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1. Inledning  

 

1.1 Bakgrund  

Tänk dig att du är på besök i en stad som du aldrig har varit i förut. Du vandrar runt i staden 

för att turista och bestämmer dig för att gå och titta på stadens kyrka. Det är en medeltida 

vitkalkad kyrka med stora kyrkportar i trä. Du är nyfiken på hur det ser ut inuti kyrkan och 

bestämmer dig för att gå in. Här, precis då du öppnat dörren, tagit dina första steg in i kyrkan 

och börjat betrakta den händer det något med dig. Du kanske inte är medveten om det men 

varje rum sänder ut signaler till den som vistas i det. Rummets storlek, utformning, ljus- och 

färgsättning samt möblering visar vad det är för slags rum. Hjärnan tar emot dessa 

synupplevelser, tolkar dem och omvandlar dem till känslor.
1
  

För ett par år sedan gjorde jag som turist ett kyrkobesök i Laholm och blev fascinerad av min 

egen reaktion när jag kom in i kyrkorummet. Jag klev in i den medeltida kyrkan och möttes av 

ett kyrkorum med mycket ljus, vita väggar, blått tak med takmålningar i klara färger och ett 

bildspråk som jag lätt kunde ta till mig. Bänkarna hade vadderade dynor i rött och golvet var 

av trä. Trots att kyrkan var ganska stor var den ändå hemtrevlig.  

Efter mitt besök i kyrkan började jag fundera över vad det är som gör att olika rum talar till 

människor på så olika vis. Jag började även fundera över hur människor påverkas av den 

miljö de befinner sig i och vad det är som gör att människor föredrar vissa rum framför andra.  

KG Hammar skriver i Kyrkorummet är ett språk om att det inte bara är det talade ordet som 

förkunnar i kyrkan. Vi tar in mycket mer än det som sägs och i kyrkorummet finns det mycket 

som talar till oss. Genom historien kan vi se att rummets förkunnelse och den talade 

förkunnelsen inte alltid har gått hand i hand. Epitafier över förnäma släkter och reserverade 

bänkrader efter ekonomi har talat emot budskapet om allas lika värde inför Gud. Hammar 

skriver att i bästa fall kan vi få flera språk i rummet som samverkar och förkunnar samma sak 

men i värsta fall konkurrerar dessa språk och skapar förvirring.
2
  

Hur får man då dessa språk att samverka? Först och främst måste man vara medveten om 

vilka språk som talas i kyrkorummet. Om vi bortser från prästens förkunnande och tittar 

                                                
1 Küller 2005, s. 86 f. 
2 Hammar 2004, s. 12 ff.  
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närmare på rummet som sådant finns det två olika typer av språk som vi upplever. Dels tar vi 

emot budskap från kyrkorummets symboler och bildkonst på ett medvetet plan genom att 

aktivt se och reflektera. Ofta krävs en viss förförståelse för att förstå det kyrkliga rummets 

språk på ”rätt” sätt. Att korset symboliserar uppståndelse och hopp är inte alltid självklart för 

den ovane kyrkobesökaren. Men ett kyrkorum kan även påverka oss omedvetet, på ett 

psykologiskt och biologiskt plan, då olika färger, former och ljus sänder signaler till vår 

hjärna som får oss att reagera. Eftersom de flesta människor upplever denna typ av påverkan 

från rummet på ett likartat sätt är det viktigt att ta hänsyn till kunskapen om rummets språk 

om man vill skapa en enhetlig upplevelse för gudstjänstdeltagaren.  

Inom forskningsämnet miljöpsykologi studerar man hur rummet talar till oss, hur vi 

omedvetet upplever vår omgivning och påverkas av den. Det jag kommer att undersöka och 

diskutera i uppsatsen är vilka signaler olika kyrkorums inredning sänder ut och hur dessa 

signaler i förlängningen påverkar kyrkobesökaren och gudstjänstupplevelsen. För att lyckas 

med det kommer jag att ta hjälp av resultat från den miljöpsykologiska forskningen.  

 

1.2  Syfte och frågeställning  

För att skapa kyrkorum och gudstjänster som talar samma språk krävs det kunskap om 

kyrkorummet och vad det förmedlar till besökaren. Genom att undersöka kyrkorum ur ett 

miljöpsykologiskt perspektiv kan vi få en ökad förståelse av vad rummet förmedlar till den 

som vistas i det.  

Syftet med uppsatsen är att öka medvetenheten om hur kyrkorummets inredning påverkar 

kyrkobesökaren. Jag kommer att studera två kyrkorum i detalj för att få en uppfattning om 

vilka signaler rummen sänder ut, hur dessa tas emot av kyrkobesökaren samt hur 

gudstjänstfirandet kan komma att påverkas.   

Jag kommer att redovisa resultat från olika miljöpsykologiska forskningsstudier om hur 

människor påverkas av sin miljö som jag sedan tillämpar på de två kyrkorummen.  

Jag kommer att arbeta med frågeställningarna: Vilka signaler sänder inredningen ut i Viksta 

kyrka och S:t Pers kyrka enligt miljöpsykologisk forskning? Hur påverkar dessa signaler 

kyrkobesökaren?  
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1.3  Kyrkorummet och kyrkobesökaren  

Kyrkorummet är ett offentligt rum dit många människor söker sig. För att definiera vad ett 

kyrkorum är har jag valt att citera Gunnar Granberg som är teol. dr i kyrkohistoria. Han 

skriver i Samspelet mellan gudstjänst och kyrkorum att ”kyrkorummet är ett levande rum som 

exklusivt brukas för gudstjänst, en helig plats där Gud möter den enskilda människan i bön 

och andakt och där församlingen tillsammans tillber och lovsjunger Gud.”
3
 Under senare 

delen av 1900-talet har det skett en utveckling i gudstjänstens liturgi. Dagens gudstjänstliv 

präglas av folklig delaktighet där prästen bara är en av flera med ansvar för gudstjänsten. Det 

har lett till att det finns en stor variation av gudstjänster.
4
  

Vem är då dagens kyrkobesökare? Dels kommer de människor som är där för att fira 

gudstjänst. Det kan vara en person som går ofta i någon av församlingens gudstjänster och det 

kan vara en person som kommer enbart vid de kyrkliga handlingarna. Sedan finns det en 

kategori till som K G Hammar skriver om i Kyrkorummet är ett språk. Han menar att 

människor idag gärna vill upptäcka kyrkorummet på egen hand. Många kommer till kyrkan då 

de inte ”riskerar att hamna mitt i en gudstjänst”.
5
  

 

1.4 Centrala begrepp 

De centrala begrepp som jag använder i uppsatsen är framför allt ljussättning, färgsättning, 

möblering och inredning. Med ljussättning menar jag allt ljus som finns i kyrkan, solljuset 

från fönstren och det elektriska ljuset från lampor. Färgsättning handlar om vilka färger man 

valt att inreda kyrkan med, dels vilka färger man målat väggar och tak med men även färgen 

på mattor och bänkdynor samt andra textilier. När jag skriver om kyrkorummets möblering 

handlar det framför allt om hur bänkraderna är placerade i förhållande till varandra men även 

om det finns andra möbler som till exempel bord och stolar i rummet. Inredning använder jag 

som ett samlingsbegrepp för dessa tre aspekter av rummet.  

Jag analyserar även hur kyrkobesökare upplever och påverkas av inredningen. När jag skriver 

kyrkobesökaren menar jag en person som befinner sig i en kyrka, antingen som tillfällig 

besökare eller som gudstjänstdeltagare. Upplevelser är ofta subjektiva och individuella. 

Vilken bakgrund och relation man har till kyrkan borde påverka upplevelsen av rummet men 

                                                
3 Granberg 2004, s. 21 
4 Granberg 2004, s. 21 ff. 
5 Hammar 2004, s. 14 
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eftersom huvudfokus i denna uppsats är att undersöka de biologiska och psykologiska 

processer som sker i kroppen oavsett personens inställning till rummet skiljer jag inte på 

vilken typ av kyrkobesökare det handlar om. Det beror på att jag utgått från den forskning 

som har gjorts inom miljöpsykologi och där man undersökt vilka upplevelser som är 

gemensamma för flertalet människor. Det har jag gjort för att kunna dra generella slutsatser 

om hur kyrkorummet påverkar oss.  

 

1.5 Teori och metod  

För att få en uppfattning om hur människor kan påverkas av ett kyrkorum har jag valt att titta 

närmare på tre olika aspekter av rummet: ljussättningen, färgsättningen och möbleringen. 

Dessa tre aspekter har jag studerat var och en för sig och därefter analyserat.   

Eftersom miljöpsykologi är ett tvärvetenskapligt ämne har jag hämtat forskningsresultat från 

olika områden för att kunna analysera betydelsen av rummets inredning. För att 

forskningsresultaten ska vara applicerbara på mina exempelkyrkor har jag valt de rum från 

forskningen som stämmer bäst in på de valda kyrkorummen. Innan kyrkorummen presenteras 

kommer jag i ett särskilt kapitel behandla dessa forskningsresultat.  

Den övergripande metoden jag har använt är observation av kyrkorummen. När jag 

undersöker kyrkorummets visuella ljus kommer jag att använda en metod som kallas visuell 

utvärdering. I Bättre belysning
6
 av Liljefors och Ejhed finns en mall som jag har använt vid 

utvärderingen. Utifrån resultaten av det visuella ljuset har jag använda mig av Rickard Küllers 

forskningsresultat
7
 för att få en uppfattning om vilka icke-visuella effekter kyrkorummet kan 

ha på människor som vistas i det.  

För att undersöka hur rummets färgsättning påverkar människan kommer jag att studera de 

färger som finns i kyrkorummet med fokus på de mest framträdande och dominerande 

färgerna. Dessa färger kommer jag att analysera med hjälp av forskningsresultat från 

Byggforskningsrådets studier om hur färgsättning påverkar människor.
8
   

Möbleringen i en kyrka kan se ut på flera olika vis. Då möbleringen oftast liknar ett klassrum 

snarare än ett vardagsrum har jag valt att utgå från forskningsstudier gjorda i skolmiljö. Jag 

                                                
6 Liljefors & Ejhed 1990 
7 Küller 2005  
8 Byggforskningsrådet 1995 
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har jämfört kyrkorummets möblering av bänkar med olika klassrumsmöbleringar. Parallellt 

med dessa har jag att använda mig av Axel Rappes avhandling Domus ecclesiae.
9
 

 

1.6 Urval, källmaterial och avgränsningar 

Eftersom kyrkorumsinredning varierar från kyrka till kyrka har jag valt att begränsa mig till 

två kyrkor i Uppland, men för att få en variation i materialet är de från olika tidsepoker. 

Kyrkorna jag studerat är Viksta kyrka utanför Uppsala och S:t Pers kyrka i centrala Uppsala. 

Båda kyrkorna är studerade under april och soliga förmiddagar. Eftersom resultatet till viss 

mån är beroende av solljuset kan det vara viktigt att påpeka att resultatet kunde ha blivit 

annorlunda om jag studerat kyrkorna under kvällstid eller i december.  

I den fysiska miljön finns det mängder av företeelser som påverkar hur vi upplever miljön. 

Kyrkorummet har ofta ett rikt bildspråk och många symboler som talar om Gud. Även om det 

teologiska symbolspråket skulle påverka kyrkobesökarens upplevelse av rummet är det inget 

jag kommer beröra i den här uppsatsen. Det jag kommer att undersöka är vad kyrkorummets 

ljus, färg och möblering signalerar och hur detta påverkar oss. Jag kommer inte ta hänsyn till 

individuella upplevelser utan utgår från vad den miljöpsykologiska forskningen menar är 

allmängiltigt för flertalet av oss.   

 

1.7 Tidigare forskning  

Det har forskats en del om kyrkorummets arkitektur och användningsområden tidigare. 

Gunnar Weman har bland annat skrivit avhandlingen Nutida gudstjänst och medeltida 

kyrkorum
10

 om hur 1900-talets liturgireform påverkat det medeltida gudstjänstrummet. 

Arkitekten Lotta Gustafsson diskuterar i sin avhandling Medeltidskyrkan i Uppland
11

 hur man 

har tänkt då man restaurerat medeltida kyrkor. Axel Rappe avhandlar bland annat i sin bok 

Domus ecclesia
12

 vilken typ av ecklesiologi som kommer till uttryck vid olika kyrkorums 

utformningar. Fokus i dessa arbeten har dock legat på rummets funktion snarare än hur 

                                                
9 Rappe 1962 
10 Weman 2006 
11 Gustafsson 2010 
12 Rappe 1962 
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människor påverkas av det. Kyrkorummets utformning och inredning ur ett miljöpsykologiskt 

perspektiv har jag hittills inte hittat någon forskning om.  

För att hitta användbara forskningsstudier i miljöpsykologi har jag utgått från litteratur som 

används på arkitekturprogrammet vid Lunds tekniska högskola.  
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2. Miljöpsykologi  

 

Vår fysiska miljö är avgörande för vårt välbefinnande. Med kunskap om hur inredningen i 

olika rum påverkar människan kan man medvetet skapa rum och anpassa dem efter den 

verksamhet man vill bedriva i rummet. För att visa hur miljön kan påverka oss på olika sätt 

har jag tagit ett exempel ur Icke-visuella effekter på människan av ljus och färg. Där skriver 

Rikard Küller att omgivningen i ett kontorsrum kan vara ganska tråkig med grått golv, beige 

väggar och vitt tak. Om det inte heller är någon särskild inredning och rummet saknar fönster 

kan vi lätt känna oss likgiltiga och till och med beklämda. Om rummet däremot är vackert 

färgsatt och inrett med fönster som vetter mot en fin omgivning där det händer något får vi en 

helt annan känsla av rummet och blir mer alerta. Att vi känner olika inför dessa rum beror på 

att hjärnan aktiveras på olika vis av rummen då det första rummet ger upphov till färre 

sinnesintryck än det andra. Sinnesintrycken har specifika nervbanor där de färdas och passerar 

ett särskilt område i hjärnan som har en väckande funktion. Området har till uppgift att höja 

beredskapen hos nervsystemet i sin helhet så att vi ska vara beredda om något händer. 

Aktiveringssystemet reagerar på ljus, färg, ljud, lukt med mera. När signalerna har tagits emot 

analyseras de sedan av andra delar av hjärnan och förmedlas till speciella ansamlingar av 

nervceller som ger upphov till behag eller obehag.
13

  

I det följande kommer jag att redovisa forskningsresultat utifrån tre aspekter av hur ett rum 

påverkar vår upplevelse: rummets ljussättning, färgsättning och dess möblering.  

 

2.1 Ljussättning  

Hur vi upplever ett rum har till stor del att göra med ljussättningen i rummet. För att kunna 

uppleva rummet krävs det tillräckligt mycket ljus för att vi ska kunna se det vi betraktar. Inom 

ljusforskning kan man dela upp ljusets inverkan på människan i visuella effekter och icke-

visuella effekter. De visuella effekterna av ljus handlar om det ljus som vi förnimmer på ett 

medvetet plan. Man studerar hur ljuset gestaltas i rummet och om ljussättningen är anpassad 

för den verksamhet som pågår i rummet. Inom miljöpsykologi är man även intresserad av 

                                                
13 Küller 2005, s. 86 f. 
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ljusets icke-visuella effekter på människan. Då studerar man hur ljuset påverkar människan på 

ett psykologiskt och biologiskt plan.  

 

2.1.1 Visuella effekter av ljus 

I boken Bättre belysning
14

 skriver Anders Liljefors och Jan Ejhed om hur vi upplever det 

visuella ljuset i ett rum. För att bedöma ljuset i ett rum och förstå dess inverkan på människan 

har de utformat en metod där man bedömer ljuset systematiskt efter sju aspekter: ljusnivå, 

ljusfördelning, skuggor, reflexer, bländning, ljusfärg och färger. Metoden kallas Visuell 

utvärdering och bygger på visuella iakttagelser. Metodens syfte är att visa grundläggande 

samband mellan den fysikaliska ljusstrålningen och de egenskaper människor upplever som 

följd av den.
15

 I min analys av det visuella ljuset kommer jag att använda mig av metoden 

men bortser från den sista punkten som handlar om färg eftersom rummets färg behandlas i ett 

eget kapitel. 

Ljusnivå 

Den upplevda ljusnivån i ett rum skattas på en skala mellan mörkt och ljust. I ett rum med en 

hög ljusnivå kan vi se kontraster bra. Eftersom mörker signalerar vila för oss och ljus 

signalerar vakenhet kan vi bli trötta i ett mörkt rum och piggare i ett ljust rum. Att inte se 

tillräckligt bra skapar oro och irritation.  

Ljusfördelning 

Vi kan uppleva att ljuset fördelar sig olika i ett rum, på vissa ställen är det mörkare och på 

andra är det ljusare. Ljusfördelningen påverkar hela rummets karaktär och gestaltning. Om det 

finns för stora kontraster mellan ljusa och mörka partier kan det dock upplevas som 

obehagligt. Ett helt jämnt fördelat ljus kan ge rummet en monoton karaktär.  

Skuggor  

Det finns fyra skuggtyper:  

 Den stora rumsskuggan som är en följd av ljuset från fönster eller lampor.  

 Den stora föremålsskuggan består av skuggor från inredningsföremål så som stolar, 

byråer etc.  

                                                
14 Liljefors & Ejhed 1990 
15 Liljefors & Ejhed 1990, s. 52 



12 

 

 Den lilla föremålsskuggan som består av skuggor från en hand eller en bok.  

 Detaljskuggan som kommer från en pennspets eller i en ytas textur.  

Vår tolkning av formvärlden har sin grund i det naturliga ljusets belysningsförhållanden. När 

vi bedömer skuggor gör vi det utifrån hur väl de beskriver det vi ser. En nyanserad 

skuggbildning bidrar till ett behagligt seende. Ju otydligare en skugga är desto mindre stöd har 

synsinnet för att tolka det ögonen ser.  

Reflexer 

Reflexer är ytspeglingar av ljuskällor eller andra ljusa ytor. De bidrar till att ge liv åt det vi 

ser. Blanka ytor reflekterar ljus och matta ytor gör det inte.  

Bländning  

Bländningsobehag är ögats försvar mot för starkt ljus. Bländningen är en reaktion på att 

synfältet innehåller för stora ljushetskontraster. Nakna, klara glödlampor måste i regel dämpas 

för att inte ge irriterande effekter.  

Ljusfärg 

Ljusfärgen är den färg på ljuset som vi uppfattar i ett rum. Den brukar oftast uppfattas som 

ofärgad men med en dragning åt det varma eller kalla hållet. Detta är något vi snarare känner 

än ser. Det är lättare att uppfatta ljusfärgen om man går emellan två rum med olika ljusfärg. 

Ljusfärgen används ofta medvetet för att skapa en viss känslomässig stämning i ett rum. Ett 

exempel på det är att det används vid teatern för att få önskad effekt.
16

  

 

2.1.2 Icke-visuella effekter av ljus 

Den icke-visuella aspekten av ljuset i ett rum har bland andra Rikard Küller specialiserat sig 

på. I Icke-visuella effekter på människan av ljus och färg skriver Küller att ljus inte bara är 

något som hjälper oss att ta oss fram och utföra synarbete utan att ljus även skapar ett 

känslomässigt stämningsläge hos betraktaren. Ett mörkt litet skrymsle påverkar oss 

annorlunda än ett ljust rum. Ljuset påverkar oss även rent biologiskt och påverkar hjärnans 

aktivitet.
17

 

  

                                                
16 Liljefors & Ejhed 1990, s. 52 ff.  
17 Küller 2005, s. 85 f. 
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Hur ljus påverkar oss fysiologiskt och psykologiskt 

Om du sitter i ett mörkt rum och det dyker upp en ljus punkt i rummet kommer blicken 

automatiskt att dras mot ljuset. Det beror på att vi har snabbkopplade nervbanor som styr 

ögats inriktning. Syftet är att vi så snabbt som möjligt ska kunna skapa en uppfattning om vad 

det är som händer runt omkring oss. När det händer ofta, som till exempel på ett dåligt upplyst 

kontor med många datorskärmar som lyser i periferin, tröttas ögat ut och synstress uppstår.  

Ljuset påverkar även vårt nervsystem i form av vår dygnsrytm. Dygnsrytmen styrs av den 

biologiska klockan som lokaliserats till nervkärnor i den del av hjärnan som kallas 

hypothalamus. Härifrån går nervbanor till andra delar av hjärnan och även till 

hormonreglerande körtlar. På dagen då det är ljust ute bildas aktivitetshormoner (kortisol) 

som hjälper oss att prestera och hålla kroppen vaken och när det börjar bli mörkt ute bildas 

sömnhormoner (melatonin) som gör oss trötta så att vi kan sova.  

I olika studier har man undersökt solljusets påverkan på den biologiska klockan. Man har 

bland annat jämfört barns beteende i klassrum med fönster och i klassrum utan fönster. 

Resultaten av studierna visade att kroppen producerar mer kortisol på sommarhalvåret då 

dagarna är längre än på vintern. För de barn som vistades i klassrum utan fönster var 

kortisolvärdena lägre än för barn som hade fönster i sitt klassrum. De höga kortisolvärdena 

gjorde att barnen hade svårare att koncentrera sig men de blev mer sociala med andra 

människor. Låga kortisolvärden är något som alla drabbas av i Sverige under vinterhalvåret. 

Vid låga kortisolvärden upplever många människor att välbefinnandet minskar och att 

aktivitetslusten och den sociala lusten blir mindre. För människor som arbetar under jord eller 

på natten blir det här ett problem eftersom de inte har möjlighet att fylla på sina 

aktivitetshormon under de timmar på dagen som solen är framme.
18

  

 

2.2 Färgsättning 

Hur upplever människor färg? Färger ger oss information som väcker känslor och tankar och 

får oss att reagera. Lars Sivik skriver i Om färgers betydelse att de flesta associationer mellan 

färger och känslor troligtvis kommer från tidig inlärning eller att de till och med är 

nedärvda.
19

   

                                                
18 Küller 2005, s. 87 ff. 
19 Sivik 1995, s. 33 
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Genom forskning har man kunnat se att människor har väldigt likartade uppfattningar om 

färg. När det gäller de beskrivande egenskaperna hos färgen som rödhet, blåhet, samt ljushet 

och liknande så menar människor i stort sett samma sak. Hos de mer synestetiska 

egenskaperna som vilka färger som är skrikiga eller varma är samstämmigheten lite mindre 

och för värderande färgomdömen som vacker, ful, harmonisk och liknande så är 

samstämmigheten ännu lite mindre. Dock menar Sivik att människor tycker tillräckligt lika 

för att det ska gå att kartlägga sambandet mellan bedömningsbegreppen och färgerna.
20

  

Hur kan man då veta hur människor upplever färg? Genom att låta försökspersoner bedöma 

olika färgprover har man kunnat dokumentera hur människor upplever färger. I forskningen 

har det visat sig att färgens styrka har större påverkan på människor än vilken kulör färgen 

har. Starka färger är mer aktiverande än ljusa färger som är lugnande. Ju starkare en färg är 

desto mer ”skrikig” uppfattas den och ju mer gråaktig färgen är desto mer uppfattas den som 

”diskret”. De gula och röda färgtonerna är de som människor uppfattar som ”varma”. De blå 

och gröna färgtonerna uppfattas som ”kalla”. Sivik påpekar att resultatet av undersökningar av 

enskilda färgprover inte kan generaliseras till färger i andra sammanhang, men det säger ändå 

något om människors förhållande till färg.
21

  

 

2.2.1 Upplevelse av färgsatt miljö 

Vid Arkitekthögskolan i Lund har man studerat hur människor upplever och påverkas av olika 

färgsatta miljöer. I olika experiment har man inrett olika rum med olika färger och låtit 

försökspersoner arbeta i rummen samtidigt som man mätt pulsen och hjärnaktiviteten. 

Personerna själva har även fått berätta hur de känt sig och värderat färgsättningen. Jag 

kommer här nedan att redovisa tre olika experiment där de två första handlar om hur 

människor påverkas fysiologiskt av vilken färg ett rum har. Det tredje experimentet handlar 

om hur människor upplever och värderar olika färger i ett rum.  

Starka färger i ett mönstrat rum samt ett jämngrått rum 

I det här experimentet jämförde man två olika typer av rum där det ena rummets väggar, golv, 

tak och inredning var starkt färgsatt i olika mönster. I det andra rummet var allt målat i en 

                                                
20 Sivik 1995, s. 35 ff. 
21 Sivik 1995, s. 44 ff. 
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jämngrå färg. Man lät försökspersoner sitta i dessa rum och arbeta samtidigt som man mätte 

hjärnans aktiveringsgrad och hjärtats puls.  

 

Rummets karaktär     

Fysiologisk påverkan       

Mönstrat rum i starka 

färger 

Enfärgat grått rum 

Hjärnaktivitet Aktiv Sömn- och vilorytm 

Puls  Lägre än innan experimentet Samma som innan 

experimentet 

Stressreaktioner Hög stresskänsla Känsla av kontroll, lugn 

22
 

 

Rum i varma respektive kalla färger  

I det här experimentet ville man undersöka om människor påverkas av att färgen i rummet är 

varm respektive kall. Man målade därför det ena rummet i kalla färger, blått med gröna inslag 

och det andra i varma färger, rött med gula och orangea inslag i inredningen.  

Rummets färg     

Fysiologisk påverkan    

Rött och gult rum Blått och grönt rum 

Hjärnaktivitet Aktiv Sömn- och vilorytm 

Puls Lägre än innan experimentet Samma som innan 

experimentet 

23
 

I dessa experiment visade det sig att pulsen gick ner i både det starkt färgsatta rummet och det 

varmt färgsatta rummet. Det här förklarar forskarna som ett försvar mot visuell 

                                                
22 Küller 1995, s. 22 ff. 
23 Küller 1995, s. 24 
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överstimulering. När hjärnans aktivitet ökar (i uppmärksamhetskrävande miljöer), går pulsen 

ner.
24

  

Upplevelse av mönstrat rum och ljust gråblått rum 

I det här experimentet målade man rum i 19 olika kombinationer där golv, väggar, tak 

varierade i färg och mönster. Jag har valt ut resultat från två rum som bäst stämmer överens 

med de kyrkorum jag kommer att undersöka. I studien kallas dessa rum för rum nr 4 och rum 

nr 8. Försökspersonerna fick sitta och värdera rummen utifrån ett givet antal ordpar med 

motsatt betydelse (t ex oharmoniskt – harmoniskt). Med ett ord i varje ände på en skala fick 

försökspersonerna uppskatta hur de upplevde rummet och ett medelvärde för varje rum och 

ordpar togs sedan fram.  

Ordparen var indelade i sju huvudområden:  

1. Behaglighetsfaktorn (t ex osäkert – tryggt, hårt – mjukt, oharmoniskt – harmoniskt)  

2. Rymlighetsfaktorns (t ex trångt – rymligt, litet – stort, smalt – brett)  

3. Mångfaldighetsfaktorn (t ex passivt – aktivt, enkelt – sammansatt, lugnt – livligt)  

4. Fattbarhetsfaktorn (t ex diffust – tydligt, svårt att hitta i – lätt att hitta i)  

5. Ljushetsfaktorn (t ex mörkt i rummet – ljust i rummet, ett mörkt rum – ett ljust rum)  

6. Rumslighetsfaktorn (t ex kort – långt, lågt i tak – högt i tak, vardagligt – festligt)  

7. Ålderdomsfaktorn (t ex ungdomligt – gammaldags)
25

 

De ordpar jag har valt ut är de som har höga faktorvärden (det betyder att flest människor 

tyckte lika om rummet i det avseendet). Ålderdomsfaktorn är inte tillämpbar på kyrkorummet 

då den medeltida kyrkan med väggmålningar är väldigt gammal, kanske till och med den 

äldsta byggnaden i bygden. Därför är det inte särskilt troligt att den skulle upplevas som 

”ungdomlig” trots att väggar och tak är mönstrade. Jag har inte heller tagit med 

ljushetsfaktorn då ljuset i kyrkorna analyseras med en annan metod.  

  

                                                
24 Küller 1995, s. 23 
25 Hård 1995, s. 130 ff. 
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26
 

 

2.3 Möblering 

De möbler som jag kommer studera närmare i kyrkorummen är framförallt bänkar, stolar och 

bord. Frågan som jag kommer att reflektera över är huruvida kyrkobesökaren påverkas av hur 

möblerna står i förhållande till varandra. Den vanligaste rumsmöbleringen i kyrkor är den så 

kallade ”via sacra” som betyder den heliga vägen. Där sitter kyrkobesökarna i bänkar som är 

riktade ”framåt” mot altare och predikstol. En annan vanlig möblering är ”circumstantes” som 

betyder ståendes runt om. Där är stolar eller bänkar placerade i en hel eller halvcirkel där 

altaret står i mitten.
27

  

Axel Rappe skriver i sin avhandling Domus ecclesiae om dessa två kyrkorumsmöbleringar. 

Rappe skriver att den heliga vägen symboliserar att vi går från ursprunget till målet. Rummet 

uttrycker en rörelse. Genom bänkradernas placering på rad kan kyrkobesökarna inte känna 

gemenskap med varandra på samma sätt som om man står i en cirkel. Det som förenar är i 

stället tanken på målet. I circumstantesmöblering är sittplatserna placerade i en ring för att 

                                                
26 Hård 1995, s. 160-161 
27 Rappe 1962 

Rummens färg  

Upplevelsefaktorer  

Enfärgat golv, mönstrade väggar och 

tak (Rum nr 4) 

Ljust enfärgade blågrå väggar, vitt 

tak och mörkt golv (Rum nr 8) 

Behaglighetsfaktorn Negativt, tröttsamt, något fult, 

främmande, ostadigt, manligt 

Positivt, vilsamt, vackert, bekant, stabilt, 

kvinnligt 

Rymlighetsfaktorn Trångt, smalt Rymligt, något brett  

Mångfaldhetsfaktorn Aktivt, sammansatt, livligt, omväxlande Passivt, enkelt, lugnt, enformigt 

Fattbarhetsfaktorn Upp och ned, svårt att hitta i Rättvänt, lätt att hitta i 

Rumslighetsfaktorn Lågt i tak Högt i tak 
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uttrycka gemenskap och fokus ligger på altaret som står i mitten. En vidareutveckling av 

ringen är den ”öppna ringen”. Rappe skriver att en väg har tillkommit till ringen och öppnat 

ringen. Därmed har man skapat ett nytt symboliskt värde. I ringen uttrycks gemenskapstanken 

men med en väg genom ringen kompletteras symbolspråket med ett eskatologiskt motiv. 

Nattvarden är fortfarande i centrum men rummet får även en tydlig evighetsdimension då det 

vänder en sida mot det tillkommande.
28

  

Dessa typer av möbleringar förekommer inte bara i kyrkorum utan även i föreläsningssalar av 

olika slag. I skolans värld är klassrumsmöbleringen en fråga som varje lärare behöver ta 

ställning till. Det har forskats på hur väl elever tar till sig information i olika typer av 

möbleringar. I Klassliv beskriver Lars Svedberg och Monica Zaar olika typer av 

klassrumsmöbleringar.
29

 Enligt dem förmedlar den fysiska miljön en kunskapssyn och ett 

ställningstagande i fostransfrågor. Vi som befinner oss i miljön uppfattar graden av 

omvårdnad av människorna som ska arbeta där och vi ser vilka aktiviteter och 

umgängesmönster som är förväntade och önskvärda.  

Tre typer av möbleringar är vanliga i skolan. Elevernas bänkar kan vara placerade 

tillsammans i mindre grupper, de kan även vara placerade i hästskomöblering (jfr. 

circumstantes) eller i bussmöblering (jfr. via sacra). Svedberg och Zaar skriver att 

möbleringen pekar mot olika lärarroller. De menar att det bakom varje möblering finns olika 

pedagogiska och psykologiska argument med för- och nackdelar.  

Enligt Svedberg och Zaar påverkas den som kliver in i ett klassrum (eller kyrkorum) beroende 

på vilken typ av möblering rummet har. Vi reagerar med våra känslor på det sätt som vi är 

hänvisade att sitta tillsammans på och vad det kan komma att innebära. I en möblering med 

stolar runt några bord kan det kännas tryggt och överskådligt, men det kan även kännas för 

intimt om man vill ha distans.  

Hästskomöbleringen underlättar för diskussion och samtal. Alla i ringen kan se varandra och 

det är inte bara kommunikation mellan lärare och elever utan även elever emellan. Till 

skillnad från möbleringen med flera mindre grupper är det här endast en stor grupp och 

distansen är därför större. Man kan uttrycka sig inför och bli sedd av fler. Möbleringen skapar 

en ring som har ett symboliskt värde i att den uttrycker gemenskap och läraren får rollen som 

diskussionsledare.  

                                                
28 Rappe 1962, s. 29 ff. 
29 Svedberg & Zaar 1988 
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I bussmöbleringen är allas blickar riktade mot läraren och tavlan. Inlärningen sker i relationen 

mellan den enskilde eleven och det som föregår längst fram i klassrummet. Läraren får rollen 

som föreläsare. Möbleringen har ett symboliskt uttryck då allas blickar är riktade framåt där 

allt händer och där rummets centralfigur finns.
 30

   

Christer Gudmundsson har arbetat som gymnasielärare i psykologi i många år och intresserat 

sig för hur eleverna påverkas av klassrummets möblering. I sin bok Lärorummet vill han 

inspirera andra lärare till att tänka till när de möblerar. Han skriver att ett runt rum eller ett 

runt bord uppmuntrar till gemenskap och nya bekantskaper. Där dras uppmärksamheten mot 

en gemensam mittpunkt och det symboliserar att alla är jämlika medlemmar av gruppen. I 

rektangulära rum som klassrum och föreläsningssalar riktas ofta uppmärksamheten mot ena 

kortsidan. Det ger en stark känsla av ordning och formens dolda budskap är att informationen 

kommer från ett håll.
31

  

 

  

                                                
30 Svedberg & Zaar 1988, s. 107 f. 
31 Gudmundsson 1997, s. 9 
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3. Presentation och analys av två kyrkorum  

 

För att ta reda på hur kyrkorummets ljus, färg och möblering påverkar kyrkobesökaren och 

dess upplevelse har jag undersökt två sinsemellan olika kyrkorum. Först presenterar jag 

Viksta kyrka och därefter S:t Pers kyrka. Varje aspekt av rummet presenteras och analyseras 

var för sig. Resultatet diskuteras sedan i nästa kapitel.  

 

3.1 Viksta kyrka 

Viksta kyrka ligger i Björklinge pastorat i Uppsala stift. Kyrkans äldsta delar är från 1280-

talet men genom århundradena har kyrkans inredning och arkitektur förändrats. Under 1400-

talet genomgick kyrkan stora förändringar då bland annat taket höjdes. Under 1500-talet 

målades takmålningar och på 1700-talet tillkom bänkinredning. En läktare i kyrkan togs bort i 

början av 2000-talet för att ge plats åt sociala arrangemang.
32

  

 

3.1.1 Ljussättning   

Den främsta ljuskällan i kyrkan är dagsljuset som kommer in genom fönstren. Det sitter 

ofärgade fönsterrutor i fönstren längs båda långsidorna och även längst bak i kyrkan (bild 1). 

Bakom altaret sitter ett fönster med målade rutor i olika färger. Den andra ljuskällan i rummet 

är halogenlamporna som är fästa på de hängande ljuskronorna.  Halogenlamporna har ett gult 

sken och lyser starkt åt de fyra håll som de är riktade mot (bild 2 och 7). Eftersom ljuset 

kommer från många olika håll är hela rummet upplyst. Den ljusaste delen av rummet är den 

som ligger precis innanför fönstret som får mycket solljus. Den mörkaste delen där 

rumsskugga råder är väggen som fönstret sitter på (bild 1, 3 och 8). Ljuset i rummet har ett 

gult sken som dels beror på halogenlamporna men även på att bänkarna är gula.  

 

 

                                                
32 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=890508 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=890508
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              Bild 1. Fönster på ena långsidan                            Bild 2. Ljuskrona med halogenlampor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bild 3. Ljus från fönstren och rumsskugga 
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3.1.2 Visuella effekter av ljuset 

Ljusnivå 

I kyrkorummet i Viksta kyrka är belysningen god. De stora fönstren ger både rikligt med 

solljus och möjlighet för besökaren att se ut. 

Ljusfördelning 

Då den största ljuskällan är fönstren fördelas ljuset efter hur solljuset lyser in i rummet. Den 

ljusaste delen av rummet är väggen som står i vinkel till fönstret. Det är dit ögat dras och det 

som fångar betraktarens uppmärksamhet är olika konstverk som församlingsbor har tillverkat 

(se bild 1 och 3). Det som hamnar i fokus är alltså det lokala och den nära relationen. Även 

halogenlamporna lyser upp starkt och besökarens ögon kommer troligtvis att dras även dit. 

Halogenlamporna är riktade åt fyra håll och höjer ljusnivån utan att belysa någon särskild del 

av rummet. 

Skuggor  

Det finns olika skuggor i rummet eftersom ljuset kommer från olika håll. Skuggbildningen är i 

stort sett nyanserad och bidrar därför till ett behagligt seende.  

Reflexer  

Eftersom väggar och tak är matta bildas inga direkta reflexer där. Golvet är däremot ganska 

blankt och reflekterar ljuset på de ställen där det inte ligger en matta på golvet. Även bänkarna 

har en något blank yta och reflekterar ljus (se bild 1 och 6). Det här gör att rummet upplevs 

som ljusare och att ljuset kommer från fler ställen än den direkta ljuskällan.  

Bländning  

Det som kan ge bländning i rummet är de skarpa halogenlamporna.  

Ljusfärg  

Ljusfärgen i kyrkorummet upplevs som varm. Det beror till stor del på de gula 

halogenlamporna och bänkarna som är gula.  

 

3.1.3 Icke-visuella effekter av ljuset  

Eftersom det är gott om solljus i rummet borde det påverka kyrkobesökaren till att bli vaken 

och aktiv. En vaken och aktiv människa är mer benägen att vara social. Något som kan vara 
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uttröttande för ögat är de starka halogenlamporna. Om ögat gång på gång dras dit kan 

synstress uppstå.  

 

3.1.4 Färgsättning 

De dominerande färgerna i Viksta kyrka är grönt, gult, grått och beige. Golvet är ett stengolv i 

grå toner men syns knappt på grund av den gröna mattan. Predikstolen har samma gröna färg 

som mattan och även inslag av guld. Bänkarna är gula och bänkradernas dörrar är grå. 

Altarringen är även den gul och grå. Väggarna är beige/grå och takmålningarna har samma 

toner som de övriga färgerna grönt, grått och även en gråröd färg (bild 4 och 7). Det enda som 

sticker ut färgmässigt är den lila mattan som ligger framme i koret (bild 5). Färgerna i den 

fasta interiören och den gröna mattan är åt det gråa och diskreta hållet och färgerna i mattan i 

koret lyser mer klart.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bild 4. Färgerna grönt, grått, gult dominerar        Bild 5. Den lila mattan i koret 
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3.1.5 Färgsättningens påverkan på kyrkobesökaren 

I kyrkorummet finns både varma och kalla färgskalor. Kyrkorummet har även många vägg- 

och takmålningar som kan betraktas som mönster och därför jämföras med de mönstrade 

rummen i forskningsexperimenten. Både de varma färgerna och de mönstrade väggarna samt 

taken hjälper till att aktivera hjärnan och får pulsen att gå ner. I rum med mycket mönster har 

människor en högre känsla av stress. De mönstrade väggarna och taken kan även ge en 

upplevelse av att det är upp- och nedvänt och svårt att hitta i. Detta beror på att människor 

föredrar mörka golv och ljusa tak eftersom det mest liknar hur det ser ut i naturen.  Enligt 

forskningsresultaten kan ett mönstrat rum även upplevas som tröttsamt, främmande och 

ostadigt. De positiva aspekterna av det mönstrade rummen är att det upplevs som aktivt, 

omväxlande och livligt. Det finns mycket i kyrkorummet som aktiverar hjärnan men det finns 

även en hel del grå och gröna färger som inverkar lugnande. De kalla färgerna aktiverar 

hjärnans sömn- och vilorytm. De hjälper till att ge rumsupplevelsen ett lugnare intryck. 

Upplevelsen i rum med kalla färger upplevs som positiv, vilsamt, bekant och stabilt. 

Predikstolen, mattan och den enfärgade delen av väggen har kalla färger och kanske hjälper 

dessa färger till att lugna ner det som är aktiverandet i kyrkorummet.  

 

3.1.6 Möblering  

Rummets möbler består av bänkrader som är riktade mot altaret och predikstolen (bild 4). 

Längst bak i kyrkan har man nyligen tagit bort några bänkrader och en läktare för att få plats 

med en öppnare del där det står ett bord med stolar (bild 6).  

 

3.1.7 Möbleringens påverkan på kyrkobesökaren  

Den största delen av kyrkorummets sittplatser är bänkrader som är placerade efter varandra på 

rad i en via sacramöblering. Det innebär att möbleringen uttrycker en rörelse framåt, mot 

altaret och predikstolen. Med denna möblering är det målet som förenar kyrkobesökarna. 

Eftersom rummet även är rektangulärt och fokus riktas mot ena kortsidan ger den här typen av 

möblering en känsla av ordning och det dolda budskapet är att informationen kommer från ett 

håll. För kyrkobesökaren kan möbleringen försvåra känslan av gemenskap då man ser 

varandras nackar i stället för ansikten.  
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Längst bak i kyrkan finns ett stort bord med stolar runt om. När sittplatser är placerade på 

detta vis underlättar det för kommunikation och gemenskap. Möbleringen kan kännas trygg 

och överskådlig men den kan samtidigt bli för intim för den som vill ha mer distans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6. Den öppnare delen längst bak i kyrkan 

 

Bild 7. Kalkmålningar, färgsättning i taket och halogenlamporna 



26 

 

 

 

Bild 8. Församlingsbornas konstutställni  
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3.2 S:t Pers kyrka 

S:t Pers kyrka ligger i Uppsala domkyrkoförsamling i Uppsala stift. Kyrkan invigdes 1987 

och är därmed församlingens modernaste kyrka.  

 

3.2.1 Ljussättning 

S:t Pers kyrkas ljuskällor består av både fönster och lampor. Fönstren är placerade på ett sätt 

som gör att ljus kommer in men att det är svårt att se ut. Det finns fönster nära taket långt upp 

på väggen, långt bak i rummet och i en vinkel mot korväggen. Lamporna består av ett antal 

fritt hängande glödlampor från taket. Precis ovanför dopfunten hänger de i en liten klunga. 

Lampornas placering bidrar till ett jämnt fördelat elektriskt ljus. Lampornas ljus går åt det 

gula hållet. På grund av fönstrens placering är solljuset riktat på ett medvetet sätt. Solljuset 

lyser på korväggen och den väggen är även målad i en ljusare färg ljusare än de andra 

väggarna (bild 9).  

 

Bild 9. Kyrkorummet då man precis kommit in i det 
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Fönstrens placering gör att nästan hela rummet är i skugga. På bilden ovan kan man se att 

soljus reflekteras på golvet i altargången. Detta gör att skuggningen i rummet bara kommer 

från lampornas sken och det bidrar till att ljuset i rummet är jämnt fördelat (förutom väggen 

bakom altaret). Då fönster är placerade nära taket och taket även är ljust bidrar solljuset till att 

ge rummet atmosfär och rymd. Ljuset i rummet ser blått ut på grund av den blå inredningen 

även om lamporna har ett gulaktigt sken (bild 10).  

 

Bild 10. Uppe till höger syns fönstren som sitter längs hela väggen nära taket 

 

3.2.2 Visuella effekter av ljuset 

Ljusnivå 

I S:t Pers kyrkorum kan man se kontraster och därför betraktas rummet som ljust. Ljusnivån 

är däremot inte hög på grund av få fönster och fönstrens placering. Den är dock tillräckligt 

hög för att inte leda till någon oro eller irritation.  
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Ljusfördelning 

Ljuset är riktat och fördelas därför olika i rummet. De ljusare delarna som till exempel 

korväggen hjälper till att skapa karaktär åt rummet. Det signalerar också vad som är 

kyrkorummets fokus och skapar ett dynamiskt rum (se bild 9).  

Skuggor  

På grund av fönstrens placering ligger i stort sett hela rummet i skugga. Detta leder till att de 

stora föremålen i rummet (som till exempel människor och möbler) inte får tillräckligt med 

ljus för att bilda egna skuggor. De otydliga föremålsskuggorna försvårar tolkandet för 

synsinnet och skuggbildningen bidrar därför inte till ett behagligt seende.  

Reflexer  

I rummet reflekteras ljuset framför allt på korväggen. Även vissa delar av golvet och väggen 

som är placerad nära andra fönster reflekterar ljuset. Reflexen är inte skarp utan bidrar till att 

gestalta rummet och är inte störande för ögat (se bild 10). 

Bländning  

I rummet består den elektriska belysningen av fritt hängande glödlampor. Dessa befinner sig i 

riskzonen för att vara bländande. Men på grund av att kontrasten mellan dess ljus och det 

övriga rummets ljus inte är så stor bländar inte lamporna synsinnet.  

Ljusfärg  

Ljusfärgen i kyrkorummet upplevs som kall. På grund av den blå inredningen upplevs 

ljusfärgen också som blå även om ljusskenet från lamporna är gult (se bild 10).  

 

3.2.3 Icke-visuella effekter av ljuset  

I S:t Pers kyrkorum dras ögat automatiskt mot den ljusa korväggen. Andra ljusa föremål i 

rummet dit ögat dras till är de glödlampor som hänger från taket. En risk med de många 

lamporna är att ögat kan tröttas ut av alla de ljusa lamporna vilket kan leda till synstress. På 

korväggen finns ett teologiskt budskap i form av altarskåp och kors. Att fokus riktas dit är 

logiskt eftersom kyrkan ska berätta om Gud.  

Eftersom de flesta människor som besöker ett kyrkorum bara vistas där en begränsad tid 

under dagen är det svårt att säga om mängden solljus har någon påverkan på den biologiska 

klockan. Ljusa rum med mycket solljus bidrar till en ökning av kortisolproduktionen i 
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kroppen som leder till att människor blir vakna och mer sociala. Mörka rum hämmar 

produktionen av kortisol och gör i stället att vi blir lugnare och mindre benägna att vara 

sociala med andra. Trots att rummets ljusnivå är tillräcklig för att vi ska kunna se finns det 

inte mycket solljus i rummet. Möjligtvis kan det här påverka kroppen så att kyrkobesökaren 

blir lugnare och tröttare snarare än aktiv och vaken.  

 

3.2.4 Färgsättning  

Färgsättningen i kyrkorummet är väldigt enhetlig. Det är nyanser av grått, blått och lila. Det är 

ganska dova, diskreta och ljusa färger mestadels. Vissa detaljer har en starkare blå färg och 

orgeln har även inslag av rött och lila. Väggarna är målade i en ljust gråblå färg, golvet består 

av plattor i grått med lavendelblå mindre rutor, taket är vitlaserat och bänkarna har ett lilablått 

tyg. Den enda väggen som avviker från de andra är korväggen som är vit.  

 

3.2.5 Färgsättningens påverkan på kyrkobesökaren  

S:t Pers kyrkorum är enhetligt färgsatt i en blågrå färgskala. Eftersom blått räknas som en kall 

färg kommer personer som vistas i det här rummet att påverkas på ett lugnande vis. En känsla 

av kontroll kommer att infinna sig då det inte finns några överraskande intryck. Hjärnan 

kommer att ställa in sig i ett sömn- och viloläge. Människor kommer troligtvis även att 

uppleva rummet på ett positivt vis, som vilsamt, vackert och bekant. Rummet kan även 

upplevas som passivt, enkelt, lugnt och enformigt. Ett enhetligt rum med ljust tak upplevs 

även som ett rum med rymd och som att det är ”rättvänt” då människor är vana vid att ljuset 

ska komma uppifrån som det gör ute i naturen.  
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Bild 12. Golvet 

 

 

 

 

 

 

       Bild 11. Orgel                        Bild 13. Tyg på bänkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14. Tak och fönster 
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3.2.6 Möblering  

Rummets möbler består i stort sett av elva bänkrader. Bänkarnas dynor är mjukt stoppade. 

Som man kan se på bild 9 och 10 står bänkraderna i vinkel i förhållande till varandra. Detta 

gör att gudstjänstbesökarna kan se varandra när de sitter i bänkarna. Det är en tydlig mittgång 

fram till altaret och runt altaret finns en golvyta som ger ett luftigt intryck.  

 

3.2.7 Möbleringens påverkan på kyrkobesökaren  

Bänkarna i S:t Pers kyrkorum är placerade i vinkel i förhållande till varandra. Möbleringen 

kan jämföras med en halvcirkel eller öppen ring. För att lägga Axel Rappes begrepp på 

möbleringen liknar den snarare circumstantes än via sacra. Det finns en tydlig mittgång och 

en riktning i rummet men på grund av bänkarnas placering och att rummet är sexkantigt finns 

det även en rund känsla i rummet. Det här bidrar till att skapa en känsla av gemenskap då 

kyrkobesökarna kan se varandra i ögonen. Förutom att fokus dras mot korväggen finns det 

även ett centrum i rummet där altaret är placerat och dit allas uppmärksamhet riktas. För den 

kyrkobesökare som inte vill bli sedd kan en sådan möblering vara ett hinder eftersom den inte 

ger lika mycket utrymme till anonymitet som via sacramöbleringen gör. För den 

kyrkobesökare som i stället söker gemenskap och tillhörighet kan den här möbleringen vara 

till hjälp då formen uppmuntrar till gemenskap och nya bekantskaper.  
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4. Konklusion  

 

I det här kapitlet kommer jag att presentera mina slutsatser och därmed svara på 

frågeställningarna. Jag kommer även att diskutera resultatet i relation till arkitekterna Jerk 

Altons och Åsa Flarup Källmarks tankar om kyrkorum.  

 

4.1 Samspel mellan teologi, miljöpsykologi och arkitektur  

Frågeställningen som jag har arbetat med är: Vilka signaler sänder inredningen ut i Viksta 

kyrka och S:t Pers kyrka enligt miljöpsykologisk forskning? Hur påverkar dessa signaler 

kyrkobesökaren?  

Man kan fråga sig om ett rum kan ”sända ut” signaler. Att sända är en aktiv handling som 

rummet inte gör av sig självt, men någon gång i tiden har en person tänkt något och kanske 

haft en tanke om vad rummet ska utstråla. Oavsett om det är rummet som sänder eller en 

arkitekts tankar som kommer till uttryck i ett rum påverkas personen som vistas i rummet av 

dess ljus, färg och möblering.  

Ett kyrkorum är ett speciellt rum då det är vigt åt mötet med Gud. Vid gudstjänster blir det 

även tydligt att det inte bara är Gud vi möter i kyrkan utan även andra besökare. Som vi har 

sett av den miljöpsykologiska forskningen påverkar kyrkorummet besökaren olika beroende 

på dess inredning. Vissa rum ger upphov till en känsla av lugn och andra rum får oss att vilja 

vara aktiva. Vissa rum uppmuntrar till interaktion mellan människor och andra rum signalerar 

att vi ska vara tysta och lyssna. Gudstjänster och mässor kan se väldigt olika ut till sin 

karaktär. Det är skillnad mellan en lovsångsmässa och en stilla, meditativ gudstjänst. 

Eftersom inredningen spelar roll för hur kyrkobesökaren känner sig kan rummet antingen 

underlätta eller försvåra för kyrkobesökaren att komma i rätt stämning för det som ska ske i 

rummet.  

För Jerk Alton som specialiserat sig på renovering och rekonstruktion av kyrkor är det viktigt 

att rummets ljus, ljud, skönhet och funktion harmonierar med det liturgiska skeendet.
33

 I 

Gunnar Wemans bok Jerk Alton – Nutida kyrkorumsarkitekt kan man läsa att Alton menar att 

                                                
33 Weman 2009, s. 142 
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kyrkorummet är en bild för paradiset och att det är så det ska gestaltas.
34

 Vidare menar han att 

kyrkorummet ska tjäna den gudstjänstfirande församlingen på bästa sätt. För mig har det blivit 

tydligt i arbetet med den här uppsatsen att rummets arkitektur och inredning har stor påverkan 

på vad människor upplever i ett kyrkorum. För att kyrkorummet ska kunna tjäna den 

gudstjänstfirande församlingen på bästa sätt som Alton säger är det därför viktigt att det finns 

ett samspel mellan teologin som ska förmedlas och det fysiska rummet.   

 

4.2 Att rikta människors uppmärksamhet 

Som vi har sett kan man med relativt enkla medel rikta människors uppmärksamhet i ett rum. 

Det kommer att påverka vad kyrkobesökaren ser och fokuserar på och det påverkar i sin tur 

upplevelsen av rummet. Uppmärksamheten riktas mot den ljusaste delen av rummet förutsatt 

att det inte är för ljust. I S:t Pers kyrka finns ett tydligt exempel på hur rummet är uppbyggt så 

att uppmärksamheten riktas mot korväggen. Kyrkobesökaren påverkas att vila blicken på 

korset som hänger där. I Viksta kyrka är den ljusaste delen fönstret. Där har man ställt konst 

från församlingsborna vilket ökar ”vi-känslan” hos församlingen.  

Möbleringen är ett annat sätt att påverka människors uppmärksamhet och fokus. I Viksta 

kyrka är bänkraderna vända mot altaret och predikstolen. För den som befinner sig i rummet 

är det tydligt vad som är dess centrum och besökaren påverkas att rikta sin uppmärksamhet 

dit. Den ena kortsidan av rummet får nästan all uppmärksamhet. Denna typ av möblering 

uppmanar kyrkobesökarna till att sitta tysta och lyssna snarare än att prata med varandra. 

Kommunikationen sker mellan präst och besökare snarare än kyrkobesökarna emellan. I S:t 

Per är möbleringen en annan, där är bänkarna vända mot varandra i vinkel. Uppmärksamheten 

riktas fortfarande mot korväggen och altaret, möbleringen gör att kyrkobesökarna sitter vända 

mot varandra och därför riktas fokus även mot övriga besökare. Detta leder till en ökad känsla 

av gemenskap.  

 

4.3 Att skapa gemenskap  

Ett sätt att stimulera känslan av gemenskap är, som vi har sett, att möblera så att 

gudstjänstfirarna sitter i en halvcirkel. Efter gudstjänsten bjuds det ofta på kyrkkaffe i kyrkan. 

                                                
34 Weman 2009, s. 27 
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Men om rummet har signalerat vila, och därmed inte social aktivitet, genom färg- och 

ljussättning kan man fråga sig om kyrkobesökaren känner gemenskap nog att vilja följa med 

på kyrkkaffet. I Viksta kyrka uppstår en annan situation, där påverkar ljus och färg oss att 

vara sociala och aktiva men möbleringen signalerar envägskommunikation. Man kan fråga sig 

vad som påverkar oss mest, syn- och ljusintrycken eller möbleringen. I Viksta kyrka har man 

medvetet tagit bort några bänkrader längst bak i kyrkan och ställt dit ett ”kyrkkaffebord”. Ett 

sådant bord kan både vara tryggt och överskådligt men samtidigt för intimt om man inte 

känner de andra och behöver mer distans. För att vilja sätta sig vid kaffebordet efter 

gudstjänsten borde därför en möblering i halvcirkel underlätta för människor som är nya i 

sammanhanget eftersom man då redan har fått ögonkontakt med varandra och därmed inte är 

lika främmande för varandra som om man suttit i en bussmöblerad kyrka.  

Åsa Flarup Källmark som arbetat mycket med kyrkorummets utformning skriver i Rum i 

rummet – att ge människor plats om ett vanligt problem för dagens församlingar.  Enligt 

henne är de flesta kyrkor byggda för högmässor med hundratals människor i bänkraderna, 

sådana mässor som idag oftast endast firas vid jul och påsk. I dessa kyrkor är det omöjligt att 

tillgodose behoven som finns för dagens kyrkobesökare. Utifrån de olika typer av kyrkobesök 

som görs idag behövs det, enligt henne, i ett kyrkorum finnas platser som är avsedda för 

enskild andakt för 1-2 personer. Det behövs också finnas möjlighet att fira mässa för 10-15 

personer och plats för kyrkliga handlingar med 30-50 personer.
35

 I för stora kyrkorum med 

alldeles för många tomma sittplatser spelar det ingen roll om bänkarna eller stolarna är 

placerade i en halvcirkel. Om människor sitter utspridda i det stora rummet kan rummet 

signalera isolering snarare än gemenskap oavsett vilken möblering rummet har. För att lösa 

det här problemet kan man anpassa antalet sittplatser i kyrkan efter antalet gudstjänstbesökare. 

Ytterligare ett sätt att förändra upplevelsen av ett kyrkorum är med hjälp av belysningen. 

Genom att dela in kyrkorummet i olika belysningszoner och bara belysa den del där 

kyrkobesökarna sitter skapar man en intimitet även i större kyrkor.
36

  

 

4.4 Att gestalta kyrkorum med hjälp av ljus 

Enligt Alton är en viktig uppgift för arkitekten att underlätta för sinnesförnimmelserna hos 

kyrkobesökarna. Där är ljusföringen är en av de mest avgörande. När det gäller ljussättningen 

                                                
35 Flarup Källmark 2004, s. 34 ff. 
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ska den enligt honom beskriva rummet så att det får en tilltalande framtoning. Utmaningen 

ligger här i att hitta en balans mellan det funktionella ljuset som gör att kyrkobesökarna kan 

läsa i sina psalmböcker och det ljus från levande ljuslågor som gestaltar rummet. Det 

elektriska ljuset bör enligt Alton likna det levande ljuset – låg intensitet och en varm ljusfärg. 

Ljuset bör även spridas indirekt, som en reflektion mot en förgylld yta. I stället för högt 

sittande halogenlampor bör man välja lampetter i äldre kyrkor då de passar bättre in.
37

 I både 

Viksta kyrka och S:t Pers kyrka har man valt lampor som sprider ett gult sken som liknar det 

levande ljuset. I båda kyrkorna sitter även halogenlampor och om man ska gå på Altons linje 

borde de som finns i Viksta i stället bytas ut mot lampetter för att ljuset ska kunna reflekteras 

mot en förgylld yta och inte bli så strålkastarlikt. För Alton spelar färgsättningen en 

avgörande roll för gudstjänstbesökarnas upplevelse och kan bidra till att de känner närhet och 

gemenskap med alla sina sinnen.
38

  

Som tidigare nämnts spelar belysningen även roll då man vill rikta uppmärksamheten åt ett 

visst håll. För den som kommer ensam till kyrkan är den här aspekten av ljussättning enligt 

mig extra viktig. Det budskap man vill förmedla bör därför vara extra upplyst. I S:t Pers kyrka 

är detta tydligt. Den ensamma besökaren ser att korset är i centrum i denna kyrka eftersom 

rummet är gestaltat så. I Viksta kyrka finns församlingsbornas konst i de extra belysta delarna 

av rummet. Budskapet blir då att de lokala relationerna är viktiga för kyrkan.  

 

4.5 Inredning som signalerar aktivitet och vakenhet  

Mängden solljus är avgörande för hur vi mår och vår vilja att vara sociala. Rikligt med solljus 

ökar produktionen av kortisol och leder till att människor blir pigga och generellt mer sociala. 

Frågan är om solljuset kan ha någon påverkan på människor som vistas i ett kyrkorum en dryg 

timme under en gudstjänst. I experimentet med skolbarnen som befann sig i klassrum utan 

fönster kunde man se att de påverkades av mindre solljus i klassrummet även om de vistades 

utomhus på raster och fritid. Slutsatsen borde därför bli att kyrkorum utan fönster påverkar 

kyrkobesökaren på samma sätt.  

Utöver solljuset gör varma färger samt variation i färg och mönster oss vakna och alerta och 

ger upphov till många sinnesintryck som aktiverar hjärnan. I Viksta kyrkorum fanns det både 
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rikligt med solljus och många olika färger och mönster i inredningen vilket borde aktivera 

kyrkobesökarens hjärna. Något man kan fundera vidare på är om för stor stimulans från den 

yttre miljön kan distrahera kyrkobesökaren. I miljöer där det finns mycket som stimulerar 

hjärnan, som ett rum med mönstrade väggar och tak till exempel, upplever människor en 

högre känsla av stress. Vid gudstjänster eller aktiviteter av det meditativa slaget där besökaren 

behöver koncentrera sig antingen på den som leder gudstjänsten eller på sig själv, kan den 

typen av inredning försvåra för besökaren. Visserligen håller sig besökaren vaken och kan ta 

in vad som sägs men fokus kommer även att finnas på andra ställen i rummet. Ett exempel på 

hur uppmärksamheten kan ”stjälas” utan att det finns något syfte till det är alla halogenlampor 

som hänger fritt i både Viksta kyrka och S:t Pers kyrka. Om ögonen dras mot ljusa punkter 

flera gånger under en gudstjänst kan synstress uppstå.  

 

4.6 Lugnande effekter på kyrkobesökaren  

Rum som har en lugnande effekt på besökaren är de som är färgsatta med kalla, ljusa och 

enhetliga färger. När belysningen är dämpad och det inte är alltför mycket solljus tolkar 

hjärnan det som att det är kväll och att det är dags för vila. Ett bra exempel på kyrkorum som 

påverkar kyrkobesökaren på det viset är S:t Pers kyrkorum. Det enhetliga rummets färger och 

belysning bidrar till att besökaren känner lugn och ro, hjärnan går in i ett sömn- och viloläge. 

Rummet passar bra vid lugnare typer av aktiviteter och hjälper kyrkobesökaren att fokusera 

eftersom det inte finns så mycket annat som stjäl uppmärksamheten. Som vi såg i analysen 

upplevs den här typen av rum som positiva, vackra och bekanta.  

När vår livsstil förändras, förändras även behovet av det andliga rummet. Flarup Källmark 

skriver att nutidsmänniskan lever i ett ständigt flöde av information, bilder, musik, ljud och 

ljus. Det är stor skillnad på vår livsstil och hur människor levde på medeltiden. Då kunde en 

välsmyckad kyrka med ljus, rökelse, träskulpturer och takmålningar i starka färger vittna om 

något helt annat än den grå vardagen. Flarup Källmark menar att det som dagens människor 

snarast behöver är lugn och ro, inte fler intryck utifrån.
39

  

S:t Pers kyrka är ett exempel på ett sådant rum som Flarup Källmark menar att dagens 

människor behöver. Samtidigt som jag håller med Flarup Källmark om att det behövs 

kyrkorum som uttrycker lugn och ro, menar jag att det för vissa typer av gudstjänster passar 
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bättre med ett rum som signalerar vakenhet och får oss att komma igång. Det bästa är därför 

enligt mig att med hjälp av möblering, ljussättning och i viss mån färgsättning anpassa 

rummet så att det förkunnar samma budskap som gudstjänsten.  

Inledningsvis citerade jag Granberg och Hammar för att ge en bakgrund till vad kyrkorummet 

används till och vem kyrkobesökaren är. Eftersom det finns så många typer av gudstjänster 

och kyrkobesökare idag behövs det enligt mig olika slags kyrkorum för att rummet ska 

harmoniera med gudstjänsten. Genom en medveten utformning av rummet kan man förstärka 

teologin som kyrkan vill förmedla. Det är även viktigt att rummet står i samklang med 

kyrkans budskap eftersom kunskapen om kristen tro i allmänhet inte är lika hög idag som hos 

tidigare generationer och då många idag vill upptäcka kyrkorummet på egen hand.  
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5. Sammanfattning  

 

Ett kyrkorum är ett speciellt rum då det är vigt åt mötet med Gud. Vid gudstjänster blir det 

även tydligt att det inte bara är Gud vi möter i kyrkan utan även andra besökare. Enligt 

miljöpsykologisk forskning påverkar kyrkorummet besökaren olika beroende på dess 

inredning. Rum med dov belysning samt ljusa och enhetliga färger ger upphov till en känsla 

av lugn. Rum som är färgsatta med varma färger och varierande färger och mönster får oss att 

vilja vara aktiva liksom även rikligt med solljus gör. Belysningen kan gestalta ett rum på olika 

vis och påverkar även vart kyrkobesökarens blick kommer dras till. När bänkar och stolar är 

möblerade i en halvcirkel uppmuntrar det till interaktion och gemenskap och när bänkarna är 

placerade på rad signalerar det att vi ska vara tysta och lyssna samt att informationen kommer 

från ett håll. Gudstjänster och mässor kan se väldigt olika ut till sin karaktär. Det är skillnad 

mellan en lovsångsmässa och en stilla, meditativ gudstjänst. Eftersom inredningen spelar roll 

för hur kyrkobesökaren känner sig kan rummet antingen underlätta eller försvåra för 

kyrkobesökaren att komma i rätt stämning för det som ska ske i rummet. Särskilt viktig är 

rummets inredning idag då många väljer att komma till kyrkan ensamma, när det inte pågår en 

gudstjänst. Då blir rummet ensam förkunnare.  
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