig av meningskategorisering då jag kodat intervjuerna i olika 

kategorier.11 Jag har använt mig av stickord för att strukturera mina resultat och också sorterat 

efter teman. Jag har försökt finna nyckelbegrepp i intervjuerna.  

Jag har valt att använda mig av hermeneutik som metod, existentiell hermeneutik12. I 

huvudsak finner vi den hermeneutiska cirkeln (eller spiralen) där jag som forskare har en 

förförståelse. Denna förförståelse prövas mot min studielitteratur och ger en förnyad 

förförståelse. Denna andra förförståelse prövas mot mina informanter och ger sedan en 

förnyad förförståelse. Denna förförståelse prövas sedan både mot litteraturen och mot 

informanternas resultat. Delen är alltså i ständig dialog med helheten.13 Mitt syfte har varit att 

inte grunda min studie på förutfattade meningar och fördomar utan att ge ett resultat som 

motsvarar den upplevda verkligheten och inte någon generell slutsats. Jag har valt att redovisa 

också undantagen och inte bara det som flest personer anser. Jag ser människan som 

intentionell, jag har velat förstå varför paren handlat som de gjort. Jag tror att människor 

oftast har ett syfte med sina handlingar och kan förklara dem. Mitt syfte är att ge en så 

rättvisande bild som möjligt av vad de människor jag intervjuat menar.  14 

Studien är varken sociologisk eller psykologisk utan teologisk. Jag hade, med mitt resultat 

lika gärna kunnat göra studien både psykologisk och sociologisk men det var inte mitt syfte.  

 

1.3 Urval och avgränsningar  

Församlingarna där mitt urval är gjort är de som ingår i Umeå Samfällighet; Tavelsjö 

församling, Tegs församling, Umeå landsförsamling, Umeå stads församling, Umeå Maria 

församling och Ålidhems församling.  I dessa församlingar finns elva kyrkorum där vigslar 

har ägt rum: Tavelsjö kyrka, Kapellet Tavelsjö Lägergård, Tegs kyrka, Strömbäcks kyrka, 

                                                                 
11

 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997), 174. 
12

 Starrin och Svensson, 84 
13

 Kvale, 50-52. 
14

 Starrin och Svensson, 74,76,84. 
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Umeå Landsförsamlings kyrka/Backens kyrka, Grisbackakyrkan, Ersbodakyrkan, 

Ersmarkskyrkan, Umeå stads kyrka, Helena Elisabeths kyrka, Västerslättskyrkan/ S:t Staffan, 

Mariakyrkan, Ålidhems kyrka och Carlskyrkan.  

Urvalet är gjort med hjälp av Svenska kyrkans statistik. Ett strategiskt urval har gjorts då jag 

har sökt finna par som vigts i önskad församling och som också har haft en annons i tidningen 

VK (Västerbottens-Kuriren) eller VF (Västerbottens Folkblad). I de fall då det inte funnits 

något par med annons har en kvinna från pastorsexpeditionen ringt i förväg då hon inte velat 

lämna ut alla personuppgifter till mig. När detta sedan var gjort fick jag tillstånd från 

kyrkoherden att ta del av all information. Trots detta ville hon fortfarande inte lämna ut exakta 

uppgifter. De gånger hon har ringt i förväg verkar inte ha påverkat urvalet. Det är fortfarande 

slumpvis utvalt och bortfallet har varit på samma låga nivå som när jag själv har ringt.  

De populäraste kyrkorna är Backens kyrka, Helena Elisabeths kyrka och Umeå stadskyrka. 

Mindre populära är Carlskyrkan, Mariakyrkan och Västerslätts kyrka. Vid de tre mindre 

populära kyrkorna har jag inte haft några problem med urvalet, alla i de mindre populära ville 

vara med. När det gäller Umeå stadskyrka och Helena Elisabeths kyrka så är det ett par i 

urvalet från varje som har tackat nej. Det räknar jag som ett naturligt bortfall. I Backens kyrka 

var det svårare. Där har många tackat nej på grund av tidsbrist. Till slut fick jag ändå tag på 

tre par. Många tackade nej när jag ringde en måndagskväll, kanske kan det förklara bortfallet? 

I övrigt har jag ringt på blandade tider. Bortfallet bedöms inte kunna äventyra mitt underlag.  

Urvalet har gjorts av vigda par i de sex önskade kyrkorna. Paren ska vara vigda mellan 2010-

09-30 och 2011-09-30. Urvalet har gjorts oberoende av ålder, kön, yrke. De som inte bott 

inom rimligt avstånd har jag tvingats välja bort eftersom avstånden har blivit för långa och 

omöjliggjort intervju.  

Jag har inte tagit med varken borgerliga vigslar eller kyrkliga vigslar på andra platser än 

Svenska kyrkans kyrkorum. Alltså varken utomhusvigslar, vigslar i hemmet, i annan lokal 

eller i frikyrka har studerats. Detta hade absolut varit minst lika spännande men arbetet hade 

blivit för omfattande. Det kan absolut vara en idé för en framtida studie. En tidigare studie15 

har redan gjorts för att jämföra kyrkliga vigslar med borgerliga. Min studie är gjord med par 

som gift sig i Umeå samfällighet. Exkluderade är således församlingarna Sävar/Holmön, 

Holmsund och Hörnefors eftersom dessa inte ingår i samfälligheten men dock i kommunen. 

                                                                 
15

 Karin Jarnkvist, När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt: Berättelser om barn, brudar och bröllop (Umeå: 
Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet, 2011).  
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Utanför studien faller också de bönhus, andaktsrum och andra lokaler som används för 

kyrklig verksamhet men som inte kallas kyrka. Jag har valt att inte heller studera 

bröllopsindustrin och allt runt omkring bröllopet utan fokusera på vigseln som ceremoni och 

kyrklig handling. Jag har valt att inte ta med någon annan kyrklig handling i studien (dop, 

begravning, konfirmation eller liknande).  

Litteraturen jag använt mig av i den litterära studien har ibland varit sociologisk. Ämnet är 

inte det bredaste därför har jag valt att använda de böcker jag funnit på ämnet. I huvudsak har 

det varit teologisk litteratur om både kyrkorummet och vigseln, sociologisk litteratur om både 

kyrkorummet och vigseln samt arkitektonisk litteratur om kyrkorummet.  

 

1.4 Genomförande 

Intervjutekniken jag använt mig av har varit djupintervju där jag ställt öppna, raka frågor och 

låtit informanten själv välja vad hon eller han har velat berätta. Jag har undvikit styrande 

frågor och försökt att delge så lite av mina egna åsikter som möjligt. Jag har både i 

telefonsamtalet och i inledningen av intervjun beskrivit studiens syfte och hur intervjun ska gå 

till.16 Jag har inte använt mig av standardiserade frågor utan snarare strukturerade frågor. Jag 

har haft tre teman och ställt frågor utifrån dem. Oftast har jag ställt ungefär samma frågor. 

Formuleringarna har varit genomtänkta och öppna.  

Djupintervjuer har gjorts med tolv par, 23 personer då en make inte kunde närvara. Jag har 

intervjuat tre par från vardera av de tre mest populära vigselkyrkorna samt tre par från de 

minst populära vigselkyrkorna (då de endast haft enstaka par). Intervjuerna har gjorts mellan 

19e oktober och den 9e november. Tidsåtgång per intervju har blivit omkring 20-45 minuter. 

Intervjuerna har gjorts både i informanternas hem, på Café Station och i två olika rum på 

Universitetsbiblioteket samt i en av kyrkorna. De intervjuade har själv fått välja tid och plat s. 

I de fall då vi varit på Café har jag valt en så lugn och skyddad plats som möjligt. Platsen för 

intervjun har inte påverkat materialet nämnvärt då resultaten är enhetliga.  

Jag har använt ljudupptagare vid intervjutillfället detta för att dokumentera så noga som 

möjligt17. Ljudupptagningen har fungerat bra förutom i ett fall där den avbröts vid slutet av 

                                                                 
16

 Kvale, 142. 
17

 Starrin och Svensson, 81. 
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intervjun. Jag har då rekonstruerat svaren så fort jag fått möjlighet (10 minuter efter 

intervjun). Inga av dessa svar används som exempel. I flera intervjuer har parens barn 

medverkat och detta har inte heller påverkat resultatet nämnvärt. I vissa fall har kortare pauser 

uppstått. Jag har valt att intervjua makarna i par, dels av tidsmässiga skäl men också för att en 

uppdelning inte skulle gynna min studie nämnvärt. Fokus ligger inte på kön utan på 

människans upplevelse. Intervjuerna har sedan transkriberats av mig. Vissa stödanteckningar 

har också gjorts vid intervjutillfällen i bullriga miljöer, dessa har dock inte behövts för 

tolkningen. 

I min studie ingår också en litteraturstudie som jag gjort för att få underlag till min uppsats. 

Det handlar dels om litteratur med temat kyrklig vigsel, om kyrkorummen i Umeå och 

kyrkorummets historia och teologisk litteratur. Denna litteraturstudie gjordes innan 

intervjuerna. Vad som var relevant av dessa studier sållades sedan ut efter transkriberingen 

och analysen av intervjumaterialet var gjort. Litteraturstudien bidrog i allra högsta grad till 

skapandet och urvalet av mina frågor. Litteraturen har alltså både fungerat som 

riktningsgivare i studien men också som analysredskap. 

Jag har också besökt de sex huvudkyrkorna, fotograferat dem och studerat kyrkorummen. 

Bilderna i uppsatsen är således tagna av mig för denna studie och finns med eftersom jag 

tycker att det bidrar till läsarens totala upplevelse.  

 

1.5 Trovärdighet 

”Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst”18. Vi har alltid en förförståelse. Jag har 

medvetet reflekterat över min egen förförståelse. Jag har medvetet också valt att inte delge 

mina egna erfarenheter i samband med intervjuerna. Jag har varit medhållande även om jag i 

vissa fall inte har haft samma åsikter som paret. När vi sedan stängt av bandningen och 

avslutat intervjun har jag dock avslutat min roll som intervjuare och varit mig själv i möte 

med dessa människor. Ibland har goda samtal kommit till stånd.  

Jag har presenterat mig som Teologistuderande och inte som blivande präst. I de fall då de 

frågat om jag läser till präst har jag svarat sanningsenligt. Jag har inte kunnat finna att detta 

har varit en hämmande faktor även om det självklart kan anses så. Jag är också gift. De flesta 

                                                                 
18

 Starrin och Svensson, 83. 
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ser detta då jag bär ring och jag tror att detta är en förtroendeingivande faktor. Det visar att jag 

är införstådd om vad vi pratar om, jag har erfarenhet både av själva vigningen och sedan 

äktenskapet. 

För att förstå min bakgrund vill jag säga att vi (jag och min man) valt att gifta oss i 

Ålidhemskyrkan. Detta säger jag av vetenskapsteoretiska skäl, eftersom jag anser att man bör 

veta var jag står. Anledningarna till att vi valde just det kyrkorummet är många, dels av 

församlingstillhörighet. Men mitt eget val och mina motiv presenteras inte i denna 

undersökning. Denna kyrka är inte heller en av de sex huvudkyrkorna. Vissa har varit nyfikna 

på min vigsel. Jag har försökt avstyra fokus från detta. Även om detta självklart kan färga min 

analys så försöker jag att förhålla mig neutral och är inte direkt positiv till dessa kyrkor i min 

studie, trots att jag själv valde att låta viga mig i en av dem. Detta beror på andra faktorer som 

inte är en del av denna studie. 

När jag har analyserat, skrivit och läst har jag sett till att kontrollera mig själv i största möjliga 

mån så att jag fortfarande framför det mina informanter sagt och inget annat. 19 Självklart är 

det min tolkning av det sagda men det är för den sakens skull inte min egen åsikt.  

 

1.6 Etiska överväganden 

En del hävdar att man alltid ska skriva ut exakta återgivningar, med suckar och alla ljud som 

ges. Detta är inte relevant i min studie eftersom jag studerar innehållet snarare än hur det sägs. 

Samtidigt vill jag vara noga med att inte förvanska mina resultat. Jag har valt att redovisa 

exakta återgivningar för att jag upplever det ger tydligare trovärdighet. Jag har i möjligaste 

mån försökt återge talspråk med skriftspråk. I de fall då informanterna talar dialekt har jag 

skrivit dessa ord såsom de stavas i skriftspråket, endast där förståelsen hindras av språket har 

jag korrigerat detta. Då är citaten återgivna men modifierade för läsningens skull. Citaten bör 

inte gå att spåra om man inte varit med vid intervjutillfället.  

Jag är medveten om att vissa hävdar att personerna kan komma att känna igen sig och känna 

sig obekväma med hur de talat men jag anser ändå att ingen annan bör känna igen deras citat 

då de inte varit med vid själva intervjutillfället20. Jag har inte redovisat något som jag anser att 

personerna skulle behöva skämmas för eller känna obehag över. I vissa citat har jag också 
                                                                 
19

 Kvale, 218. 
20

 Kvale, 158. 
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plockat bort personliga eller för temat irrelevanta detaljer och valt ut endast de exempel som 

är fruktbara i framställningen. Det betyder dock inte att jag gjort ett urval som inte är 

representativt, min studie är som sagt induktiv. Jag redovisar inte mina egna hummanden och 

instämmanden eftersom det inte bidrar till analysen. Det viktiga är att mina informanter får 

komma fram. 

Mina informanter har garanterats konfidentialitet. Endast citat av intervjuerna har redovisats. 

Resten av resultatet är personligt och redovisas inte. Efter uppsatsen är godkänd kommer alla 

intervjuer att raderas, både ljudfiler och textfiler. Mina resultat ska inte användas i ytterligare 

studier eftersom mina informanter inte har haft möjlighet att godkänna detta. Självklart 

kommer jag alltid att bära med mig minnen från dessa intervjutillfällen men i dessa fall har 

jag lovat tystnadsplikt och kommer inte berätta för någon utomstående vad någon sagt utan att 

avkoda detta. 

Jag kommer att skicka ett sms till mina informanter med en länk till min uppsats när den väl 

är publicerad. Detta skulle kunna vara hämmade i skrivprocessen men samtidigt kan det också 

ses som en riktväg för att vara mina informanter trogna och inte skriva något som de inte sagt. 

Därför ser jag detta snarare positivt än negativt.  

 

1.7 Tidigare forskning 

Inom ämnet har en del skrivits. Jag trodde att det knappt fanns något men det visade sig finnas 

någon hyllmeter eller två på ämnet. Det mesta på uppdrag av Svenska kyrkan. Jag ämnar här 

beskriva den litteratur som ligger till grund för min tolkning, vilket är en stor del av det som 

skrivits på ämnet. Detta gör jag på fem olika teman, vigsel och kyrklig handling, 

kyrkorummets teologiska aspekt, kyrkorummets arkitektoniska aspekt, kyrkorummets 

sociologiska aspekt samt övrig sociologi. Gränserna är ibland flytande. Jag har inte haft någon 

huvudbok utan de böcker jag beskriver har jag använt mer eller mindre av.  

Vigsel och kyrklig handling. Denna litteratur är både teologisk och sociologisk. Sociologiska 

är i första hand Owe Wikström och Karin Jarnkvist. Jag har använt mig av Wikströms bok 

”Rit, symbol och verklighet” och Jarnkvists nyutgivna doktorsavhandling ”När jag gifter mig 

ska jag göra det på riktigt”. Teologiska är de böcker såsom ”Kyrkobröllop” utgiven av 

Svenska kyrkans forskningsråd i serien Tro & tanke. Där har jag i första hand använt mig av 

stycket av Nils-Arvid Bringéus. I övrigt har jag använt mig av Karl-Gunnar Ellverssons 
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”Handbok i liturgik” och Stephan Borgehammar och Carl Henrik Martlings ”Kyrkans liv- 

introduktion till kyrkovetenskapen” samt ”Den Svenska kyrkohandboken.”  

Kyrkorummets teologiska aspekt. Nils-Arvid Bringéus bok ”Den kyrkliga seden” och Frank 

C. Senns bok ”Christian Liturgy, Catholic and Evangelical” är mer liturgiska böcker. Per 

Harlings, Jerk Altons (arkitekt), Bengt Lindvalls och Martin Erikssons stycken i 

”Kyrkorummet och den nya gudstjänsten” utgiven av Svenska kyrkans församlingsnämnd i 

serien Mitt i församlingen har varit till god hjälp. ”Kyrkorummet –kulturarv och gudstjänst, 

en samtalsbok om ett förändringsskede” har varit en väl användbar bok med Peter Bexell och 

Gunnar Weman som redaktörer. Där har jag främst använt mig av stycken av Peter Bexell och 

Gunnar Weman, Göran Kåring, Torbjörn Sjögren, Lena Källgren Rommel, Mona 

Lantzourakis, Björn Bäckersten, Johan Unger och Britt Inger Johansson. L. L. Wahlmans 

”Kyrkorummets andakt, föredrag vid allmänna kyrkliga mötet 1920” har varit till inspiration 

och gett perspektiv. Ur ”Kyrkorum och Gudstjänstliv” utgiven av Yngvill Martola har jag 

använt mig av hans egna stycken, Carl-Johan Slottes och Carl-Göran Bergmans stycken. 

Börje Thomelius doktorsavhandling ”Spegling av Teologi och Liturgi”, har varit på gränsen 

till arkitektonisk trots att den ändock i huvudsak är teologisk. 

Kyrkorummets arkitektoniska aspekt. Tre böcker har varit goda vägar in i det arkitektoniska 

språket. ”Fädernas kyrka, församlingens hus”, en doktorsavhandling av Birgitta Rosén. Bengt 

Ingmar Kilströms bok ”Kyrkorummet –kult och konst genom tiderna” och Hans Hellströms 

bok ”Tidernas kyrka”. 

Kyrkorummets sociologiska aspekt. Dessa författare är återkommande i olika konstellationer. 

Anders Bäckströms bok ”Livsåskådning och kyrkobyggnad, en studie av attityder i Göteborg 

och Malmö” i den finns också ett stycke av Owe Wikström ”kyrkobyggnaden som 

livstolkande rum –religionspsykologiska reflexioner.” Jonas Bromanders bok ”Rör inte vår 

kyrka! Några kyrkliga traditionsbärares berättelser om kyrkorummet” är liksom den tidigare 

boken utgiven av Svenska kyrkans forskningsråd i serien Tro & tanke. Dessa två, Bäckström 

och Bromander har tillsammans gett ut ”Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet, en 

undersökning av kyrkobyggnadens roll i det svenska samhället.” som en av Svenska kyrkans 

utredningar. I serien Mitt i församlingen finns en utgiven bok ”Levande rum eller museum, 

grunder för ett policydokument om kyrkorummet” där jag använt mig av Urban Engvalls, 

Johan Ungers, Carl-Johan Slottes och Karin Nyberg Fleischers stycken i huvudsak. Utöver 
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dessa böcker har jag också haft användning av Catharina Segerbanks bok ”Heligt och profant 

–ekumenisk samsyn” som är ett supplement till Tro & Tanke. 

Övrig Sociologi. Det finns en del böcker som jag använd korta brottstycken ur, främst när det 

gäller statistik. Per Petterssons bok ”Kvalitet i livslånga tjänsterelationer, Svenska kyrkan ur 

ett tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv” är en sådan bok. Det gäller också för 

Anders Bäckströms, Ninna Edgardh Bäckströms och Per Petterssons bok ”Religiös förändring 

i norra Europa, En studie av Sverige, ”Från statskyrka till fri folkkyrka”, Slutrapport”. Jonas 

Bromanders bok ”Medlem i Svenska kyrkan, en studie kring samtid och framtid” är en 

kvantitativ studie som jag använt som komplement till min kvalitativa studie. De båda 

studierna, trots olika tillvägagångssätt, visar sammanhängande resultat som inte är 

motsägande. 

I övrigt finns en del, men inte mycket, skrivet om de enskilda kyrkorummen. Detta är så pass 

lite att jag väljer att inte nämna det här. Se istället Litteraturförteckning och noter för detta. 

Jag inser också att det finns viss litteratur som hade varit användbar som till exempel Ninna 

Edgardh Bäckströms ”Gudstjänst i tiden”, Markus Hagbergs ”Folkets kyrka, eller en kyrka för 

folket, om det ockuperade folkkyrkobegreppet”, Martin Modéus ”Mänsklig gudstjänst, om 

gudstjänsten som relation och rit” samt Fredrik Modéus ”Längta efter liv, församlingstillväxt i 

Svenska kyrkan” och ”Mod att vara kyrka”. Men någonstans måste man sluta om man ska 

kunna avsluta och göra färdigt och jag har valt att göra det nu.  

 

1.8 Disposition 

Största delen av uppsatsen består av min egen kvantitativa studie. Litteratur finns insprängd i 

resultatredovisningen. Det första kapitlet som vi just läst fungerar som en inledning och en 

redovisning av studiemetod. Nästa kapitel, 2, är en bakgrund där två viktiga begrepp går 

igenom, vigsel samt kyrka. En kort beskrivning av mina informanter och kyrkorummen finns. 

Kapitel tre, som är huvudkapitlet, består av min egen studie samt litteraturstudien. De två 

första syftesfrågorna, ”Varför gifter man sig i kyrkan?” och ”Vad är särskilt med kyrkan?” 

står i centrum, vilket är kapitel 3.1 och 3.2. Detta kan man säga är huvudfrågorna där fokus 

ligger. Sedan besvaras varför man valt just detta kyrkorum i kapitel 3.3. Nämnvärt i denna 

fråga är de moderna kyrkorna diskuteras mer ingående. Därefter beskrivs hur relationen till 

Svenska kyrkan påverkas i kapitel 3.4. Intressant i detta fall är att det samkönade paret är de 
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enda par som har en förändrad relation till Svenska kyrkan i och med vigseln. Uppsatsen 

avslutas med en slutsats samt en sammanfattning. Efter detta finns litteraturförteckningen och 

bilagor. Där finns intervjufrågorna och mallen för telefonsamtal. 
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2. Kontext 

2.1 Begreppsbeskrivning 

2.1.1 Vigsel och bröllop 

Bröllop är en del av en industri, en upplevelseindustri i vår tid.21 Man gifter sig och går på 

bröllop. Bröllopsbegreppet innefattar hela dagen medan vigsel bara beskriver den kyrkliga 

eller den borgerliga ritualen. I den svenska vigselritualen ingår också juridiskt bindande 

moment22. När jag talar om vigsel handlar det endast om kyrklig vigsel. Då detta är en 

teologisk studie och inte en sociologisk så studerar jag i första hand det som är av teologisk 

karaktär och inte det samhällsvetenskapliga, psykologiska, juridiska eller sociologiska även 

om detta självklart är aspekter av mitt studieområde.  

Vigseln är i första hand inte teologiskt motiverad utan fyller snarare en funktion då den skapar 

yttre ordning i samlivet människor emellan. Kyrkans och prästens roll är i huvudsak att 

förvalta en juridisk uppgift, bevara friheten att välja äktenskapspartner samt att välsigna 

äktenskapet23. En kyrklig vigsel är således både en juridisk handling och en kyrklig handling, 

en gudstjänst. När det gäller vigselns teologiska roll finns en tradition av vigseln som helig 

handling. Vigseln var och är fortfarande ett sakrament inom katolska kyrkan. Så är det inte 

inom den lutherska kyrkan som Svenska kyrkan tillhör även om spåren dröjer sig kvar i både 

kyrka och bland folk. Luther avskaffade fem sakrament och behöll två (dop och nattvard) 

eftersom han kom fram till att de första fem inte gick att grunda på skriften. Eftersom katolska 

kyrkan inte grundar sig på skriften allena utan också på traditionen så har man inte tagit åt sig 

reformationens kritik och har därmed en annan sakramentssyn än reformationens kyrkor. 

 

2.1.2 Kyrka och kyrkorum 

Det teologiska begreppet kyrka kan stå för flera olika saker; byggnaden (Ersbodakyrkan), 

samfundet(missionskyrkan), institutionen (Svenska kyrkan), hela kristenheten (den världsvida 

kyrkan) och den objektiva kyrkan (Kristi kropp).24 I den lutherska kontexten står kyrka oftast 

för den gudstjänstfirande gemenskapen och för oss. Det är vi som är kyrkan. Kyrkan är inte 

                                                                 
21

 Jarnkvist, 23. 
22

 Karl-Gunnar Ellverson, Handbok i liturgik (Stockholm: Verbum, 2005) 269. 
23

 Ellverson, 270. 
24

 Stephan Borgehammar och Oloph Bexell, Kyrkans liv: Introduktion till kyrkovetenskapen (Uppsala: Uppsala 
universitet, 2007), 17. 
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bara en samling människor utan kräver också att gudstjänst firas, Ordet förkunnas och 

sakramenten förvaltas.25 Kyrkobegreppet handlar således om något icke fysiskt och är snarare 

en själslig institution. För att inte blanda ihop detta begrepp med det som i vardagligt tal 

betyder kyrka (alltså kyrkorummet och kyrkobyggnaden) kommer jag att använda just dessa 

två begrepp. Kyrkans interiör kallas kyrkorum och kyrkans exteriör kallas kyrkobyggnad. 

Kyrkobyggnaden och kyrkorummet tillsammans bildar kyrkan i bestämd form precis som 

församlingsnamnet beskriver. Även om jag använder ordet i den betydelsen vill jag göra er 

uppmärksamma på begreppets teologiska betydelse. Den fysiska kyrkan är således en 

representant för detta begrepp.  

 

2.2 De sex kyrkorna 

Mest vigslar under min studieperiod, mellan oktober 2010 och september 2011, har skett i 

Backens kyrka. Där har 45 par valt att viga sig. Näst flest vigslar har Umeå Stads kyrka med 

35 par. Nästan lika många har under min period vigts i Helena Elisabeth 33 st. Jag vet också 

att fler har velat vigas i de två mest populära kyrkorna men inte kunna hitta en passande tid då 

det varit fullbokat redan. Kanske är det på samma sätt med Helena Elisabeth. De tre kyrkor 

som har minst vigslar är Mariakyrkan med ett par, Västerslättskyrkan med ett par och 

Carlskyrkan med två par. Lika många par har vigts också i Ersbodakyrkan men det slumpvisa 

urvalet gjorde att det var Carlskyrkan jag studerade.  

För den som är nyfiken kan jag också redovisa att ingen av de moderna kyrkorna i Umeå har 

fler än fyra vigslar. Ålidhemskyrkan och Tegs kyrka hade under min studieperiod tre vigslar 

vardera och Grisbackakyrkan hade fyra vigslar. Landsbygdskyrkorna ligger något högre i 

statistik. Ersmarkskyrkan och Tavelsjö kyrka hade vardera fem vigslar, Strömbäcks kyrka 

hade åtta vigslar och Kapellet på Tavelsjö lägergård hade 17 vigslar. Det är alltså väldigt jämt 

i botten av listan och ett stort glapp upp till toppen.  

 

 

 

                                                                 
25

 Borgehammar och Bexell, 23. 
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2.2.1 Backens kyrka (Umeå Landsförsamlings kyrka) 

Backens kyrka är uppförd mellan 

1501-08 men brann 1893. 

Restaurerad under 1910 och 1950-

talet. 26 Brann åter igen 1986 och 

byggdes upp invändigt 1987-90. 

Backens kyrka är den äldsta 

byggnaden i Umeå med omnejd. 

Det är en enskeppig hallkyrka 

byggd i gotisk stil. Stilen har dock 

blandats upp under tidens gång efter senare ideal med större fönster, mer ljus, förflyttade 

ingångar och mer nyproducerade inventarier. Kyrkan har också plundrats i flera omgångar. 

Kyrkan är byggd i sten och väggarna är 1,4 meter tjocka. Syftet med kyrkobyggnadens 

senaste restaurering är att återge de känslor som fanns i den medeltida kyrkan. Kyrkan som 

paradiset på jorden med hjälp av klassiska material och gotisk inspriration. 27Backens kyrka är 

omgiven av en kyrkogård. 

 
                                                                 
26

 Våra kyrkor, (Västervik: Klarkullens förlag AB, 1990), 669. 
27

 Backens kyrkomiljö, Kulturhistoria i Svenska kyrkan, (Umeå: Svenska kyrkan, Umeå Landsförsamling, 2008), 3 
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2.2.2 Helena Elisabeth kyrka  

Helena Elisabeth kyrka är en 

åttkantig kyrkobyggnad i rödmålat 

trä, den enda i hela Västerbotten. 

Kyrkan är byggd 1802 och stod 

ursprungligen på Holmön där den 

användes till 1891 då den blev för 

liten. Efter det användes den som 

tröskloge och sädesmagasin, 

tvättstuga och fårhus men flyttades 

1958 till Gammlia museiområde. Helena Elisabeth kyrka ägs av Västerbottens Museum. 

Kyrkbänkarna kommer från Bygdeå medeltida kyrka i övrigt är alla inventarier i 

kyrkorummet nyproducerade. Kyrkan tillhör ingen församling och har inga 

församlingslokaler. I närheten finns Sävargården som är en privat restaurang som har en 

festvåning som ibland används i samband med kyrkliga handlingar.  
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2.2.3 Umeå stadskyrka 

Umeå stadskyrka är byggd 1894 då den tidigare brann 

1878.28 Kyrkan är byggd i nygotisk stil både utvändigt29 

och invändigt och är en treskeppig hallkyrka30. Kyrkan 

är byggd i tegel med en stenfot av granit. I norr finns ett 

torn. 31 Predikstol och altarskåp från 1800talet32 i ek och 

furu. Taket är välvt och valv, pelare och väggar är i 

putsad sten. Kyrkan är relativt färgrik och dekorerad i 

gotisk stil. Runt kyrkorummet finns läktare. Kyrkan har 

dekorerade rosettfönster.33 Ett församlingshem finns på 

Skolgatan men sammanbyggt med kyrkan finns också 

Martasalen som är en församlingslokal med kök och 

samlingssal. 

 

                                                                 
28

 Ibidem. 
29

 Simon Lindholm, Umeå stads kyrka 100 år, jubileumsskrift (Umeå: Umeå stads församling, 1994), 29. 
30

 Lindholm, 31. 
31

 Lindholm, 30. 
32

 Våra kyrkor, 669. 
33

 Lindholm, 31. 
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2.2.4 Carlskyrkan 

Carlskyrkan är en samarbetskyrka 

med EFS i Ålidhems församling. 

Kyrkan ritades av Erik Lindgren 

och invigdes 1984. I kyrkan finns 

bland annat ett träkonstverk 

föreställande Jesus och barnen som 

heter ”Låt barnen komma till mig” 

tillverkad av Emil Sandberg. 

Altargobelängen föreställer 

livsträdet med vita duvor som symboliserar lovsången som stiger till himlen som är skapad av 

Inga Säterborg. 34 Kyrkobyggnaden innehåller både kyrkorum och församlingslokaler.  

 

 

 

 

                                                                 
34

 Våra kyrkor, 643. 
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2.2.5 Mariakyrkan 

Mariakyrkan är en distriktskyrka 

som är byggd 1982. Kyrkan ritades 

av Bertil Håkansson och Ragnar 

Bergeå. Kyrkans namn är efter Jesu 

moder men också efter 

Mariaområdet som innefattar 

Mariehem, Marieberg, Mariestrand 

och Mariedal. Kyrkorummet är 

svagt åttkantigt och ljust.35 Westin 

har skapat textilen ”Strålen av ett himmelskt hopp”. Emil Sandberg har gjort de tolv 

apostlarna längs kyrkorummets norra vägg, Jesus välsignar barnen och kyrkklockorna med 

bibelord. Dopfunten är tillverkad i glas. Kyrkobyggnaden innehåller både kyrkorum och 

församlingslokaler.36 

 

 

                                                                 
35

 Mariakyrkan, i korthet, Kulturhistoria Svenska kyrkan i Umeå (Umeå: Maria församling, -), 2. 
36

 Våra kyrkor, 643. 
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2.2.6 Västerslätts kyrka (St. Staffan) 

Västerslättskyrkan är en 

stadsdelskyrka byggd i början på 

1970-talet 37 och invigd som kyrka 

1977. Kyrkobyggnaden innehåller 

både kyrkorum och 

församlingslokaler. 

Kyrkobyggnaden har tidigare varit, 

och är byggd som en Konsumbutik. 

Kyrkan är rund och har en 

glaslanternin (fönster i taket). En träskulptur vid namn ”Låten barnen komma till mig” och ett 

träkrucifix har skapats av Emil Sandberg. Antependium och övriga textilier har skapats av 

Agda Österberg. 38 

 

 

                                                                 
37

 Våra kyrkor, 669. 
38

Svenska kyrkan, ”Västerslättskyrkan”, Svenska kyrkan, http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659072 
(åtkomstpunkt 2011-12-12) 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659072
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2.2.7 Sammanfattning  

De mindre populära kyrkorna är alltså alla tre moderna stadsdelskyrkor. De populära kyrkorna 

är äldre kyrkor med särskild karaktär. Den ena är kapelliknande, den andra är 

katedralliknande och den tredje är klassisk. Alla sex kyrkor ligger inom Umeå stad. Intressant 

att uppmärksamma är också att de moderna kyrkorna på något sätt har skyltar som beskriver 

att här är det en kyrka. Det står exempelvis kyrkans namn på husväggen eller över dörren. På 

de äldre kyrkorna finns inget sådant.  

 

2.3 Om mina informanter 

2.3.1De mindre populära kyrkorummen  

Mindre populär kyrka (MPK) 

Paren gifte sig under vår och sommar. De tre paren hade vigsel antingen i samband med dop 

eller födelsedag. De hade enklare fika eller fest efteråt i antingen kyrkan eller närområdet. 

Alla tre paren hade vald kyrka som närmaste kyrka.  

Paren hade mellan 30 och 70 gäster och de lade mellan 5000-20 000 kr på vigseln. MPK 

spenderade 71 kr/gäst, 457 kr/gäst och 667 kr/gäst.  

De är födda mellan år 81 och 85 och har läst på gymnasienivå. Alla är medlemmar i Svenska 

kyrkan. Ett par valde aktivt präst.  

 

 2.3.2 De populära kyrkorummen 

2.3.2.1 Backens kyrka (BK) 

Paren gifte sig under sommaren. De hade fest på landsbygden. Ett av tre par hade Backens 

kyrka som närmaste kyrka. 

Hade mellan 49 och 80 gäster och lade mellan 40 000 och 75 000 kr i samband med vigseln. 

BK spenderade 500 kr/gäst, 683 kr/gäst och 1531 kr/gäst. 
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Paren är födda mellan 77 och 86. Tre har läst på universitet och tre på gymnasium. Alla är 

medlemmar i Svenska kyrkan. Två par valde aktivt präst.

2.3.2.2 Helena Elisabeths kyrka (HEK) 

Paren gifte sig under sommaren och hösten. De hade fest antingen nära hemmet eller nära 

kyrkan, det tredje paret hade ingen fest. Inget av paren har kyrkan som närmaste kyrka. 

De hade mellan 0 och 70 gäster och lade mellan 50 000 och 85 000 kr i samband med vigsel. 

HEK spenderade 1133 kr/gäst, 1250/gäst, och 50 000 kr/gäst. 

Paren är födda mellan 61 och 85. Fyra har läst på gymnasium, två på universitet. Fem av sex 

är medlemmar i Svenska kyrkan. Inget par valde aktivt präst.  

 

2.3.2.3 Umeå Stads kyrka (USK) 

Paren gifte sig under vintern, våren och sommaren. Ett av paren hade vigsel i samband med 

dop och avslutade med fika i kyrkan, de två andra hade fest i närheten av hemmet. Inget av 

paren har kyrkan som närmaste kyrka.  

De hade mellan 15 och 45 gäster och lade mellan 17 000 och 50 000 kr i samband med 

vigseln. USK spenderade 1111 kr/gäst, 1133 kr/gäst och 1250 kr/gäst. 

Paren är födda mellan 71 och 88. Två personer har läst på gymnasium och fyra personer på 

universitet. Fem av sex är medlemmar i svenska kyrkan. Ett par valde aktivt präst.  
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3. Att gifta sig ordenligt i en riktig kyrka 

3.1 Vigslarna

3.1.1 Det viktigaste vid vigsel 

Vad är det viktigaste vid vigsel? När jag sammanställer mina resultat i min undersökning 

visar sig flera saker. Fyra huvuddrag uppstår. Det allra viktigaste för de flesta är att de blir 

gifta. Att vigseln är starten på något nytt. Sex gånger sägs detta på något sätt. Där är det 

viktiga att löftena och äktenskapet står i fokus och att kärleksbudskapet kommer fram. Att 

man svarar ja och att man är kära.  

Det näst vanligaste som poängteras är att släkt och vänner närvarar. Att de nära och kära finns 

med. Det är också väldigt viktigt för vigseln. Kyrkliga handlingar, riter, är kollektiva 

handlingar.39 Endast ett par har valt att inte låta sina närmaste närvara.  

Ett tredje drag man kan se att många önskar att det ska vara en avslappnad stämning. Att det 

ska kännas lugnt och trevligt. Att det ska kännas personligt och samtidigt varmt högtidligt. Att 

man själv trivs med vigseln och att det inte är stelt och inte så formellt. Tre gånger poängteras 

också prästen. Att samspelet med prästen fungerar. Detta poängteras i högre grad av dem som 

själva valt sin präst. Känslan är viktig för framförallt de äldre paren.  

Sedan finns en skiljelinje. Jag har två exempel för att visa på detta. Dessa två står i 

motsatsförhållande till varandra. Jag ställer samma fråga, vad är viktigast vid vigsel?  

BK2 

M: Just när det är kyrklig vigsel, att man gör det inför Gud tycker jag kändes viktigt. … Alltså till 
själva innehållet, vad som händer under vigseln. Sen vid utformandet känns det viktigt att man 
lägger fokus på rätt sak. Att det inte bara är ytligt som att klänningen ska vara snygg och man ska 
ha dekorerat hela kyrkan i tema purpur eller något sådant. 

H: (skratt) ja. 

M: ja men verkligen sådär klyschigt bröllops-hysteri-mani-aktigt. Utan att äktenskapet är det som 

står i centrum. 

 

Ett annat par säger istället; 

 HEK1 
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H: …Ja men att nära och kära är på plats och att man får ha en fin klänning. (skratt) Det är därför 
man gifter sig. (skratt) Nej. Men det är ju en stor del, i alla fall var det så för mig, klänningen. 

Men, annars är det väl bara att nära och kära får närvara. 

 

Det framstår som uppenbart att det viktiga vid vigseln inte riktigt samma sak. För det ena 

paret är det viktigt att poängtera att det inte är det ytliga som är viktigt, inte färg och form. För 

det andra paret var det väldigt viktigt att få ha en fin klänning. I övrigt poängterar paret i 

första exemplet den första av mina tre drag, äktenskapet, medan i det andra exemplet är det 

viktigare med drag nummer två, nära och kära.  

Den sista och kanske mest relevanta punkten för mig blir således den sista, Gud i äktenskapet. 

Detta ser jag som så relevant att det kräver sitt eget stycke.  

 

3.1.2 Gud i äktenskapet 

För vissa par är det viktigt att poängtera att de inte gifter sig för att få Guds välsignelse. I 

vissa fall görs detta nästan urskuldande. För andra blir det viktigt att visa på att man är kristen 

och att man faktiskt vill ha Guds välsignelse. Båda dessa grupper vill vara ärliga och sanna.  

Här följer ett exempel som poängterar att Guds välsignelse inte är viktig. 

BK1 

M: Alltså egentligen. Om vi ska vara riktigt ärliga så är det väl inte Guds välsignelse som är det 

viktigaste tycker jag. Det är väl mer något man lovar varandra. 

H: Definitivt.  

M: Ja. Det måste man vara ärlig och säga. 

H: Det känns som att Guds välsignelse kanske man har redan då man kommer på jorden. 

M: ja men alltså… 

H: Men sen gör man ju val i sitt liv, en del är bra en del är dåliga. 

 

Paret poängterar att de inte gifte sig i kyrkan för att få Guds välsignelse. Det betyder dock inte 

att de inte tror att de har Guds välsignelse. Men Guds vägsignelse är inte motivet till att de 

gifter sig kyrkligt. Ett annat par däremot poängterar att Äktenskapet inte har med Gud att 

göra. Och i det fallet är nog Guds välsignelse inte alls relevant och finns inte i tankevärlden. 

Relationen till Gud ter sig komplicerad eftersom man å ena sidan säger sig inte tro på Gud 
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men när jag frågar vem Gud är så svarar de ändå att Gud finns. Gud är långt bort från 

vardagen. 

 HEK1 

H. Alltså giftermål för mig det har ju ingenting med Gud att göra eller något sådant. Det är ju 
väldigt praktiskt när man har barn. Och just att man får ta på sig en fin klänning och fixa till sig. 
Det är det som är… Jag gör det ju inte inför Gud på så sätt, som många säkert gör. Utan det… Ja 

nu är man säker, då är det så som man ska göra. Inte för att Gud ska vaka över mig.  

  

Gud är inte en del av äktenskapet. Äktenskapet är en social ordning och kyrkan är involverad 

endast av traditionella skäl. 

Andra par poängterar tydligt Gud i äktenskapet när jag frågar varför de gifte sig i svenska 

kyrkan. 

USK3 

H. Jag har alltid velat gifta mig i Svenska kyrkan. För mig är den juridiska biten väldigt liten, jag 

vill ha Guds välsignelse över äktenskapet. 

 

Senare beskriver paret också hur Guds välsignelse finns med konkret i samlivet. Hur något 

man lovar inför Gud inte är något som man bryter lätt. För ett annat par sägs det att det man 

ingått i kyrkan inte bryts så lätt. Att det som sker i kyrkan är heligt sägs inte med de orden 

men Segerbank skulle i allra högsta grad hålla med om detta. Hon hävdar att vi tillsammans 

måste komma överens om kyrkan helighet med människors upplevelse som grund för detta. 40 

Gud finns med i äktenskapet och genom Gud kan man också bevara äktenskapet. Det beskrivs 

hur Gud finns med som en hjälpande hand.  

Det här sista paret har till skillnad från det tidigare inte någon tydligt uttryckt Gudsrelation 

ändå kommer detta uttalande. 

 MPK2 

H. Ja. Man känner sig som ändå trygg då han… 

M: Det blir en dag att minnas. Man gör det ju förhoppningsvis bara en gång. 

H: Mm. Och så kanske han skyddar oss lite extra då man är här... Han där uppe. (skratt). Man 

känner sig mer välsignad på något vis. 
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De uttrycker en förhoppning om att Gud ändå skall bevara dem extra. Att den kyrkliga vigseln 

trots allt spelar roll för deras välsignelse.  

Det som är fascinerande är att i stort sett alla par uttrycker någon form av Gudsbild och 

gudsrelation. Även om några väljer att inte kategorisera sig genom att sätta en viss etikett 

såsom troende eller kristen på sig själv så uttrycker de alla ändå en tro. Denna tro kan vara 

något diffus och osäker men den finns ändå där. En aning om en Gud eller en kraft.  

Ett par uttrycker också hur de är kristna fast än de inte tror på Gud. Då syftar att vara kristen 

till att följa levnadsregler och att ha en viss moral. För andra är de kristna för att de tror. En 

tredje grupp är troende men inte aktivt troende. Jag har låtit mina informanter själva 

bestämma hur mycket och vad de vill säga på detta område. Nästan alla har kommit in på 

frågor rörande Gud och tro. De har många gånger delat upplevelser om sitt liv och sin relation 

till kyrkan som inte ryms i denna studie.  

 

3.1.3 Varför i kyrkan? Motiven 

Det finns ju såklart många skäl till att just dessa 24 personer har valt att vigas i Svenska 

kyrkan. Ibland är skälen personliga. Ibland är skälen praktiska. Andra gånger har det med 

tradition att göra. De flesta som ingår i min studie kan betecknas som kyrkliga 

traditionsbärare. De är personer som enligt Bromanders definition främst nyttjar kyrkans 

tjänster för familjetraditioner och rites de passage. 41 Rites de passage är ett begrepp som 

beskriver övergångsriter vid stora tillfällen i livet såsom födelse, bli vuxen, bilda familj och 

dö. Dessa personer ser till att kyrkan överlever eftersom de söker sig till kyrkan och bär upp 

kyrkan. Det handlar alltså om ett ömsesidigt beroende, kyrkan bär deras livstraditioner och de 

bär kyrkans traditioner. 42 Enligt Bromanders studie är kyrkliga handlingar de ceremonier som 

i största utsträckning förenar Svenska kyrkan och dess medlemmar. 43 En fjärdedel av alla 

gudstjänster firas i samband med kyrkliga handlingar vilket är fem miljoner av tjugo miljoner 

gudstjänster.44  

I Bäckströms studie visar sig att 90 % (1994) av de tillfrågade anser att kyrkobyggnaden är 

viktig vid kyrkliga handlingar, såsom vigsel. 71 % av ateisterna och 98 % av de Gudstroende. 
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45 Enligt Wikström är samma siffra 88 %.46 Vigsel och kyrka hör alltså ihop för både mina 

informanter och för många medlemmar när det gäller övriga kyrkliga handlingar också. Det 

visar sig också av Bromanders studie att huvudskälet till att människor är medlemmar i 

Svenska kyrkan är för att få del av kyrkliga handlingar.47 

I Det här exemplet uttrycks egentligen de vanligaste motiven till varför man väljer att gifta sig 

i kyrkan på frågan varför man valt Svenska kyrkan.  

BK1 

M: ja det har vi väl egentligen inte diskuterat. 

H: Jag vet inte. Det kändes som… 

M: Det kändes som att det ska vara så bara. 

H: Det kändes som att… min syster sa det en gång att ”funderar du på vart du ska gifta dig någon 
gång så finns det bara ett alternativ”. För det finns inget som är så mäktigt som att gå in längs en 
jättelång altargång och alla du älskar sitter på sidorna.  

M: Det blir enormt högtidligt.  

H: Ja och det blir mäktigt som tusan alltså. Och det är ju en otroligt vacker lokal… Ja men sen har 
vi alltid hållit på i kyrkan, hela min släkt, både på mammas och pappas sida och kanske mer på 
mammas. Så det känns som att man vill göra något med glädje där också. Oftast förknippar man 
det mest med sorg. Och stillsamhet och ro. Men nej… Det kändes som inte… Det var självklart 

för oss båda två. 

M: mm. 

 

Samma sak uttrycks på samma sätt många gånger. Det är sjä lvklart och naturligt. Det är inget 

man ifrågasatt, det fanns inget alternativ. Det ska vara så, det hör till. Det är så man gör. Det 

bara blev så. Det är enklare. Vi är medlemmar. Vi tillhör Svenska kyrkan. Detta är de 

vanligaste motiven som återkommer gång på gång. En oreflekterad självklarhet som inte är 

att förakta. Man kan se motsvarande resultat också i Jarnkvist studie där de kyrkliga paren 

uttrycker att platsen har betydelse. Det ska vara romantiskt och nära. Man ”önskar en kyrka 

med ”rätt” stämning och känsla”48. Men när mina informanter sedan börjar reflektera över 

kyrkans särskildhet kommer ett annat motiv sedan att visa sig. 

Något som också syns i detta exempel är att det finns en social önskan om att man ska vara i 

kyrkan. Systern påpekar att det bara finns ett alternativ. Ett annat par säger att hennes syster 
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minsann ska vara på plats när hon gifter sig. Ett tredje par gör det för hennes mammas skull, 

på samma sätt som hon konfirmerade sig för sin mormors skull. Detta är inte alltid det enda 

motivet utan kan vara ett delmotiv. Bromander skriver att ifrågasätta kyrkorummet kan sätta 

vårt ”anseende” på spel och det önskar vi inte. I vissa fall kan det också ses som en 

provokation både mot våra anhöriga men också mot kyrkan.49 Jag frågar informanten varför 

man valde att gifta sig i Svenska kyrkan; 

HEK1 

H: Ja. Det var väl… Vi tänkte väl inte att det finns något annat alternativ. Ja det kändes väl rätt. 
Men man kanske gör det för mammas skull också. Men förhoppningsvis är det ingenting vi måste 
göra om. Det vill jag inte. (skratt). Men det var ju en jätterolig upplevelse, det måste jag säga. 
Men, ja, kyrkan var ju inte så himla kul. Det var ju mest bara nervöst och alla bara satt och tittade 

på en. Men festen var ju rolig.  

 

Detta par uttrycker hur vigseln bara var något nödvändigt ont. Att vigseln var jobbig och 

nervös och något man måste genomlida. Fokus ligger inte på själva vigseln utan snarare på 

bröllopet. Detta exempel står för en ovanlig syn. För alla de andra paren var vigseln ändå 

något att minnas och något fyllt av glädje och något de såg tillbaka på med kärlek.     

Vissa par väljer kyrkan på grund av att man känner kyrkan, man har personliga kopplingar till 

personal och lokaler och Gud. Bäckström m.fl. menar att ”byggnaderna är bärare av lokal 

kulturidentitet (en kulturgeografisk faktor) samtidigt som byggnaden rymmer viktiga 

emotionella minnen”50. I tre fall vigdes man också i samband med dop och då blev valet 

enklare. Döps gör man i kyrkan. Vigs man i samband med dop blir det i kyrkan man vigs. Ett 

sådant par uttrycker följande när jag frågar dem vad som är speciellt när man gifter sig just i 

kyrkan?; 

 

 USK1 
H: ja… Jag vet inte... Ja, man har ju aldrig gift sig på något annat sätt… Men jag vet inte… men 

på något vis så känns det nog lite mer på riktigt.  

 

Saker och ting blir på riktigt i kyrkan. Det blir högtidigt och mäktigt. Det finns ett lugn och en 

trygghet man önskar ha i vigseln. Det som enligt Reimers är kännetecknande för en rit är att 

den är tydligt markerad med tid och rum. Kyrkan är ett passande rituellt rum.51 Kyrkan är 
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fridfull. Men det är ju också så att Svenska kyrkan är en förrättningskyrka i högre grad än de 

andra kyrkorna i vårt land. De kyrkliga handlingarna är viktiga och de sker i gemenskap i 

kyrkan som ger ram och innehåll.52 Utvecklingen har tett sig så att de kyrkliga vigslarna har 

flyttat in i kyrkan från pastorsexpeditionen men också från pastorsexpeditionen till rådhuset. 53 

Anledningen till platsen var förut att adeln vigdes i hemmen och det efterliknades av övriga 

samhället. Av praktiska skäl hamnade vigslarna sedan i prästgården och efter det på 

pastorsexpeditionen. Både 198854 och 1998 skedde 62% av alla vigslar enligt svenska kyrkans 

ordning.55 År 2010 var samma antal 36,6%56 

 

3.1.4 Inte borgerligt? 

Vad som är speciellt med kyrkan kommer tydligt fram när jag frågar mina informanter om hur 

det hade varit annorlunda för dem att gifta sig borgerligt. Fyra par uttryckte tydligt att de lika 

gärna hade kunnat gifta sig borgerligt. De andra åtta ville tydligt låta viga sig i kyrkan.  

De som ville gifta sig i kyrkan uttryckte hur det inte fanns något alternativ. Att det var 

självklart, att om det inte skedde i kyrkan var det inget riktigt bröllop. Det hade varit menlöst. 

Vi ser motsvarande resultat i Bromanders studie. Man tänker sig inte gärna de kyrkliga 

handlingarna på annan plats. Kyrkan är helig och ändå mest neutral.57 Två av paren hade 

kunnat gifta sig på annan plats men hade valt en präst ändå. Två par uttryckte också att 

eftersom de var kristna, fanns det inget alternativ. Vi ser ett av de två här nedan när jag frågar 

vad som skulle varit annorlunda om de gift sig borgerligt.  

BK2 

M: Ja borgerligt hade varit annorlunda. Det hade varit... Själva välsignelsemomentet och just att 

göra det inför Gud, det hade ju försvunnit. Och det skulle inte känts lika bra. Om man säger så. 

H: Jag känner nog att borgerligt aldrig hade varit något alternativ för mig. Men hade man inte fått 
ett kyrkorum så hade det nog… man kan ju hitta fina platser annars också. Men att man ändå har 
en präst närvarande… Men när man är troende och sådär så känns det så att kyrkan har en viktig 

plats för själva akten tycker jag. 

M. Ja kyrka hade vi hamnat i oavsett stad och… 
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H: ja annars hade vi byggt den själv! (skratt) 

 

Övertygelsen att gifta sig i kyrkan var för det här paret så starkt att om de inte hade hittat en 

kyrka så hade de byggt den själv. Detta är självklart överdrivet och ett skämt men det 

uttrycker också hur viktig kyrkan är för dem vid vigseln. De hade kanske kunnat tänka sig att 

gifta sig på en annan plats men inte borgerligt utan ändå kyrkligt.  

Men vad är då ett kyrkligt bröllop? Flera par uttryckte att ett riktigt bröllop är i kyrkan och då 

frågar jag mig, vad kännetecknar då ett borgerligt bröllop? I Jarnkvists studie kan man se att 

borgerliga vigslar är små och kyrkliga är stora. Om man väl gifter sig i kyrkan ska man göra 

det ordentligt.58 På samma sätt uttrycker också det här paret att de egentligen inte hade ett 

kyrkligt bröllop men ändå var i kyrkan.  

 USK1 

H: Sen hade vi ju inte… frack och vit klänning utan vi hade bara lite finare kläder. Så man kan 
nästan… utifrån det så var det ju som en borgerlig vigsel på det sättet. Det är bara det att vi gjorde 
det i kyrkan. För ingen av oss har velat ha det här med vit klänning och hela… Alltså det här 
riktiga kyrkobröllopet. Det har vi som aldrig varit… Det har aldrig känts intressant, för någon av 
oss. 

 

Enligt dem kännetecknas ett kyrkbröllop alltså av klädseln. Klädseln får också symbolisera 

mycket annat. Fest och budget och ringar och mycket annat som hör vigseln till. De hade 

ingen fest, en liten budget och enkla ringar. Vilket verkar vara saker som hör till ett 

kyrkbröllop. Först då blir det på riktigt för paren. Ändå svarar de så här på frågan om det hade 

varit annorlunda om de gift sig borgerligt: 

USK2 

H: Ja det tror jag i alla fall. Det hade knappats känts på riktigt i alla fall. 

M: Ja det tror jag. Jag tror ju knappast att man hade lagt ner så mycket på klädsel och sånt där, det 

hade kanske känts minde viktigt.  

H: Ja hade man gift sig borgerligt så hade man nog… 

M: Du hade kanske inte fixat frisyr och sådär… 

H: (skratt). 

M. Nej men det blir också… Lite finare. 

H: ja alternativet var ju då att gifta sig borgerligt och så istället lägga pengar på en resa, kanske. 

M: Fast det är ju inte själva vigseln som kostar egentligen.  
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H: Nej. 

M. Det är ju allt annat. 

 

Det här paret är också inne på samma linje att ett kyrkbröllop kostar mer. Man har finare 

kläder och finare frisyr. Man lägger både mer energi och pengar på ett kyrkligt bröllop. Då 

hade de kanske istället lagt pengarna på en resa. I slutet av exemplet visar det sig att det 

faktiskt inte är själva vigseln som kostar. Att gifta sig i svenska kyrkan kostar inget för den 

som är medlem. Allt är gratis och ändå förväntas man lägga mer pengar. Endast i Helena 

Elisabeth får man betala lokalhyra eftersom den kyrkan inte heller ägs av Svenska kyrkan 

utan av Västerbottens Länsmuseum. Hur kommer det sig att en vigsel måste bli kostsammare 

och mer välplanerad bara för att den sker i en kyrka och vigselförrättaren är en präst? Är inte 

det lite motsägelsefullt? Kanske hittar vi spår av svaren i nästa exempel.  

 USK3 

M: Och då känns det jättekonstigt när det är en kyrklig högtid, att förflytta den till något rådhus 

bara i någon sorts pubertal protest. (skratt) Så jag tyckte det kändes väldigt rätt. 

H: Ja flyttar man ut hela ceremonin så kan man ju lika gärna gå till en advokat och bara skriva på 

ett papper. Det är inte samma grej. 

 

Det verkar handla om att om man gifter sig i kyrkan, gifter man sig på riktigt och man gör det 

ordentligt. Man gör en rit och en ceremoni av det hela. På samma sätt som man inte blir mer 

äldre på den dag man fyller år även om man firar det då, så blir man inte mer gift i kyrkan 

men man uppmärksammar vad som sker på ett annat sätt. Man firar äktenskapet. Juridiken 

verkar inte vara det viktiga utan snarare det sociala, traditionella och i viss mån också det 

heliga i vigseln. Kyrkan står för tradition, rådhuset står för juridik. 

Enligt Jarnkvist kan det också handla om symboliskt kapital. Man gifter sig i kyrkan för då 

blir det på riktigt. Symboliskt kapital handlar om att man gifter sig som de som man vill vara 

som, gifter sig. 59 Det stärker ens anseende att gifta sig i kyrkan. Det här ser vi drag i av ritens 

förflyttning på sidan 29. Detta är en sociologisk tolkning av varför man gifter sig i kyrkan. Jag 

ser dock inte detta som hela sanningen, utan som en aspekt av flera. 

Det som mina par tror skulle varit annorlunda vid en borgerlig vigsel är att för de flesta skulle 

det innebära färre gäster, vilket också stämmer in på tesen om det symboliska kapitalet. 60 De 
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skulle ha det mindre och annan klädsel. Det skulle också för två par kännas mer avslappnat. 

Två par poängterar att de då skulle bli utan Guds välsignelse eller Gud vid vigseln. För ett par 

skulle det också innebära att man inte skulle ha någon fest eller middag. Bröllopsresan kanske 

också skulle blivit viktigare istället för bröllopsfest.  

För några par existerar denna skillnad inte. De skulle ha haft samma gäster och samma mat, 

samma fest. Då skulle det inte ha varit någon skillnad. Det är faktiskt fyra par som säger att de 

lika gärna hade kunnat gifta sig borgerligt. Flera av dessa par valde i stället att låta viga sig i 

samband med dop, vilket verkar sänka kraven och pressen över lag.  

Det bestående i mötet med mina informanter är dock att de säger att en borgerlig vigsel inte 

känns på riktigt. Det är i kyrkan som man gifter sig på riktigt. Detta uttrycks av i stort sett alla 

par på något sätt. Sex par säger det med ordet riktigt. Kyrkorummet bidrar också till en 

högtidlighet. För ett par hade det inte känts lika bra. För ett annat är det mer rätt. Och det sägs 

också att ska man gifta sig, så ska man gifta sig ordentligt.  

 

3.2 Kyrkorummet 

3.2.1 Upplevelsen av kyrkan 

Men vad är det då som gör att det blir på riktigt i kyrkan? Vad är det med kyrkorummet som 

gör att man vill vigas där?  

Mina par uttrycker att det finns en viss känsla i en kyrka. Också tidigare studier tyder på detta 

fenomen.61 Det finns en viss atmosfär och en viss stämning. ”Det känns som en kyrka när 

man kommer in.” Känslan verkar vara i viss mån skiftande på en skala från lugn till pampig.  

Det är högtidligt i kyrkan. Det känns seriöst. Det uttrycks i detta exempel.  

 BK1 

H: Nej men det känns högtidigt och så är det ju att jag alltid har känt så fort jag går in i, i stort sett 
vilken kyrka som helst, så känner jag jättelugn och ro. Jag känner mig hemskt trygg. Det är väl 

det bästa som jag tycker finns med kyrkan. Att man kan andas ut. Det tycker jag är skönt. 

I: Är det oavsett vilken kyrka? 

H: ja i princip.  

M. Ja men det är någonting speciellt. Jag tänkte på det också… när man alltså… det blir… jag vet 
inte... Respektfullt på något vis. Om än man inte har kristna tron som värsta rättesnöret i övriga 
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livet så… Jag tänkte på det också… Vi var ju till Rom och där finns det miljarder kyrkor. Men det 
är en otrolig respekt för lokalen. Av alla som är där. Det är ingen som ställer sig och skriker 

”hörru kom med det där”. Det är dämpat, det är tyst. 

H: Men av de kyrkorna blev man ju slagen av häpnad, de är enorma. 

M: Ja, men du kan gå in i vilken kyrka som helst med vilket folk som helst och du får fortfarande 
den där respekten för lokalen. Oavsett vad du har för folksamling där. Alla uppför sig på, vad ska 
jag säga, ett förståndigt sätt. Till och med, jag tror till och med, ja det är nästan så att barnen 
också känner av att här ska det vara på ett visst vis. Så det är ju någonting speciellt med lokalen 

som sådan. Utan att man kanske… Det är nu när man får frågan som man reflekterar över det. 

H: Men jag tror att det är därför man känner lugnet också. Det är tyst, det är stilla, det är lugnt. 
Man hinner faktiskt sätta sig och reflektera lite grann över det man tänker eller funderar på eller 

känner. Vilket är ganska skönt ibland.  

 

Paret uttrycker starkt hur det finns något särskilt med kyrkan. Något de också uppskattar. Det 

finns ett lugn och en trygghet. I kyrkan beter man sig väl. Det uttrycker flera par. I litteraturen 

finns det risker att kyrkan förlorar dess helighet om människor inte tillåts uppleva och lära sig 

heligheten. Kerstin Ekman skriver:  

Att kunna urskilja ett rum som för vissa människor är heligt är en fråga om inlärning. Man lär sig 
genom att få världen berättad för sig som ett sammanhängande och skapat kosmos. Om man tidigt 
har fått gå in i de rum där kosmos återskapas, kan man urskilja dem utan skyltar och påpekanden. 
Han man aldrig hört talas om detta befinner man sig på en plats likvärdig med Ica:s stormarknad 
eller vårdcentralen. 

62
  

 

Kerstin Ekman är något på spåren. Kyrkan är särskild, det känner man när man kommer in 

där. Däremot finns det ingen av mina informanter som skulle likställa den med en vårdcentral. 

Man vet att kyrkan är speciell, det känner man. Varför den känns speciell det vet man däremot 

inte. Också de som inte fått världen berättad för sig upplever detta. Upplevelsen är knuten till 

våra sinnen och inte till vad kyrkan lär63.  Kanske är upplevelsen av kyrkan kulturellt 

betingad? 

Kyrkan är för många betydelsefull fastän de kanske inte går i kyrkan regelbundet. 

”Kyrkobyggnadens roll i det Svenska samhället är betydande,”64 den räknas av de flesta som 

en offentlig plats.65 Och att också barnen märker av kyrkorummets särskildhet visas i Harlings 

erfarenheter. Kyrkorummet var ett annorlunda rum, ett gammalt rum och ett rum av spänning. 

Det var Guds hem och en viktig plats. Det var också ett mörkt, stort, ekande rum med 
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särskilda ljud, en särskild doft och med hårda bänkar där man inte riktigt kände sig hemma,66 

något som man också kan se spår av när kyrkor ska läggas ner.67 

Det vi också kan se i exemplet ovan är att det finns ett utrymme att stanna upp i kyrkan. 

Bromander hävdar att rummet inbjuder till reflektion. Det är inte i första hand vad som sägs i  

kyrkan som gör att vi börjar tänka utan rummet i sig. 68 Kyrkorummet är en plats för 

symbolisk tolkning och en accepterad fristad som är i en klass för sig. 69 

 BK3 

H: Men för oss har ändå kyrkan och Gud varit något som betytt, även om vi inte har gått i kyrkan 
varje söndag. Och vi… jag är döpt och jag har konfirmerat mig och så där och jag kan känna att 
även vid svåra stunder eller vad man ska säga, som när farmor och farfar gick bort och när man 
var på begravning. För mig är det en tröst att gå in i kyrkan. Alltså för mig så känner jag något 
speciellt. Sen är det ju svårt att förklara kanske vad man känner men, det är ju ändå… Det har ju 

ändå betydelse. 

M. Men det kanske har byggts upp en trygghet ända sedan man var liten när man gick i kyrkan. 

Då blir det ju som en liten…  

H. Ja precis. Det finns ändå någonting där som man inte kan förklara. Men man känner ändå att 
det är någonting där. Och jag tycker att en kyrka, alltså det blir som ett lugn på något sätt. Och så 

gemenskap tycker jag också att det utstrålar. 

 

Kyrkan är för det här paret något viktigt och något som spelar roll i livet även om det inte 

syns i det vardagliga livet. Fler par uttrycker också hur det finns en tröst i kyrkan och hur 

kyrkan är en plats för gemenskap. Kyrkan är också en traditionsfylld plats precis som hon 

uttrycker många av de kyrkliga handlingarna som kopplade till kyrkan. Man döps, 

konfirmeras, vigs och begravs i kyrkan. Exemplet här nedan uttrycker också liknande. 

 HEK3 

H2: Nej jag vet inte… Det kanske ändå är en av… det kanske låter ytligt men en av 
anledningarna till att jag går till kyrkan är att det är det här extra. Att det är någon speciell känsla 

som jag får i kyrk… i själva kyrkorummet. Att ja, det är lite mer… 

H1: Är det en trygghet? 

H2: Ja en trygghet och både högtidligt och samtidigt inbjudande. Man vet att kyrkan har tagit 
emot folk i århundraden och så där. Det är något med traditionen kanske… Det skulle inte vara 

samma känsla att vara i ett rådhus tycker jag. 
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H1: Nej men jag får också känslan från barndomens söndagsskola, att det är någon... Ja det tror 

jag. Att något ändå är konstant genom livet. Att det finns där. 

H2: Jo precis, det följer en genom olika faser.  

 

Något som är konstant i livet och som följer en genom livet är viktigt. En plats som står fast. 

Ett annat par uttryckte också hur kyrkan är en fast punkt i ett föränderligt samhälle där saker 

och ting ändå fortsätter att vara som de varit. ”Rummet har fryst tiden”70, i kyrkorummet finns 

en tidlöshet och kanske är det därför många finner stillhet i kyrkan. För att historiens vingslag 

viner i kyrkan71 och att kyrkan funnits där länge. Man byter inte inredning och man byter inte 

budskap. ”Kyrkorummets skapas av en mängd komponenter, där somliga är fysiska och andra 

mera subtila och rent andliga”.72 

Kyrkorummet är viktigt för de personerna som gift sig där. Även om nästan ingen kommer 

ihåg hur det såg ut i rummet så kommer alla ihåg hur det kändes. Kyrkorummet verkar 

förmedla en känsla som går in under huden och stannar kvar. Kyrkan bidrar också till en 

högtidlighet, en märkvärdig känsla av storhet och en känsla av litenhet.73 Jag frågar vad som 

är speciellt när man gifter sig i kyrkan.  

 HEK2 

M: Ja vad var det vi sa, det blir på riktigt.  

H. Ja det känns som om det blir på riktigt. Ja men det blir som lite pampigt och jag vet inte vad 
jag ska säga.  

M: Med orgelmusiken och…  

H: Och känslan det är ja, jag vet inte… det är en viss stämning i en kyrka. Den stämningen hade 

vi ju inte fått här eller? 

M: Nej det hade vi inte fått här. 

 

I kyrkorummet finns en stämning som inte finns någon annanstans i samhället. Alla par 

uttrycker detta. Resultatet är solklart. Kyrkan är särskild. Den är inte som resten av världen. 

Kyrkan är något speciellt. Men vad är det? 
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3.2.2 Rummets särskildhet 

Alla mina informanter håller med om att det är en skillnad mellan ett kyrkorum och ett annat 

rum. Det är det ingen tvekan om. De kan också ge förklaringar till varför det är så. Ibland ger 

de exempel. Endast en person uttryckte att det fanns en annan plats som hade känts likadant 

och det var biblioteket. Men det var snarare när han var yngre.  

 USK3 

M. Jag skulle nog sätta en viss likhet mellan ett kyrkorum och ett bibliotek faktiskt.  

H. Jaha. 

M: Det kanske låter konstigt men när man var liten fick man ju alltid lära sig att man skulle vara 
tyst i ett bibliotek och inte låta. Och jag får samma känsla av andakt när jag går in i en kyrka. Men 
nu när jag är vuxen så har jag en väldigt olik syn på båda ställena. Förut var ju båda två ställena 
något konstigt där man inte förstod vad man gjorde. Men nu skulle jag nog gå till biblioteket när 
jag söker kunskap och skrifter. Och skulle nog gå till kyrkan för att söka andlig vägledning, inte 

för att det händer så ofta men de är liksom båda platser för att hitta saker. 

 

Tidigare, för honom som barn, var alltså biblioteket och kyrkan likvärdiga platser som gav 

samma känsla hos honom som barn men nu idag är det från biblioteket han söker kunskap och 

inte kyrkan. Säger inte det något om vårt samhälle i stort? Det säger en hel del om kyrka n som 

tidigare uttolkare av verkligheten och bärare av världens sanning men som idag förlorat sitt 

sanningsanspråk? Han säger dock att han ändå skulle söka sig till kyrkan för andlig 

vägledning. Det syns tydligt att detta par båda studerat vid den naturvetenskapliga grenen av 

universitet där postmoderniteten inte ännu är förhärskande utan modernitetens vindar 

fortfarande viner. 

Utifrån min studie kan vi dra slutsatsen att det inte finns någon annan plats som är kyrkan lik. 

Kyrkan kan vara många olika saker och uppfattas till viss del på olika sätt men den är säregen. 

Den är speciell och särskild. Denna särskildhet gör att människor söker sig till kyrkan i vissa 

livssituationer. Segerbank skriver att i det skeende när en människa kliver in i en kyrka, så 

händer det något.74 Kanske är detta vad som skulle beskrivas som en fasväxling med 

religionspsykologiska termer.75 Unger m.fl. hävdar att det är kyrkans uppdelning i förgård, det 

heliga och det allra heligaste som gör denna särskildhet.76 Det är inget som någon av mina 
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informanter talar om. Det verkar vara andra saker som tycks särskilda för dem. Jag frågar dem 

vad det är som gör skillnaden i just kyrkorummet.  

 USK1 

H: Jag tror nog att det är alltihop. Det är en speciell doft. Det är en speciell doft i en kyrka! Om 
det är träbänkar tillsammans med en dammig orgel, jag vet inte… Men alltså någonting. Doften är 

specifik.  

M: Det är ljus och ljud. Rymd och… Ljudet från orgeln och… Så det är väl… Man kan väl säga 

att det att det är unikt. Det finns liksom ingen annan plats som är lik en kyrka. 

H: Kyrkan är ju inte föränderlig, de byter inte möbler och färger och… Den är som alltid som den 

har varit. 

Det som gör denna skillnad verkar vara mycket. Många faktorer påverkar det intryck en kyrka 

ger. För de flesta handlar det om ljus. Om höjden och om storheten. Om rymden och om 

ljudet. För detta par också om doften. Kåring skriver att kyrkans värde sitter i många 

irrationella och omätbara faktorer såsom lukten i en kyrka. Ens tidigare erfarenheter av 

kyrkan och kyrkans ljud.77 

Att kyrkan står fast är också viktig. Paret säger att kyrkan inte byter möbler och färger. Den 

hakar inte på de trender som i övrigt styr samhällets konsumtion. Också Bromander lyfter 

fram detta i sin studie ”Medlem i Svenska kyrkan.” Där beskriver en informant hur kyrkan 

står fast oavsett ekonomiskt läge och världshändelser. 78 Trots det påpekar många kyrkans 

inredning. Hur den är utsmyckad och genomtänkt. Hur kyrkor är påkostade och vackra och 

har en hantverksskatt. Segerbank skriver att ”den viktigaste utsmyckningen i ett kyrkorum 

kommer inte från konstnärer utan från bönerna som ”sitter i väggarna” och t.o.m. kan ge en 

doft av helighet, när en människa kommer in i ett rum, där många har bett.”79 Det visar sig 

också av nedanstående diskussion när jag frågar om det är någon skillnad mellan en kyrka och 

ett annat rum. 

 HEK3 

H1: Ja oh ja! (skratt). Hur svarar man på en sån självklar fråga? 

H2: (skratt). Ja och vad är det?  

H1: Den är ju vacker, där har ju någon, tycker jag, genom lång tid tänkt igenom och dekorerat. 

Andra offentliga rum kan ju vara hur fula som helst. Om det vill sig illa.  
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H2: Jo precis… Det är ju gjort för att vara både vackert och jag tror att man ska... Jag vet inte 
riktig hur man har tänkt när man har utformat kyrkorummet men jag antar att man ska få en högre 

upplevelse än i ett vanligt rum.  

H1: Ja 

 

En kvinna går så långt att hon beskriver hur kyrkan måste vara utformad för att ge en högre 

upplevelse. Hur kyrkorummet påverkar vår Gudsupplevelse och upplevelse av en annan 

verklighet och hon verkar vara något på spåret. Min studie visar ju att alla par som valt att 

viga sig i kyrkor, oavsett kyrka, upplever detta särskilda, denna atmosfär och stämning. Men 

frågan är om denna stämning alltid är densamma? Jag frågar ett par om det finns en särskild 

känsla i ett kyrkorum. 

HEK2 

M: Ja tror man upplever känslan beroende på vilken harmoni man är i själv. Går du på begravning 
i en kyrka är det en känsla, går du på en vigsel eller går du på ett barndop i en kyrka så får du en 
annan känsla. Går du på vintern och det är mörkt ute så är det ljus inne mot att det är 
midsommarafton på förmiddagen då solljuset går in. Allting spelar roll. Du får ju så mycket olika 
miljöer i ett rum beroende på förutsättningarna. Ja jag kan inte svara bättre på frågan än så. 

(skratt). 

H: Jag känner nog som du. Det beror ju på vad anledningen är, varför man är där. Hur känslan 

och sinnesstämningen är just då. 

 

Det här paret beskriver alltså hur stämningen i en kyrka beror på vad man själv är i för 

stämning. Jag tror att de har en poäng. Också Bringéus är inne på detta spår. Han hävdar att 

både sinnesstämningen och våra behov påverkar vår upplevelse av kyrkorummet. 80 

Upplevelsen är ju alltid subjektiv och det är vi som enskilda människor som är uttolkare av 

vår verklighet. Ändå verkar vi tolka det hela väldigt lika. Vi har likartade upplevelser av 

kyrkorummet eftersom den är bunden till de etnologiska dimensionerna. Våra värderingar är 

likartade, vi lever i samma tid, samma land och i någorlunda samma sociala skikt. Detta är 

kulturellt betingat. 

Många par beskriver också hur kyrkan kan ge en känsla av litenhet. Flera beskriver hur de 

känner sig små och undergivna i en kyrka. Detta kan beskrivas med den latinska termen 

”tremendum et fascinosum” som betyder fruktansvärt och fascinerande, något som väcker en 

känsla av bävan som kännetecknar ett heligt rum.81 

 HEK3 
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H1: Den stora kyrkan kan lätt ge lite bombastiskt intryck, verkligen få människan att känna sig 
ganska liten och obetydlig. Men det kanske var så en gång i tiden att man ville att människan 

skulle bli lite liten och obetydlig inför det stora. 

 

Själva kyrkans byggnad upplevs vara utformad för att ge vissa känslor och självklart har det 

varit en del av arkitekturhistorien. ”tron skapar en rit som bygger ett rum” samtidigt som 

”rummet kommer att prägla den liturgi som firas, hur den gestaltas, vad som betonas osv.” 82 

Enligt Thomelius är arkitekturen ett symbolspråk som måste kännas igen, som avläses, som 

förstås och som tolkas. Ändå kan arkitekturen bara vara en svag avglans av mysteriet 

avspeglad i den materiella verkligheten. Därför är den inte på något sätt klar utan tämligen 

mångfacetterad och gåtfull.83 Jag frågar om det är någon skillnad mellan ett kyrkorum och ett 

annat rum, och sedan vad som gör den skillnaden.  

 BK1 

H. Ja men det är väl den här respekten. Mäktigheten och att man känner sig ganska liten tycker 

jag i en kyrka, mot för i ett annat rum… Och så att det är vackert. 

M. Nej men vet du, jag tror det, jag var jättemycket där som liten och jag tror att där fick jag lära 
mig respekten för kyrkan. Jag tror inte att våra barn kommer att uppleva samma sak som vi. Det 

tror jag inte. I och med att vi inte är dit varenda helg och… 

H. Nej jag var också mycket i kyrkan. Och det var just att det var tyst fastän det var så jättemånga 
där. Men nej, jag tror inte heller att våra barn kommer att ha samma respekt för det där. Men det 

är ju upp till oss. Om de ska ha det eller inte. 

M. Jo så är det ju. 

H: Men då de är i kyrkan är de ju tysta. 

M. Jo det finns ju någonting där ändå som skapar ett lugn på ett sätt som… De kanske påverkas 

av de människor som är runt omkring, så kan det ju också vara. 

H: Ja jag tror det. Men sen tror jag också att de reagerar på andras beteende. Det är väl inte så 
konstigt kanske… Nej men det är en mäktig plats att vara på. Speciellt när man står i centrum 

vilket man aldrig hade gjort förut. För det är också jättestor skillnad.  

 

Först är paret inne på att deras barndomsupplevelser är grunden till varför de upplever kyrkan 

på ett visst sätt. Att de lärt sig av den äldre generationen. Sen inser de att deras egna barn 

faktiskt inte får samma sak men trots det så är deras barn ändå på ett särskilt sätt i 

kyrkorummet. Också dessa små barn påverkas av kyrkorummets särskildhet och andra 

människors respekt för det. Också tidigare studier visar detta. Bromanders studie visar att 

kyrkan inbjuder till respekt och vördnad. Kyrkan förändrar vårt beteende, vårt röstläge vårt 
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språk. Kyrkan bär sociala koder. 84 Oavsett om man är uttalat kristen eller inte så är 

kyrkorummet ett heligt rum.85 Arbetsgruppen för teologi vid Sveriges kristna råd skriver att 

kyrkorna är heliga och kan aldrig bli neutrala rum. De har alltid en inneboende teologi som 

påverkar människor emotionellt. 86 En man i Bromanders studie beskriver hur det är som om 

håren reser sig när man går in i en kyrka.  

De historiska kyrkorna ger andliga upplevelser av olika slag. 87 Bromander skriver ”Kanske är 

det så att våra kyrkorum är de mest originella teologer vi någonsin haft! Kanske är det så att 

rummet som sådant faktiskt förmår förmedla vad många andra misslyckats med!”88 Det är en 

fråga värd att ställa sig i detta sammanhang. Kyrkorummet är en manifestation av det heliga i 

vårt liv.89 Nyberg Fleischer frågar sig om kyrkorummet är framtidens teolog?90 Jag skulle 

vilja säga att kyrkrummet är nutidens teolog, i alla tider.  

 USK3 

H: Kyrkorummet är ett lovsångsrum. Det finns en gemensamhet och en avskildhet. Alltså du kan 
gå dit och bara vara med Gud, men du kan också gå dit och ha gemenskap med andra. Och det 
behöver inte vara det här att man sitter och pratar, utan det kan bara vara att man sätter sig 
bredvid någon. Det är en mötesplats på ett annat sätt. Jag har alltid känt mig välkommen i en 
kyrka. På en vårdcentral kan man känna sig ganska uttittad. Och lika på universitet. Jag upplever 

det aldrig i en kyrka. Där är det välkomnande och mäktigt.  

 

Den här kvinnan beskriver hur kyrkorummet är ett särskilt rum där det finns en särskild form 

av gemenskap som inte motsvarar gemenskapen på andra platser. Paret beskriver också vidare 

hur man får viljan att sjunga i ett kyrkorum. Att sång och musik är viktig och ett sätt att 

lovsjunga Gud. Hur akustiken i en kyrka är särskild. Almqvist skriver motsvarande ”En 

byggnad reser sig för ögat, uppsatt utan allt annat ändamål än för kärlekens och fridens skull 

allenast. För ingen ekonomisk nytta är den byggd, men för andelivets oberäkneliga nytta.” 

91Kanske fångar detta vad som är särskilt med kyrkan. Att den är byggt för ett möte med Gud. 

Enligt Bexell och Weman är kyrkorummets syfte, hur det än må se ut, att finnas till för 

församlingarnas gudstjänstfirande. De visar också på hur det finns en koppling mellan det 

svenska folket och kyrkan och hur denna relation upprätthålls genom kyrkobyggnadernas 
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bärande av den lokala historien. De beskriver också kyrkrummets tysta språk92 som kanske är 

vad mina informanter hört i kyrkorna. Ett annat begrepp de använder som jag ser som väldigt 

fruktbart är kyrkorummets autentiska helighet, vilket sätter ord på det mina informanter inte 

hade något ord för.93 Det är ett ord för det särskilda som bara finns i kyrkan. Känslan som 

man inte har ord för kanske är en äkta helighet som man inte har erfarenheter av någon 

annanstans.  

För att räknas som en kyrka ger Bromander tre aspekter, dels att kyrkorummet är en avskild 

plats som inbjuder till vördnad och respekt (förhållningssätt), som påverkar min upplevelse av 

kyrkans regler. Dels att kyrkorummet är ett rum som ger vardagen perspektiv och bär en 

mening och en sanning (perspektivering). Samt att det är ett rum som används som kyrkorum, 

som tagits i bruk (omvärldssanktion). Bara ett rum som uppfyller dessa tre kriterier räknas 

som en riktig kyrka. 94 

Vissa par påpekar också de särskilda möbler och detaljer som finns i en kyrka. Altaret och 

altartavlan. Orgeln och ”guldgubben” (Jesus), stora ljuskronor och vackra fönster. Särskilt 

dessa färgade fönster med ikoner (rosettfönster). Ett exempel på detta följer här nedan när jag 

frågar om det är någon skillnad mellan ett kyrkorum och andra rum. 

USK1 

M: Det är väl mycket… Det är väl… Altare och altartavlan är väl en ganska tydlig sak som inte 

finns någon annanstans direkt. 

H: Men det är ju ett så tydligt rum avsatt för något. Alltså vad det än är för rum så är det avsatt 
för… Men man får väl ställa vad som helst i en kyrka om man bara har bestämt sig för det för jag 
menar. Jag tror ju i alla fall… Gud finns ju överallt så det spelar ju ingen roll, men jag tror att det 
ändå är specifikt för att man har bestämt att här är det så. Likadant som en vårdcentral är en 
vårdcentral för att man har bestämt det. Jag tycker inte det är något som säger att egentligen 
behöver den byggnaden se ut på ett visst sätt. Men att man ändå bestämde sig för att det är så. I 
någon form. 

 

Det här paret är inne på hur kyrkorummet är en kyrka för att man har bestämt det. Kyrkan är 

särskild för att den är avskild. Detta tyder på en funktionell syn på kyrkan snarare än en 

strukturell. En kyrka är en kyrka när den används snarare än när det känns som en kyrka. 95 I 

ytterlighet blir en funktionell syn att en kyrka är en kyrka när kyrkan (församlingen) är där, 

                                                                 
92

Bexell och Weman, 12-13. 
93

 Bexell och Weman, 18. 
94

 Bromander, Rör inte vår kyrka, 29, 49. 
95

 Johan Unger i  Bexell och Weman, 356. 



 

 
44 

 

alltså en temporär egenskap. I den strukturella synen är kyrka en permanent egenskap. 96 Jag 

tror inte att alla skulle hålla med honom. De flesta har en kombinerad syn på kyrkan97 och 

båda dessa lever i Svenska kyrkan idag. Båda synerna har dessutom rötter i bibeln, den 

strukturella i tempeltraditionen och den funktionella i synagogtraditionen.  98 Han betonar 

också omvärldssanktionen enligt Bromanders tidigare nämnda teori.  

Johansson och Weman menar att heligheten på så vis ”sitter i ”väggarna”, eftersom 

byggnaden avskilts från världen utanför och reserverats för mötet med den treenlige 

Guden.”99 En kyrka är en kyrka för att den brukas som kyrka.100 Detta är en kombination av 

både funktionell och strukturell syn på kyrkan. 

Detta kommer också fram när man behöver sälja ut kyrkor. Då är kyrkan inte längre en kyrka 

när den inte är i bruk. Den allmänna åsikten är då oftast att kyrkan inte ska få förfalla. 101 

Kyrkans uttryck är särskilt. Det är så speciellt att det är självklart. Det finns alltså någon sorts 

typkyrka som ser ut på ett visst sätt. Den låter på ett visst sätt, den luktar på ett visst sätt och 

det smakar på ett visst sätt och känns på ett visst sätt. Vi använder många sinnen för att 

förklara gudstjänstrummet.102 Främst kommer dock det visuella. Jag frågar hur det såg ut i 

kyrkan när de vigdes och får till svar; 

USK1 

H: Som en kyrka ska se ut, höll jag på att säga. Eller vad tänkte du något specifikt?  

 

Man väljer att gifta sig i kyrkan för att det ser ut som det ska göra i en kyrka. I USK1 

beskriver en av personerna hur man kan se en fotbollsmatch live eller på tv. Det är skillnaden 

mellan att gifta sig i en kyrka eller någon annanstans. Att gifta sig i kyrkan gör det mer 

verkligt. Enligt Bromander skapar kyrkan värdighet.103 Människor vill vara i kyrkan, de söker 

sig till kyrkan och det ser Engvall som ”ett genuint uttryck för människors Gudslängtan”.104  
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3.2.3 Finns Gud i kyrkan? 

Alla utom ett par ger Gud en plats i kyrkan. När jag frågar vilken som är Guds plats i kyrkan 

vill jag få en bild av parens Gudsbild och Gudsrelation. Jag vill låta dem själva beskriva sin 

upplevelse av Gud och hur de upplever Gud i kyrkorummet. Jag poängterar också i vissa fall 

att det inte finns något rätt svar eftersom det handlar om en upplevelse.  

Även om osäkerheten är stor kring Guds existens så finns det ändå en Gudsbild och en 

förståelse och en respekt för Gud som kommer fram när jag frågar efter Guds plats i 

kyrkorummet. 

 MPK3 

M. Det är väl hans rum. Hela rummet. Jag vet inte. Det är väl det som gör det lite märkvärdigt 
också just att… även om man nu inte är säker på att det finns någon Gud som tar hand om en så, 
så man har ju respekt för Gud, eller man, jag har respekt för Gud. Det är ingen man vill… man 

vill inte bråka med honom i onödan. Även om man kanske inte känner att man kan följa alla bud. 

 

Kanske är det denna respekt för Gud som gör att man också känner respekt för kyrkan. Ernst 

Bloch har uttryckt ”Gud är död, men hans plats har överlevt honom –den förblir en helig 

plats.”105 Trots att människor uttrycker att de inte tror på Gud så vill man ändå visa respekt för 

honom och för hans rum. 

Flera personer beskriver kyrkan som Guds hus. Utifrån detta kan man säga att domus Dei är 

förhärskande framför domus Ecclesiae, Guds hus framför församlingens hus.106 Rummet blir 

heligt eftersom det är ett tabernakel, Guds boning bland folket. 107De moderna kyrkorna har 

snarare influerats av den senare tanken och är byggt utefter den teologin. Projektgruppen 

Kyrkans rum skriver att teologin inte bygger kyrkorummet men att teologin byggs in i 

kyrkorummet. Kyrkorummet säger något om Gud, om människan och om kyrkan. 108 Kanske 

är också det en anledning till vilken kyrka man väljer. Man vill hellre vara i Guds hus än 

församlingens hus. För det blir bara ett ”vanligt” hus.  
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Nästan alla uttrycker att Gud är överallt. Tretton personer använder just ordet överallt. Att det 

inte finns någon speciell plats som är Guds. Allt är hans. En person går så långt att han också 

vill inkludera församlingsgården. Kyrkan är en symbol för Guds närvaro i världen.109 

 USK3 

M. Jag skulle nog säga alltihop faktiskt. Inklusive församlingsgården. 

H. Okej. Den ligger ju på Skolgatan. 

M: Ja. För det är ändå platser som är uppförda av människor för Gud. På något sätt. Så hela 

platsen är ju uppförd för en kontakt.  

 

Anledningen till att en plats är Guds är för att den är uppförd för honom. Den är inte Guds för 

att Gud har tagit sin boning där utan för att det är där människor söker honom. Ett annat par 

beskriver hur Gud finns överallt. Och att kyrkan främst är en bild eller en symbol för hur Gud 

är överallt också utanför kyrkorummet. 

 HEK3 

H2: Men det är klart att när man, om man upplever, om man har den förmågan att få den känslan 

av Gud så är det ju säkert i hela rummet. Var man än sitter, var man än är.  

H1: Om jag ska tro någonting om Gud så tror jag inte att det är någonting som finns just exakt här 

utan någonting som finns i hela gemenskapen och alla som är där. 

 

Enligt Arbetsgruppen för teologi är kyrkan inte en markering för Guds plats utan var Gud har 

gjort sig känd precis som för Jakob.110 Guds hus är en markering inte en bur. Överallt blir 

alltså nästan övergående i att man inte kan ge Gud någon plats alls, eftersom han är överallt. 

Fyra personer (BK3, HEK2) vill inte ge Gud någon särskild plats eftersom man inte ser Gud 

begränsad till tid och rum. Åter igen frågar jag efter Guds plats i kyrkorummet. 

 BK3 

M: Guds plats? Nej det vet jag inte… Guds plats? 

H. Jaa du. Jag vet inte om jag kan säga att han har en speciell plats. Alltså för mig kan jag inte 
säga att han har någon speciell plats utan för mig finns han både inom oss och runt omkring och. 

Så jag skulle nog ha svårt att säga att där är hans plats… Men jag vet inte… 

M: Nej plats har han egentligen inte. Det är ju som du säger. Det är ju bara en bild man har 

framför sig som att han sitter där. Eller hänger.. 

H. Nej alltså för mig, jag ser ju inte det riktigt… ja vad ska man säga. Om man ser ända från när 
man var liten och gick i söndagsskola och fick kolla i böcker och… Det är klart att man var 
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tvungen att avbilda någon för att man skulle förstå det lättare. Men för mig, jag tänker inte att det 
är någon sån gubbe som man ser på bilderna. Som sitter någonstans. Utan. Det är mer en känsla 

att han finns. Jag vet inte vad man ska säga riktigt… Nej ingen speciell plats. 

 

Kvinnan i fråga blev nästan provocerad av min fråga. Jag tror hon upplever hur frågan 

förminskar hennes bild av Gud till något den inte är. Lika många personer som inte vill se 

Gud begränsad till tid och rum, alltså fyra personer ger Gud en konkret plats framme vid 

altaret eller altarringen. Det tänker jag är ett svar på hur liturgin formar vår Gudsbild. Mycket 

av Gudstjänstens fokus är riktat framåt till altaret. En person ger exempel på detta genom att 

beskriva hur man knäböjer vid altaret, det är där man får välsignelsen och det är där 

nattvarden delas (BK1). En av dessa personer säger sedan att Gud nog är överallt men om 

man måste ge honom en specifik plats är det nog altaret (HEK3). 

Tre personer väljer också egna platser som ingen annan sagt (även om flera av dem också 

säger överallt efter en stund). En person (MPK3) säger att Gud finns i taket. Att denne 

uppfattar Gud som ovanför. Mycket av kyrkornas arkitektur pekar också mot himlen. 111 En 

annan snuddar vid denna plats men säger sig ändå se Gud överallt. I luften och i väggarna och 

i taket. Den andra personen (USK3) som valt en egen plats vill placera Gud till bänken. Detta 

sker på ett medvetet symboliskt och självklart sätt. Gud är medmänniskan och medvandraren. 

Den tredje personen (MPK2) vill säga att Gud är i dessa färgade fönster som man oftast hittar 

i äldre kyrkor. Fönster med färgade glas med bilder från Bibeln. Hon säger sedan överallt.   

Vi har en sista person kvar (HEK1). Hon tvekar inför sitt svar på frågan efter Guds plats i 

kyrkorummet. Hon ser inte riktigt sitt svar som okej och giltigt. Men till sist kommer det med 

lite hjälp från mig. 

HEK1 

H. Oj. Var ska han få plats? Det… Nej jag vet inte. Jag tror inte att…. Jag brukar nog inte tänka 
så när jag går in i en kyrka… Alltså jag tänker nog inte ens på Gud när jag går in i en kyrka. Man 
ser Jesus på korset men det har som ingen… Ja jag är ju som sagt inte troende så. Så jag tänker 

som inte… 

I: Så du skulle nästan säga att Gud inte har en plats i kyrkan utifrån dig själv?  

H. Ja faktiskt! Ja. Faktiskt. Det är så.  

 

För henne finns inte Gud. Vare sig i kyrkan eller någon annanstans. Gud har ingen plats i sin 

kyrka. Gud finns inte i kyrkan och inte i världen. Trots detta blir jag positivt överraskad. 22 av 
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23 personer säger att Gud finns på något sätt. De ger honom en konkret plats i kyrkan, låter 

honom vara överallt eller att Gud inte går att definiera. Men han finns för dem och det ser jag 

som ett oerhört positivt resultat trots att det också var en person som inte tror att Gud finns 

alls. Positivt är resultatet, både för att jag personligen är kristen, utan också för att det finns 

någon sorts politisk korrekthet när det gäller att tala om Gud. Jag är glad att mina informanter 

valde att utnyttja religionsfriheten på ett bra sätt. Det är också roligt att se att majoriteten som 

väljer att gifta sig i kyrkan också ser Gud. Det visar att människor gifter sig i kyrkan inte bara 

för den fina lokalens skull, utan också för att det finns något djupare man söker.  

Flera säger att det också kanske är därför man vill gifta sig i kyrkan. Det kanske är därför 

kyrkan är så speciell. Att det är det som gör kyrkans särart. Att det är ett rum som är avsatt för 

Gud och kontakten med Gud. Därför vill man låta viga sig i kyrkan. Det gör vigseln större och 

mäktigare. Två personer beskriver också hur de minns Jesus på korset i och med vigseln. Att 

de lagt märke till korset där framme. 

Ingen försatte Gud till predikstolen eller någon plats som symboliserar Ordet. Men det är nog 

ingen bild som är känd bland de stora skarorna, trots att vi ändå är en luthersk kyrka som har 

sin grund i ordet.112 

  

3.2.4 Kyrkans centrum - Den teologiska kärnpunkten 

Jag frågar efter kyrkorummets subjektiva centrum. Vad är det centrala i kyrkan? Jag önskar nu 

i efterhand att jag frågat efter kyrkans centrum och inte kyrkorummets. Kanske hade jag fått 

samma svar, kanske inte. En informant svarade; 

 USK3 

M: Ja man kan ju alltid mäta. (skratt) 

 

Personen som svarat är tydligt skolad vid naturvetenskaplig fakultet vid universitetet. 

Självklart kan man mäta centrum i kyrkorummet. Men det svaret kanske inte är lika intressant 

som det upplevda centrumet.  

Ser man till teologin så har kyrkan olika centrum. Kerygmat dvs Evangeliet. Folkkyrkans 

centrum osv. Det svar som kommer närmast det är detta: 
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 BK2 

M: han[Gud] är ju, han är ju centrum för kyrkorummet. Kyrkorummet är ju byggt för Gud. En 
plats där människorna kan fira gudstjänst och alltså på ett ganska konkret sätt visa att nu vill jag 
vara nära Gud och då är man i kyrkan för att det liksom är Guds plats. Även om Gud finns 

överallt. Men just att platsen är avsatt för vara inför Gud.  

 

Denne person svarar på frågan vilken Guds plats är i kyrkorummet. Svaret blir hela. Men 

samtidigt säger de också att kyrkans centrum är Gud. Detta kommer av en person som trots 

allt har en kandidatexamen i teologi. Ingen av de andra säger att Gud kan vara kyrkans 

centrum. 

De flesta har mer erfarenhet av kyrkliga handlingar än av gudstjänstliv. Om detta påverkar 

svaren eller inte kan jag inte säga något om, eftersom jag bara vet vad mina informanter sagt. 

Det är således deras svar utifrån deras förutsättningar. De säger att kyrkans centrum är längst 

framme i kyrkan. Det är inte i mitten av kyrkan. Kyrkans centrum är inte i ordet eller 

evangeliet.113 Kyrkorummets centrum är där framme. Man har inte riktigt några ord för 

kyrktorget. Många använder flera ord för att beskriva.  

Enligt Weman handlar mycket av den liturgiska utvecklingen när det gäller riktningen i 

kyrkorummet om att skapa större gemenskap och att röra sig framåt (ur prästens perspektiv) 

och mot folket114. Dessa motiv verkar inte riktigt ha slagit igenom hos folket (vilket min 

grupp är en representant för). För dem är riktningen i kyrkan ändå framåt, bort från dem själva 

och mot altaret. Inte från altaret och mot dem. 

Kyrkans centrum är altaret och altarringen. Där vi stod, där prästen står, prästen eller i vissa 

fall också vi. Att vigselparet är centrum i kyrkan. Där bänkraderna slutar är kyrkans centrum. 

En person säger att hela kyrkan är så liten att den är ett enda centrum. (liten kyrka) En annan 

säger att kyrkorummet är kyrkobyggnadens centrum (modern kyrka). En person säger att 

känslan som vi tidigare pratat om är kyrkans centrum. En annan säger att kyrkans centrum är 

utanför kyrkan, vid trappen.  

Både dopfunten, vigselparet, altarringen och kistan nämns för att visa på platsen och detta ser 

jag som ett tydligt tecken på personernas erfarenhet av liturgi och hur ”liturgisk praxis 

avspeglas i arkitekturen”.115 Varje tid avspeglas i kyrkorummet. Varje generation sätter sina 

spår. Trots det så återspeglar kyrkan sin tids arkitektur och de teologiska värderingar som då 
                                                                 
113

 Torbjörn Sjögren i Bexell och Weman, 193. 
114

 Gunnar Weman i Bexell och Weman, 65. 
115

 Kilström, 9. 



 

 
50 

 

var förhärskande116.”Teologi skapar arkitektur - och arkitektur [skapar] teologi!”117 Ingen 

säger Ordet som kyrkorummets centrum. Det är en svår fråga. Många uttrycker att de inte är 

vana att tänka såhär. Att det här inte är frågor som de någonsin funderat över. Det är frågor 

som de inte har några givna svar på. Detta stödjer Luckmanns tes att den gemensamma 

religiösa förståelsen har gått förlorad och att människor därmed inte kan uttrycka sig klart på 

religionens mark.118 Ändå kommer svaren förvånansvärt fort.  

Det upplevda centrumet i kyrkorummet är för de flesta framme mellan bänkraderna och 

altaret. Enligt Sjögren orienterar sig alla kyrkorum efter en tvåtusenårig kodex där altaret är 

kyrkans självklara centrum. Han säger också att kyrkans centrum kan vara svårt att finna för 

den tillfällige besökaren. 119 Enligt Unger m.fl.s teori är det allra heligaste altaret, det heliga 

långhuset och förgården vapenhuset. Inte alla kyrkor är byggda efter denna princip. Men 

altaret verkar för många symbolisera det allra heligaste och centrum i kyrkan. Lindvall skriver 

att vigseln är den kyrklig handling som är och har varit mest altarfixerad 120. Kanske är det då 

inte så konstigt att mina par ser altaret som kyrkans självklara centrum? Segerbank skriver att 

ju närmare altaret människor kommer, ju tystare blir de.121 Kanske uttrycker det kyrkans 

centrum.  

Jag tror också att detta återspeglar människors strukturella syn på kyrkan enligt 

tempeltraditionen där altaret är kyrkans naturliga centrum.  

Ibland är centrum kring personer, såsom vigselparet själva eller prästen och andra gånger 

kring ting såsom altarringen eller altaret. Det är oftast där fokus ligger vid vigseln och dopet, 

begravningen och konfirmationen. I viss mån också gudstjänsten. Det är kanske inte så 

konstigt att de säger att kyrkorummets centrum är där. För vad har man annars hört? Jag tror 

att det är en minoritet av Svenska kyrkans medlemmar som vet vad kerygmat är, och ändå vet 

de flesta vad kyrkans evangelium är.  
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3.3 Det valda kyrkorummet 

3.3.1 Val av kyrkorum 

 USK1 

H: ja men jag brukar ibland säga att, har du sett en kyrka har du sett alla. Väldigt krasst... Men det 
är ändå, det är en fin kyrka, den är pampig på sitt sätt. 

 

Den här mannen säger att har man sett en kyrka har man sett alla. Och ändå verkar alla kyrkor 

inte vara lika självklara när det gäller vigsel. Vissa kyrkor är mer riktiga, andra beskrivs som 

vanliga hus, som en lokal och inte en kyrka. Också andras studier visar samma resultat.122 En 

annan man beskriver kyrkor som bilar. Att det finns många varianter. Och att man väljer 

kyrka som när man väljer bil. I detta läge är konsumtionstermerna nära. Hur kyrkorna finns på 

en marknad och konkurrerar om samma kunder. 123  Det här tror jag är ett felsteg. Religiösa 

upplevelser inte kan köpas. Tro är alltid en gåva från Gud. Alla religiösa upplevelser utgår 

från Gud och Gud ger gratis, av nåd. Däremot människor att nå fram till Gud när de söker sig 

till honom. 

Men vilken kyrka är då en riktig kyrka? Hur ser en riktig kyrka ut? Och vad är det då som är 

fel med de andra kyrkorna? Varför är inte de riktiga kyrkor? 

 MPK3 

M: Ja precis ska man gifta sig i en kyrka så vill man ha den finaste, så är det ju. Utseende är ju…  

H: Allt (skratt). 

M: Det har ju lite betydelse. I Tegs kyrka skulle jag inte gifta mig ens om jag fick betalt för det, i 
den fyrkantiga boxen. 

 

Utseendet verkar vara den allra viktigaste faktorn när det gäller val av kyrkorum för vigsel. 

Jag har hittat 5 huvudfaktorer som påverkar i större eller mindre grad men viktigast verkar 

ändå utseendet vara. Både det utvändiga och invändiga utseendet är viktigt. Estetiken. 

Huruvida man möts av ett vapenhus eller ett kök påverkar självklart också första intrycket. 

Salskyrkor och Centralkyrkor verkar vara mer populära än kyrkor integrerade i övriga 

lokalers byggnad.124. Om det finns en lång eller kort altargång påverkar också. 
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Något som också är viktigt är storleken. Vilken storlek varierar. En del vill ha en liten kyrka, 

andra en stor. Vissa något mitt emellan.  

Närhet är också viktigt, vare sig det gäller närhet till hemmet eller närhet till festlokal. Läget 

spelar roll. Tillgänglighet är viktigt. Att kyrkan ligger så pass stadsnära att man egentligen 

kan åka lokalbuss spelar roll. Det ska vara lantligt fast inte på landet. Omgivningen får gärna 

vara vacker så att man kan fotografera. Helst ska kyrkan inte vara tydligt tillhörande någon 

viss stadsdel utan gärna relativt neutral. Att kyrkan syns och är lätt att se.  

Ålder spelar roll, med det kommer också arkitekturstil. Också i Bromanders studie kan man se 

att åldern fungerar som en garant för genuinitet. 125 

Känsla. Huruvida det finns en anknytning och traditioner kopplade till kyrkan. Om man har 

varit där förut. Att kyrkan påverkar en känslomässigt.  

Bäckström och Bromander har en teori om att kyrkans placering på kyrkogården gör att den 

blir mer avskild126. Det är dock bara en av Umeås kyrkor som är omgiven av en kyrkogård 

och det är Backens kyrka. Det är också den enda kyrkan där mina informanter valt att låta sig 

vigas eftersom de alltid har sina familjehögtider där. Alltså är det bara där man tydligt ser 

kopplingen till de äldre generationerna. Det är också bara där jag kan finna spår av lokalism, 

att kyrkan bär ortens traditioner.127 

Men bara för att man hittat den kyrka man vill vara i är det inte säkert att det går.  

 BK1 

H: Ja, jag hade väl. Det var jag som friade och sen så ringde jag och bokade allting då efter 
kanske en och en halv vecka. För jag hade hört att det var så himla svårt att få tider. Och så ringde 
jag i början på november. Då sa hon att du kan få den här dagen, klockan 14 eller 12. Det var det 
som fanns kvar! Och ja bara, ”tur jag ringde!” Ja så det inte som att man kan spontangifta sig 

direkt.  

Det finns visst riktiga och inte riktiga kyrkor i Umeå enligt mina informanter. Jag frågar hur 

det kommer sig att just Backens kyrka är populär att gifta sig i, de svarar:  

BK1 

M: Det är en riktig kyrka. 
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H. Ja. 

M: Tegskyrkan är ingen riktig kyrka. Tegskyrkan var en modern kyrka på 60-talet. 

M: Det är något hittepåbygge som någon fick för sig att de skulle ställa upp på 60-talet där i 

jämförelse [med Backens kyrka]. 

 H: Ja. Men Tegskyrkan är ändock vacker invändigt. Men jag tror att utvändigt skrämmer det 

många. 

 

Jag visste inte att Tegskyrkan är en så stark symbol för hur en kyrka inte ska se ut. Många 

uttrycker nästan avsky mot den byggnaden. Tyvärr hade jag ingen som talade gott om den, 

även om det säkert måste finnas i denna stad. Också Tegskyrkan bör vara uppförd med största 

omsorg. Tyvärr syns inte den inre omgestaltningen, som säkert sker, på utsidan,128 den verkar 

inte falla nutidsmänniskan i smaken. Man talar om en betongbrutalism inom arkitekturen som 

syns också på kyrkoarkitekturen.129 Tyvärr är Tegskyrkan drabbad. 

Men samtidigt har få personer ens varit inuti denna bastanta kyrka. Lantzourakis skriver ”Det 

finns många välgestaltade kyrkorum med god ljusföring, d isposition, ytskikt och med 

inventarier som utformats med omsorg och hög kvalitet.”130 Hon beskriver sedan hur dessa 

kvaliteter uppskattas oavsett om de är nya eller äldre.  

En så kallad riktig kyrka är vit och stor. Den är lantlig och ljus och vacker. De tre populäraste 

kyrkorna är tre typkyrkor som människor gärna väljer att gifta sig i. Också Bäckströms studie 

visar att människor har preferenser för äldre kyrkor med högre kulturhistoriskt värde framför 

stadsdelskyrkor i närheten oavsett vad frågan gäller. Traditionella kyrkor är mer 

betydelsefulla än nybyggda stadsdelskyrkor. 131 

De flesta vill gifta sig i en klassisk vit kyrka med lång altargång. Nästan lika många väljer det 

lite mer intima kapellet Helena Elisabeth. En stor del väljer också att gifta sig i Stadskyrkan 

som uppfattas mer som en katedral eller domkyrka. En kommunkyrka med tinnar och torn. 

gotiken är mest populär, därefter nationalromantik och sedan nygotik. Få är de som väljer att 

gifta sig i de moderna kyrkorna trots att de är många fler. De sammanlagda vigslarna under 

min studieperiod (ett år) i moderna kyrkor är sexton stycken och de kan inte på något sätt 

mäta sig med mängden i någon av de andra kyrkorna (45, 35, 33). 
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De moderna kyrkorna beskrivs som mindre både storleksmässigt och värdemässigt, som hus 

och som bara en byggnad. Formen gör att det inte känns som kyrkor. De kan också beskrivas 

som betongklumpar och trista, som menlösa. Trots deras arkitektoniska brister så kan de ändå 

uppfattas som en kyrka. Många poängterar att de inte är kyrkor. ”De skulle inte gifta sig på en 

vårdcentral”. Men samtidigt kan de ändå ge den här speciella kyrkkänslan. Men kanske är den 

känslan starkare i de tre ”riktiga” kyrkorna än i de moderna. Man kan också se detta i 

Bromanders studie. Många känner kyrkkänslan också i moderna kyrkor, men de lägger också 

fokus någon annanstans än på byggnadens ålder.132  

Alton som är arkitekt säger att det viktiga när man planerar en kyrkobyggnad är lokalbehov 

efter planerad verksamhet. Det är för honom viktigt att kyrkan byggs i samband med 

församlingshem för att få en naturlig koppling mellan vardag och fest. I övrigt är det viktigt 

att byggnaden byggs på synligt läge och nära bostadsområden och centrum. Kyrkorummet ska 

vara lätt att förändra och handikappanpassat.133 Inget sägs om att det är viktigt att kyrkan är en 

kyrka. För kyrkobyggnader gäller samma arkitektoniska regler som för alla andra byggnader. 

Kanske är det för att kyrkobyggnaden byggs efter samma program som en vårdcentral och 

alla andra typer av byggnader134 som den inte känns som en riktig kyrka?! Har inte 

kyrkobyggnaden i viss mån andra, särskild uppdrag till skillnad från andra byggnader? Är inte 

bygget av en kyrka ett gudomligt uppdrag? Det hävdar jag utifrån de resultat jag fått.  

Bexell och Weman driver en tes om att ”de liturgiska förnyelserörelserna”, som starkt 

påverkat alla dess moderna kyrkor som finns i Umeå, har arbetat så mycket med liturgins 

utformning och kyrkorummets närhet och gemenskap, att den helighet som funnits i historiskt 

präglade rum försvagats.135 Detta styrks helt klart av min studie. De moderna kyrkorna är 

fortfarande heliga, men inte lika heliga som de äldre kyrkorna. ”omsorgen om gudstjänsten 

och gudstjänstdeltagarna tog överhanden på bekostnad av kyrkorummets helighet –eller om vi 

så vill: kyrkorummets immanens förstärktes och dess transcendens försvagades.”136 Bexell 

ställer frågan huruvida en kyrka får se ut hur som helst. ”Rummet är en plats där församlingen 

uttrycker tron och rummet tjänar riten.”137 Också Alton säger i ett senare skede att 

kyrkorummet ” skall vara så gestaltat att det ger en förnimmelse om det kristna budskapets 
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innehåll och ärende”138. Detta gäller kyrkorummet men tydligen inte byggnaden. Min fråga 

blir då: uttrycker de moderna kyrkorna församlingens tro och tjänar de alla riter?  

Kyrkorummet har en autentisk helighet som inte är att förakta.”Det heliga och det profana 

befinner sig i ett konkurrensförhållande och ju mer profan, vardaglig karaktär ett kyrkorum 

får, desto svagare upplever vi dess sakralitet” 139 En riktig kyrka är helig. En kyrka som inte är 

helig, är inte en riktig kyrka. Samtidigt kan man inte bedöma en kyrkobyggnad bara utifrån ett 

perspektiv. Vigsel är ju inte det enda ändamålet för en kyrkobyggnad. De moderna kyrkorna 

har flera fördelar som inte syns i min studie. De är också byggda i en kontext. För mer av 

detta läs Thomelius140. Kyrkorummet är en tolk för tidens trosuppfattning. Slotte säger också 

att det finns många kyrkorum som inte uttrycker evangeliet och som skapar isolering och 

ensamhet.141 Men när det gäller kyrkliga handlingar verkar dessa kyrkor som främst vill 

uttrycka gemenskap inte vara de som man vill samlas i. Slotte har också främst en funktionell 

syn på kyrkan medan mina informanter snarare har drag av strukturell syn på kyrkan.142 Trots 

det visar också Bromanders studie, som också är gjord med kyrkans traditionsbärare, att de 

inte heller upplever denna känsla i alla kyrkor och drar därmed slutsatsen att ”inte alla kyrkor 

fungerar som kyrkor.”143 

Martola vill avsakralisera kyrkorummet. Han vill förnya och förändra de gamla rummen för 

att bättre passa gudstjänstlivet och församlingen.144 Jag skulle hellre vilja säga att vi behöver 

sakralisera de moderna kyrkorummen så att de också upplevs som riktiga kyrkor. Vi har båda 

samma syfte att låta evangeliet nå dagens människor i vardagens värld. 145 Sätten är bara olika. 

Han vill göra kyrkan världslig, jag vill göra världen kyrklig. Bergman, som för samma tes 

som Martola, skriver hur dessa gamla kyrkor är kyrkan i västvärldens största problem. 146 Jag 

skulle istället säga att de är en möjlighet. De är en kyrka som syns till skillnad från kyrkor 

som bara ser ut som hus eller gymnastiksalar som människor inte har någon personlig 

koppling till. Dessa gamla kyrkor har människor en relation till. Det märks när kyrkor ska 

rivas.147 Enligt Bäckström så ”investerar” människor i kyrkorummet när de väljer att förlägga 
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sina upplevelser där i samband med livsriter och högtider. Detta skapar en symbolkraft som 

sedan frigörs när man ifrågasätter kyrkorummets existens. 148 Bromander ser risken att om 

kyrkorna avsakraliseras och används hur som helst, utan respekt, kan det få till följd att 

människor tvekar inför att vända sig till kyrkan för de kyrkliga handlingarna. 149 Idag ses dock 

kyrkorna som en rättighet.150 

När det gäller de tre par som valt de ovanliga kyrkorna så var det allra viktigaste närheten. 

Närheten till hemmet. De bor alla just i närheten och valde därför den kyrkan. Alla tre hade 

också vigsel i samband med dop eller 40-årsfest. I ett fall känner man kyrkan och personalen. 

I ett annat fall har man ett arbetsschema med få lediga helger. Då passade det inte i någon av 

de större kyrkorna, därför valde man den närmaste.  

Enligt Jarnkvist studie så önskar någon som väljer en kyrklig vigsel att ha det stort, med 

många gäster, spendera mycket pengar och att stå i centrum. Min studie visar inte samma sak. 

Mina informanter ger en mer mångfacetterad bild som inte är lika homogen. Det kan ändock 

fortfarande stämma i jämförelse med borgerliga vigslar. Det min studie visar är att det finns 

ett spann av par. Det finns de som väljer stor kyrka, många gäster och mycket pengar, intim 

vigsel i liten kyrka och vigsel under annan täckmantel i närmaste kyrkan.151 Intimt betyder 

inte detsamma som billigt, dock går det att ha en intim vigsel också i kyrkan, bara man väljer 

rätt kyrkorum. 

När det gäller Backens kyrka är det Umebor vi pratar om. Personer som är uppvuxna i Umeå 

och som ofta har någon tradition i Backen. Som varit där mycket vid kyrkliga handlingar och 

skolavslutningar. Trots att de inte bor i den församlingen ser man det som sin kyrka. Man 

väljer också den finaste kyrkan. I ett fall hade man ingen nuvarande församling utan valde den 

endast för att den var finast.  

När det gäller Helena Elisabeths kyrka verkar storlek vara det viktigaste. Man vill ha en liten 

och intim kyrka. I ett fall har man en tidigare historia med kyrkan och tycker också om 

kyrkans historia. Ett av paren gick på rekommendation.  
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När det istället gäller Umeå Stadskyrka väljer man den främst av storleksskäl också. Den ser 

stor ut men känns liten. I ett fall är det den neutralaste kyrkan som man inte blir ifrågasatt om 

man väljer. Det är en äldre kyrka som tillhör alla.  

 

3.4 Relation till Svenska kyrkan 

3.4.1 Enda paret med förändrad relation till kyrkan 

Av alla tolv par jag har intervjuat har ett av dem varit samkönat. Detta var inte medvetet utan 

kom sig av det slumpmässiga urvalet. Det gläder mig ändå eftersom det gett ytterligare en 

dimension till min studie. Det visade sig nämligen att inget av paren i övrigt hade en 

förändrad relation till Svenska kyrkan förutom just detta par. Varför ska visa sig vara tämligen 

logiskt. Enligt Bromanders studie är det bara 2,3 % som har en negativ bild av Svenska 

kyrkan beroende av bemötande i samband med kyrklig handling. Rimligtvis är endast en liten 

del av dessa i samband med vigsel. Chansen att jag skulle hitta ett sådant par ter sig väldigt 

liten och det gjorde jag inte heller. 90 % har en positiv bild efter möte med Svenska kyrkan 

vid kyrklig handling,152 vilket är positivt för kyrkan. 

Resultatet var inte helt solklart dock. I ett par (USK3) sa den ene först att dennes relation vara 

oförändrad medan denne sedan ångrade sig och sa att denne nu hade en relation till svenska 

kyrkan vilket denne inte hade haft förut på grund av avsaknad av medlemskap och vidare 

erfarenheter av kyrkan. Detta är dock något som påbörjats tidigare vid dotterns dop och som 

också varit del av en längre process. Därför hävdar jag att denna relation inte förändrats på 

samma sätt som det samkönade parets, eftersom deras relation till Svenska kyrkan i större 

utsträckning är beroende av vigseln. Här möter vi det samkönade parets relation till Svenska 

kyrkan: 

 HEK3 

H2: Ja. Vi hade ju väntat in att det skulle bli lagligt för oss att gifta oss sådär. 

H1: Och det är så roligt då jag har tänkt flera gånger att nej, jag ska gå ur Svenska kyrkan för det 
är hopplöst, men nu känns det verkligen som att man är glad att man är kvar. Just för att det har 
hänt så himla mycket inom… Och det fanns ju mycket… De allra flesta inom var ju positiva 
redan då, men de som hördes mest var ju de konservativa svartrockarna som liksom inte, tror jag , 

alls är representativa för kyrkan. 
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De har varit besvikna på kyrkan. Inte känt sig välkomna. Men den bilden har ändrats. För dem 

blir det en stor skillnad när Svenska kyrkan tar beslut som samkönad vigsel. Deras äktenskap 

och liv blir plötsligt lagligt och legitimerat av kyrkan. Plötsligt får de ett godkännande och ett 

erkännande som de inte tidigare haft. De har också varit besvikna på kyrkan men känner sig 

nu upprättade och glada att det har hänt så mycket i kyrkan.  

De har sökt sig till kyrkans verksamhet och i mötet med en anställd i en av Umeås 

församlingar får de veta följande: 

 HEK3 

H1: Och då berättade hon som jobbar där att det är sju-åtta lesbiska par som brukar gå ganska 
regelbundet på de här träffarna. Och det känns som att, oj! 

H2: Då kändes det som att det mer var vi, eller jag som hade fördomar om kyrkan än tvärtom! 
Jaha! (skratt). 

H2: (skratt) Att man välkomnas med öppna armar och så vet man inte ens om att det finns och 

sådär. 

H1: Det är skönt när man får sina fördomar förkastade! 

 

Paret har inte bara blivit legitimerat i och med sin vigsel, de har också blivit en del av kyrkan 

och är numera mer aktiva än innan. De är stolta över att Svenska kyrkan vågar stå upp också 

för deras liv och deras val. De nämner hur svenska kyrkan finns med under Pride.  

För detta par blir vigseln mer symbolisk än för de andra. Att få gifta sig är för de andra paren 

något självklart. Men för det här paret är det inte självklart. En vigsel för dem har varit 

kraftigt ifrågasatt och därför blir vigseln större. Detta gör inte de andra parens vigslar mindre. 

Men relationen till svenska kyrkan förändras i och med deras vigsel och detta ser jag ett 

tecken på vigselaktens symboliska värde.  
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4. Slutsats 

58 sidor senare, och har vi då blivit något klokare? Ja jag tror det. Vi har kommit fram till 

följande; 

4.1 Varför vigs man i kyrkan? 

Det finns många skäl, på många nivåer, som gör att man vill låta viga sig i kyrkan. Det finns 

en oreflekterad självklarhet. Man vill gifta sig och då är det lika bra att göra det i kyrkan. 

Kyrkans speciella atmosfär bidrar till vigseln på ett positivt sätt. En kyrklig vigsel uppfattas 

som högtidig, mäktig, seriös och naturlig. För de flesta finns inget alternativ. En kyrka gör 

också att det blir på riktigt på ett annat sätt än om vigseln skett någon annanstans.  

Flera par väljer också att gifta sig i kyrkan för att få Guds välsignelse över äktenskapet. Är 

man i kyrkan vanligtvis, vill man också vara det när man gifter sig. Man känner kyrkan sedan 

tidigare. 

Det finns också mindre sidofaktorer, såsom socialt tryck från släktingar. Det är socialt 

accepterat att gifta sig i kyrkan. Enligt mina informanter är kyrklig vigsel en del av ett paket. I 

en kyrklig vigsel, som betecknas som en riktig vigsel, ingår: kyrka, präst, vit klänning och 

kostym, fest eller middag, en större budget, ringar, frisyr och smink, fler gäster, Guds 

välsignelse och resa. Få av dessa krav kommer dock från kyrkan. De flesta är en del av 

traditionen och det sociala livet. Däremot har inte alla som valt att gifta sig i kyrkan uppfyllt 

alla dessa krav. Men trots det kan de ändå föra fram dessa motiv. Dock påverkar de kanske 

mer än vi tror vid valet att vigas i kyrkan även om alla som vigs i kyrkan inte följer denna 

mall. 

 

4.2 Vad är det som är särskilt med kyrkan? 

Jag har valt att dela in mina informanters svar utifrån följande teman för att kategorisera de 

redan redovisade svaren. Kategorierna är kyrkan som källa, kyrkan som klippa och kyrkan 

som vägen. Jag vill härmed reservera mig från att konkurrera med Jesus som Vägen, 
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Sanningen och Livet, för ingen kommer till Gud utom genom honom. 153 Tyvärr hittade jag 

dock ingen bättre term att använda. 

Kyrkan som källa. Det är något speciellt med kyrkan. Kyrkan bidrar till en känsla som inte 

finns någon annanstans i samhället och därför vill man också vigas där. I kyrkan finns en 

särskild atmosfär och helighet. Kyrkorummet bär på en autentisk helighet. Nästan alla 

människor har en respekt för kyrkan. Denna särskilda känsla förmedlas till oss genom alla 

våra sinnen, både lukt, smak, känsel, hörsel och syn. Kyrkorummets upplevelse är beroende 

av vår egen stämning men samtidigt inte eftersom nästan alla uppfattar rummet lika rtat. 

Därför hävdar jag att kyrkan är en källa för människor, där man finner ro och lugn. 

Kyrkan som klippa. Kyrkan får människor att stanna upp. Kyrkan har en egen tidsaspekt. 

Kyrkan upplevs också stå fast, trots att annat förändras. Kyrkan ger tröst och gemenskap. De 

byter inte inredning och de påminner oss om barndomens kyrka. Kyrkan är gammal och 

trofast. Generationers böner sitter i väggarna. Kyrkan bär också sociala koder. Kyrkan är 

därför klippan som står fast när allt annat rämnar.  

Kyrkan som vägen. Kyrkorummet är byggt för ett möte med Gud. I kyrkan upplever vi Gud, 

trots att vi ibland säger att vi inte tror på honom. Bara en av 23 upplevde inte Gud i 

kyrkorummet. Kyrkan är helig och kyrkorummet är alla tiders teolog. I kyrkan möter vi Gud 

och kyrkorummets tysta språk talar till oss och ger oss en känsla av både litenhet och storhet. 

Kyrkan är fruktansvärd och fascinerande. Kyrkan är för många vägen till Gud. Det är där man 

möter honom och hör talas om Gud. Kyrkorummet är en manifestation av Guds närvaro i 

samhället. 

 

4.3 Varför har man valt just detta kyrkorum?  

Jag har utifrån mina informanters svar beskrivit deras val av kyrkorummet. Sedan har jag 

analyserat dessa och tolkat dem med hjälp av litteratur.  

Fem faktorer påverkar valet: utseendet, känslan, storleken, läget och åldern. De som väljer 

Backens kyrka är Umebor. De bor dock inte i församlingen men har traditionella band till 

kyrkan. Den ses som kyrkan man gifter sig i. Man vill ha en vit och klassisk kyrka med lång 

gång. De som väljer Stadskyrkan väljer en mer katedrallik kyrka, en neutral kyrka som tillhör 
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alla. Som ser stor ut men känns liten. Som har en positiv ålder. De som väljer Helena 

Elisabeth kyrka vill ha ett litet och intimt kapell med historia. De som väljer de moderna 

kyrkorna bor alla i församlingen. De väljer man antingen för att man känner kyrkan, eller för 

att den ligger närmast.  

En riktig kyrka. Människor har olika syn på kyrkan. En riktig kyrka ska förändra vårt 

förhållningssätt, den ska ge oss perspektiv på livet och den ska vara sanktionerad av 

omvärlden såsom kyrka. Kyrkan bär två kyrkorumstraditioner. Dels den funktionella synen 

där kyrkan är synagogan, församlingens hus och den strukturella synen där kyrkan är templet 

och Guds hus. Jag hävdar att de flesta av mina informanter har den senare medan många 

moderna kyrkorum är byggda utefter funktionell syn. Därför räknas de inte som riktiga 

kyrkor. Det är kanske inte så konstigt att man uppfattar Gud som överallt om det faktiskt är 

Guds hus och att kyrkans centrum är altaret i templet. 

De moderna kyrkorna är inte populära. De är inte särskilt omtyckta. De har en svagare 

kyrkkänsla. De har byggts efter ett annat program är de gamla kyrkorna. Kyrkor idag byggs 

som alla andra byggnader, därför blir de inte heller lika särskilda. Man har betonat 

gemenskapen framför heligheten. Immanensen är starkare än transcendensen och därför 

minskar sakraliteten. Därför är dessa kyrkor inte lika passande för en kyrklig handling såsom 

vigseln. Därför uppskattas de inte som de gamla kyrkorna av de kyrkliga traditionsbärarna.  

 

4.4 Påverkas relationen med Svenska kyrkan i och med vigseln?  

För de flesta paren påverkas inte relationen med Svenska kyrkan i och med vigseln. De 

beskriver hur den är konstant. De har nästan alla en relation till Svenska kyrkan sedan innan. 

Det par vars relation till Svenska kyrkan förändras i och med vigsel är det samkönade paret. I 

och med sin vigsel blir de legitimerade och godkända av Svenska kyrkan och har sedan 

fortsatt inom kyrkans verksamhet. För dem är det ett stort steg att få vigas i Svenska kyrkan 

eftersom det tidigare har varit förbjudet för dem både att ingå partnerskap och äktenskap i 

kyrkan (även om kyrkan har välsignat partnerskap).
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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie av vigselpars tankar och upplevelse av kyrkorummet, Gud vigseln 

och kyrkan. Studien är underbyggd med litteratur. Jag har svarat på varför man gifter sig i 

kyrkan, vad som är särskild med kyrkan, varför vissa kyrkorum är mer populära än andra vid 

vigsel och hur relationen till svenska kyrkan påverkas i samband med vigseln. Paren har 

berättat för mig vad som är viktigast vid vigsel, deras upplevelse av Gud i kyrkorummet och 

var kyrkans centrum finns. 

Man gifter sig i huvudsak i kyrkan för att i kyrkan gifter man sig ordentligt och då blir det på 

riktigt. Kyrkorummets särskildhet påverkar vigseln. I kyrkan finns något som inte finns i 

andra rum. Dock visar min studie att detta särskilda som finns i kyrkan är starkare i äldre 

kyrkor (så kallade riktiga kyrkor) än i moderna kyrkor. Därför är de moderna kyrkorna inte 

populära, för de upplevs inte som riktiga kyrkor. Kyrkorummet ses mer som Guds hus än 

församlingens hus och är ett tempel med altaret i centrum. Relationen till Svenska k yrkan 

påverkas inte av vigseln utom för det samkönade paret vars äktenskap blir legitimerat och 

godkänt av kyrkan på ett annat sätt än för de andra. De andras relation till Svenska kyrkan 

förblir stabil.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

  Frågeområden: 

     Övergripande 

När gifte ni er? Datum? 

Var gifte ni er? 

Hade ni någon fest och i så fall var? 

Var bor ni? 

Vilken är er närmste kyrka?  

Är någon av er medlemmar i svenska kyrkan? 

Vilka/et år är ni födda? 

Vad arbetar ni med? (utbildningsnivå och kategori) 

     Vigsel 

Vill ni berätta lite för mig om er vigsel? 

– vem vigde er? anknytning? 

- vem spelade? 

varför i svenska kyrkan? 

vem bestämde vart ni skulle gifta er? 

vad är viktigast vid vigsel? 

Hur mycket pengar spenderade ni i samband med er vigsel? 

Hur många gäster hade ni på ert bröllop? 

     Kyrkorum 

Varför valde ni den här kyrkan? 
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Finns det något annat kyrkorum ni hade kunnat tänka er? 

Vad är det med det här kyrkorummet ni tycker om? 

Hur såg det ut i kyrkan när ni vigdes? 

Hur hade det varit annorlunda för er om ni hade gift er borgerligt eller på någon annan 

plats? 

Vad är speciellt när man gifter sig just i kyrkan? 

Har din relation till kyrkan förändrats efter vigseln? 

Vad är det som är speciellt med kyrkan? Var är skillnaden mellan ett kyrkorum och en 

vårdcentral eller en biosalong? 

Vad uppfattar ni som det här rummets centrum? 

Den här kyrkan är ju väldigt populär att gifta sig i, hur tror ni att det kommer sig? 

 

Mall för första telefonsamtal 

(så här lät det oftast) 

Hej mitt namn är Elin Lockneus och ursäkta att jag stör.  

Jag läser på Teologprogrammet vid Umeå Universitet.  

Stämmer det att ni gifte er ____(datum) i _____ kyrkan? 

Just det, vad bra.  

Jo det är så att jag gör en studie om kyrkorummet och vigsel och jag undrar om det finns 

någon möjlighet för mig att få träffa er och intervjua er? 

Ja vad roligt. Är det någon särskild tid eller plats som passar er?  

Jag är flexibel vad det gäller plats och tid. För mig passar det både på dagtid och på kvällen.  

(dag, tid och plats bokas).  

Vad trevligt! Då ses vi!  

Och hör av er till mig om ni funderar över något.  

Hejdå! 


