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Abstract 

In times of social distancing and restrictions, ecclesiological challenges arise for the church as a 

room that under normal circumstances gather people for services. When the church cannot be 

used the way it is intended to, it raises questions about the functions of the room. The new corona 

virus pandemic is a crisis that challenges our perception of the church buildings’ functions and 

aspects. 

This thesis is a case study that took place in the Cathedral of Stockholm, also called Storkyrkan, 

during Holy week and Easter. The purpose of this thesis is to study what ecclesiological 

implications this new reality has on how co-workers and visitors make use of the room. Through 

observation of the room and interviews of visitors and co-workers I identify five aspects of 

Storkyrkan that characterize what functions a church building can have during a crisis. 

The study finds that through the circumstantial changes of the usage of the room, the materiality 

of it is amplified. It also shows that many types of people visit and use the room in various ways. 

They are all connected as a collective in a network through the words, artifacts, music, and practises 

that are a part of this space. Instead of closing due to the pandemic, Storkyrkan was an open room 

which generated possibilities for people to use it. In times of social distancing, when people are 

encouraged to stay away from each other, the church brought people together, though in a much 

smaller number. This happened both in the physical room and in the virtual room online. These 

are all sources of lived ecclesiology, which is understood through people’s lives and actions.  
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1 Inledning 

Det är tyst i kyrkorummet och det enda som hörs är ljudet från en vaktmästare som rengör en 

monter med böcker. De nakna tegelpelarna sträcker sig upp mot valven från 1300-talet och solen 

lyser in i rummet från kyrkfönstret i söder. I detta rum, i Storkyrkan mitt i Stockholm, pågår det en 

kamp mot ondskan. Kanske låter det hårt och dramatiskt, men det är exakt detta som porträtteras 

i monumentet som föreställer helgonlegenden om Sankt Göran och draken. Riddaren Göran som 

befriar staden från draken som krävt den på barn att äta. Göran som står inför slaget mot draken 

faller ner på knä och ber till Gud om styrka att övervinna denna ondska. Monumentet av detta 

kraftmöte är avbildat precis den där sekunden innan Göran skall låta sitt svärd befria staden från 

drakens våld. En stund då allt hänger i luften och utgången är osäker. Men den tappra krigaren i 

monumentet är porträtterad med ett förvånansvärt milt uttryck och han tittar inte ens ned på 

draken som befinner sig under honom. Istället har han blicken lyft och ögonen fixerade rakt fram 

mot ett krucifix i trä som hänger på tegelpelaren mitt emot honom. Mitt i kaosets stund håller 

Göran blicken fäst på Kristus.  

Det går inte att blunda för att denna kraftfulla bild även är en bild av den kamp mänskligheten 

står i, mot den pandemin som har världen i sitt våld. Mitt i en kris- eller en katastrofsituation 

utmanas den kristna kyrkan att tydliggöra sin roll som bärare av ett budskap om hopp och mod. 

Kyrkans förutsättningar att vara kyrka förändras i ljuset av covid-19-pandemin. Det finns 

restriktioner och uppmaningar att ta hänsyn till för att minska smittspridningen, som påverkar 

kyrkors möjligheter att använda sig av sin expertis inom kris- och katastrofsituationer. När kyrkan 

inte ställer in, utan ställer om, så som Svenska kyrkan valt att formulera sig1, får det ecklesiologiska 

innebörder som berättar om hur kyrkan uppfattar sig själv och sitt uppdrag. Hur utmanas 

ecklesiologin när kyrkan ställer om? 

1.1 Motivering av ämnesval 

Mina första tankar inför denna uppsats var att göra en studie av Storkyrkans kyrkorum utifrån de 

två funktioner jag iakttagit som medarbetare i sommarteamet.2 Rummet samlar å ena sidan trogna 

deltagare till gudstjänst, men tar å andra sidan också emot besökare som inte tillhör eller är 

engagerade i församlingen, men som är nyfikna på detta offentliga rum. Jag tänkte mig att studera 

rummets funktion utifrån begreppen heligt och offentligt. I och med spridningen av det nya 

coronaviruset covid-19 blev jag tvungen att tänka om. Det fanns inte längre en vardag i Storkyrkan 

att observera. Församlingen ställde om och det blev också jag tvungen att göra. Jag insåg att 

 
1 Hemsida Svenska kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/corona (Hämtad 2020-05-27) 
2 Sommarteamet är ett jobb som erbjuds prästkandidater med arbetsuppgifter som att leda andakter och fira 
gudstjänster, men framför allt att hålla guidade visningar för Storkyrkans besökare och berätta om den historia och 
de legender som hör till rummets särskilda karaktär. 

https://www.svenskakyrkan.se/corona
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observationerna skulle präglas av färre besökare, inställda gudstjänster och en känsla av ovisshet 

inför vad som kommer att hända härnäst. De ovannämnda begreppen fick inte samma centrala 

plats i studien, men har ändå följt med i bakhuvudet under observationerna. 

Kyrkorum har under lång tid haft funktionen av att vara en central samlingsplats i det svenska 

samhället, framför allt vid större kriser och katastrofer. Denna fysiska funktion prövades i en tid 

som präglades av uppmaningen om att människor ska hålla avstånd till varandra. Kyrkorummet, 

vars syfte är att samla människor till gudstjänst, påverkades av restriktionerna som kommit till följd 

av covid-19-pandemin. Jag frågade mig vad som händer när det som framstår som rummets 

huvudsakliga syfte tas bort. Den prövande tiden tog plats under Stilla veckan och påsken 2020, 

alltså i anslutning till den största av kristna högtider som normalt lockar många gudstjänstdeltagare 

men också mer tillfälliga besökare. Storkyrkan har i tidigare krissituationer fungerat både som fysisk 

samlingsplats och en virtuell sådan, genom att samla nationen till TV-sända minnesgudstjänster. 

Men våren 2020 är situationen helt annorlunda. Till vad ställde Storkyrkan om och hur gestaltades 

omställningen rumsligt? 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Mot den bakgrund jag skisserat är syftet med denna uppsats att undersöka hur Storkyrkans 

kyrkorum användes under den rådande covid-19-pandemin. Jag kommer att utgå från följande 

frågeställningar:  

1. Hur använder besökare och medarbetare kyrkorummet under Stilla veckan och påsken 

2020? 

2. Hur förändras rummet av den nya situationen? 

3. Vad berättar användningen om rummets teologiska funktion? 

1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar kyrkorummet Storkyrkan i Stockholms domkyrkoförsamling, vilken är 

Stockholms stifts domkyrka. Uppsatsen fokuserar på att studera det som skedde i Storkyrkans 

fysiska och virtuella kyrkorum under perioden 5–13 april 2020. Det är kyrkorummet som är den 

centrala platsen och knutpunkten för studien, men studien ämnar se hur människorna som vistas i 

rummet använder sig av det. Studien avser inte presentera ett generaliserat resultat, utan vill 

presentera slutsatser dragna utifrån en specifik kontext och som utspelar sig under en specifik tid. 
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1.4 Disposition 

I det första kapitlet av uppsatsen redogör jag för dess syfte, frågeställningar, centrala begrepp samt 

forskningsläget inom det fält där studien hör hemma. I samma kapitel redogör jag för studiens 

metod och material, samt det teoretiska ramverket. Kapitel två har till uppgift att beskriva under 

vilka förutsättningar studien har kommit till, både vad gäller den globala pandemin, och det som 

specifikt rör Storkyrkan som kyrkorum. I kapitel tre presenterar jag och analyserar det empiriska 

materialet utifrån fem teman som identifierats med hjälp av observationer och intervjuer. I kapitel 

fyra diskuterar jag studiens resultat.  

1.5 Centrala begrepp 

Ecklesiologisk forskning sätter den kristna kyrkan i fokus, men “kyrka” är ett begrepp som kan ha 

många olika betydelser. För att tydliggöra preciserar jag här i vilka betydelser och med vilka 

preciseringar jag kommer att använda ordet kyrka. När jag talar om kyrkan som idé och världsvid 

gemenskap kommer jag att tala om “den kristna kyrkan”. När jag talar om byggnaden som 

människor samlas i talar jag om kyrkorummet eller kort rummet. Storkyrkan syftar både på byggnaden 

och kyrkorummet. Svenska kyrkan syftar på ett specifikt samfund.  

Människorna jag möter i detta rum, men som inte har ett speciellt uppdrag knutet till 

församlingens verksamhet, kommer jag att benämna besökare. Medarbetare innefattar de personer 

som på olika sätt deltar i församlingens arbete såsom anställda, kyrkvärdar och ideella medarbetare. 

Med församlingen menar jag de människor som tillhör eller är aktiva i Stockholms 

domkyrkoförsamling. Det geografiska området som Stockholms domkyrkoförsamling utgör 

kommer att benämnas den geografiska församlingen.3 

Ett huvudsyfte med en kyrkobyggnad är att fira gudstjänst. Även begreppet gudstjänst har dock 

en vid betydelse. Hur Svenska kyrkan firar gudstjänst regleras i dess kyrkoordning. (Kyrkoordning 

2020: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan). Gudstjänst är verksamheten som synliggör 

församlingens gemenskap4, “där församlingens möter Gud i Ordet och sakramenten.”5 Med 

gudstjänstdeltagare menar jag de människor som samlas på olika sätt till gudstjänst och i olika grader 

av deltagande. Andakt betecknar en enklare typ av gudstjänst.6 Under studien förekommer 

oannonserade samlingar av bön, psalmsång eller musik och textläsning och jag kommer i texten att 

diskutera om dessa ska betraktas som andakter eller gudstjänster. 

 
3 Edgardh 2010, s.68 
4 Edgardh 2010, s.68 
5 KO Femte avd. 17 kap. Gudstjänstliv. Inledning. 
6 Hemsida Nationalencyklopedin: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andakt (Hämtad 
2020-05-03) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andakt
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Producent och kund/brukare är begrepp hämtade från tjänsteforskning som förekommer i denna 

studie och för givetvis med sig en viss problematik då det signalerar att det är en kommersiell 

relation som ligger till grund.7 Begreppen är dock menade att lyfta fram kunderna som 

medproducenter och del av produktionsledet. Med detta ska Svenska kyrkans organisation förstås 

som producenter och medlemmar till samfundet förstås som medproducenter. 

1.6 Forskningsöversikt 

Min studie anknyter till två forskningsområden inom kyrkovetenskapen, nämligen forskning om 

kyrkorum och bredare empirisk forskning om ecklesiologiska praktiker. I denna studie ställs jag 

inför samma fråga som Louise Törnvall när hon undersöker gudstjänstrummets olika brukare: 

“Vem använder rummet och hur?”.8 Hon presenterar kyrkorummet utifrån tre områden med 

samma namn som sitt kapitel, “Gudstjänst – kontemplation – kultur”, i antologin Kyrkorummet – 

kulturarv och gudstjänst (2008). Antologin är en mångvetenskaplig samling av artiklar som presenterar 

en mängd olika sätt att reflektera och samtala kring kyrkorummet som kulturarv och som platsen 

som samlar människor till gudstjänst. En annan antologi som presenterar tvärvetenskapliga 

aspekter av kyrkorummet är Ett mångtydigt rum (2001) som visar att kyrkorummet kan belysas 

historiskt, sociologiskt, teologiskt, ekumeniskt osv., samt vilken utveckling kyrkobyggandet gått 

igenom till idag och den mångfald av associationer och perspektiv som finns av denna byggnad.  

I min studie observerar jag ett pågående skeende i ett kyrkorum som funnits sedan 1200-talet. 

Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman har i sin doktorsavhandling, Nutida gudstjänst och medeltida 

kyrkorum – förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska 

kyrkan (2006), undersökt spänningen som finns mellan nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum 

i Svenska kyrkan. Han gör en fallstudie av Sigtunas församlingskyrka, Mariakyrkan, för att se den 

liturgiska förändringsprocess som sker under 1900-talet och hur kyrkorummet påverkas av 

gudstjänstformernas ändrade innehåll.9 Våra studier delar intresset av medeltida kyrkorum, men 

det som skiljer dem åt är att mitt empiriska material är skapat utifrån en pågående händelse. 

Forskning över kyrkobyggnader har även tillkommit på uppdrag av Svenska kyrkan utifrån ett 

kvantitativt empiriskt material och som visar hur viktigt kyrkorummet är för människor. En central 

utredning är Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet: en undersökning av kyrkobyggnadens roll i det svenska 

samhället (1995) som är baserad på enkätundersökningar för att se vilken attityd medlemmar i 

Svenska kyrkan har gentemot kyrkobyggnaden, motiv av användningen av bygganden och hur man 

kan hantera problemet med för många byggnader.10 Forskarna bakom utredningen, Anders 

Bäckström och Jonas Bromander, menar att det finns en förståelse av att människor har en starkt 

 
7 Pettersson 2000, s.339 
8 Törnvall 2008, s.365 
9 Weman 2006, s.24 
10 Bäckström och Bromander 1995, s.8 
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emotionell koppling tillkyrkobyggnaden.11 Sex utvalda pastorat, från olika delar av landet,  fick 

utifrån ett frågeformulär besvara frågeställningar i ett försök att belysa attitydbilden av 

kyrkobyggnaden. Slutsatsen av enkätundersökningarna är att de svarande anser att kyrkobyggnaden 

är en rättighet som alla människor skall ha tillgång till.12 Detta resulterade i en uppföljning i 

undersökningen Livsåskådning och kyrkobyggnad: en studie av attityder i Göteborg och Malmö (1997). Där 

fick fyra storstadspastorat besvara samma enkätundersökning som den tidigare studien, men med 

ett tillägg som skulle ge svar på frågor om människornas relation till kyrkobyggnader, hur en ställer 

sig till livsåskådningsfrågor och en poängsättning utav olika platser/byggnader som kan 

representera sådant som människor kan anse vara viktiga i livet.13 Kyrkobyggnadens plats i det 

offentliga rummet ges en analys i relation till andra byggnader som finns i samhället. Det blir särskilt 

intressant att titta på detta då många av de offentliga byggnader som finns blir starkt kopplade till 

välfärdsstaten Sverige. Där är alla de offentliga byggnaderna lika viktiga och självklara oavsett hur 

ofta de besöktes. I många fall inte alls eller särskilt ofta. Det gäller även statskyrkan under 

enkätundersökningens tid.14 

Min studie placerar sig bland ovannämnda forskning som behandlar kyrkorum på olika sätt. 

Men denna studie är även ett försök till att tillämpa nyare empiriska metoder på forskning om 

kyrkorum. Studien anknyter också till Per Petterssons religionssociologiska forskning om Svenska 

kyrkans organisation och dess medlemmars identitet. I sin doktorsavhandling Kvalitet i livslånga 

tjänsterelationer. Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religionssociologiskt perspektiv (2000) tydliggör han 

vilka sociala mekanismer som definierar människors relation med Svenska kyrkan, med särskilt 

fokus på majoriteten som sällan tar del av samfundets tjänster.15 I denna studie presenterar han 

bland annat en förstudie som beskriver människors inställning och attityd till Svenska kyrkans 

agerande i och med Estoniakatastrofen 1994.16 

Jonas Ideström har i många olika bidrag presenterat forskning kopplad till kyrklig praktik och 

ecklesiologi. Framför allt i studien Spåren i snön. Att vara kyrka i norrländska glesbygder (2015) där han 

studerat hur man teologiskt kan beskriva, tolka och förstå hur kyrkan tar form och framträder i 

glesbygder. Ideström beskriver den ansats som studien har som etnografisk ecklesiologi17 då han 

har undersökt hur människorna fysiskt rört sig i bygden. Ett annat arbete han gjort är sin 

doktorsavhandling Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i 

Flemingsberg (2009) som presenterar kyrkan som en social kropp som formas av olika strukturer och 

hur detta kommer till uttryck i praktiker och kyrkans identitet.18 Denna uppsats är också en studie 

 
11 Bäckström och Bromander 1995, s.7 
12 Bäckström och Bromander 1995, s.140 
13 Bäckström och Casserstedt Lundgren 1997, Bilaga 3, s.186–187 
14 Bäckström och Casserstedt Lundgren 1997, s.113 
15 Pettersson 2000, s.16, 66 
16 Pettersson 2000, s.27–28 
17 Ideström 2015, s.18 
18 Ideström 2009, s.247 
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som tar plats mitt i ett skeende. Det som observeras är starkt påverkat av en situation som bryter 

mot det vardagliga och det som kan anses vara normala förutsättningar. Forskning inom detta 

område ur ett teologiskt perspektiv kräver en alerthet för att kunna infinna sig på plats mitt i ett 

sådant skeende. Ett exempel på en sådan situation är den studie som bedrivs i Det här är någonting 

vi måste göra: ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska kyrkan i Mölndal (2017) där Stig Linde och 

Jonas Ideström, utifrån flyktingkrisen 2015, studerar hur Svenska kyrkan arbetar med 

välfärdsaktörer i samhället. 

Slutligen bör nämnas två forskningsbidrag där observationer och intervjuer ligger till grund. I 

Andreas Holmbergs, doktorsavhandling Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska 

kyrkan (2019) gör han kvalitativa studier av församlingar som befinner sig inom en mångkulturell 

och mångreligiös kontext. Det Holmberg vill förmedla i sin avhandling är att ecklesiologi inte 

enbart kommer till uttryck genom texter och ord, utan att det finns en betoning på det faktiskt 

levda.19 En annan studie som rör vid denna uppsats tematik, där kyrkorummets materialitet står i 

fokus, är Kristina Helgesson Kjellins En bra plats att vara på: en antropologisk studie av mångfaldsarbete 

och identitetsskapande inom Svenska kyrkan (2016). Genom antropologiska fältstudier om 

mångfaldsarbete studerar hon Skärholmens församling för att ta reda på “vad det innebär att vara 

Svenska kyrkan i en miljö präglad av kulturell och religiös mångfald”.20 Likt dessa bidrag väcks 

studiens material till liv av olika människors röster om studieobjektet Storkyrkan.  

1.7 Metod och material 

Metoden för denna studie är en kvalitativ studie baserad på observationer och intervjuer gjorda i 

Storkyrkans kyrkorum under Stilla veckan och påskfirandet 2020. Materialet för består av fyra delar. 

Först är det observationer som jag gjort i Storkyrkans kyrkorum under Stilla veckan och påskfirandet, 

perioden 5–13 april 2020. Observationerna gjordes utifrån ett deltagande perspektiv. Som 

deltagande observatör är jag medveten om att det som jag ser är färgat av mig själv som forskare.21 

Jag bär med mig en förförståelse i både min roll som forskare och som person. Denna utmaning 

har dock minimerats när jag lät komplettera den med intervjuer. Jag valde att besöka kyrkorummet 

utifrån de förutsättningar och möjligheter som rummet gav. Exempelvis valde jag att besöka 

Storkyrkan på palmsöndagen och påskdagen som en gudstjänstbesökare som anlände till kyrkan i 

tid för en huvudgudstjänst klockan 11.00. Jag sjöng med i psalmsången och bad tillsammans med 

det fåtal andra besökare som satt i bänkarna. På samma sätt var jag en deltagande observant under 

skärtorsdagen klockan 16.00 efter stängning, då medarbetarna samlades för att tillsammans klä av 

altaret. Genom att känna mig fri att bruka rummet kunde jag vandra runt och titta på interiören 

 
19 Holmberg 2019, s.16 
20 Helgesson Kjellin 2016, s.14 
21 Holmberg 2019, s.49 
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och föremålen, stanna upp och tända ljus i ljusgloben, samt sätta mig i kyrkbänken i tystnad vilket 

gjorde att jag fick en möjlighet att kliva in i en besökares upplevelse att kunna använda mig av det 

som rummet bjuder in till. Detta gjorde att jag kunde få en känsla för hur en annan besökare rör 

sig och använder sig av. Jag dokumenterade observationerna i ett anteckningsblock som jag bar 

med mig hela perioden och skrev rent efter varje avslutat observationstillfälle.  

Det andra materialet är intervjuer av medarbetare och besökare. För den här studien gjordes det 

totalt sju intervjuer i varierande längd: en gruppintervju med två domkyrkokaplaner och en 

kyrkvärd, två enskilda med en vaktmästare och en diakon, samt fyra med besökare. Intervjuerna 

med besökare och medarbetare i Storkyrkan fungerar som ett fördjupande komplement till 

observationsmaterialet och har den viktiga uppgiften att lyfta in människors individuella 

upplevelser och erfarenheter av den tid som råder medan studien sker. Upplägget för intervjuerna 

var strukturerat, med möjlighet för informanterna att svara så mycket, eller lite, som de ville. 

Besökarna fick svara på tre frågor: 

- Vad fick dig att besöka Storkyrkan idag? 

- Vad betyder kyrkorummet för dig? 

- Betyder det något särskilt att komma hit just nu? 

 

Medarbetarna fick svara på fem frågor: 

- På vilka sätt har dina arbetsuppgifter påverkats på grund av den rådande situationen? 

- Vad tänker du om rummets betydelse just nu? 

- Vad betyder rummet för dig? 

- Vad tror du kyrkorummet betyder för dem som besöker kyrkan? 

- Vad tror du händer med påskens budskap i en sådan här situation? 

 

Genom intervjuerna med besökare och medarbetare ville jag fånga de individuella uppfattningar 

som kunde finnas hos de som brukar kyrkorummet på olika sätt. Jag valde att låta informanterna 

svara på frågorna okommenterat för att inte leda deras svar på något sätt.  

Urvalet av informanter bland medarbetarna gjordes i förväg. Jag tog kontakt med vederbörande 

för att bestämma ett tillfälle under observationsperioden som intervjun kunde genomföras. 

Samtliga tillfrågade medarbetare tackade ja till att medverka i studien; en diakon, en kyrk-

/gudstjänstvärd, ovan nämnda domkyrkokaplaner och en vaktmästare. Informanternas olika roller 

har till syfte att visa på deras olika perspektiv av kyrkorummet som de arbetar i och med. Min 

initiala plan var att alla intervjuer skulle ske individuellt, men i praktiken kom en intervju att 

genomföras med de två prästerna och en kyrkvärd tillsammans. Denna intervju behöll sin 

strukturerade form, men den möjliggjorde också för informanterna att kommentera och bygga 

vidare på varandras tankar och resonemang. Jag valde att inte se detta som ett problem i just detta 

sammanhang då det var tre personer som arbetar nära varandra och gärna ville göra intervjun i 

denna samtalsform. I efterhand noterar jag att de medarbetare som intervjuades var till 80 procent 
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män. Detta hade att göra med 1. Att observationerna började fem dagar efter mitt beslut om att 

förändra studiens form och fokus samt 2. att det på grund av den rådande situationen fanns 

sjukdom i personalen vilket resulterade i att det fanns ett mindre urval att tillfråga. 

Vad gäller besökarna valde jag att tillfråga personer som var på väg att lämna kyrkorummet 

medan jag stod placerad vid utgången. Jag lät presentera mig som en magisterstudent som skriver 

ett arbete om kyrkorum och frågade om de kunde tänka sig att svara på tre korta frågor. Besökarna 

fick också ett informationsbrev om min studie och med mina kontaktuppgifter om de av någon 

anledning skulle vilja avsluta sin medverkan i den. Alla tillfrågade besökare var inte intresserade att 

vara med i studien, många på grund av att de hade en annan tid att passa. De som till slut deltog är 

uppskattningsvis mellan 20–70+ och alla boende i Stockholms-området. Detta har sin förklaring i 

de uppmaningar som gått ut nationellt om att människor uppmanas att inte resa under påsken.22 

Alla intervjuer genomfördes på svenska då jag inte mötte någon med ett annat modersmål, 

exempelvis en turist, under observationerna. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon, varefter 

dessa filer sparades ner och transkriberades. Intervjuerna skedde på olika platser. Med 

medarbetarna tog de plats i sakristian eller i samlingsrummet beläget bakom vaktmästardisken. 

Intervjuerna med besökarna tog plats utanför utgången som leder ut på borggården. En intervju 

med en besökare tog plats inne i kyrkorummet på en bänk under orgelläktaren.  

Det tredje materialet för studien är ett urval av rörlig media som utspelar sig i Storkyrkans 

kyrkorum och som jag kallar det virtuella rummet. Det är andakter, musikandakter och biskopens 

påskhälsning, vilka publicerades på församlingens hemsida och delades på församlingens 

Facebook-sida under observationsperioden. Jag observerade totalt sju klipp och jag förde 

anteckningar på samma sätt som vid observationerna i Storkyrkans fysiska rum. Som bilagor till 

studien finns det skärmdumpar som visar hur andakterna samt biskopens påskhälsning såg ut.  

Det fjärde materialet är tre dokument som kan berätta om Svenska kyrkans teologiska position i 

frågor om kyrkorum: Kyrkoordning för Svenska kyrkan, biskopsbrevet Det heliga rummet (2001) 

samt Stockholms domkyrkoförsamlings församlingsinstruktion som antogs 2016 och gäller till och 

med 2020-11-1523. En församlingsinstruktion är ett dokument som anger hur församlingen fullgör 

sin grundläggande uppgift.24 

En kvalitativ studie där människor intervjuas kräver etiska överväganden. För att påbörja min 

undersökning och studie tog jag kontakt med två domkyrkokaplaner. Jag presenterade min 

uppsatsidé och beskrev på vilka sätt jag skulle vilja observera rummet, samt vilken typ av intervjuer 

jag ville göra med medarbetare i församlingen och besökare till Storkyrkan. Jag fick snabbt grönt 

ljus för att påbörja observationer i kyrkorummet och kontakt med de medarbetare som kunde tänka 

 
22 Hemsida Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-
press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/ (Hämtad 2020-05-08) 
23 Församlingsinstruktion för Stockholms domkyrkoförsamling, s.2 
24 KO, Andra avd. 2 kap. Församlingens uppdrag. 6§. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/tank-over-om-resan-verkligen-ar-nodvandig/
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sig vara med i studien. De besökare som jag fick kontakt med och som ville vara med på en kortare 

intervju fick information om studien och kontaktuppgifter till mig om de skulle vilja avbryta sin 

medverkan. Alla informanter har anonymiserats i studien. Medarbetarna presenteras och 

medverkar utifrån sin roll i församlingen och besökarna presenteras med kön, ålder och var de är 

hemmahörande.  

Studien vill spegla ett pågående skede, där det inte går att förutse vad som härnäst skall hända. 

När det gäller intervjuerna ser jag det som viktigt att ha en förståelse för att detta är en för många 

människor skör och oviss situation, vilket kräver en lyhördhet för att inte skapa mer oro. Min egen 

roll som observatör och forskare ställer krav på reflektion över min egen roll i sammanhanget. 

Löpande genom studien ställer jag mig själv frågor kring min egen roll som forskare, vilken 

förförståelse jag bär med mig och hur resultaten påverkas av det. Avsikten är att medvetandegöra 

mig om dem och kritiskt reflektera över hur de formar min studie.25 

1.8 Teoretiskt ramverk 

Studien utgår från tanken att rådande förhållanden utmanar Storkyrkan och Stockholms 

domkyrkoförsamling till att vara kyrka på nya sätt, vilket får ecklesiologiska innebörder. Ecklesiologi, 

även direkt översatt från grekiskans ekklesia (kyrka) och logos (lära) till “läran om kyrkan”, är den 

forskningsdisciplin som har till syfte att undersöka kyrkosyn och olika kyrkopraktiker.26 Då det är 

ett forskningsfält som behandlar olika uppfattningar om vad det innebär att vara kristen kyrka finns 

det möjligheter till tvärvetenskapliga studier, där man tar hjälp av sociologiska, antropologiska och 

andra vetenskapliga metoder.27 Ett sätt att förstå ecklesiologi är genom empiriska studier.28 

Det teoretiska ramverket för denna studie har funktionen att ge mig verktyg för att tolka mitt 

empiriska material. Jag har valt att göra min studie utifrån tre teoretiska utgångspunkter. Den första 

är aktörs-nätverksteorier, utvecklade av den franske sociologen Bruno Latour, som jag läst i 

tillämpning av Jonas Ideström. Den andra är tanken om att teologi skapas på kyrkgolven, som av 

Andreas Holmberg sammanfattats i begreppet Levd ecklesiologi och den tredje är ett 

tjänsteteoretiskt perspektiv, utvecklat av Per Pettersson). Med hjälp av dessa tre teoretiska 

utgångspunkter får jag hjälp att ringa in tre dimensioner av Storkyrkans kyrkorum: 1. Att det är ett 

rum vari det går att se spår av interaktion mellan människor och föremål. 2. Att kyrkorummet är 

en källa till teologi och 3. att Storkyrkan har en viktig funktion i samhället och inte enbart för 

församlingen. 

 

 

 
25 Stangeland Kaufman 2015, s.102 
26 Brodd 2013, s.656 
27 Mannion 2015, s.ix 
28 Hegstad 2015, s.80 
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Kyrkan utifrån aktörs-nätverksteori 

Aktörs-nätverksteorier (ANT) är ett centralt begrepp i docenten i kyrkovetenskap, Jonas Ideströms, 

fältstudie Spåren i snön. ANT är ett sätt att närma sig mänskliga kollektiv. Ideström sammanfattar 

det som att det är “den sociala teori som har fattat beslutet att följa informanterna vilka metafysiska virrvarr de 

än leder oss in i”.29 Människor fungerar som aktörer och nätverk samtidigt på grund av den komplexa 

väv av relationer och förbindelser som uppstår i sammanhang och händelser. Detta gäller även 

platser och ting, som befinner sig i relation till andra ting, platser, människor och varelser. Som 

forskare kan man välja att följa ett spår inom ett sammanhang för att se vilka kontaktytor och 

kontaktpunkter som finns och kanske så småningom kunna urskilja ett mönster. Varje person i ett 

sammanhang eller på en plats kan kopplas till ett spår som till exempel går till Storkyrkans 

kyrkorum. Det som Ideström finner särskilt intressant är att det inte enbart är personer som står i 

fokus för forskaren, utan att även materiella ting har en viktig funktion i kartan över ett kollektiv.30 

Dessa materiella föremål i form av artefakter, byggnader, föremål eller texter förmedlar människors 

ord och sammanhang som kopplar dem till andra människors spår. Just detta undersöker Ideström 

i sin forskning om Svenska kyrkan i glesbygderna han besöker, för, som han skriver: “Vad vore 

Svenska kyrkan i Glommersträsk utan ett kyrkorum, utan altaret, utan psalmböckerna, utan kalk, 

utan biblar, utan telefoner, utan vägar, utan fotografier, utan lekhörnan, utan instrument, utan 

datorer, utan kopieringsapparater?”31 På samma sätt som Ideström ställer sin fråga om 

Glommersträsk, kan en liknande fråga ställas om Storkyrkan och dess föremål och artefakter. Jag 

vill i min studie visa att på samma sätt som Ideströms studie iakttar spår i bygden, kan jag se spår 

inne i kyrkorummet där människor kan röra sig på olika sätt och som jag kan urskilja mönster inom 

denna kontext. Med hjälp av denna kontextuella undersökning får jag ta del av vad det innebär att 

vara kyrka just här och nu.32 Människor som vistas i Storkyrkan nyttjar rummet på olika sätt. Det 

gör att de blir placerade i ett kollektiv som knyts till platsen genom föremålen, berättelserna, 

statistiken och historien, oavsett vad den individuella tanken med besöket var från början. 

 

Kyrkan som levd ecklesiologi 

Biskopen i Stockholm, Andreas Holmberg, disputerade våren 2019, strax innan sin biskopsvigning, 

på den ovan nämnda avhandlingen med titeln Kyrka i nytt landskap.33 Holmberg ger i sin avhandling 

en ny dimension till diskussionen om det som i kyrkovetenskapen kommit att kallas operativ 

ecklesiologi och implicit ecklesiologi. Båda begreppen syftar på att ecklesiologi inte bara uttrycks i 

explicita texter, utan också i kyrkliga praktiker. Holmberg tar i sin avhandling sin teoretiska 

 
29 Ideström 2015, s.43–44 
30 Ideström 2015, s.44 
31 Ideström 2015, s.45 
32 Ideström 2015, s.17 
33 Holmberg, Andreas, Kyrka i nytt landskap: en studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, Artos Academic, Diss. Åbo : 

Åbo Akademi, 2019,Skellefteå, 2019 
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utgångspunkt i en vidareutveckling av dessa begrepp, som han kallar levd ecklesiologi. Teorin om levd 

ecklesiologi är den andra teoretiska utgångspunkten för min studie och bygger på Holmbergs 

förståelse av att ecklesiologi “inte är en statisk företeelse utan ständigt förändras och anpassas i ett 

samspel mellan tradition och kontext.”34 Med denna nya dimension betonas ecklesiologi som en 

pågående process, eller som Holmberg beskriver det: “att ecklesiologi är mer ett verb än ett 

substantiv”.35 Resultatet av en ecklesiologisk utgångspunkt som denna är att källan till att förstå hur 

till exempel en församling är eller vill vara kyrka finns på platsen där människorna samlas, till 

exempel i kyrkorummet. Det jag tar med mig från Holmberg är framför allt tanken om levd 

ecklesiologi som ett verb. Det betyder att teologi skapas i ett kyrkorum genom det som sker i 

praktiken, de individuella förståelserna hos dem som vistas i rummet och att det är en ständig 

rörelse, med nya händelser eller personer som kommer och går. 

 

Kyrkan utifrån ett tjänsteteoretiskt perspektiv 

Per Petterssons religionssociologiska forskning visar att människor upplevde att Svenska kyrkan i 

vissa situationer kan vara viktig också för dem som inte betraktar sig som religiösa, men även att 

människor betraktade religiösa känslor och behov som något “naturligt” i samband med större 

katastrofsituationer.36 Pettersson beskriver att i en sådan onormal situation var det “som om ett 

täcke plötsligt drogs av och blottade sådant som normalt är dolt, bland annat relationerna mellan 

människor och Svenska kyrkan”.37 Observationerna i Storkyrkan, som denna studie behandlar, tar 

plats under en onormal situation och jag ser inte enbart besökare som är uttalat kristna som söker 

sig till kyrkorummet. Svenska kyrkans kyrkorum är öppna för allmänheten och utifrån kunskapen 

om den bredd av människor som söker sig till dessa rum i en kris kan jag få en bild av hur relationen 

mellan samfund och människor ser ut. 

För att förstå relationen mellan Svenska kyrkan och befolkningsmajoriteten kan man se till 

Petterssons analys av Svenska kyrkans funktion i samhället utifrån en fallstudie av en större 

katastrofsituation. I denna analys utgår han från fartygskatastrofen då M/S Estonia sjönk i 

Östersjön utanför Finska viken den 28 september 1994. Svenska kyrkan gick in med en central roll 

i människors sorgearbete och i omhändertagande av anhöriga. Med hjälp av en enkätstudie visar 

han siffror som beskriver svenska folkets attityd och beteende inför katastrofsituationen. Cirka en 

fjärdedel av de tillfrågade hade gjort någon form av det Pettersson beskriver som “religiös” 

handling (ljuständning, besökt kyrkobyggnad, deltagit vid en minnesgudstjänst eller deltagit vid en 

vanlig gudstjänst med anledning av katastrofen).38 Närmare nio av tio svarande hade övervägande 

positiva attityder gällande kyrkans funktion under katastrofsituationen och instämmer i 

 
34 Holmberg 2019, s.26 
35 Holmberg 2019, s.27 
36 Pettersson 2004, s.81 
37 Pettersson 2004, s.80 
38 Pettersson 2004, s.81 
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påståendet  “Estoniakatastrofen visar att Svenska kyrkan i vissa situationer kan vara viktig också för dem som 

inte är religiösa”.39 Det Petterssons studie visar är att i katastrofsituationen ifrågasattes inte kyrkans 

centrala roll utan “tvärtom förväntades Svenska kyrkan tillhandahålla resurser och verktyg för att 

hantera känslorna kring död och sorg.”40 Här hjälper Pettersson mig att få syn på någonting som 

inte blir synligt i ecklesiologisk forskning: Svenska kyrkan utifrån ett tjänsteteoretiskt perspektiv.41 

Utifrån detta perspektiv förstås Svenska kyrkan vara en producent som tillhandahåller tjänster för 

medlemmarna i samfundet, men genom medlemskapet kan också “kunden” i detta fall bidra till att 

fler människor får ta del av dessa tjänster. De tjänster det handlar om kommer till uttryck både på 

individnivå och på en kollektiv nivå. Ett exempel är kyrkans sociala omsorg som uppfattas av 

många som tjänster med en viktig samhällsfunktion, vilket kan vara en motivering till en människas 

kyrkotillhörighet som en “solidaritetshandling för andra människor”.42 Det betyder att Svenska 

kyrkan har en viktig samhällsfunktion. Den kommer även till uttryck när den religiösa institutionen 

efterfrågas som en resurs på den kollektiva samhällsnivån, exempelvis vid större kris- och 

katastrofsituationer, då Svenska kyrkan “förvaltar kollektiva värden” och i en sådan situation kan 

bygga på de relationer som redan finns till en stor majoritet av medborgarna genom livsriterna 

kring liv och död, som dop, vigsel och begravning.43 

Det jag tar med mig av tjänsteteoretiskt tänkande i min studie är relationerna mellan individ och 

organisation. Jag använder mig av Petterssons teori så till vida att jag förstår Svenska kyrkan som 

organisation och som en producent av tjänster som kommer samfundets medlemmar till del. Där 

bör det även tilläggas att ur detta perspektiv förstås kunden vara en deltagare i produktionen av 

tjänsten. Genom detta blir kunden medproducent.44 Jag bär också med mig Petterssons tankar kring 

hur en onormal situation synliggör religiös normalitet i ett sammanhang, i detta fall människor som 

i det sekulariserade Sverige söker sig till kyrkorum i samband med större kriser och katastrofer. 

Den onormala situationen synliggör en viktig samhällsfunktion som kyrkan har för befolkningen.  

 
39 Pettersson 2004, s.81 
40 Pettersson 2004, s.82 
41 Pettersson 2000, s.40 
42 Pettersson 2004, s.79 
43 Pettersson 2004, s.80 
44 Pettersson 2000, s.40–41 
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2 Ett kyrkorum i en global kris 

I detta kapitel presenteras den pandemi som försatt hela världen i en krissituation. Den ligger till 

grund för de förutsättningar som denna fallstudie verkar inom och som kommer till uttryck i den 

kontext studieobjektet Storkyrkans kyrkorum befinner sig. 

2.1 En global kris 

Det var den 11 mars 2020 som Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade att utbrottet av det nya 

coronaviruset covid-19 anses vara en pandemi.45 Under denna studies observationer kunde WHO 

rapportera den 12 april att det är nästan 1,7 miljoner människor som bekräftats smittade av 

coronaviruset och 105 952 rapporterade döda till följd av viruset.46 Samma rapport bedömer också 

risken för smitta som mycket hög och rapporteringen av situationen är inte i ett läge som tyder på 

att virusets spridning kommer att avta inom den närmaste tiden. Till följd av coronavirusets 

spridning världen över blir det tydligt hur ofattbart nära alla människor befinner sig till varandra. 

Den globaliserade värld vi befinner oss i har skapat ett klimat där människan ofta är på resande fot, 

vilket haft inverkan på att pandemin har spridit sig till stora delar av världen. Utifrån denna 

verklighet kan vi förstå människor i världen som att det normala utgångläget i vardagen är att 

befinna sig i rörelse. Istället måste nu världen göra en snabb omställning där skolor och butiker 

stängs, människor tvingas att isolera sig och dödstalet stiger för var dag som går. I Sverige blir det 

en stor samhällelig omställning i och med Folkhälsomyndighetens restriktioner om att offentliga 

samlingar inte får överstiga 50 personer.47 

Från och med 2 april 2020 uppmanar biskop Andreas Holmberg “Stockholms stifts 

församlingar att tills vidare inte kalla till offentliga gudstjänster där människor fysiskt samlas i 

kyrkorummet vid en bestämd tidpunkt.”48 Under observationsperioden för studien var detta det 

enda stiftet i Svenska kyrkan som hade detta direktiv, främst på grund av att stiftet innefattar den 

del av Sverige som är hårdast drabbat. Alla gudstjänster i stiftet ställdes således in, men det hindrade 

inte många församlingar att tänka i nya banor. Istället försökte man möjliggöra för människor att 

få ta del av gudstjänster genom TV, radio och internet.  

 
45 Hemsida World Health Oganization: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (Hämtad 2020-05-13) 
46 Hemsida World Health Organization: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4 (Hämtad 2020-05-06) 
47 Hemsida Polisen: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-
sammankomster-och-tillstallningar/ (Hämtad 2020-05-13) 
48 Hemsida Stockholms stift: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/gudstjanst (Hämtad 2020-04-03) 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/mars/ytterligare-begransade-mojligheter-till-allmanna-sammankomster-och-tillstallningar/
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/gudstjanst
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Vad har då kyrkan för plats i ett sammanhang eller verklighet som befinner sig i en kris? Genom 

att hålla sina lokaler öppna, även om huvudsyftet med lokalen är förhindrat, finns det ändå en 

möjlighet för människor att ta del av rummets symbolik, historia och helighet. Det betyder att den 

kristna kyrkan, i detta fall Svenska kyrkan, möter samhällets behov av gemensamma uttrycksformer 

genom riter, vilka är olika uttryck för “det kollektiva mänskliga livet” och där kyrkan kan 

tillhandahålla symboler för människors samhörighet.49 

2.2 Storkyrkan 

I begynnelsen var Stadsholmen. Och Stadsholmen var Stockholm. På denna lilla ö mellan Mälaren 

och Östersjön byggdes Bykyrkan på 1200-talet. 750 år senare är Stockholm en miljonstad, men i 

dess mitt ligger fortfarande Bykyrkan, Storkyrkan. Den står där som navet i Stockholms stift och 

hjärtat i Domkyrkoförsamlingen. Från den har impulser utgått som förändrat Svenska kyrkan och 

vårt lands historia, konst och kultur.50 

Så beskriver Stockholms domkyrkoförsamling sig själva i sin församlingsinstruktion. De 

inledande orden sätter en ton för just Bykyrkans, som senare under 1600-talet blir känd under 

namnet Storkyrkan, plats i församlingen, stiftet och för nationen. Det är en självförståelse av att 

vara knuten till ett historiskt skeende som sträcker sig över 750 år. Stockholms 

domkyrkoförsamling är till antalet invånare en liten församling i Svenska kyrkan, och den anses till 

och med vara glesbefolkad i jämförelse med andra innerstadsförsamlingar.51 Det som skiljer 

församlingen mot andra glesbefolkade församlingar i Svenska kyrkan är att det i församlingens 

geografiska område finns flera samhällsfunktioner som representerar Sverige på olika sätt. Bland 

dessa finner vi Kungliga slottet, riksdag och regering med departementen, Svea hovrätt och Högsta 

domstolen. Det finns också kultur i form av den Kungliga Operan, Konserthuset, många museer, 

samt Svenska Akademien och Kungliga Musikaliska akademien. I församlingen finns det också ett 

omfattande kommersiellt utbud och större mötesplatser som Sergels torg och Kungsträdgården. 

Här finns också Sveriges största trafikknutpunkter för tunnelbana, pendeltåg, bussar och fjärrtåg; 

Centralstationen, T-centralen och Cityterminalen. Storkyrkoförsamlingen har hundratusentals 

människor som dagligen är i direkt eller indirekt kontakt med dem och som man ser som sin uppgift 

att vara kyrka med och för, samtidigt som man är kyrka för de 5500 personer som bor inom det 

geografiska området. 52 

Utöver det centrala läget som Storkyrkan befinner sig på är det en historiskt intressant plats för 

en bred allmänhet. Kyrkan beskrivs vara en historisk brännpunkt för Stockholms och Sveriges 

 
49 Pettersson 2004, s.88 
50 Församlingsinstruktion för Stockholms domkyrkoförsamling, s.3 
51 Församlingsinstruktion för Stockholms domkyrkoförsamling, s.3 
52 Församlingsinstruktion för Stockholms domkyrkoförsamling, s.4 
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historia53, där kungliga kröningar, begravningar och vigslar tagit plats och den svenska 

reformationen hade sin startpunkt. Rummet framhäver sin betydelse i svenska reformationshistoria 

i en inskription som beskriver det vara platsen där Olaus Petri förkunnade evangeliet på svenska 

för första gången år 1523.54 Storkyrkan nämns som en sevärd attraktion i alla guideböcker om 

Stockholm, vilket resulterar i den stora strömmen människor som tar sig till kyrkan varje år. 

Församlingens tre kyrkor beskrivs i församlingsinstruktionen som en “andlig rastplats där man 

stannar till för att sörja och dela sin oro med annan människa. Ofta är dessa engångsmöten som 

aldrig upprepas.”55 Det finns en självförståelse av Storkyrkans särställning i samband med större 

kriser och katastrofer, där kyrkorummet har funktionen av att vara en nationell samlingsplats, “en 

tidlös plats för samhörighet”.56 Ett exempel är en extrainsatt minnesgudstjänst i Storkyrkan med 

anledning av utrikesminister Anna Lindhs död 11 september 2003.57 Att ha en sådan funktion 

kräver en uppmärksamhet på händelser och förändringar som sker i omvärlden.  

När jag påbörjar min studie befinner sig Storkyrkan mitt i en sådan förändring. Den stora 

strömmen besökare finns inte längre och gudstjänsterna har ställts in till följd av biskop Andreas 

Holmbergs direktiv om att församlingarna inte ska kalla till gudstjänst. Samtidigt finns det ett yttre 

hot mot människors hälsa Men utifrån mottot som spred sig nationellt i Svenska kyrkan under 

våren, “Vi ställer inte in. Vi ställer om.”58, försöker man skapa andra möjligheter för människor att 

vara kyrka. 

Samtidigt är situationen radikalt annorlunda mot vad Svenska kyrkan blivit van vid i samband 

med tidigare katastrofer, beskrivna bland annat av Per Pettersson.59 Istället för att människor samlas 

i kyrkorummet är människor nu förhindrade att samlas där. Vad gör församlingen då? Vad ställde 

Storkyrkan om till under påskens dynamiska vecka och hur gestaltades det i kyrkorummet? På vilket 

sätt syns den religiösa normaliteten i denna kris? 

 

  

 
53 Krook 2006, s.11 
54 Glase 1997, s.16 
55 Församlingsinstruktion för Stockholms domkyrkoförsamling, s.4 
56 Församlingsinstruktion för Stockholms domkyrkoförsamling, s.4 
57 Hemsida Sveriges radio: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=288403 (Hämtad 
2020-05-19) 
58 Hemsida Svenska kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/corona (Hämtad 2020-05-27) 
59 Se Per Pettersson 2000; 2004; 2013. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=288403
https://www.svenskakyrkan.se/corona
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3 Fem aspekter av Storkyrkans kyrkorum 

Med hjälp av den grundläggande frågan “Vem använder rummet och hur?”60 kommer jag att 

presentera och analysera det empiriska materialet. Detta kommer att ske genom en tematisk 

uppdelning av materialet i fem delar. Dessa teman har växt fram i arbetet med materialet och visar 

på fem centrala aspekter av Storkyrkans kyrkorum under observationsperioden. Först kommer 

avsnittet Omställning som handlar om hur Storkyrkan gör en omställning i sin verksamhet och hur 

det påverkar medarbetarnas sätt att vara kyrka med församlingen. Därefter följer avsnittet Kyrkan 

är öppen, som handlar om kyrkorummets tillgänglighet och människors möjlighet att ta del av det 

rummet har att erbjuda i en orolig tid. Det tredje avsnittet, Det virtuella rummet, reflekterar kring hur 

Storkyrkans kyrkorum vidgades till att finnas på internet under studien och hur detta kom till 

uttryck. Avsnitt nummer fyra, Relationellt rum, handlar om hur kyrkorummet attraherar, drar till sig 

eller intresserar människor på olika sätt. Exempel på detta är antingen genom materialitet i form av 

kyrkorummets inventarier, andlighet som kommer till uttryck på olika sätt eller genom tidigare 

möten med kyrkorum. Det femte och sista avsnittet, Påsk och pandemi, reflekterar över de teologiska 

implikationer som det empiriska materialet, som samlas in mitt i en kris, får genom påskens narrativ. 

3.1 Omställning 

Som kyrkvärd är jag med och samordnar gudstjänstvärdarna i evangelieprocession,  

läsningar och de, och det blev ju tvärt slut. Tvärt slut, och det var [Präst 1] som skulle ha gudstjänsten [på 

palmsöndagen] och liksom bara föll på, och det var inom några dagar i och för sig för vi hade tänkt vi skulle ha 

gudstjänsten men vi skulle inte ha nattvarden eller kyrkkaffet men i övrigt skulle det fungera bra. Och sen […] så 

kom det ett brev att vi inte skulle ha [gudstjänster] [...] sen funderade jag om jag kommer gå nästa gång. Och det 

blev… jag tycker det blev väldigt konstigt. Jag pratade med flera av några gudstjänstvärdar och så speciellt en som 

var väldigt arg att det inte var och att vi inte kunde spela in och varför kunde vi inte göra alltihopa så och då sa jag 

“då vet jag det, nu har jag fått vad du sa så ska jag skicka det till [domprosten]” [...] vi gjorde precis vad vi kunde. 

Men det kändes inte bra… Dels att inte kunna fira gudstjänst.61 

På detta sätt beskriver kyrkvärden och kyrkorådsledamoten, som fortsättningsvis kommer kallas 

Kyrkvärd, hur hens arbetsuppgifter i kyrkorummet har förändrats utifrån Folkhälsomyndighetens 

restriktioner om att offentliga sammankomster i grupper om fler än femtio personer inte får samlas, 

samt biskopens uppmaning om att församlingar i Stockholms stift inte ska samla människor till 

gudstjänst. Hen vittnar om en besvikelse över att inte kunna fira gudstjänst och att uppdraget som 

kyrkvärd har stannat av helt. Utifrån det empiriska materialet kommer omställningen i Storkyrkan 

särskilt till uttryck i medarbetarnas förändrade arbetsuppgifter där det är de inställda gudstjänsterna 

som påverkat allra mest.  

 
60 Törnvall 2008, s.365 
61 Intervju med Kyrkvärd, 2020-04-07 
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Den inledande frågan som jag ställer mig utifrån Storkyrkans omställning är vad som händer 

med församlingens grundläggande uppgift i relation till de inställda gudstjänsterna. Under normala 

förhållanden, utan en pandemi som avgör förutsättningarna, sker uppgiften att fira gudstjänst 

utifrån de bestämmelser som finns i Kyrkoordning för Svenska kyrkan; varje församling ska fira 

huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag.62 Kyrkoordningens femte avdelning Gudstjänst, 

beskriver gudstjänsten som församlingens gåva och uppgift, men i denna situation har gåvan tagits 

ifrån den gudstjänstfirande församlingen och gjort att uppgiften att fira gudstjänst fått ses över. 

Församlingen, representerad av församlingsbor och förtroendevalda, har ett gemensamt ansvar att 

den grundläggande uppgiften – fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 

mission – fullföljs.63 Om vi förstår gudstjänsten som ett samlande nav för församlingens 

verksamhet och kyrkolivets centrum64, hur ställer Storkyrkan om för att fullfölja sitt uppdrag? 

Medarbetarnas egna reflektioner kring omställningen kommer till uttryck på olika sätt. Alla 

vittnar om att det blivit en stor förändring i arbetet, men det blir också tydligt att det finns en vana 

och beredskap att arbeta under förhållanden utöver det normala, eller “ad hoc”65 som Präst 2 

beskriver nedan. 

När vi hade vår biskopsvisitation [för fem år sedan] och fick lite på tafsen […] Mm, det var mycket som var ad hoc 

här, och ja svarade vi med stolthet. Det är mycket som är ad hoc här, för att världen ser ut så och vi har en ständig 

beredskap.66 

Att arbeta utifrån inställningen att befinna sig i ständig beredskap sätter en grundad tillit inför en 

situation som i stunden kan upplevas som utom kontroll och att man “inte hetsar upp sig” som 

Präst 2, domkyrkokaplan och sittande i församlingens interna “coronagrupp”, beskriver i intervjun. 

I intervjun med en diakon i församlingen förstår jag det som att det var denna ad hoc-inställning 

som gjorde att en omställning i det diakonala arbetet kunde bli möjlig: 

Apropå att vi är ad hoc, [fanns det] inga modeller att gå in i, det fanns inga register att söka på, det fanns inga “så 

här gör vi” utan det var bara utifrån enskilda medarbetare som tog egna initiativ och körde på.67 

Jag förstår medarbetarna som att det alltid finns en beredskap för församlingens medarbetare att 

handla eller agera oavsett om man befinner sig i kris eller ej. Dessa reflektioner, påminner mig om 

den rörelse som Holmberg noterar i det empiriska materialet för sin fallstudie i Kyrka i nytt landskap 

(2019). Han beskriver en rörelse från självtillräcklighet och kontroll till beroende och tillit.68 Denna rörelse 

märks i hur församlingarna i studien delar uppfattningen att livet i den lokala kyrkan är präglat av 

 
62 KO, Femte avd. 17 kap. Gudstjänstliv. 3§. 
63 KO, Andra avd. 2 kap. Församlingens uppdrag. 1§. 
64 KO, Femte avd. 17 kap. Gudstjänstliv. Inledning. 
65 Ad hoc definieras enligt SAOL “för detta särskilda ändamål” 
66 Intervju med Präst 2 2020-04-07 
67 Intervju med Diakon 2020-04-09 
68 Holmberg 2019, s.315–320 
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att samverka med andra aktörer utanför kyrkan; det oväntade, bristen på kontroll och det 

oförutsägbara. Det liknar den situation som medarbetarna i Storkyrkan befinner sig i, där 

restriktioner om social distansering och den inställda verksamheten till följd av det, tydliggör en 

beredskap som redan fanns i ovan nämnda ad hoc-inställning. Holmbergs studie visar att 

församlingarna söker sig till att samverka med aktörer i civilsamhället samt härbärgerar och bejakar 

okontrollerbara inslag i församlingsarbetet. På ett liknande sätt ser jag utifrån mitt empiriska 

material att Storkyrkan aktivt gav plats för de rådande omständigheterna och ställde om 

verksamheten för att göra någonting nytt. Denna rörelse visar hur kyrkan anpassar sig och sitt 

arbete till att verka i ett nytt landskap med ett förändrat samhälle, förutsättningar och livsvillkor.69 

Det förändrade samhället Holmberg vill visa på har att göra med att Sverige har blivit en 

mångkulturell och mångreligiös kontext. I ljuset av covid-19-pandemin förnyas landskapet igen, 

men det är för tidigt att säga till vad. 

Under omständigheter som utmanar till omställning skapas det möjligheter för reflektion över 

arbetet man gör. Ett exempel på en sådan reflektion lyfts i en av intervjuerna där den som brukar 

vara gudstjänstledare börjar reflektera över det man vanligtvis brukar göra. 

Och sen en utav våra trognaste anhängare mötte jag igår och hon sa “det var så fint i söndags, det var så fint så fint, 

var det!” [skratt] och så tänkte jag “jaha, varför firar vi så mycket mässa då om det här är så fint så fint?” 

[skratt] Det sa jag inte.70 

Vad var det man gjorde som var så fint på palmsöndagen, när gudstjänsterna var inställda?71 Denna 

typ av självreflektion hos medarbetarna är ett resultat av omställningen. Med det menar jag att när 

medarbetarna väljer att prova någonting nytt eller gör en omställning utifrån de förutsättningar som 

finns, skapas det rum och möjligheter för nya sätt att se på det man gör. Vad är det man gör nu 

som uppskattas särskilt i den rådande situationen och på vilket sätt skiljer det sig från vad man 

vanligtvis brukar göra? 

Ett återkommande moment i det empiriska materialet är att det uppstod vad jag uppfattade som 

spontana andakter på lite olika platser i kyrkorummet. Platserna för dessa var antingen vid 

ljusgloben, från predikstolen eller från mittgången i höjd med predikstolen. Andakterna leddes av 

präster och de andakter som uppstod vid ljusgloben72 följde en ordning som jag själv är bekant 

med från min tid i sommarteamet. Ordningen bestod av psalm, textläsning, bön med ljuständning, 

Herrens bön och bön om välsignelse och avslutningsvis en psalm. Deltagandet i de spontana 

andakterna varierade. Vid ljusgloben kunde det vara tre personer samlade och om andakten tog 

plats från predikstolen kunde det sitta upp till tio besökare i bänkarna. De spontana andakterna 

 
69 Holmberg 2019, s.320 
70 Intervju med Präst 2 2020-04-07 
71 För mer om palmsöndagens och påskdagens gudstjänster se avsnitt 3.5 Påsk och pandemi. 
72 Ljusgloben i Storkyrkan invigdes 1972 och symboliserar världen med ett tomt kors i guld hängande i globens 
centrum. Glase 1997, s.27 
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skapade rörelse i rummet. Istället för att Storkyrkan stod tom och stilla till följd av de inställda 

gudstjänsterna, fanns det ändå liv och aktivitet som indikerar att rummet brukas till sitt primära 

syfte, att fira gudstjänst. Andakterna blev ett medel som medarbetarna kunde kommunicera med 

besökarna genom. Andakterna blev också knutna till platser och föremål i rummet som visar på att 

materialiteten också är en del av hur kyrka görs.73 

För att exemplifiera vad jag menar med detta kan jag återge en andakt som tog plats under 

långfredagen. Altaret var avklätt denna dag, med endast ett krucifix av trä och ett ljus som var tänt. 

Framför altaret stod en vas med fem nejlikor som skulle påminna om Jesus fem sår. I rummet 

befinner sig en blandning av människor som antingen satt i bänkarna eller gick runt och tittade. 

Strax innan klockan slog 15.00 gick domprosten upp i predikstolen och läste långfredagens 

evangelietext74. När läsningen kom fram till den nionde timmen, då Jesus gav upp andan på korset, 

gick en vaktmästare fram till ljuset på altaret och släckte det. Det ensamma ljuset på altaret har stått 

tänt hela veckan och fungerade som en konstant, en låga om ett hopp som fortfarande finns. 

Dramatiken på Golgata förflyttades in i kyrkorummet just i den stunden. Hela rummets stämning 

förändrades och Jesus död gestaltades på ett påtagligt sätt. Återkommande under mina 

observationer ställer jag mig frågan om vad som räknas som gudstjänst eller ej. Kyrkoordning för 

Svenska kyrkan beskriver att gudstjänsten “är kyrkolivets centrum, där församlingen möter Gud i 

Ordet och sakramenten”75. Utifrån Kyrkoordningen kan vi förstå det som att med liturgiska uttryck 

och evangelieläsning fick de samlade i Storkyrkan under långfredagen möta Gud i Ordet. Det kan 

beskrivas som en gudstjänst som tog plats utifrån de förutsättningar som gavs.  

När ljuset släcktes på långfredagen märktes det att den lilla lågan som syntes allra längst bort på 

altaret i öst, inte längre fanns där. Istället stod det släckta ljuset kvar framför ett krucifix av trä. 

Denna typ av materialitet, läsningen från predikstolen och det lilla ljuset som släcks, påverkar och 

samverkar med de människor som befann sig i rummet. Kristina Helgesson Kjellin beskriver att 

olika rums materialitet kan ses vara aktörer som människor samverkar med.76 Ett exempel är hur 

rum och föremål begränsar eller möjliggör olika typer av verksamhet. I Skärholmens församling, 

som Helgesson Kjellin studerar, står kyrkorummets dörrar upplåsta varje dag och ger människor 

möjlighet att uttrycka sin kristna tro på det sätt man själv önskar.77 På samma sätt får medarbetarna 

i Storkyrkans liturgiska uttryck en materiell betydelse som besökaren också får del av utifrån sin 

närvaro i kyrkorummet. Materialiteten kan förstås som någonting som handlar och påverkar 

människor, särskilt besökaren utifrån ovannämnda exempel som inte var det handlande subjektet i 

andakten.  

 
73 Helgesson Kjellin 2016, s.129 
74 Matt 27:32–56 
75 KO, Femte avd. 17 kap. Gudstjänstliv. Inledning. 
76 Helgesson Kjellin 2016, s.129 
77 Helgesson Kjellin 2016, s.139 
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Ett sätt att göra kyrka kommer också till uttryck i intervjun med informanten Kyrkvärd som vi 

mötte tidigare i avsnittets början. Omställningen har möjliggjort för människor i kyrkorummet att 

själva bruka rummet för att uttryck sin kristna tro och fira gudstjänst. 

Man gör nästan sina egna små gudstjänster faktiskt, jag har med mig psalmboken och suttit i kyrkan och läst 

texterna som så och mycket sker ju i reflektionen på något sätt och det är ju liksom att göra någonting bra utav 

det…78 

Kyrkvärd uttryckte i början av avsnittet sin besvikelse över de inställda gudstjänsterna. I detta citat 

uttrycker hen dock möjligheterna som varje besökare och kristen har att själva skapa sina stunder 

av att tjäna Gud. Kyrkvärd beskriver situationen som att det är genom den egna reflektionen som 

det sker någonting och att mitt i den rådande krisen ändå finns möjlighet till att göra någonting bra 

utav det. Även om gudstjänsten går att definiera på olika sätt, till exempel med Jesus löfte om “Där 

två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”79, är den enskilda gudstjänsten i 

kyrkorummet en gudstjänst som tar plats bland andra. Jag tänker då att denna individ inte är ensam 

i den stunden, utan är en del av kyrkan som Kristi kropp. Gudstjänsten har en identitetsskapande 

funktion som undervisar människan om vad det innebär att vara kyrka och den lärande funktionen 

av att låta deltagarna öva sig i vad kyrkan är till för.80 I ljuset av detta blir förståelsen av gudstjänsten 

som navet i församlingslivet mycket tydligare och även om den gemensamma gudstjänsten som 

man är van att fira den inte går att genomföra är den enskilda gudstjänsten identitetsskapande och 

ett upprätthållande av att vara kyrka. 

Storkyrkans omställning kom till uttryck på flera andra sätt under observationerna, utöver det 

förändrade gudstjänstfirandet och andakterna eller gudstjänsterna som tog plats i kyrkorummet. 

Det informanten Diakon berättar för mig i vår intervju är hur man måste ställa om genom att hitta 

den som riskerar att hamna i kroppslig och själslig nöd. I media har riskgruppen 70+ lyfts som 

särskilt utsatta. Diakon poängterar att det finns och har funnits andra riskgrupper, (asylsökande 

flyktingar, hemlösa och människor med psykisk sjukdom för att nämna några), som fanns innan 

coronaviruset började spridas och att utsattheten till följd av den sociala distanseringen även 

drabbar dem. Kyrkan har till uppdrag att finnas till för människor i nöd. Under den rådande 

situationen är behoven ännu större än vad de redan är under normala förhållanden.  

Diakon beskriver att när de arbetsuppgifter hen vanligtvis brukar ha har lagts på is till följd av 

pandemin, har nya arbetsuppgifter tagit fart. En sådan uppgift blev att samordna församlingens 

matlådeutlämning. Denna verksamhet kom till tack vare människor inom näringslivet som valt att 

stötta restauranger under krisen genom att kockarna får möjlighet att laga mat. Maten som lagas 

behöver dock ätas upp. Stockholms domkyrkoförsamling sågs som en möjlig samarbetspartner och 

 
78 Intervju med Kyrkvärd 2020-04-07 
79 Matt 18:20 
80 Borgehammar 2019, s.110 
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distributör av maten tillsammans med Frälsningsarmén, Stadsmissionen samt ett sjukhus. Svenska 

kyrkan sågs som en aktör i samhället. Denna verksamhet blir ett tydligt exempel på hur 

medarbetarna jobbar ad hoc, och snabbt sökte igenom sina nätverk och kom i kontakt med 

människor som befann sig i isolering inom församlingens gränser.  

Storkyrkans omställning kom också till uttryck genom att man publicerade andakter på nätet för 

att möjliggöra för församlingen att ta del av Storkyrkans gudstjänstliv under isoleringen. Denna typ 

av media uppstod till följd av att människor inte har någon möjlighet att komma till Storkyrkan. 

Omställningen i detta läge blir att kyrkan kommer hem till församlingsborna genom det virtuella 

kyrkorummet. Materialiteten får en digital dimension.81 Utifrån ett tjänsteteoretiskt perspektiv 

skapar producenten bredare möjligheter till den brukaren som får en än större tillgänglighet till den 

tjänst man vanligtvis har tillgång till. 

Tillgängligheten syns inte enbart på internet. Under observationerna märker jag att det i 

kyrkorummet alltid finns någon form av medarbetare tillgänglig. Ofta syns präster och diakoner 

röra sig i rummet och vaktmästarna fanns till hands vid vaktmästardisken, oberoende av hur många 

eller få besökarna var. 

Vi har ju ändå en öppen kyrka, personal kvar och folk kan komma och strömma igenom och på så vis är vi väldigt 

lyckligt lottade. Även om det är väldigt annorlunda så är det ju inte totalt stängt.82 

Präst 1, domkyrkokaplan, beskriver i intervjun att närvaron av medarbetarna visar på att det finns 

resurser att hålla kyrkan öppen och att finnas till för besökarna som kommer dit. Närvaron 

möjliggör att det sker fler möten människor emellan, att rummets materialitet förstärks genom att 

fler kommer i kontakt med det och att det sänder signaler till alla som vistas i rummet. Präst 2 

nämner att “vare sig om man har grön eller svart skjorta, det kan betyda någonting, även om man 

inte gör något annat än nickar.”83 Genom närvaron visar medarbetarna att människor har kommit 

in till ett rum som lever, är i rörelse och som är i bruk. Nickningen markerar till besökaren att hen 

är välkommen och sedd. 

Vi har [en] viktig symbolfunktion, både det öppna kyrkorummet och vi som representerar kyrkan vare sig man är 

kyrkvärd, diakon, präst eller vaktmästare. Att vi är inte rädda. Den vanligaste repliken Jesus säger är “Var inte 

rädd”.84 

Utifrån detta citat kan vi tolka att kyrkan som organisation och som byggnad har en viktig 

symbolfunktion av att vara en närvaro i en orolig tid med en oviss framtid. Medarbetarna använder 

sig utav rummet för att visa på denna symbol av att stå kvar och att man inte är rädda, för att Jesus 

har uppmanat människorna att inte vara det. Symbol kan i detta fall förstås som ett tecken på eller 

 
81 För en mer djupgående analys av det virtuella rummet se avsnitt 3.3 Det virtuella rummet 
82 Intervju med Präst 1 2020-04-07 
83 Intervju med Präst 2 2020-04-07 
84 Intervju med Präst 2 2020-04-07 
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en bild för någonting85, i detta fall har kyrkan funktionen av att vara ett tecken på eller en bild av 

Guds närvaro i samhället. 

Storkyrkans omställning var tydlig på flera sätt under observationstillfällena, men det viktiga var 

att kyrkan fortsatte hållas öppen. 

3.2 Kyrkan är öppen 

Det är en solig palmsöndag som jag promenerar över Vasabron mot Gamla stan och Storkyrkan. 

Få människor är ute och rör sig på gatorna och det är knappt några bilar som är ute på vägarna. 

För det är inte en vanlig söndag, det är en söndag mitt i en pandemi och samtidigt är det söndagen 

som ska inleda kyrkoårets största högtid, påsken. Jag vet inte vad som väntar när jag närmar mig 

Storkyrkan för mitt första observationstillfälle. När jag kommer fram till trappen som leder upp till 

porten möts jag av tre skyltar utanför kyrkan, en som informerar om de inställda gudstjänsterna, 

men på två andra tydligt placerade skyltar står det även “Kyrkan är öppen. Bön, musik, ljuständning. 

Öppet alla dagar kl 09-16.” När jag går upp för trappen till den uppställda porten och jag märker att 

man valt att även ställa upp porten in i kyrkorummet i vapenhuset så man ser rakt in i kyrkorummet 

när man närmar sig porten till kyrkan. En mycket inbjudande känsla och det första blicken fastnar 

vid är det enda ljuset som står på huvudaltaret längst bort i öst. Då börjar klockringningen. 

 

“Kyrkorummet är främst ett gudstjänstrum. Det syftar till att skapa förutsättningar för Svenska 

kyrkans olika gudstjänster, för människors stillhet och andakt.”86 Så beskrivs kyrkorummets syfte i 

biskopsbrevet “Det heliga rummet” (2001). Det finns bestämmelser om kyrkorummets 

tillgänglighet i Kyrkoordning för Svenska kyrkan som handlar om hur byggnaden skall hållas 

tillgänglig för allmänheten.87 Detta handlar om människors möjlighet att få tillgång till 

kyrkorummens kulturhistoriska arv vilket gör att det blir en del av församlingens uppdrag att låta 

detta rum vara öppet.  

Det första som jag möter under mina observationer var informationen om att kyrkan var öppen. 

Till skillnad från andra kyrkor i andra länder88 och till skillnad från andra rum i samhället är kyrkan 

i Sverige ett rum som fortfarande har öppet. Jag samtalade med informanten Vaktmästare om 

besöksstatistiken för denna period jämfört med fjolårets. Siffrorna visar en kraftig minskning av 

besökare, men att det fortfarande är människor som besöker Storkyrkan under Stilla veckan och 

påsken. 

 
85 SAOL “symbol” 
86 Det heliga rummet 2001, s.8 
87 KO, Tionde avd. 40 kap. Kyrkobyggnader. 2§. 
88 Hemsida CNN: https://edition.cnn.com/2020/03/14/world/churches-mosques-temples-coronavirus-
spread/index.html (Hämtad 2020-05-13) 

https://edition.cnn.com/2020/03/14/world/churches-mosques-temples-coronavirus-spread/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/14/world/churches-mosques-temples-coronavirus-spread/index.html
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“Är det någon plats som ska ha öppet så är det ju en kyrka.”89 Det är Vaktmästarens ord från 

vår intervju under dymmelonsdagen när hen berättar för mig om vaktmästeriets rutiner och 

uppgifter som har fått genomgå en omställning. Vanligtvis brukar man ansvara för att ställa fram 

och ställa undan inför olika verksamheter och gudstjänster men under denna tid försöker man 

istället hitta andra arbetsuppgifter i form av rensning och städning, men också som den tidigare 

nämnda närvaron i rummet och som representanter för vad kyrkan symboliserar. Storkyrkan höll 

öppet som vanligt90 under Stilla veckan och påsken 2020, vilket är en signal som visar på en vilja 

till normalitet och tillgänglighet. “Precis som med alla andra kriser, allt från Estonia och framåt i 

modern tid att kyrkan finns när allting annat skiter sig”91 beskriver Präst 2. Kyrkan står kvar. Citatet 

vittnar om att det finns en förståelse för kyrkans identitet som den som står kvar. Denna teologiska 

aspekt av kyrkorummet handlar om att det symboliserar en trygg plats att söka skydd på. Det öppna 

kyrkorummet knyts även till diakonin i församlingsinstruktionen, där diakoni beskrivs som 

gästfrihet, till exempel att hålla lokalerna öppna och välkomna besökare.92 Diakoni är att hålla öppet 

under en tid av kris och oro där många andra rum tvingas hålla stängt. Rummet är också annorlunda 

dessa dagar, berättar informanten Diakon. Om någon är ute efter lugn och tystnad är det nu man 

ska besöka kyrkorummet, annars kan det lätt upplevas som en gympasal när det är så mycket turister 

där. Diakon beskriver också att kyrkorummet i den rådande situationen kan innebära någonting 

särskilt för människor som inte hittat till kyrkan tidigare:  

Kyrkan har tack vare vår personal och så kunnat ha öppet, de flesta kyrkor vad jag förstår. Så betyder ju det rummet 

som en fristad kanske för nya grupper, någonting nytt, någonting tryggt.93  

Samhällets kollektiva tystnad och oro, eller “oroslugn” som Präst 2 kallar det i vår intervju94, kan 

generera känslor och tankar hos människor som gör att man söker sig till denna typ av rum. Tidigare 

erfarenheter eller möten med en kyrka eller föreställningar av vad kyrkan är eller gör kan vara 

avgörande för om en människa slås av tanken att besöka ett kyrkorum. Utifrån ett tjänsteteoretiskt 

perspektiv blir det särskilt tydligt att om en människa har bra eller dåliga erfarenheter av möten 

med kyrkan påverkar personens inställning till ett eventuellt kyrkobesök. Men det öppna rummet 

sänder fortfarande signaler om att det är ett tillgängligt rum, öppet för den som vill ta sig in. 

Hur interagerade människorna med det öppna kyrkorummet? På alla möjliga sätt, visar det sig 

utifrån observationerna och intervjuerna. I en tid av kris blir det tydligt att den kyrkliga 

gemenskapen inte enbart är till för medlemmar i Svenska kyrkan utan för alla som är i behov av ett 

 
89 Intervju med Vaktmästare 2020-04-08 
90 Hemsida Stockholms domkyrkoförsamling: 
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/kontakt-/-oppettider-/-hitta-hit (Hämtad 2020-05-
11) 
91 Intervju med Präst 2 2020-04-07 
92 Församlingsinstruktion för Stockholms domkyrkoförsamling, s.8 
93 Intervju med Diakon 2020-04-09 
94 Intervju med Präst 2 2020-04-07 

https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/kontakt-/-oppettider-/-hitta-hit
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öppet rum när det är många som har stängt. Hos besökarna kunde jag se att människor kom in i 

kyrkorummet och gjorde framför allt tre saker: tände ljus, gick runt och tittade i rummet samt satte 

sig i bänken. En större majoritet av de som besökte kyrkorummet stannade någon gång upp vid 

ljusgloben och tände ljus. De som vandrade runt i rummet gick fritt omkring och de flesta tog en 

tur bort till monumentet av Sankt Göran och draken i den nordöstra delen av kyrkan.95 De 

människor som satt i bänkarna fanns lite överallt i kyrkorummet. Främst satte de sig med blicken 

riktad mot öst och mot högaltaret, men vissa satte sig också i bänkarna i den norra delen av rummet 

eller i den södra delen. De som satt i bänkarna spenderade längre tid i kyrkorummet än de som 

vandrade runt och tittade på föremålen. Några satt med böjda huvuden, en mamma satt och 

ammade sitt barn medan det var en textläsning i predikstolen och andra satt bara tysta och tittade 

runt omkring sig. Ett fåtal satte sig också i bänkarna vid entrén under orgelläktaren för att antingen 

samtala, vänta på någon eller för att titta på ljusgloben som är belägen ett fåtal meter därifrån. Vissa 

kom in själva och andra kom in med sällskap.  

Kyrkorummet har också förberetts av medarbetarna för möjligheten att skriva bönelappar vid 

två olika stationer, en vid ljusgloben och en i Olaus Petri-kapellet, beläget i kyrkans sydöstliga hörn. 

Stationen i Olaus Petri-kapellet är ett fast inslag i kyrkorummet, men platsen i anslutning till 

ljusgloben är ett nytillkommet inslag. Kanske ger det människor som inte vill gå långt in i 

kyrkorummet en möjlighet till att skriva några rader. De förböner som lämnats på det gamla altaret 

i sten ligger helt öppna för beskådan. Det räcker med en snabb blick över dem för att se vad 

människor särskilt ber för just nu. För att pandemin skall ta slut, för att vi ska få stopp på covid-

19, för familjemedlemmar. De är skrivna på olika språk och några lappar har blivit inkilade mellan 

altaret och väggen så pass att de knappt syns. Det finns också möjlighet att plocka på sig ett bibelord 

på svenska eller engelska ur dopfunten. Dessa inslag, likt ljuständningen, är aktiverande för 

besökaren och bjuder in till att vara med och konkretisera sitt besök. Med detta menar jag att en 

besökare som går in för att titta, men utan att aktivt ta i någonting eller röra vid rummet, kanske 

inte får samma band som en som gör någonting konkret i kyrkorummet. Exempelvis en person 

som sätter sig ned och tittar runt får fysisk kontakt med rummet genom kyrkbänken. Dock händer 

det någonting ändå när besökare och medarbetare kliver in i det öppna kyrkorummet. När de gör 

det kliver de in med hela sig själva vilket gör att de blir en del av det sammanhang som råder i just 

den stunden. Handlingen, att gå in i Storkyrkan, blir en del av den teologi som skapas på kyrkgolvet 

där och då. 

 
95 Det medeltida monumentet, från 1489, räknas som ett av Nordeuropas finaste verk i trä och donerades till kyrkan 
av Sten Sture d.ä. och hans fru Ingeborg Thott. (Glase 1997, s.10) 
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En man kommer med bestämda steg in i kyrkorummet och lägger slantar i bössan för att tända ljus 

i ljusgloben. Han tänder två ljus och sätter sig ned på bänken i närheten och tittar på ljusgloben. Han 

sitter där i tio minuter innan han reser sig upp och lämnar rummet.96 

Citatet är ett utdrag ur mina fältanteckningar och är en av de sista noteringar jag gör innan jag 

avslutar mina observationer i Storkyrkan. Jag tror att observationen fastnade särskilt för att 

mannens syfte med sitt besök upplevdes så tydligt. Kyrkorummet hade någonting som han kunde 

ta del av just när han ville ta del av det. Ett rum dit besökaren kan få komma på sina egna villkor. 

Jag minns då ett annat möte jag hade med en kvinna i 40 årsåldern tillsammans med två barn i 10–

12 årsåldern från Sundbyberg som var på väg att lämna rummet. 

Vi var kissnödiga [skrattar] vi ville låna toaletten och sen så såg vi ljusen där inne så tände vi ett ljus också när vi 

ändå var där inne, för morfar och farfar.97 

Att Storkyrkan höll öppet gjorde det möjligt för människor att låna toaletten, men att det även 

fanns en möjlighet till att tända ljus bjöd in till att göra någonting mer utav tiden som spenderades 

i rummet. Besöket resulterade i någonting mer utöver det som var syftet. Per Pettersson beskriver 

det här mervärdet på ett bra sätt och hur det hör samman med frågan om kvalitet av en tjänst: 

“Hög kvalitet uppnås i de kyrkliga tjänsterna om de kombinerar en upplevelse av en relation till det 

transcendenta, det “heliga”, med en upplevelse av personlig närhet och samband med det egna 

livets vardag, det immanenta.”98 

Ljuständning har en lång historia i den kristna traditionen, men det var inte förrän 1968, i 

samband med Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Uppsala, som bruket togs till Sverige.99 

Praktiken har sedan dess spridit sig och möjligheten till ljuständning finns numera i nästintill alla 

kyrkorum. Utifrån samtalen med besökarna inser jag att de som tände ljus i kyrkan berättade gärna 

om det, att det var en av de sakerna det gjorde under sitt besök oavsett om besöket var planerat 

eller ej. Informanten Vaktmästare har god uppsyn över de människor som kommer in i Storkyrkan, 

och hen beskriver att nästan alla besökare tänder ljus. Ljuständningen är en praktik som är 

tillgänglig för en bred skara och i oron kring coronautbrottet kanske det är ett möjligt medel för 

människor att hantera sina tankar och känslor kring ovissheten som präglar världen. 

Det öppna rummet och omställningen har på ett särskilt sätt lyft fram rummets transcendenta 

aspekter mitt i krisen. Människor söker sig till rummet för bön och stillhet. Men det blir också 

tydligt hur vardagen och det världsliga fått mer utrymme i Storkyrkan under observationerna. 

Medarbetarna beskriver gärna rummets vardaglighet med bilden av ett vardagsrum. Ett rum där 

människor får känna sig som hemma, möjlighet till återhämtning och vila. Vad kyrkorummet 

betyder just i den där tiden beskrivs bland annat i relation med historien. 

 
96 Fältanteckningar 2020-04-13 
97 Intervju med kvinna i 40 årsåldern 2020-04-12 
98 Pettersson 2004, s.79 
99 Fallberg Sundmark 2018, s.250 
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Ungefär som under pest- och koleratiden. Att det finns ett rum och vi har försökt så länge och så mycket som 

möjligt ha som vanligt. [...] Så att ha ett rum som ett vanligt rum där jag kan få komma och sitta utan en massa 

förbudsskyltar, där jag kan få sitta och tänka över utan att allt det här andra coronabruset som är, att det har 

varit en trygghet och ett skydd ända sen pesten och kolerans tider.100 

Jag förstår det som att det finns en längtan i citatet från intervjun med Präst 2. En längtan att som 

medarbetare möjliggöra någon form av vardag för besökarna, i en tid där ingenting är som det 

brukar. Kyrkorummets betydelse beskrivs som ett vanligt rum och som vi kunde se i det förra 

avsnittet ville även församlingsmedlemmar det, genom att fortsätta komma till söndagens 

gudstjänst.  

Och samtidigt då som det här är det andliga rummet, så som det här är ett annorlunda rum och tidlöshetens rum, så 

är det också ett vanligt rum. De två vaktmästare som jobbade i lördags och söndags de frågade, för hade ingenting att 

göra sade dem då, får vi lov och dammsuga för vi tänkte klättra upp på diverse gravar och annat plotter i öster med 

dammsugaren, “kan vi göra det på lördag och söndag eftermiddag?” Då sa jag det är jättebra för då händer det 

någonting, dels får vi äntligen städat där, där vi inte har städat på tio år, och samtidigt så visar vi att det här är 

visserligen heligt och annorlunda, men här städar vi också här är det liksom vardaglighet kombinerat med tidlöshet 

och det är också lite viktigt…101 

Vanligheten och vardagligheten, det immanenta, kan bli ett möte med det transcendenta. 

Dammsugning, plock och rens blir händelser som även kommer besökaren till dels. Det finns en 

dynamik mellan det heliga och vardagliga som det öppna kyrkorummet bjuder in besökaren att ta 

del av. Besökaren som möter eller hör vaktmästaren som dammsuger bakom ett gravmonument 

blir en del både av kyrkorummets vardaglighet och helighet. 

Under mina observationer på annandag påsk möter jag en ung man i 20 årsåldern som är på väg 

att lämna kyrkorummet. Jag frågar honom vad det var som fick honom att besöka Storkyrkan 

denna dag varpå han svarar: 

Jo jag brukar gå i Clara kyrka, vid T-centralen, och den har varit stängd under ett ganska långt tag, fick inte vara 

där, och sen under hela påskhelgen så har jag inte riktigt gjort någonting, det är ju en kristen högtid men jag har inte 

gjort något kristet. Jag tänkte nu har jag tid […], att göra någonting så jag gick [hit] och bad lite.102 

Jag noterade att den unge mannen, som berättade att han bor norr om Stockholm, bär på ett enkelt 

kors i silver om halsen. Korset och att syftet med besöket var att komma till kyrkan för att be gör 

att jag ser honom som en praktiserande kristen. Storkyrkans tillgänglighet skapade möjlighet för 

den unge mannen att ta del av dess utrymme för att kunna be. Särskilt lyfts det in i sammanhanget 

att det har varit påskhelg och det går att tolka det som att det finns en förväntan av att göra “något” 

kristet under denna högtid. Jag frågar honom också om vad han tror det kan betyda att komma till 

kyrkan just nu. 

 
100 Intervju med Präst 2 2020-04-07 
101 Intervju med Präst 1 2020-04-07 
102 Intervju med ung man i 20 årsåldern 2020-04-13 



29 

Det är en trevlig plats. Kyrkan är ju gemenskapen men det känns ju som man kommer närmare när man är i själva 

byggnaden. Det är bara en trevlig plats. […] Det är ju svårare, asså det är ju påsk då får man ju komma, men jag 

tror att många tycker det är synd att man inte kan ha den gemenskapen som man vill ha i högtid. Jag gillar kyrkan, 

men bryr mig inte så jättemycket om viruset. Kyrkan finns ju och man kan inte missa den.103 

Det fysiska rummet kan ses som ett medel som hjälper människor att ta in, känna gemenskap och 

att samlas. Detta ställer frågor kring hur människor kan samlas i det virtuella rummet Storkyrkan.  

3.3 Det virtuella rummet 

Under avsnitt “3.1 Omställning” redogjordes för Storkyrkans omställning till följd av de 

restriktioner som kommit till följd av covid-19-pandemin. Detta påverkar antalet människor som 

tar sig till kyrkor vilket kan ses som en källa till oro för människors andliga välbefinnande. Under 

min dryga vecka av observationer i Storkyrkan blir det tydligt att människor på olika sätt ville ha 

tillgång till sitt kyrkorum. Av denna anledning tog medarbetarna i församlingen, likt många andra 

församlingar, beslut om att låta skapa mer digitalt material till människor som inte har möjlighet att 

komma till kyrkan. Genom att ställa om och öppna upp Storkyrkans kyrkorum och göra det 

tillgängligt via internet erbjöds en möjlighet till relationsskapande.104 Storkyrkan ställde om för att 

söka sig hem till människor, utanför det fysiska kyrkorummet, istället för att människor söker sig 

till kyrkan i samma utsträckning som tidigare kris- och katastrofsituationer visat.105 

Timothy Hutchings beskriver i sin artikel “The Internet and the Church: An Introduction” hur 

internet ansluter organisationer och individer på nya sätt. Han presenterar två begrepp som är till 

hjälp att förstå olika typer av kommunikation på internet: författar-fokuserad kommunikation och 

närverks-fokuserad kommunikation. Det finns två primära kanaler som kommunicerar kring 

Storkyrkans virtuella kyrkorum: Stockholms domkyrkoförsamlings hemsida och deras 

Facebooksida. Genom dessa kanaler har man valt att dela två ytterligare klipp som tar plats i 

Storkyrkan under observationsperioden och det är biskop Andreas Holmbergs påskhälsning och 

en påskdagsandakt/gudstjänst. Denna typ av rörlig media kan beskrivas vara författar-fokuserat, 

då Stockholms domkyrkoförsamling erbjuder en plattform som man som organisation har kontroll 

över att forma och kommunicera till medlemmarna genom.106 När materialet, i detta fall andakterna 

och påskhälsningen, sedan delas på församlingens Facebook-sida möjliggör man för medlemmen 

att kommentera eller reagera på inlägget. Denna typ av kommunikation kan ses som nätverks-

fokuserad då medlemmarna kan bygga och upprätthålla relationer med varandra, men också med 

organisationen som publicerar materialet, genom kommentarsfältet.107 

 
103 Intervju med ung man i 20 årsåldern 2020-04-13 
104 Hutchings 2010, s.11 
105 Se Pettersson om Svenska kyrkan (2000; 2013) 
106 Hutchings 2010, s.14 
107 Hutchings 2010, s.15 
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Vid ett besök på församlingens hemsida är det första en möts av orden “Storkyrkan är öppen” 

följt av flikar som hänvisar till information om hur man kan be en bön på bönewebben, delta i 

gudstjänster och andakter hemifrån, andakter/musikandakter från Storkyrkan, en länk till 

domprost Hans Ulfvebrands informationsblad om hur församlingen anpassar sig efter den rådande 

situationen, information om hur jourhavande präst utökar chatten ytterligare samt allmän 

information angående coronaviruset. Hemsidan ska fungera som en informationskanal som ger 

besökaren möjlighet att ta del av allt den kan behöva veta om (i detta fall) Stockholms 

domkyrkoförsamling och ge möjlighet att dirigera vidare till annan information.108 När jag ser 

upplägget på hemsidan ser jag också det som finns att ta del av i kyrkorummet. I informationsstället 

vid utgången finns möjlighet att ta del av information om församlingen, den nuvarande situationen 

med coronaviruset och hur man kommer i kontakt med personalen. Man får också, precis som i 

det fysiska kyrkorummet, tillgång till bön och andakter, eller möjlighet att se rummets materialitet 

genom den rörliga media som publicerats. 

I det virtuella rummet finns det enbart möjlighet att se hur medarbetarna använder sig av 

rummet för att hålla i andakterna som lades ut på internet. Det är möjligt att det finns material på 

sociala medier från besökare som till exempel har tagit bilder av sitt tända ljus i ljusgloben eller 

kyrkorummet, men sådant material har jag inte kunnat inkludera i min studie.  

Det som blev tydligt i det virtuella rummet är att två platser var i fokus: ljusgloben och 

högaltaret. Jag vet sedan tidigare att dagen i Storkyrkan börjar varje morgon vid öppning med 

morgonbön vid ljusgloben. Av denna anledning är det en given plats att publicera andakter ifrån, 

då det är en bekant plats för medarbetarna och de besökare som kanske själva varit med vid en 

sådan morgonbön tidigare. Upplägget för de publicerade andakterna var detsamma som vid 

morgonbönerna under normala omständigheter, vilket är ett tecken på kontinuitet. Under 

andakterna klipptes det även in bilder utav kyrkorummet, exempelvis bilder på valven, tegelpelarna, 

högaltaret, fönstret i öst och bilder av den uppsättning träskulpturer som visualiserar påskens 

händelser från skärtorsdagen till påskdagen. Man använder sig alltså inte enbart av platsen för 

andakten utan väver även in andra delar av kyrkorummet.  

Högaltaret användes som utgångspunkt i samband med två andakter, en som Stockholms 

domkyrkoförsamling själva låtit producera vilken publicerades på påskafton, och en som 

Stockholms stift har låtit göra som publicerades på påskdagen. Den förstnämnda är en musikandakt 

bestående av musik, textläsning och utdelande av välsignelse, medan den andra utöver de tidigare 

nämnda momenten även hade psalmsång och predikan. Vid dessa två tillfällen var även prästerna 

liturgiskt klädda vilket kan markera påskdagens högtidlighet som motiverar positionen vid 

högaltaret. Det går att identifiera liturgiska syften i hur medarbetarna använder sig av det virtuella 

kyrkorummet.  

 
108 Hutchings 2010, s.14 
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Vad gäller innehållet i de virtuella andakterna var bibelläsningarna till stor del trösterika texter, 

psalmer kopplade till fastan och böner präglade av pandemin. En annan innehållslig del som är 

värd att ta upp är hur tittaren uppmanas till deltagande. Detta görs på olika sätt, genom andakterna 

vid ljusgloben under den första halvan av stilla veckan, där kameran är placerad så att tittaren har 

en plats i ringen runt ljusgloben. Deltagande uppmuntras också genom att texten till en psalm visas 

i bild när orgeln spelar. Biskopens påskhälsning tog plats vid ljusgloben och han uppmanar tittaren 

att göra korstecknet med honom, två gånger. Dessa exempel visar hur tittaren kan bli en deltagare 

vid inspelade andakter, genom moment som bjuder in och som instruerar hur en kan vara med. 

Det gör att andakterna på internet kan få en undervisande funktion. Förutsättningarna för 

församlingens gudstjänstfirande befinner sig utanför det normala, där det rumsliga deltagandet för 

en stund ersätts av ett virtuellt deltagande. 

Det är medarbetare från församlingen som leder och syns i de inspelade andakterna från 

Stockholms domkyrkoförsamling. Personerna är bekanta för den som brukar besöka Storkyrkan 

och det ger andakterna en relationell dimension. Andakterna blandas också med bilder från 

Storkyrkans interiör och exteriör, valven och pelarna, kyrkfönstret i öst föreställandes Jesus 

omgiven av apostlarna och bilder av Storkyrkan från ovan placerad mitt i huvudstaden. Även i 

andakterna på nätet används rummet i kombination med liturgiska medel och uttryck. Man 

använder sig också av olika föremål och interiörer för att skapa en känsla av att befinna sig i 

rummet. 

Ett annat medel som används både i det fysiska kyrkorummet och det virtuella materialet är 

musiken. Två musikandakter tog plats i Storkyrkans virtuella rum, och dessa tillsammans med det 

orgelspel som tog plats i det fysiska rummet bjuder in tittaren att ta in kyrkorummet med ett annat 

sinne än bara synen. Ljudet av musiken som färdas mellan väggarna och under valven skapar ett 

djup och en känsla av att befinna sig i på en plats som är stor. Ur ett aktörs-nätverksteoretiskt 

perspektiv blir det intressant att tänka sig kyrkorummet som ett område besökaren rör sig inom 

och att var än hen befinner sig i rummet hörs orgeln spela och lägger sig som en slöja över 

besökarens möten med människor och föremål i rummet. På ett liknande sätt tänker jag att det 

fungerar när det virtuella rummet visas för tittaren, att de bilder som visas på ljusgloben, valven 

eller altaret, kopplas med den musik som spelas eller psalm som sjungs. 

Efter att ha tagit del av andakterna och tittat på de positiva och tacksamma kommentarerna till 

klippen på Facebooksidan, upplever jag att man nådde ut till människor. Församlingen och stiftet 

förde ut en del av Storkyrkan och gav det till den som inte har möjlighet att besöka kyrkorummet. 

Ett sätt att visa på pastoral omsorg utifrån de förutsättningar som finns. Biskopen valde inte att 

hålla sin påskhälsning i den äldsta eller i den nyaste av stiftets kyrkor, som han nämner i sin 

påskhälsning, utan valde katedralen, biskopens säte. Det sänder en markering att nu talar biskopen 

från den plats som han är kopplad till.  
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Internet är ett verktyg som ger producenten en möjlighet att nå till brukaren. Den ger 

användaren möjlighet att ta del av en otrolig mängd information. Informationskanaler blir viktiga 

om den tidigare nämnda tillgängligheten skall upplevas trovärdig från en organisation. Om vi tänker 

oss att bland all denna information finns det en stor mängd olika nätverk och om vi tänker oss en 

kristen person, som är ute efter information eller tillgång till ett kristet nätverk, är hen bara en kort 

sökning bort från enorma valmöjligheter. I en modern tid och miljö är valmöjligheten ofta ett 

tecken på någonting bra. Med smarta telefoner finns också möjligheten att få tillgång till denna 

information när du vill och var du vill. Men utifrån intervjun med informanten Diakon tycks de 

oändliga möjligheterna inte vara det som lockar. Istället tyder det på att människor vill ha det som 

särskilt knyter an till sin kyrka och sitt kyrkorum, inte någonting annat. 

Jag tror att kyrkorummet har blivit viktigt särskilt för den som är van att komma hit och fira gudstjänst, då tror jag 

det sitter i kroppen en ren saknad att, ja, vi vill inte titta på en webb. Jag tror det finns allt ifrån dem som så att säga 

det känns i kroppen, veckan är uppbyggd på att det är vissa gudstjänster, jag går till Storkyrkan, för då har det växt 

upp dom här webbsända varianterna och då förstod jag att för några stycken som har hört av sig så räcker det inte 

att ta del av någon från Katarina eller Uppsala domkyrka eller ens SVT, det är Storkyrkans jag vill ha, för det 

betyder nåt för mig och då vill jag kanske tänka att det är människorna, att det är den som predikar, min präst, 

min diakon, min musiker men jag tror också rummet har en betydelse absolut, “där känner jag mig hemma, där har 

jag mitt gudsmöte, där har jag min högtid, där är min fristad, där är min vila”.109 

Att hänvisa till andra kyrkors sändningar och publicerade material kanske fungerar för vissa, 

men Diakon rör vid en aspekt av kyrkorummet som inte kan konkurrera med valmöjligheterna 

som internet kan erbjuda. Det är en aspekt som knyter individen till ett rum som är laddat med 

minnen, möten och upplevelser. Kyrkorummet kan därför förstås som ett relationellt rum.  

3.4 Relationellt rum 

Utifrån det tjänsteteoretiska perspektivet ses Svenska kyrkan som organisation vara en 

producent som genom tillhandahållande av tjänster skapar relationer med individer.110 Detta avsnitt 

avser undersöka hur dessa relationer kommer till uttryck utifrån besökare och medarbetares 

användning av Storkyrkans kyrkorum. Med ett relationellt rum menar jag ett rum som genom dessa 

tjänster är laddade med minnen, erfarenheter eller som innehåller någonting som intresserar en 

människa till att ta del av rummet på olika sätt. Det behöver utifrån denna studie inte innebära att 

en individ har en direkt relation med Storkyrkans kyrkorum, utan det kan även ha en indirekt 

innebörd, antingen genom en annan människa, en typ av verksamhet, genom ett föremål i 

kyrkorummet eller utifrån kyrkorummets funktion i samhället. Per Petterssons forskning om 

Svenska kyrkan utifrån religionssociologiskt och tjänsteteoretiskt perspektiv visar på att kyrkan har 

 
109 Intervju med Diakon 2020-04-09 
110 Pettersson 2000, s.112–113 
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en funktion av att vara en “mediator mellan himmel och jord, mellan heligt och profant”.111 Så 

uppfattar jag också Storkyrkans funktion i pandemin, med en kontinuerlig rörelse mellan fysiskt 

konkret och gudomlig och mellan vardagligt och heligt. 

Vi kan konstatera utifrån de tidigare avsnitten att besökare av Storkyrkan kan ta del av 

Storkyrkans tjänster under den observerade perioden tack vare att medarbetarna ställde om 

verksamheten, att kyrkorummet hölls öppet och att ett virtuellt rum av Storkyrkan gjordes möjlig 

för församlingen att ta del av. Medlarfunktionen får en relationell innebörd och kan etableras på 

olika sätt. I det empiriska materialet kommer det till uttryck genom både människor och det materiella. 

Det kan till exempel vara det diakonala arbetet som framkommer i intervjun med informanten 

Diakon där hen beskriver att det är relationer som ligger som grund för verksamheten som sker i 

samband med matlådeutdelningen. Medlarfunktionen tydliggörs också genom domprostens 

spontana andakt i mittgången eller kanske i mötet besökare emellan vid ljusgloben. I 

påskdagsandakten som Stockholms stift publicerade predikade biskopen över ett möte han hade 

med en person i Storkyrkan några dagar innan gudstjänsten spelades in. Möten mellan människor 

skapar relation och när dessa möten tar plats i ett rum knyts även rummet till den relationen. Det 

går att förstå relationen mellan producent och kund som knutet till platsen där tjänsten finns. 

På samma sätt fungerar det när det kommer till det materiella. Då menar jag hur rummets 

innehåll i form av föremål, konst, artefakter osv. kan vara någonting som väcker känslor och 

minnen hos människor som gör att rummet knyts till relationen mellan individen och det materiella. 

När Storkyrkans kyrkorum kommer till användning, antingen genom en ljuständning eller en bön 

i kyrkbänken, ett samtal vid entrén eller en rundvandring verkar rummet genom människan. Med 

det menar jag att rummets materialitet tas i bruk när rummet står öppet och möjliggör för 

människor att gå in. Som jag nämnde i det första avsnittet beskriver Helgesson Kjellin att rummets 

materialitet är aktörer.112 Aktörer som genom sin existens verkar i besökaren genom associationer, 

minnen, känslor eller kanske genom hur föremålet aktiverar eller möjliggör för individer att bruka 

rummet. Det materiella kan alltså bjuda in människor till att ta del av kyrkorummet. När jag möter 

en kvinna, 70+ från Bromma, på skärtorsdagen frågar jag henne vad som fick henne att besöka 

Storkyrkan denna dag. 

Sankt Göran och draken. Jag har varit på många konserter har jag varit, jag gillar den här stämningen. Du vet, jag 

gillar historien, så att det påverkar och den Sankt Göran och draken är jättefin. […] Jag har tänt två ljus där igen, 

det är jag är en sån där romantiker vet du, jag vet inte varför. Jag tillhör lutherska kyrkan, men min pappas släkt 

kommer från Karelen så dem var ortodox […] kyrkan är fin. Jag var nyfiken, att man kunde komma och hälsa på 

Sankt Göran och draken. Åh ja jag har varit på konserter jag har varit allt möjligt här.113 

 
111 Pettersson 2000, s.381 
112 Helgesson Kjellin 2016, s.129 
113 Intervju med kvinna 70+ 2020-04-09 
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Kvinnan kom till Storkyrkan för att se Sankt Göran och draken. Utifrån kunskapen om hennes 

intention med besöket kan vi konstatera, utifrån ovannämnda förståelse av kyrkans 

medlarfunktion, att kvinnan har en materiell relation till kyrkorummet. Jag får veta att hon tycker 

om stämningen i kyrkorummet och att hon stannade kvar en stund för att tända ljus. Vi ser att 

kvinnan hittade andra sätt att bruka kyrkorummet utöver sin primära intention.  

Informanten Vaktmästare berättade om en viss typ av besökare som är återkommande för att 

särskilt titta på Sankt Görans-gruppen och han beskriver att ögonen glöder till på besökaren när 

denna typ av människor får se detta föremål. Jag tog mig själv en tur genom kyrkorummet för att 

uppleva och ta del av dess materiella aspekter. Rummet med den stora mångfalden av olika 

artefakter bjuder in den nyfikne att gå runt på upptäcktsfärd bland de historiska föremålen. 

Kyrkvärd berättar: 

Men just det här man har, jag har mina små punkter jag går till när jag är ensam och det som jag tänker på och 

ibland ser så ser man nästan alltid någonting nytt för att solen skiner in på det sättet, det är alltid så och det där är 

jag helt förundrad över, att folk ända sen så här har också kunnat uppleva det. […] jag känner mitt sammanhang 

tillbaka i tiden. Och när [Präst 1] skrev att det inte varit stängt här söndagen sen vad var det pesten 1710 så då 

tänkte jag “wow alltså”, det är någonting och det här står ju för någonting där så mycket böner, predikningar, musik, 

Bach, jag menar så mycket finns i de här väggarna så man nästan hör när man är här inne faktiskt. Så det jag 

tycker att det jag har sagt det någon gång förut att jag känner det som en ynnest att få vara i det här rummet. Och få 

va med och delta i. Även om jag sitter på bänken.114 

Jag tog mig till det föremål som attraherar flest besökare, Sankt Göran och draken. Vad har den 

för plats eller utrymme i min studie börjar jag fundera på när jag sätter mig på bänken framför 

staketet som omger träskapelsen. Det är en avbild av legenden om riddaren Göran (Georg) som 

kämpar och strider mot ondskan men håller blicken fäst på Kristus, det krucifix som sitter på 

pelaren mitt emot monumentet. Medan jag sitter där kommer det människor som läser på skyltarna 

som berättar om legenden. Som jag nämner i inledningen ser jag monumentet som en mäktig och 

praktfull bild av kampen mot ondskan och som passar lämpligt i den rådande situationen.  

Materialiteten blir central i det relationella rummet där föremål knyts till människor och vice 

versa. Föremålen, som i de flesta fall är mycket äldre än besökarna, har varit med under lång tid 

och blivit knutna till tidigare generationer. Det går nästan att tänka att rummet med sina föremål, 

som är placerade under de valv som funnits sedan 1300-talet, har sett allt som hänt genom historien. 

Väldigt mycket av föremålen har kommit till, de har bytt plats och mycket har slängts ut, men de här valven de är 

kvar de har sett alltihopa, de har sett hela Sveriges historia och de är många som talar om de här valven och många 

som sitter och tittar på dem och verkligen känner att där är det kontakt, de är liksom det stabila och sen hela detta 

rum som är fyllt av sitt olika prat, varje århundrade har sina föremål i sina stilar och alla pratar ganska högljutt och 

tjoar och håller på.115 

 
114 Intervju med Kyrkvärd 2020-04-07 
115 Intervju med Präst 1 2020-04-07 
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Rummet, valven och föremålen blir mycket symbolladdade utifrån en historisk aspekt och blir 

någonting som man vill hjälpa människor att få ta del av. En av rummets funktioner är att  

kyrkobyggnaden är en symbol för kulturhistoriska värden116 och som “på det personliga planet ges 

människor tillfälle att på skilda sätt knyta sina liv och sina erfarenheter till kyrkobyggnaden.”117 Det 

relationella rummet är samtidigt ett offentligt rum, öppet för alla i bygden och tillhör inte enbart 

präst och församling. Ett öppet och relationellt rum kan markeras med att upplåta rummen för till 

exempel konserter eller skolavslutningar. Genom profana händelser i kyrkorummet knyts 

vardagligheten och det transcendenta till varandra, människorna som deltar knyts till rummets 

materialitet. Den relationella materialiteten sträcker sig till rummets historia och att de som vistas i 

rummet ser sin koppling till ett historiskt skeende och sammanhang. Återkommande får jag höra 

av medarbetarna att det är första gången sedan 1710 som gudstjänsterna ställs in. Då pesten kom 

till Sverige. Rum som tagit del av historien, som har stått kvar, upplevs bära på erfarenhet och 

visdom från andra tider av kriser och katastrofer. 

Jag älskar ju historia och det är fortfarande lite pirrigt att komma in på morgonen och gå runt här. Det är ju 

Stockholms näst äldsta byggnad, efter Riddarholmskyrkan, och det märks. Jag ska inte säga som det är en klar natt 

att titta upp på Vintergatan, men det är lite hissnande faktiskt för det har hänt så otroligt mycket här och det är 

min starkaste känsla, alla saker som har hänt, alla som har varit här genom historien. Det är imponerande och man 

känner respekt.118 

Det empiriska materialet visar på olika platser som särskilt beskriver det relationella rummet. 

Platser som ljusgloben och kyrkbänken har redan nämnts. En annan plats som fick stor betydelse 

var bänkarna vid entrén, under orgelläktaren, som skulle kunna beskrivas som Storkyrkans 

kyrktorg. Under mina observationer ser jag ett flertal gånger, trots de få besökarna, människor 

mötas vid denna plats. Den är belägen i anslutning till ljusgloben, vaktmästardisken, dörren in till 

sakristian och ger en god överblick in i kyrkorummet. Vaktmästare, präster och diakoner stod ofta 

vid den här punkten under observationsperioden. Jag noterar också att det är en mötesplats mellan 

det faktiska kyrkorummet och besökaren. Jag såg människor som tvekade lite inför att gå in, kanske 

vågade sig gå fram i höjd med mixerbordet längst bak. Platsen representerar väl det relationella 

rummet genom både människor och det materiella. 

Vad människor har för relation till rummet är olika. Men alla de tillfrågade lämnade svar som 

indikerade att det var någonting särskilt med rummet, även om man inte ville kalla sig kristen eller 

troende. Två intervjusvar som visar på detta betonar rummets särskildhet och att det står ut bland 

andra rum. 

 
116 Se Anders Bäckström, Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet, Svenska kyrkans utredningar 1995:5, Svenska 
kyrkans centralstyrelse, Uppsala 1995 
117 Det heliga rummet 2001, s.9 
118 Intervju med Vaktmästare 2020-04-08 
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Någonting med stämningen. Jag vet inte vad det beror på. Du kommer närmare religion på något sätt också, fastän 

jag är inte någon religiös, men ändå. Jag upptäcker att jag har någonting. Det har jag. Och jag har torp i 

Ångermanland, […] där finns massa små gulliga medeltida kyrkor, som är fina. Det är en annan stämning i en 

sån här kyrka än i dem där moderna. Jag vet inte om det är lukten eller om det är ljusen…119 

Här gör kvinnan skillnad på moderna och äldre kyrkorum. Det visar på det som nämnts tidigare, 

att äldre kyrkorum kan förmedla någonting som är svårt att sätta ord på. Det andra citatet är hämtat 

från intervjun med kvinnan med två barn som besökte Storkyrkan för att låna toaletten. 

Eh, kyrkorummet…. Det första skulle jag vilja säga är ingenting, tyvärr. Jag tror inte på.. Eh, det där. Jag är ateist, 

men jag gillar ändå att gå in i kyrkor för att det är så lugnt och det får en liksom och… Ja men det är en go stämning, 

positiv stämning, fastän det är lite dystert i vissa rum och sen är det ofta fina fönster och häftigt tak och såhära. Häftig 

byggnad. Men, ja jag vet inte… Jag gick mest in för att kissa hehe. Men det är jätteschysst att man får låna toaletten 

och ja så… Men ofta när jag är utomlands så vill jag ändå gå in och kolla hur det är där, fastän jag inte bryr mig 

om vad man gör där inne.120 

Det är intressant att se hur människor som säger sig inte ha någon relation till kyrkorummet ändå 

har en uppfattning om hur man känner inför ett kyrkorum och att det finns intresse och en längtan 

att besöka dessa. Denna informant beskriver särskilt hur det är rummets arkitektur som gör det till 

en “häftig byggnad” och att hon ändå vill gå in i kyrkor och titta, utan att hon är intresserad av att 

se vad man gör där. Rummet verkar ha en dragningskraft även till denna grupp. 

Det relationella rummet som kommer till uttryck under Stilla veckan och påsken 2020 i 

Storkyrkan visar att medarbetare och besökare har band till rummets innehåll, symbolik och de 

möten som tar plats där. Den relationella aspekten av kyrkorummet blev tydligare utifrån 

intervjumaterialet med besökare och medarbetare. Det finns band mellan människor och det 

materiella och människor emellan som det materiella knyter an till. Banden kan se olika ut, men de 

bildar ett mönster som visar att Storkyrkan under den observerade perioden brukades av 

medarbetare och besökare utifrån förståelsen att de var en del av rummets historia och vardaglighet. 

Den rådande krisen till följd av pandemin har skapat en onormal situation i Storkyrkan där rummets 

syfte att fira gudstjänst blir prövat. Men utifrån de relationella aspekterna som studien lyft fram 

visar det empiriska materialet att det finns en religiös normalitet i rummet, trots det onormala läget. 

En normalitet som kommer till uttryck särskilt i samband med upprätthållandet av ett påskfirande. 

3.5 Påsk och pandemi 

Men jag tänker att påskens budskap på verkligen detaljnivå är väldigt nära vår verklighet nu. Då tänker jag på 

skärtorsdagskvällen, gemenskapen och förräderiet. Att varje människa kan faktiskt bli Judas och smitta ner någon 

annan som man inte alls vill och framför allt vi kan inte besöka våra föräldrar eller äldre far- och morföräldrar, du 

dödar dem. Du kan döda dem i praktiken och det blir ju en väldigt speciell insikt och den ligger precis i 

skärtorsdagsnattens budskap att det som händer när man är med de här tolv lärjungarna och Jesus själv och plötsligt 

är det en av dem som kanske inte alls menar det vad han har gjort eller så men att det utlöste någonting som ledde 

 
119 Intervju med kvinna 70+ 2020-04-09 
120 Intervju med kvinna i 40 årsåldern 2020-04-12 
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fram till någonting helt annat och att vi befinner oss där allihopa, alla har blivit Judas plötsligen. Och samtidigt är 

vi ljusbärarna som kan komma med hopp. Vi har fått två helt olika roller och vi vet inte riktigt att skilja dem åt 

för vi ser inte det svarta [och] vita i oss. Och sen så hoppas vi på den där påskdagen och jag skulle säga att […] på 

ett sätt är det ju långfredag men på ett annat sätt är det påskafton, det vill säga den här stumheten, någonting, allting 

bara är helt öde, det är ingen katastrof som vi ser, vi ser nån sorts tomhet och det är kanske mer påskafton [då] 

lärjungarna sitter rädda och har stängt in sig och vågar inte gå ut. Där befinner vi oss och så väntar vi att det skall 

komma någon genom väggen och säga “Nu blåser jag ande och liv på er”.121 

Påskens narrativ och dramaturgi utspelar sig mitt i människors liv och i den verklighet som 

råder. Utifrån det empiriska materialet har medarbetarna en enad uppfattning om detta och att den 

period som observeras växlar mellan känslan av skärtorsdag, långfredag och påskafton. Känslor 

som knyts till ovissheten av att inte veta vad som väntar, sorg över döda anhöriga och kanske även 

skuldkänslor om man inte handlat utifrån de rekommendationer som utlysts. 

Kyrkoårets högtider och olika teman hjälper människor att applicera bibelns berättelser och 

händelser på sina egna liv. Under normala omständigheter är gudstjänsten mest tongivande för att 

församlingen ska knyta an till kyrkoårets tematik. Hur kom påsken till uttryck i Storkyrkan när 

gudstjänsterna blev inställda? För att svara på frågan valde jag att göra två observationer som tog 

plats under palmsöndagen och påskdagen vid den tidpunkt då det under normala förhållanden 

skulle varit gudstjänster. Jag ville veta vad som väntade när jag kom till Storkyrkan som om det 

vore vilken söndag som helst. Det första jag kunde konstatera när jag kom till Storkyrkan, klockan 

10.55, var att det var andra kyrkobesökare som var på plats i tid då huvudgudstjänsten vanligtvis 

brukar börja. Jag kunde också snabbt inpå konstatera att det ändå var någon form av gudstjänst 

som skulle ta plats i kyrkorummet. Formerna för gudstjänsterna var av en informell karaktär, där 

det inte fanns någon agenda eller psalmnummer på psalmtavlorna. Men däremot var det en 

palmsöndagens gudstjänst fylld av psaltarpsalmsläsning, bön och vacker orgelmusik. Det bads även 

för en avliden församlingsmedlem i bönen, ett tecken på strävan efter normalitet. Tematiskt och 

liturgiskt firades palmsöndagen lite mer lågmält men med en tydlig dramaturgisk rörelse från den 

oroliga tiden människor befinner sig i, till ett budskap om hopp om en vår som kommer. Att 

palmsöndagens firande var av en mer innerlig och lågmäld karaktär kan ha förstärkts på grund utav 

att det var endast några dagar tidigare som biskopen gått ut med direktiv gällande 

gudstjänstfirandet.122 Dock kunde jag höra en församlingsmedlem utbrista till prästen när 

gudstjänsten var slut ”vilken fantastisk stund!”. Hon, en äldre kvinna, hade kommit till kyrkan 

klockan 11.00 en söndag och deltog i en gudstjänst trots att det inte fanns en gudstjänst annonserad.  

På påskdagen firades det en liknande informell gudstjänst med biskopen närvarande, psalmsång, 

bön för stiftets församlingar och kyrkoherdar, samt ett fullt utsmyckat altare och ett tänt kristusljus 

som stod framme i högkoret. Medarbetarna som ledde denna påskdagsgudstjänst gjorde en 

ingångsprocession, under klockringning och orgelmusik, och placerade sig i en halvcirkel i högkoret 

 
121 Intervju med Präst 1 2020-04-07 
122 Hemsida Stockholms stift: https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/biskop-andreas-holmberg-om-
gudstjanstfirande-under-coronakrisen (Hämtad 2020-05-11) 
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vända mot folket i bänkarna. Med små medel markerades gudstjänsten som tog plats i rummet, 

medarbetarna utan liturgisk klädsel, men med ett tiotal besökare närvarande i bänkarna. Vid 

utgången efter postludium och procession ut av de medarbetare som ledde gudstjänsten delades 

det ut påskliljor till besökarna och med glädje utbyttes orden ”glad påsk!” mellan de som vistades i 

rummet. Påskljuset/kristusljuset lämnas kvar i koret, ett uttryck för att Kristus är hos oss igen. 

Dessa två gudstjänster visar på att även om gudstjänsterna har ställts in har kyrkan fortsatt ha den 

samlande funktionen till söndagens gudstjänst för människor. Då man inte har annonserat ut att 

det skulle ske någon annan form av gudstjänst och det ändå dök upp besökare till kyrkan klockan 

11.00 har medarbetarna valt att fortsätta vara kyrka genom att vila i tradition och möjliggöra för 

normalitet. 

Även i det virtuella rummet kom påskfirandet till uttryck. Den inspelade gudstjänsten som 

publicerades inför påskdagen är gjord på ett sådant sätt att den innehåller centrala 

gudstjänstmoment som psalmsång med text som visades, liturgisk klädsel av biskopen som leder 

gudstjänsten och stiftsadjunkten som håller i evangelieläsningen, altaret var klädd i vitt med sex 

tända ljus på sig. “Vad är grejen med påsken?” är frågan biskopen predikar över, och han visar även 

en ikon för tittaren. Biskopen uppmanar också deltagaren till att be, för det finns mycket som inte 

kan göras som vanligt men det som aldrig kan begränsas är bönen. Efter den avslutande psalmen 

avslutar biskopen gudstjänsten med en bön i en orolig tid, varpå det slutligen visas en bild på 

Storkyrkan utifrån. Storkyrkan blir i denna stund en representation av stiftet, men också för 

nationen om man tänker på hur det kungliga slottet skymtar bakom kyrkan.  

Att ändå markera söndagens gudstjänst, med en enklare informell version, sänder ut en signal 

om att församlingen fortsätter att vara och göra kyrka. Kommer det inga besökare väljer 

medarbetarna att inta en ställföreträdande roll där man fortsätter att be för den lokala kontexten och 

världen. Religionssociologen Grace Davie skriver utifrån en brittisk kontext, som liknar den i 

Sverige, där en stor mängd människor är tillhöriga ett samfund men inte deltar aktivt i dess 

verksamhet. Storkyrkans ställföreträdande roll passar in i det Davie presenterar beskriver som 

“vicarious religion”, då religiositet utövas av en liten skara människor å en större skaras vägnar.123 

Under skärtorsdagen gick medarbetarna in i denna roll på ett särskilt sätt. Då lät man, efter att 

Storkyrkan hade stängt för dagen, bjuda in den personal och de kyrk- och gudstjänstvärdar som 

vill att delta vid altarets avklädning, en liturgisk förberedelse för långfredagen och Jesus död. 

Situationen påverkade den gudstjänstfirande församlingens möjlighet till att hålla en 

skärtorsdagsmässa som man gör i vanliga fall. Men ur denna mindre ceremoni framhävdes att de 

församlade medarbetarna har en särskilt motiverad ställföreträdande roll för alla dem som inte kan 

delta i gudstjänster eller har möjlighet att besöka kyrkan under den rådande krisen. Detta är den 

osynliga religiositeten, som är knuten till människors privatreligiositet, som blir synlig i en kris- eller 

 
123 Davie 2007, s.22 
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katastrofsituation, menar Per Pettersson.124 Församlingen fortsätter att göra det den brukar göra 

under normala omständigheter, men i den rådande situationen synliggörs det mycket tydligare. Det 

pågående gudstjänstlivet ser Holmberg spela en avgörande roll inom den levda ecklesiologin.125 

Genom gudstjänstens praktik som fortsätter mitt i en kris förstärks medarbetarnas uppgift att be 

och verka för församlingen som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan. 

Jag går omkring med ganska mycket dåligt samvete därför att nu har vi det här stora rummet med all sin kraft och 

all sin tröst och om det är nått ställe som vet om tuberkulos och pest och ond bråd död så är det det här rummet. Och 

sen kan vi inte göra något med det. Vi kan inte vara för kreativa för då kommer det människor, och det var det vi 

inte skulle ha. Så vi sitter med ett slags botemedel som vi inte får använda och då plötsligen faller allting tillbaka till 

mig, vad ska jag då göra… Och gå runt och göra någonting och vad skall det vara för någonting jag skall göra. Och 

än så länge har jag inte begripit mig på någonting så därför sitter jag med den här känslan att jag borde nog. Det 

finns så mycket som skulle behöva göras och jag borde nog göra det, men vad är det jag skall göra för det som jag 

egentligen skulle vilja göra, det kan jag inte göra, det får jag inte göra, jag kan inte använda rummets kraft än. Så 

det är dubbelt just när vi har en sån skatt och inte kan bruka den, då blir ju skatten en påminnelse om maktlösheten 

och vanmakten och den är alltid svår och bära. Hade det varit ett fult rum, ett modernt rum, som inte har någon 

större funktion kan vi vara utomhus istället det gör ju ingenting men det här är ju en skatt, nåt vi borde stänga dörren 

näst intill, till skatten. Och det är svårt.126 

Vad vi har sett i de tidigare avsnitten använder sig medarbetarna, de som representerar budskapet, 

Storkyrkan kyrkorum för att nå ut till det få besökarna. Verktygen finns tillgängliga för 

medarbetarna i kyrkorummet och besökarna har möjlighet att ta del av det. Men som Präst 1 

beskriver det finns det också ett ansvar från medarbetarna att inte uppmuntra människor i för stor 

utsträckning att söka sig till samma plats.  

Utifrån observationerna kan vi se att Stilla veckans och påskens tematik kommer till uttryck 

genom liturgiska moment och utsmyckningar i kyrkorummet. Medarbetarna använder sig utav de 

verktyg som finns i form av rummets materiella aspekter. Det gäller texter, musik, handlingar, 

föremålen som dukas av altaret, ljusen som tänds på påskdagen och påskliljorna som delas ut vid 

utgången. Materialiteten syns också på borggården bredvid kyrkan. Matlådeutdelningen som jag 

observerade under skärtorsdagsförmiddagen visar hur kyrkan kommer hem till människor med 

påskens budskap. 

 

Om vi tänker ett konkret här och nu nås dem här människorna som får sin lunchlåda, påsken 2020, det kommer 

dem aldrig glömma, det kan jag lova och det tycker jag att då blir ju diakonin, kyrkans budskap tron i handling, allt 

vad vi vill kalla det, det blir tydligare än någonsin! Än att “kom till Storkyrkan och här får du en påsklilja”, jag 

älskar det själv men vi har nu nått massor med folk.127 

 

Budskapet som kyrkan bär hittar hem till människor när människor inte har möjligheten att söka 

sig till kyrkan. I intervjun med Präst 2 kallar hen matlådorna för “annorlunda påskägg”.128 Den 

 
124 Pettersson 2013, s.78 
125 Holmberg 2019, s.210 
126 Intervju med Präst 1 2020-04-07 
127 Intervju med Diakon 2020-04-09 
128 Intervju med Präst 2 2020-04-07 
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gudstjänst som medarbetarna skapar i och med hjälp av rummet, skapar en tillgänglighet som 

möjliggör för besökarna att använda sig utav rummet utifrån sina förutsättningar och behov. 

Resultatet är att besökarna får ta del av påskens budskap, utifrån dess narrativ och liturgi, genom 

rummets liturgi. Den levda ecklesiologi som framträder ur denna studie blir en ecklesiologi som 

levs i samklang med högtiden. Bönerna präglas av situationen. De kretsar kring alla människor som 

är drabbade, sjukvårdspersonal som sliter och böner för att människor ändå ska känna ett hopp 

om framtiden, att det kommer en påskdag och återuppståndelse.  

I samtalet med Vaktmästare kommer det fram att han tror att människor söker påskens budskap 

hemifrån under den här tiden och “så kan man nog tänka sig att påskens budskap accentueras och 

blir viktigare i den här tiden. Folk blir mer spirituella och sökande.”129 Pandemins verklighet väcker 

frågor och tankar hos människor som särskilt betonas under högtider som gärna har ett skimmer 

av glädje runt sig. Det går inte att fly undan den kris som råder, inte ens under en högtid. Kvinnan 

över 70 som vi träffade tidigare reflekterar över vad det kan innebära att komma till kyrkan mitt i 

en kris: 

Jag vet inte om det kommer närmare Gud, men någonting påverkar det här gör det. Därför att det här hotet som 

finns mot hälsan det har funnits förut också, spanska sjukan, då dog massa unga människor. Nu vet man inte, men 

jag tillhör just den här riskgruppen över 70, så jag ligger farligt till egentligen. Man skulle inte åka tunnelbana, men 

du kan inte leva så. Du måste ta vara tiden på något sätt. Titta vad som händer.130 

Diakon-informanten ser ett uppdrag för Svenska kyrkan som kan vittna om ett hopp och en 

framtidstro mitt i den rådande situationen:  

Klart att folk blev ledsna att det blev inställt men vi är här och vi kör snart igen. Så tänker jag. Sen är det såklart 

om budskap, det beror på vad vi lägger i det. Jag lägger det så att någon fanns där för mig när jag behövde det. Det 

är ungefär det som jag tänker och det är Kristus närvaro i världen, vi är lutheraner det måste inte vara prästen som 

ger dig nattvarden utan sjuksköterskan gav mig lindring och så vidare, volontärerna som bar mat i det här fallet då. 

[…] påskens budskap handlar om du är sedd, du är älskad, vi är här och nu, framtiden ligger framför, det är vår, 

alltså det finns så mycket. Då tror jag att det kommit ut, kommit fram.131 

Informanten aktualiserar Svenska kyrkans uppdrag i krisen och det är samma uppdrag och budskap 

som bärs fram till människor, precis som i alla tider – ”Kristus närvaro i världen”. Uppdraget gör 

att församlingen ännu en gång återvänder till grundfrågan om hur budskapet skall komma 

människorna till dels. 

  

 
129 Intervju med Vaktmästare 2020-04-08 
130 Intervju med kvinna 70+ 2020-04-09 
131 Intervju med Diakon 2020-04-09 
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4 Resultat och diskussion  

“Det blir en annorlunda påsk som kan förmedla mycket allvar”, skriver domprost Hans Ulfvebrand 

i ett informationsblad som jag hittar framlagt på en bänk under orgelläktaren innanför Storkyrkans 

portar. Jag tar ett exemplar och börjar läsa. I texten skriver han om den allvarliga situationen som 

råder till följd av coronavirusets spridning och om hur samhället nu måste anpassa sig. Anpassningar 

är en del av livet är titeln på informationsbladet och jag tänker på hur jag själv fick anpassa mig och 

mitt arbete för att den studie jag hade påbörjat skulle bli av. “Vi ställer inte in. Vi ställer om.” Orden 

har yttrats många gånger under våren 2020 när Svenska kyrkans församlingar och stift anpassar 

sina verksamheter efter den globala pandemin. På samma sätt blev inte denna studie inställd, utan 

ställdes om efter de förutsättningar som gavs. 

4.1 Hur använder besökare och medarbetare Storkyrkans kyrkorum under påsken 2020? 

Utifrån de observationer och intervjuer som gjorts under Stilla veckan och påskfirandet i 

Storkyrkan finns det två tendenser som särskilt blir tydliga i användandet av rummet. Den första 

är att medarbetarna använder rummet med hjälp av liturgiska uttryck och besökarna använder 

rummet med hjälp av dess tillgänglighet. Det andra är att Storkyrkan stod öppen precis som vanligt 

och att det finns möjligheter att ta del av ljuständning, bön och musik. Genom att kyrkan är öppen 

precis som vanligt, även om det finns direktiv om att inte samla till gudstjänst, kommer det 

fortfarande besökare till rummet och tar del av dess innehåll. Medarbetarna kan med hjälp av olika 

liturgiska uttryck i kyrkorummet närma sig besökarna med påskens narrativ och dramaturgi. Det 

kommer också till uttryck genom kyrkorummets materialitet. De allmänna och annonserade 

gudstjänsterna var inställda men det förekom ändå gudstjänster i olika former: individuella, virtuella 

och gemensamma i kyrkorummet. Textläsningar, musik, psalmsång, bön och ljuständning var 

vanliga inslag, samtidigt som även altaret fick bli en liturgisk central punkt i rummet som vittnade 

om Jesus vandring mot död, från död och tillbaka till liv.  

Det är viktigt att poängtera att allting som hände i Storkyrkan under perioden som studien tog 

plats, finns inte dokumenterat i mitt material eller representerat i denna studie. Jag har under mina 

observationer endast kunnat ta del av det som skedde där jag själv befann mig, vilket representerar 

en mycket liten del av det totala antalet besökare, möten och samtal som tog plats i kyrkorummet. 

Dock kan det insamlade materialet ändå säga någonting om hur Storkyrkans kyrkorum användes 

under Stilla veckan och påsken 2020 och hur denna kunskap kan komma till användning för 

framtida studier och ha relevans för andra sammanhang.  

Besökarna jag såg under mina observationer av kyrkorummet var människor i alla åldrar, 

ensamma eller tillsammans med andra, familjer med barn, människor som tillsynes ser ut att vara i 

social utsatthet eller människor som ser ut att ha det gott ställt. Jag hörde inte enbart svenska talas 
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i rummet, men en stor majoritet var svensktalande. För att generalisera var det helt enkelt 

människor som besökte kyrkorummet under observationsperioden. Jag minns särskilt en ung man 

i fältuniform som satt en lång stund i kyrkbänken längst fram i kyrkorummet med nedsänkt huvud 

och en fryspåse med läsk bredvid sig. Han sammanfattar väl min bild av vem som besökte 

Storkyrkan under min studie: en människa mitt i livet och mitt i krisen. 

Tidigare nämndes Louise Törnvalls övergripande frågeställning om vem som brukar 

kyrkorummet och hur. Törnvall landar i att kyrkorummet tillhör den som brukar det.132 Utifrån 

mina observationer och de intervjuer jag analyserat kan jag dra slutsatsen om att användandet av 

kyrkorummet visar på vad det kan innebära att vara och göra kyrka. Detta sker oavsett vem 

brukaren av rummet är eller om det sker i det fysiska rummet, det virtuella rummet eller i det 

diakonala arbetet som en förlängning av rummet. Att vara kyrka är inte enbart knutet till den fysiska 

platsen Storkyrkan. 

4.2 Hur förändras rummet av den nya situationen? 

Jag har noterat fyra förändringar av rummet till följd av den nya situationen. Den första är att 

rummet som har det primära syftet att samla människor till gudstjänst tycks få nya väggar av en 

porös karaktär. Kyrkorummets materiella aspekter flyttar hem till människor i form av matlådor, 

digitala andakter och gudstjänster. 

Den andra förändringen är att nya brännpunkter i Storkyrkan blir tydligare. Under normala 

omständigheter är altaret i öst den centrala brännpunkten i samband med gudstjänsterna. Nu till 

följd av att gudstjänsterna ställts in får andra platser en viktigare roll i rummet. Ljusgloben, 

predikstolen, förbönsaltaret, kyrktorget under orgelläktaren och kyrkbänken är exempel på sådana 

platser som aktiverar besökare och medarbetare på nya sätt att bruka rummet utanför den 

annonserade gudstjänsten. En fråga jag bar med mig in i studien var vad som händer om kyrkan 

slutar att göra det som gör den religiös; att kalla till gudstjänst? Men utifrån den förståelse av 

gudstjänstfirande som presenteras i Kyrkoordning för Svenska kyrkan är det mötet med Gud i 

Ordet133, som blir den centrala faktorn i gudstjänstfirandet i Storkyrkan under 

observationsperioden, inte den annonserade gudstjänsten som man varit tvungen att ställa in. Ordet 

är en del av den materialitet som bildar kartan av det kollektiv som knyter Storkyrkans besökare till 

varandra och kyrkorummet. På samma sätt knyts matlådorna som delas ut och det rörliga materialet 

på internet till denna karta. 

När de inställda gudstjänsterna ger Storkyrkan nya förutsättningar att synliggöra församlingens 

gemenskap uppmanas besökaren till delaktighet. Det är en förändring som framhäver besökaren 

 
132 Törnvall 2008, s.375 
133 KO Femte avd. 17 kap. Gudstjänstliv. Inledning. 
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som medproducent av Svenska kyrkans tjänster. Det betonas att besökaren har möjlighet att forma 

sin egen gudstjänst i brist på den vanliga.  

En annan förändring är den som Per Pettersson identifierar i sin forskning om hur den under 

normala fall osynliga religiositeten blir synlig under kriser och katastrofer som drabbar ett helt 

samhälle. Människors band till kyrkorum blir synliga. Kyrkotillhörigheten till Svenska kyrkan 

krymper men samfundet är fortfarande en majoritetskyrka som kopplar en stor del av befolkningen 

till kyrkorummen genom livsriterna; dop, konfirmation, bröllop och begravning. Pandemin har 

försatt befolkningen i en pågående kris som väcker sociala behov och existentiella frågor, områden 

som kyrkan är experter inom. Kyrkorummet blir under krisen en samlingsplats för människor. 

Under observationsperioden var det dock få som besökte Storkyrkan på grund av uppmaningen 

om social distansering. Men bruket av rummet blir förstärkt i ljuset av krisen. Människor håller 

avstånd till varandra samtidigt som kyrkorummet för dem samman, fysiskt och virtuellt.  

4.3 Vad berättar det om rummets teologiska funktion? 

“Vad kan en omställning faktiskt innebära teologiskt i ett exceptionellt läge?” frågar sig Jonas Eek 

inför påskfirandet 2020.134 Han trycker på att det som tidigt blev Svenska kyrkans gemensamma 

linje i krisen - “Vi ställer inte in. Vi ställer om.” - börjar allt mer eka ihåligt. Han vill att man snabbt 

gör allt man kan för att påsken 2020 skall i en tid av fysisk distansering och sociala avstånd, istället 

blir en tid då kyrkan kan visa på andlig närhet. Men hur? 

Utifrån min studie av Storkyrkans kyrkorum under Stilla veckan och påsken 2020 kan jag dra 

slutsatser om att det under en pågående global kris var ett fortsatt öppet kyrkorum som genom 

omställning har fortsatt visa på kyrkorummets relationella aspekter för både besökare och 

medarbetare. Studien har även tydliggjort att Storkyrkan som rum under den observerade perioden 

levt med påskens narrativ och dramaturgi genom den faktiska användningen av rummet. Denna 

symbios visar på en levd ecklesiologi där rummets öppenhet genererar möjligheter att vara kyrka. 

Medarbetarna försökte hitta nya improviserade vägar att använda sig utav sitt kyrkorum. Deras 

tankar om att arbeta ad hoc är tongivande för Storkyrkans omställning. Det kan vara ett arbetssätt 

som utmanar i situationer som kräver kontroll och ordning, men samtidigt visar omställningen att 

det finns någonting gott med denna flexibilitet. Mitt material speglar en lyhördhet för situationen, 

till exempel hur den ställföreträdande rollen får ta plats. Storkyrkan gör och är kyrka å människors 

vägnar, likt Davies tankar om “vicarious religion”135. 

Pandemin är en tid för omställning, utifrån de förutsättningar som ges. Det är tiden för att blicka 

inåt, både för den ensamma besökaren som väljer att slå sig ner i den tomma kyrkan i kyrkbänken, 

men också för medarbetaren som längtar efter att människor ska få ta del av de “läkemedel” kyrkan 

 
134 Kyrkans tidning nr 14 2020. 
135 Davie 2007, s.22 



44 

har att tillgå. Det är en tid som prövar tålamodet och en tid som utmanar till tillit. Tillit till att denna 

tid, pandemins tid, kommer att ta slut. Omställningarna är en del av att vara människa och en del 

av att inte ha kontrollen. Detta är vad Holmberg beskriver som den rörelse han noterar i sin studie 

om de mångkulturella församlingskontexterna, rörelsen från kontroll till tillit.136 

Storkyrkan fick under observationsperioden vara en rastplats för människor. Den fick vara ett 

öppet rum i en kontext där andra rum var stängda. Kyrkan som står kvar på platsen den har varit 

på sedan 1200-talet. Rummet fick också vara ett rum för många. Ett rum som bjuder in till både 

det transcendenta och det immanenta. Medarbetarna kunde genom att använda sig av rummets 

möjligheter och dess symbolik kommunicera till besökarna, som i sin tur fick ta del av påskens 

narrativ, dramatik och budskap genom att de just i denna tid tog beslutet att besöka detta rum. 

Genom att vara ett öppet rum mitt i en kris visar det på kyrkans vilja att vara tillgänglig för 

människor, till den som inte kan lämna sitt hem men även den som ensam vandrar längs Gamla 

stans gränder. 

Utifrån Holmbergs doktorsavhandling Kyrka i nytt landskap (2019) kan vi förstå den rådande 

situationen med coronautbrottet som kyrkan befinner sig i ett nytt landskap igen. Svenska kyrkans 

församlingar måste nu leva efter förutsättningarna som kommit till följd av en global pandemi. 

Platsen att vara kyrka på är i ständig förändring och sträcker sig in i nya rum. Att medarbetare och 

besökare fortsätter att använda sig utav rummet innebär att rummet brukas till vad det är till för 

och när det brukas skapas teologi på kyrkgolvet.  

Avslutningsvis vill jag betona materialiteten som en källa till teologi. Utifrån denna studie har 

det tydliggjorts att besökare och medarbetare har i kontakt med Storkyrkans kyrkorum knutit band 

till det sammanhang som finns där och då. Dessa band berättar om människors relation till 

kyrkorummet och att denna relation inte är entydig, men att det är en kollektiv relation till ett rum 

som stått kvar genom historien under kriser och katastrofer.  

 
136 Holmberg 2019, s.318 
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