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Förord  

 

Grekland är det land som nästan alla skandinaver har något sommarminne ifrån. En otroligt vacker 

strand, en utsikt uppifrån ett berg ned över små vita hus, och kanske en sommarromans som slutat i 

tårar. Men Grekland är så mycket mer. Dess historia, arkitektur och framförallt religionen är för mig 

så lockande, så inbjudande att varje samtal med en grek ofta slutar i trosuppfattningar, bilder och 

religiösa symboler.  

     Denna uppsats hade inte varit möjlig utan Anna, Georgia, Vasilis och Andreas som inte bara gav 

mig nöjet att ta del i deras förhållande till ikoner, utan också så öppenhjärtigt delade med sig av sitt 

meningsskapande och deras innersta tankar och känslor som gav mig mer än vad jag någonsin 

hoppats på.  

     Jag vill också ge ett stort tack till min handledare Simon Sorgenfrei, som genom hela mitt 

skrivande uppmuntrat mig och kommit med jättebra synpunkter för att vägleda mig rätt genom den 

långa processen (som för övrigt kändes som att den aldrig skulle ta slut) haha.  

     Till sist vill jag också tacka min vän Lena som alltid orkat lyssna på mitt gnäll när jag känt att 

jag tagit mig vatten över huvudet.   
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Inledning 

 

Februari år 2009. Kyrkoklockorna hörs på långa vägar när jag lunkar omkring bland uteserveringar 

och kiosker i jakt på frukost. Försäljare springer upp och ned för gatorna och reklamskyltar ställs ut 

framför affärernas ingångar, som ett tecken på att en ny dag är på väg att ta sin början.  

     Promenaden från Ermou street till Monastiraki tar knappt fem minuter, men jag har redan hunnit 

gå förbi tre små butiker i Aten fyllda med ikonmålningar till salu. Jag passerar en äldre herre som 

precis kommit ut ur en av butikerna och passar på att fråga vad för motiv det är han har köpt. Han 

tar försiktigt fram kortet och visar en bild på Kristus Allhärskaren med evangelierna i sin famn.  

- Och vart hade du tänkt placera kortet?, frågar jag honom förundrat samtidigt som jag ser hur 

omsorgsfullt han håller i bilden på Kristus.  

- Den kommer alltid att ligga i min bröstficka. Då vet jag att Gud är med mig vart jag än går, 

får jag till svar.  

     Mötet med mannen är inte ett slag mot mina förkunskaper, det han säger är inget banbrytande. 

Inte heller är hans svar något sällsynt i ett land som Grekland, men ändå är det först då det slår mig. 

Ikoner är en väg till Gud. De ger hopp, förtröstan och närhet till dem som behöver den trygghet som 

de har hittat i Gud. Ikoner blir en helt naturlig del i deras vardag och är så mycket mer än bara ett 

porträtt på en vägg. Det är mina långa och många resor jag gjort till Grekland och samtalen med 

människorna jag lärt känna där genom åren som har satt igång en stark nyfikenhet att vilja förstå 

ikonens plats i samhället, och samtalet med mannen på gatan är bara ett av flera jag haft med greker 

som jämställer bilden med ordet.  

     Överallt kan jag se ikonerna i människornas omgivning, i hemmen, på restauranger och vid 

vägkanten på stora motorvägar. Det som för mig är slående har varit att se vilken stor plats ikonerna 

har i befolkningens vardagliga liv, och hur det inte endast är de djupt religiösa som sätter upp 

bilderna i sina hem.  

     Hos de greker jag pratat med som idag själva inte anser sig vara religiösa finns ändå en slags 

inrotad och otrolig respekt för ikoner som till synes, varken den sekulära sfären eller andra faktorer 

har lyckats påverka. 

     Men vad är den ”officiella” synen på ikoner i den grekiska kyrkoenheten och kan man se någon 

större förändring hos ikonernas status genom tid? Och hur förhåller sig egentligen folket till kyrkans 

syn på ikoner? 

     Det är frågeställningar som dessa som lett fram till den studie om förhållanden till ikoner som 

jag i denna uppsats kommer att presentera. Min uppgift har inte varit att försöka generalisera och 

säga att mitt resultat visar på hur alla grekisk- ortodoxa förhåller sig till ikoner idag. Jag har istället 
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valt att observera en grekisk församling i Stockholm för att belysa deras förhållningssätt och visa på 

vad ikoner betyder för dem.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att få en större kännedom om ikonens status i den grekisk- ortodoxa 

kyrkoenheten och visa på den ”officiella” synen över hur troende bör 

     Till detta har även tänkt göra en jämförelse med kyrkans syn på ikoner till vad en grekisk-

ortodox församling i Stockholm säger. För att göra detta har jag valt ut några 

församlingsmedlemmar som får representera den praktiska ställningen till ikoners betydelse i den 

grekisk-ortodoxa kyrkoenheten. Intervjuerna innefattar exempelvis hur de ser på ikoner, hur de 

förhåller sig till dem och om det går att se några skillnader mellan vad den officiella synen säger 

mot deras eget förhållningssätt.  

förhålla sig till ikoner, kontra 

hur församlingsmedlemmar förhåller sig till läran i praktiken. Med den ”officiella synen” menar jag 

vad den ortodoxa kyrkoenheten anser vara rätt sätt att se på ikoner. Det finns emellertid ett flertal 

som kan företräda den, allt ifrån ledarna av en församling till den grekisk-ortodoxa patriarken. Jag 

hade helst velat låta någon präst eller annan ledare av den församling jag observerat företräda 

synen, men har inte lyckats hitta någon som vill ställa upp. De flesta präster i församlingen talar 

också mycket dålig svenska, något som jag också kände var ett hinder till ett djupare samtal. Därför 

har jag valt att låta författarna till den litteratur jag läst få vara företrädare till ”den officiella synen”. 

I kapitlet ”Den ortodoxa kyrkans officiella syn på ikoner” kommer jag att presentera dessa författare 

närmare och då även förklara varför just de får stå som företrädare framför andra.  

De frågeställningar som jag ska försöka få svar på under arbetets gång är: 

 

Vad är den ”officiella” synen på ikoner, hur bör man som ortodox kristen se på ikoner? 

Vad är församlingsmedlemmarnas syn på ikoner och hur förhåller de sig till dem? 

Vilka likheter/skillnader finns mellan den ”officiella” synen och församlingens?  

Om skillnader går att urskilja, finns det då några problem/någon konflikt mellan båda parter?  
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Disposition 

Min uppsats kommer i huvuddel att bestå av fem delar. Inledningsvis ges en teori och metod del 

som visar på vad jag utgår ifrån när jag skriver och hur jag gått till väga. Den andra delen består av 

en bakgrund till ikonens slutgiltiga bekännande inom den ortodoxa Traditionen. I bakgrunden tar 

jag även upp ikonens betydelse för troende ortodoxa, men ger också en generell bild av ikonen i den 

ortodoxa kyrkan.  

     Den tredje delen, som är en slags inledning till själva huvuddelen, är en presentation av den 

”officiella synen” på ikoner som finns inom den ortodoxa kyrkan, där jag utgår från författarna till 

de böcker jag läst. Den officiella synen kommer här att stå för hur en troende ortodox ”bör” förhålla 

sig till ikoner. Tillsammans med detta ges en mer litterär, gestaltande bild över hur 

församlingsmedlemmarna närmar sig ikoner i kyrkan utifrån observationer som jag gjort i 

kyrkomiljön.  

     Efter detta kommer den del som är min huvuddel, en studie bestående av fyra intervjupersoner 

ifrån den grekiska församlingen som var och en presenterar och diskuterar deras förhållande till 

ikoner utifrån deras egna perspektiv.  

     Slutligen ges en analys och diskussion där jag presenterar resultat.   

       

Metod och material 

För att ta reda på vad ikoner har för betydelse för grekisk-ortodoxa idag och visa på vad den 

”officiella synen” säger jämfört med hur församlingsmedlemmarna närmar sig ikoner har jag gjort 

ett intervjustudium med fyra intervjupersoner som är medlemmar i en grekisk-ortodox kyrka i 

Stockholm, två män och två kvinnor, alla med grekisk bakgrund, två även födda i Grekland för att 

bland annat se vilka likheter och skillnader som går att finna från teorin till praktiken. Alla 

intervjupersonerna kom jag i kontakt med under besök i kyrkan hos församlingen. Intervjuerna 

skedde inte gruppvis, utan individuellt i både kyrkans lokaler, men också i intervjupersonernas hem.     

Jag har även varit närvarande vid ett flertal gudstjänster hos församlingen som deltagande 

observatör bland annat under den grekiska påskveckan, för att på så sätt vara en del av den religiösa 

verksamheten och kunna observera hur medlemmarna närmar sig ikonerna i den kyrkliga miljön. 

     Varför jag valt att göra just en intervjustudie kring detta ämne är för att det är ett konkret och 

mer personligt sätt att skildra hur vördnaden för ikoner ser ut hos ortodoxa idag. Med fyra 

intervjupersoner ges ett stort rum för oliktänkande och en bredd av förhållningssätt som lätt går att 

jämföra och analysera. En fallstudie som denna gör att jag i forskarrollen kan ägna mer energi och 

studera saker mer i detalj när jag riktar in mig på en enda undersökningsenhet. Ett sådant 

tillvägagångssätt menar Martyn Denscombe i boken Forskningshandboken ger forskaren större 



 7 

möjligheter att upptäcka saker och gå in mer på djupet som kanske inte skulle vara möjliga om jag 

skulle ha valt en annan metod. 1

     I min undersökning har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att jag innan mötena hade skrivit upp en lista på frågor om de ämnen jag ville behandla, men 

samtidigt ville jag inte vara för strukturerad utan försöka vara flexibel gällande ordningsföljd och 

låta mina intervjupersoner själva utveckla sina idéer och svar.  

 

     Själva intervjuandet såg jag inte som något större problem, eftersom jag även studerar 

journalistik och är van vid att ställa frågor till människor jag inte känner och tänker därför mycket 

på val av frågor, arrangera mötesplatsen, att vara uppmärksam på intervjupersonens svar för att 

ställa följdfrågor och är heller inte rädd eller obekväm vid tystnad under frågeställningen.  

     Själva intervjuprocessen skulle jag inte säga skiljer sig avsevärt mycket mellan den 

vetenskapliga intervjun och den journalistiska. Val av frågor är alltid viktigt, hur du ställer dem och 

låter intervjupersonen vara i fokus, samt som det är du som ska styra intervjun, inte tvärtom. Vad 

jag dock kan tycka skiljer sig är att som journalist har du ofta redan en klar vinkel i huvudet vad du 

vill lyfta fram som texten ska handla om och kan i många fall förstora svar från informanten bara 

för att det ska passa formatet som redan valts att lyftas fram. I en vetenskaplig intervju är målet 

däremot att få fram en så sanningsenlig bild som möjligt.  

     Något som Denscombe även tar upp i sin bok är något som kallas för ”intervjuareffekten”, vilket 

innebär att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar personen som ställer frågorna. Om 

intervjupersonerna exempelvis känner sig hotade eller blir nervösa under intervjun kan det leda till 

att de svarar på ett sådant sätt som de tror att forskaren vill höra. Man måste också ha i åtanke att 

även intervjupersonen har förutfattade meningar vilket också kommer att ha en inverkan på hur 

ärliga svar som ges och hur god relation och tillit som han/hon känner för forskaren. 2

     Det går inte att undgå detta, men jag anser att min medvetenhet om denna effekt hjälper mig att 

reflektera över min roll i att försöka att inte stöta bort den jag intervjuar genom att vara så 

tillmötesgående som möjligt och agera på ett neutralt sätt.  

 

     Metoden som deltagande observatör valde jag då jag anser att det är ett effektivt sätt att samla in 

data genom att inte endast förlita mig på vad människor säger att de gör, utan att istället se med 

egna ögon och observera beteenden. Meningen var att jag ville fånga församlingsmedlemmarna i 

deras naturliga miljö och fånga deras beteenden så som det skulle ha sett ut även utan min 

undersökning 

                                                 
1 Denscombe 2009: 60 
2 Denscombe 2009: 244-245 
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     Samtidigt är jag väl medveten om att jag för den delen inte alls kan vara helt säker på att 

medlemmarna skulle handla på samma sätt om jag inte var där. Det är ingenting som man kan 

garantera, men eftersom det var det första steget i hela min undersökning visste ingen av 

medlemmarna att jag var där för att observera någonting och därför tror jag heller inte att de skulle 

agera på annat sätt än de brukar.  

     Enligt Denscombe så går det att faktiskt verka osynlig och smälta in i bakgrunden under en 

observation, eller som han uttrycker det ”smälta in i tapeten”, men då måste man i forskarrollen 

vara uppmärksam på tre saker för att minska möjligheten att göra sig upptäckt. Det första är att ha 

en diskret placering, men fortfarande ha utsikt över hela studiefältet. Det andra är att undvika 

interaktion med de man studerar och det tredje är att det är viktigt att tänka på att ju längre tid 

observatören finns på plats desto självklarare blir deras närvaro för gruppen. 3

     Under mina besök på gudstjänster i församlingen valde jag därför att göra sällskap med en 

grekisk-ortodox kompis som sporadiskt besöker kyrkan för att inte sticka ut direkt, samt att jag inte 

hade med mig block och penna in, utan skrev ner stödord och liknande efter att jag kommit ut ur 

kyrkan, detta för att inte väcka någon som helst uppmärksamhet åt mitt håll.  

     

     Innan jag valde detta tillvägagångssätt vägde jag fördelarna mot nackdelarna noga och läste 

principerna för forskningsetik. I riktlinjerna står det bland annat att forskaren bör informera berörda 

om forskningens syfte, att de berörda själva har rätt att bestämma över sin medverkan, att 

informationen ska hållas konfidentiellt och att man som forskare endast får använda informationen 

för forskningsändamål. 4

     Detta ger mig vissa etiska problem som forskare eftersom den delen av undersökningen blev 

omedveten för de jag studerade. De argument till varför jag ändå valde att ta med den delen är dels 

att jag inte anser att någon av de studerande blev lidande till följd av det jag observerade, men också 

att jag har skrivit ihop delen så att det är omöjligt för läsaren att känna igen någon av de studerande. 

De involverades identitet kommer därför heller aldrig att avslöjas och på så sätt menar jag att jag 

ändå genomförde min observation på ett etiskt sätt.  

   

     Varför frågade jag då inte bara de deltagande om de ville ställa upp? Svaret är att jag ville få 

bättre förutsättningar att studera förhållningssätten i den naturliga miljön vilket jag tror att jag fick 

och eftersom den observerande delen heller inte är den största i studien tyckte jag att det inte skulle 

skapa några större etiska problem. 

                                                 
3 Denscombe 2009: 279-280 
 
4 http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf  Hämtad 
24/5- 09 

http://www.vr.se/download/18.7f7bb63a11eb5b697f3800012802/forskningsetiska_principer_tf_2002.pdf�
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     Alla fyra intervjuerna har genomförts på svenska, genom personliga möten och ingen av 

intervjupersonerna har jag någon personlig relation till. Alla mina intervjupersoners namn är 

pseudonymer i texterna för att inte avslöja deras identitet och alla fyra har godkänt den text som 

handlar om dem själva.   

 

 

Teori och forskningsläge 
 
I min studie närmar jag mig mitt material med en konstruvistisk syn, vilket innebär att den kunskap 

som finns om verkligheten är något som är en social skapelse. De böcker jag använt mig av har med 

konstruvistisk syn, perception och meningsskapande att göra i allmänhet, som då självklart går att 

applicera på ortodoxas syn på ikoner.  

     Jag har också hittat relevant information om ikonens betydelse för den religiöse och Traditionens 

och kyrkans syn på ikonografi, samt åt vilket håll utvecklingen är på väg gällande prästernas 

förmedling som jag också kommer att presentera.. 

      I boken Narrativ teori och metod av Anna Johansson förklaras synen att kunskap är någonting 

som sker socialt närmare genom att hon kopplar denna syn till berättelsen och visar på hur de 

formas och förändras i sociala processer. Dessa sociala processer är inte någonting slumpartat, de 

följer vissa kategorier och mönster och varför hon kopplar detta till berättelsen är för att det är då vi 

pratar med varandra och ger motiveringar som vi också skapar det som vi är. På samma sätt skapar 

vi våra relationer till andra och våran egen moral, vilket visar på att ingen relation, ingen etik, ingen 

åsikt finns bara av sig självt från början. De har formats i mönster och processer under en lång tid. 
5

     Berättelsen gör också, menar Johansson att vi människor får struktur i vårt liv, och gör att våra 

upplevelser, det vi känner och det vi hör blir hanterbart. Det är därför genom berättandet som vi kan 

vägledas i livet, då de ger svar på allt som vi kan tänkas ställa under våran livstid. 

Och det är också i dessa sociala processer som vi skapar och omskapar sakers betydelse   

6

     I boken Kulturstudier av författaren Arthur Asa Berger ges en introduktion till ämnet om 

kulturstudier. Här förklaras begrepp, teorier och teoretiker som går att applicera på studier kring 

kultur. Berger är professor i datormedierad kommunikation vid San Francisco State University och i 

denna bok förklaras socialkonstruvistisk syn samt perceptionsteorin som jag valt att använda mig av 

i min undersökning.  

  Alltså betyder 

detta att det som skapas, med hjälp av berättelsen inte är en sanning i sig, utan meningen skapas 

istället genom uttrycksmedlet beroende på i vilken social situation vi befinner oss i.  

                                                 
5 Johansson 2005: 18 
6 Johansson 2005: 17 
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     På samma sätt som Johansson resonerar Berger i boken Kulturstudier om perceptionsteorin som 

exempelvis fokuserar på läsarna av en text och vad de betyder för texten, än på själva texten i sin 

helhet. När man betraktar en text måste man enligt teorin därför ta med alla skeenden som är 

involverade i gensvaret av texten, då läsaren kommer att spela en viktig roll för förverkligandet av 

just den texten. Detta visar på hur viktigt det är att tänka på läsarnas roll och på vilka sätt som de 

kommer att tolka texten. 7

     Genom att titta på studien genom detta sätt så dras fokus från själva den konversation som 

forskaren har med den person han/hon intervjuar till den sociala situationen där interaktionen 

mellan två personer pågår.  

 

     Min förförståelse av ikonografi, ortodoxi och perception kommer dels från de böcker jag läst, de 

personer jag intervjuat, men mestadels skulle jag ändå säga att min förförståelse har byggts upp 

under det flertalet resor jag gjort till Grekland sedan jag var 14 år, (idag är jag 22). Utbytet av 

tankar hos de människor som bär på en trosuppfattning som skiljer sig avsevärt från den 

protestantiska tror jag absolut har färgat mina egna val av frågeställningar och vad jag valt att lyfta 

fram i studien.  

     Enligt Martyn Denscombe i boken Forskningshandboken är reflexiviteten något besvärligt för 

forskningen eftersom vår kunskap om omvärlden aldrig kan bli objektiv. Forskaren kan aldrig ställa 

sig utanför den sociala världen och vi formas vare sig vi vill eller inte från våra erfarenheter, som 

också är olika för varje individ och kultur. 8

     Jag är själv troende, men anser att det inte är nödvändigt att gå i gudstjänst varje söndag för att 

vara en god kristen eller att det är ett måste att smycka mitt hem med kors och liknande. För mig 

sitter tron i hjärtat och är någonting personligt som inte behöver visas utåt för att det ska vara äkta. 

Ändå kan jag inte undgå att fascineras av den offentliga religionsutövningen som ortodoxin innebär. 

I hela mitt liv har jag blivit intalad att religion är någonting nästan hemligt, som man inte ska dela 

med andra. Vad jag tror på är min ensak och intresset av vad jag tror på har aldrig varit stort av de i 

min närhet. Men genom kontakten med grekiska ungdomar så är det ett samtalsämne som blivit mer 

och mer tydligt, att tron är någonting man ska tala högt om, den ska delas och uttryckas på största 

möjliga sätt. Det är denna passion, denna övertygelse som har lett till att jag vill skriva detta arbete. 

Jag ser dock fortfarande ikoner som vackra målningar, porträtt som kan förmedla kärlek, men mer 

  

                                                 
7 Berger 1999: 32,33 
8 Denscombe 2009: 424 
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än så är det inte. Jag anser inte att jag behöver visa någon vördnad för dem, de har helt enkelt ingen 

särskild betydelse i mitt liv.  

     Det är nog just detta som gör att min nyfikenhet över hur stor betydelse ikoner verkligen kan ha i 

en människas liv har satts igång, när jag på mina resor hela tiden möter personer och hem som 

präglas av de religiösa bilderna. Så ser min förförståelse för ikoner ut, storslagna utan egentlig 

betydelse, så jag tror nog inte att ortodoxas uppfattning har lyckats färga min egen ståndpunkt 

gällande dem.  

      Att använda sig av ett flertal metoder för att komma fram till resultat tror jag är någonting 

positivt som kan hjälpa forskaren genom att få fram så många olika sidor och vinklar av ämnet som 

möjligt.  Jag tror därför självklart att det är jättebra som forskare att arbeta som deltagande 

observatör, att vara närvarande och delta i en religiös verksamhet för att kunna förstå den.   

     Samtidigt håller jag med Denscombe gällande perception och observation, där det förklaras att 

två forskare som betraktar exakt samma saker ändå inte gör det säkert att deras redogörelser för 

händelserna kommer att vara identiska. Förklaringen till varför det kan bli på det viset menar 

Denscombe är att man måste vara medveten om forskarens egen kompetens sedan innan, då också 

förmågan att observera och även minnas det man observerar självklart skiljer sig från person till 

person. Brister i det mänskliga minnet är också en faktor som påverkar, det är ingen slump vad vi 

kommer att minnas och vad vi kommer att glömma, minnet är selektivt och sitter i ett mönster som 

gör att vissa händelser blir klarare än andra. 9

     Att detta skiljer sig från varje individ tänkte jag mycket på under mina observationer, undrandes 

hur studien kunde ha sett ut om någon annan skrivit om exakt samma sak. Varför minns jag just 

vissa saker starkare än andra? Vad är det i min förförståelse som gör att jag väljer bort en del men 

låter den andra vara kvar och vad är det som påverkar mitt sätt att tolka det jag ser? Många sådana 

reflektioner tampades jag med under arbetets gång och insåg att jag inte kan vara helt objektiv i en 

sådan här studie, men det betyder inte alls att jag ångrar min metod som deltagande observatör, 

snarare tvärtom. 

 

     Jag själv lärde mig otroligt mycket genom att sitta med under gudstjänster och observera hur 

församlingsmedlemmarna förhåller sig till ikoner, på vilket sätt de visar vördnad, och jag tror också 

att det gav mig möjlighet att utveckla och få med mer till mina intervjufrågor som jag under senare 

tillfällen ställde medlemmarna.  

      

                                                 
9 Denscombe 2009: 272 
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          Någonting som Berger också resonerar kring, som jag tycker är viktigt att belysa i min studie 

är hur hon förklarar att litterära verk inte riktigt existerar förrän de blir förverkligade av en läsare. 

Texten i sig kan ses som ett system av tecken som ska förstås, medan för läsaren så får den en helt 

annan mening. Där är texten en plats för skapande av mening. 10

     Det är detta kunskapstänkande som jag även applicerar på mina intervjupersoner där jag byter ut 

texten till ikoner som även för dem blir en plats för skapande av mening. Det är just detta 

meningsskapande som för mig är intressant att betrakta och studera för att få en bättre förståelse för 

vad ikoner gör för dem i deras liv.  

 

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Berger 1999: 33 
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Bakgrund 
 

Boken Ikonens teologi av Ikonteologen Leonid Ouspensky, den bok jag använt mig av som får 

företräda den ”officiella” synen i min studie är en grundlig bok om de heliga ikonerna och den 

teologiska bakgrunden för dem. Den ramar in ikonens betydelse, vilken roll den har för de olika 

inriktningarna i den ortodoxa kyrkan och hur framtiden ser ut för förmedlingen av bilden inom 

kyrkan.  

     I författarens förord står det att boken är avsedd som en sammanfattning av en kurs i ikonografi 

som hölls vid pastoral-teologiska kursverksamheten i Paris, och ska därför inte ses som en historisk 

beskrivning över den heliga konsten. Meningen är istället att försöka förklara ikonens plats och roll 

i kyrkan och ge en historisk tillbakablick över hur ikonens status sett ut i tid.  

     Ouspensky skriver också att arbetet blivit publicerat för dem som är intresserade av att förstå vad 

en ikon egentligen är och hur den ortodoxa läran kommer till uttryck.  

     Leonid Ouspenskys egna förförståelse av ikonografi började redan tidigt under hand barndom då 

han förkastade de heliga bilderna och förespråkade ateism. Men efter tjänstgöring inom armén fick 

han jobb som målare, vilket också innefattade att måla ikonbilder och successivt så ökade hans 

intresse för ikonografi och han återvände till kyrkan. Intresset blev så stort att han senare gick med i 

rörelsen ortodoxa teologer, där han skrev flera artiklar om den sakrala konsten som senare blev till 

böcker. 11

     Att Ouspensky har en bakgrund som aktiv ortodox tycker jag, som jag nämnt innan gör att han 

blir mer trovärdig, eftersom han kan fungera som en representant för troende ortodoxa. Ouspensky 

är inte grekisk- ortodox utan rysk- ortodox, men jag har ändå valt att utgå från boken han skrivit, då 

de ortodoxa trossatserna är desamma inom de båda inriktningarna och Ouspensky är den person, 

enligt min mening som har skrivit en av de bästa böcker om ortodoxi som finns ute idag.  

 

     Att han blir som en representant för troende ortodoxa tror jag också hjälper till att förklara för 

oss som inte delar samma trosuppfattning vad och varför ortodoxin gör för den troende som kanske 

inte skulle bli lika självklar om boken vore skriven av exempelvis en reduktionist. Samtidigt är jag 

väl medveten om att jag måste vara källkritisk mot en författare som skriver om sin egen 

trosuppfattning, då han lätt kan försöka försköna många dela, framförallt eftersom det är någonting 

han står för själv.  

     Jag har också tagit del av docent Ulf Abels bok Ikonen den besjälade bilden och Gunnel 

Vallquists bok Ikoner från Novgorod till ishavet i min studie och analys. Anledningen till att jag 

just valt att använda mig av deras böcker är att de behandlar frågan om vad det innebär att vara en 
                                                 
11 http://www.gsinai.com/rw/icons/ouspensky_biography.php      Hämtad 29/4- 09 
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del av Traditionen där ikonbegreppet står särskilt centralt. De ger också en förklaring till ikonens 

betydelse för troende ortodoxa och problematiserar och ger både sina och andra forskares slutsatser 

kring framtiden för ortodoxa prästers förmedling av bilden.   Ikonografins innebörd skiljer sig stort 

beroende på vilken tradition, religion, kyrkoenhet och kontext man talar om, men ändå finns det 

många delar som liknar varandra och även är densamma.  

     När man talar om ortodoxi är Traditionen för den religiöse minst lika viktig som Bibeln, det är 

rent av en del av den. Så för att förstå ortodoxi i dess rätta bemärkelse måste man också ha en 

kännedom om Traditionens innehåll. Därför ska jag här ge en kort förklaring av den ortodoxa 

Traditionens innebörd.  

     Traditionen med stort T i den ortodoxa kyrkenheten ska inte förväxlas med de folkliga 

faktorerna, bruk som förs vidare från generation till generation. Här är Traditionen något 

oföränderligt, den är lojal mot det förflutna och i praktiken så ska de troende följa traditioner som 

den tidiga kyrkan bestämt. 12 Den är ett vittnesbörd av Anden, en egen samhörighet med Kristus i 

den helige Ande. Med detta följer ett löfte av vördnad för Traditionen av de troende ortodoxa som 

den enskilde individen inte kan upprätthålla själv. Det är istället hela kyrkans uppgift att föra fram 

och bevara sanningen.13

     För en troende ortodox innebär alltså Traditionen alla lärosatser och hela systemet inom kyrkans 

liv som de arbetat för att behålla genom hela historien. Här är det viktigt att förklara att skriften och 

Traditionen inte är två helt skilda källor. Istället ses skriften som en del av Traditionen.

 

14

     Ordet ikon kommer ursprungligen från det grekiska ordet Eikon som betyder bild eller porträtt. 

Det var också denna beteckning man först använde i det bysantinska riket för alla presentationer av 

Kristus och berättelser ur den heliga historien.  

 

15

     Historiskt sett har ikonens status inom den ortodoxa kyrkan skiftat kraftigt, där sekellånga strider 

ägt rum för att försvara eller angripa ikonens vara eller inte vara inom ortodoxin. Den mest kända 

striden skedde mellan år 726 fram till 843 och kallas idag för bildstriden i Bysans. 

 

16

      Striderna mellan ikonmotståndarna och ikonförsvararna inleddes med att motståndarna hade ett 

kraftigt övertag som resulterade i att många målade ikoner och andra religiösa porträtt 

totalförstördes och ikonförsvararna landsförvisades samtidigt som ett flertal även dog i de blodiga 

striderna.  

 

                                                 
12 Ware 2000: 200 
13 Ek 1999: 11 
14 Ek 1999: 10 
15 Ouspensky 2000: 41 
16 Abel 2006: 18 
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     Man bestämde även under ett kyrkomöte år 754 i Hieria att ikonen skulle förkastas som den 

ortodoxa officiella uppfattningen. Efter detta följde en tid då ikonförsvararna tog ledningen och 

ändrade den tidigare bestämmelsen om ikonens obetydande roll under ett kyrkomöte i Nicea år 787. 

Dessa skiftningar mellan makten fortsatte i ytterligare femtio år innan man under ännu ett 

kyrkomöte, denna gång i Konstantinopel år 843 slutligen fastslog att ikonen återigen skulle vara en 

obligatorisk del av kyrkans kult och trosuppfattning.  

     Bestämmelserna har hållits till än idag och firas genom en fest som kallas för ortodoxins triumf 

som ett minne och uttryck för ikonens absoluta roll i den ortodoxa kyrkoenheten. 17

     ”Ett hus utan ikoner framstår för den ortodoxe som tomt” är ett uttryck från 1900-talsteologen 

Sergej Bulgakov och är ett citat som många ortodoxa refererar till när de smyckar sina hem med 

religiösa målningar. Porträtt av jungfru Maria och Kristus Allhärskaren ses oftast upphängda på 

väggar och placerade på hyllor runt om i hemmen. I den ortodoxa läran ses ikonen inte som ett 

porträtt, utan som en bild av det gudomliga, en jordisk avbild av en himmelsk urbild.

  

18

     Ikonernas stora betydelse för Traditionen är något mycket centralt inom ortodoxin. De är inte 

bara religiösa bilder utan ger en vision av den andliga världen och är ett av de sätt som Herren visas 

för människan. 

  

19

     Vad som är viktigt för troende ortodoxa att poängtera är att en ikon aldrig tillbeds. Att man som 

ortodox skulle vara en bilddyrkare avvisas med motiveringen att det är skillnad mellan tillbedjan 

och att vörda. När en ortodox bugar inför en Mariabild, när de kysser en Jesustavla, tänder ljus och 

ber framför dem ärar eller vördar de dem, medan det är till Gud, Treenigheten som de ger sin 

tillbedjan.

  

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Abel 2006: 19 
18 Abel 2006: 74 
19 Ware 2000: 209-210 
20Ek 1999: 21-22   
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Den ortodoxa kyrkans officiella syn på ikoner   

        

 ” Vad ordet förmedlar genom örat , visar målningen genom ögat”. Detta uttalande av Basileios den 

store, en av de viktigaste kyrkofäderna på 300-talet brukar i teologiska sammanhang ge den 

förklaring av ikoner som kyrkan står för. 21

     Enligt den ortodoxa trons uppfattning är en ikon inte ett porträtt. De skiljer sig åt då en ikon 

uppenbarar det heliga på ett sådant sätt att vi inte behöver använda oss av våran tankeförmåga, det 

är synligt redan vid första anblicken.  

 

     Ikonen representerar den verklighet, den bild av människans heliggörelse som uppenbarades för 

Kristus lärjungar på Förklaringsberget. Men en ikon har också ett andligt innehåll och visar på det 

himmelska sanningsljuset som en ortodox kan se genom ikonens symbolspråk. 22

     Inom den ortodoxa kyrkoenheten ser man alla religiösa bilder som utförts korrekt enligt 

Traditionen som ikoner, oavsett storlek, material och placering.

  

23

     Ikonen ses inom den ortodoxa kyrkan som sagt inte som ett konstföremål, där ett porträtt från 

1200-talet skulle vara mycket mer värd än en målning som gjordes i år. En ikonbild från idag kan 

på så sätt mycket väl vara lika värdefull och betydande för en ortodox troende som en ikon från 

1200-talet.

     

24

      Enligt Koncilietexten från Nicea ∏ finns det bestämmelser om hur ansvaret ska vara fördelat 

när det gäller ikonmålandet, mellan den enskilde målaren och kyrkan. Det skrivs vidare att 

ikonmåleriet genom tradition är en lag inom kyrkan och idén tillhör därför också kyrkan. Den 

enskilde konstnären måste då därför hålla sig till vissa kriterier när han målar en ikon.  

 

     När målaren får uppdraget att måla en ikon ska han ansluta sig till kyrkans tradition, den kanon 

som förmedlar ikonografin vilket innebär att han bland annat måste fasta, be och gå nattvardsgång 

innan han sätter igång med målandet. 25

     På så sätt blir inte målningen endast en konstnärlig handling utan också en religiös akt. Flertalet 

ikonmålare har genom åren varit okända till namnen, då ikonerna till större del alltid varit 

osignerade. Anledningen till detta är att målaren endast ses som en förmedlare av ett gudomligt 

budskap, på samma sätt som prästen förmedlar den redan givna kunskapen i evangelierna. En präst 

utgår också från redan givna förlagor, han förmedlar Bibelns budskap, samtidigt som de båda ändå 

 

                                                 
21 Abel 2006:18  
22 Ouspensky 2000: 200 
23 Abel 2006: 31 
24 Vallquist 1994: 32 
25 Abel 2006: 32 
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ges rum till att föra fram budskapet på deras personliga vis. 26

     Man kan därför också säga att den ortodoxa kyrkan ser bilden som minst lika viktig som den 

Heliga skriften, ikonen skiljer sig från andra bilder på samma sätt som Bibeln skiljer sig från alla 

andra litterära verk. Det är då viktigt för kyrkan att tillägga att varje karaktärsdrag från helgon noga 

måste bevaras och det har man inom ortodoxin försökt göra genom att hålla fast vid den historiska 

sanningen. Det handlar således inte endast bara om att förmedla den heliga bilden av ikonen, utan 

också om att försöka bevara den levande förbindelse med personen som ikonen får identifiera. 

Därför anses det alltså som ett tabu 

inom den ortodoxa kyrkoenheten att själv måla en ikon, då den inte ses som värdefull eller 

autentisk.  

27

     I en ikon kan den gudomliga nåden antydas genom exempelvis val av färger, former och 

symboliska linjer och det är också det som är orsaken till varför en ikon är mer än en målning som 

återger ett religiöst motiv. Karaktären hos en ikon är istället centrerad kring hur detta motiv 

framställs och vilka medel som ikonmålaren valt att använda sig av för att framställa det heliggjorde 

tillståndet hos personen. Självklart är det också så att det inte alltid gått att förstå sig på kyrkans 

symbolspråk, vilket har lett till stora missförstånd inom kyrkans enhet. 

 

28

     Ikonen visar troende ortodoxa helgonets eviga ansikte, och är gjord för människans skull, den 

vänder sig till alla och syftet är att fungera som en andlig vägledning i kristet liv. Den visar också 

vilken attityd som kristna bör ha i deras böner, ”…å ena sidan till Gud, och å den andra till vår 

omvärld.”

 

29

     För kyrkan ses alltså ikonen både som en förebild, men också ett medel där den i sig själv är en 

bön. Den är inte till för att provocera fram någon medfödd sinnesstämning, den vill istället orientera 

människans känslor, dess intellekt, mot transfigurationen, genom att ta bort alla våra sinnesrörelser 

som bara har till syfte att skada oss. Ikonen har samma verkan som Evangeliet och visar inte på 

någonting mänskligt eller karaktäristisk för människan. Det är en gudomliggörelse som förklarar 

varje fenomen i våra liv och ger tillbaka dess rätta innebörd och plats. 

 

30

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Vallquist 1994: 31 
27 Ouspensky 2000: 204 
28 Ouspensky 2000: 210-211 
29 Ouspensky 2000: 219 
30 Ouspensky 2000: 221 
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Gudstjänst i betraktelse  

 

En grekisk- ortodox församling, Stockholm april 2009. Där står vi, mörkklädda på långa rader när 

prästen gör sin entré. Han bär en vit lång cape utsmyckad med broderier i guld som får honom att se 

ut som en medeltida kung och på huvudet har han en rund hatt med färgglada stenar som är fästa 

intill bilder av helgon.  

     Han ställer sig längst fram i kyrkan och det lågmälda sorlet avbryts tvärt och allas ögon är vända 

mot honom. Den kyrkliga sången sätts igång, som till min förvåning inte får sällskap av något 

instrument. Istället ekar de vackra tonerna i den stora salen så ståtligt och i en sådan samklang att 

jag snabbt inser att ytterligare något tillägg endast skulle förstöra den stämning som råder i 

församlingen.  

     En kvinna bredvid mig tar försiktigt handen över sitt smycke som hon bär runt halsen och kysser 

medaljongen som har ett ansikte på. Ett par otåliga barn börjar smågnabbas vid sidan av, rastlösa 

som få, då de vet att mässan inte är över på länge. En man gråter.      

     Prästen fortsätter med att sjunga ut bönerna till församlingen som med full koncentration lyssnar 

till orden och nickar medstämmande. Altaret i kyrkan är inte synligt för oss åskådare, utan vänt mot 

väggen med en ikonostas framför. Välkända målningar av helgon pryder ikonostasen som är målade 

med dunkla färger som gör det svårt att urskilja vilka porträtten föreställer.  

     Hela kyrkan är utsmyckad med stenar, målningar och färger som sätter igång tankar tillbaka till 

hur jag fantiserar att en grekisk – ortodox kyrka i det bysantinska riket måste ha sett ut.  Sista raden 

är sjungen och mässan börjar gå mot sitt slut. De rastlösa barnen märker på en gång att det snart är 

dags att gå och får tillbaka sin energi lika snabbt som den försvann.  

     Männen tar varandra i hand och stannar kvar en stund när deras fruar med barn sakta börjar röra 

sig mot utgången. Mannen som tidigare grät framför ikonostasen står dock kvar på samma plats 

som innan. Han fäller försiktigt en sista tår innan han lägger sin ikon i en annan mans hand och 

vandrar ut genom kyrkans portar. 31

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31  Observation 20/4-09 i församlingen i Stockholm  
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Synen och förhållandet till ikoner utifrån fyra perspektiv 

Anna är 27 år och bor i en förort utanför Stockholm. Båda hennes föräldrar har grekisk härkomst 

och hon är uppvuxen i ett religiöst hem där kyrkan och ikoner spelat en stor roll. Anna är född och 

uppvuxen i Sverige, men åker ner till ”sitt hemland” som hon kallar Grekland minst en gång om 

året.  

Relation till ikoner  

     För Anna har ikoner alltid haft en speciell betydelse i hennes liv eftersom hon själv är döpt efter 

ett helgon, som hon anser är den viktigaste ikonen för henne. På så sätt menar Anna att hon föddes 

ini den ortodoxa tron, att ikoners betydelse alltid haft ett slags företräde framför annat.  

     Runt halsen bär Anna ett smycke, ett svart läderband med en silvermedaljong, en avbild av den 

ikon som hon är döpt efter. Hon bär den runt halsen istället för ett kors och menar att den fyller en 

plats som ett kors aldrig skulle kunna göra.  

- Jag ser ett ikonhalsband som någonting personligt, eftersom det finns så många helgon som 

betyder olika saker i troendes liv, medan jag tycker att korset endast representerar den 

kristna tron i allmänhet, säger hon. .  

     Sedan hon fick halsbandet för fem år sedan har hon inte tagit av sig det en enda gång, då hon 

känner sig skyddad mot olyckor när hon har det på. Hon känner också att genom att bära smycket 

nära sin kropp så ger det en närhet till ikonen som hon känner ständigt vakar över henne och hjälper 

henne vid vägskäl i livet.  

Ikoners betydelse under uppväxten 

     När Anna var liten var tron tillsammans med ikoner inte någonting som hon reflekterade 

speciellt mycket över, det var en helt naturlig del av hennes liv, där bland annat gudstjänster var lika 

självklart som att gå till skolan. Berättelser om helgon som blivit ikoner fick hon ofta höra från 

hennes mormor, som också var den som föreslog att Anna skulle döpas efter just ett helgon.  

     Idag inser Anna att det är mycket tack vare hennes mormors stora övertygelse om att ikoner kan 

vara skyddsänglar som hon själv har en sådan stark tro på dessa. Ikonen som Anna är döpt efter har 

alltid varit det viktigaste helgonet för hennes mormor.  

     Enligt legenden så hade helgonet helande krafter som mirakulöst hjälpte till att bota stadens 

människor från sina åkommor. På samma sätt känner Anna att hennes helgon alltid finns där för 

henne som ett osynligt stöd och en källa där hon kan hämta kraft ifrån.   

     Redan som barn kände Anna att det var något högre än henne själv som tog hand om och 

vägledde henne rätt, som ett vakande öga. Tron på att ikonen hon är döpt efter skulle vara just 

hennes skyddsängel är dock någonting som har växt sig starkare med åren.  
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Idag går Anna mer sällan till kyrkan än vad hon gjorde när hon var yngre, vilket hon i början kände 

sorg över. Det har också blivit färre besök efter att hennes mormor gått bort, då gudstjänsterna var 

någonting som de brukade göra tillsammans. Anna tror dock inte att hennes tro har minskat med 

åren, men att den har ändrat form.  

- Min tro är min egen, visst är församlingen och kyrkan en stor del, men det är den personliga 

relationen till Gud och ikoner som gör min tro så vacker. Det har jag inte insett förrän nu, 

säger hon.  

     Det är också just därför Annas halsband betyder så mycket för henne, den är helt hennes egen. 

Avbilden på medaljongen är till och med ritad av Annas vän som är konstnär. Anna fick först bilden 

ritad som en liten tavla i present, som hon senare förstorade till en målning, då hon tyckte den var så 

vacker och uttrycksfull. 

     Beslutet om att ha samma ritning på sitt smycke såg hon som en självklarhet, eftersom hon då 

alltid skulle veta att det var en gåva och ett konstverk från en person som har stor betydelse i hennes 

liv. Anna ser sitt smycke som minst lika betydande och värdefull som om den vore målad enligt 

Traditionen och tror inte att sådana regler är någonting man bör ta för stor hänsyn till.  

     Anna har svårt att tro att det protestantiska klimatet i Sverige på något sätt skulle ha påverkat hur 

hon ser på religion, men medger ändå att det är omöjligt för henne att säga eftersom hon inte kan 

veta hur hon hade relaterat till ortodoxin om hon vore uppväxt i Grekland.   

     Någonting som är väldigt viktigt för Anna är att ofta tända ljus till sin ikon som ett tack för att 

den bland annat hör till hennes böner. Det ser hon alltid till att göra, vart i världen hon än befinner 

sig.  

     När hon åker till sitt hemland är det därför också en självklarhet för henne att besöka det kloster, 

den ”Monastiri” (grekiska för kloster) som är byggd i hennes ikons namn. Den ligger i Aten och 

oavsett vart i Grekland hon befunnit sig så har hon åkt dit och tänt ett ljus, för att sedan åka tillbaka 

hela vägen igen.  

– Ibland kan jag sitta på ett tåg i fem, sex timmar för att besöka hennes kloster. Visst kan det låta 

vansinnigt för vissa, men det ger mig ett inre lugn och en styrka att klara av vad som helst, säger 

hon och sneglar stolt ned på sitt smycke.  32

 

 

 

                                                 
32 Intervju utförd 8/5- 09  
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Vasilis är 48 år och bor i Stockholm med sin sambo och två barn. Han är född och uppvuxen i 

Grekland, men kom hit som arbetskraftsinvandrare i slutet på 70-talet. Vasilis kommer från ett 

mycket religiöst hem, men anser sig inte ha bibehållit samma starka tro som sina föräldrar.  

Relation till ikoner 

     För Vasilis är ikoner inte bara vackra målningar, det är någonting större, någonting heligt som 

han visar stor vördnad inför. Han tror på ikoners helande krafter, att de kan hjälpa troende i sin sorg 

och olycka.  

      Vasilis har, som i de flesta ortodoxa hem en plats tillägnad de viktigaste ikonerna för familjen, 

där man också ber och tänder ljus till dem. Det är en del av Traditionen som han anser är helt 

förbjuden att bryta.  

- Även om du som kristen ortodox inte anser dig vara jättereligiös så finns det en del regler du 

bara inte kan gå runt. Att visa vördnad för ikoner är en av dem. Det handlar om att visa 

respekt för våra förfäder som stred och gav sina liv för våran religion. Men visst, samtidigt 

erkänner jag att vi kan göra mer för att hylla ikoner i våra vardagliga liv. Vi lever inte som 

vi lär, säger han med en djup suck.  

      Vidare tycker han att han kan se hur ikoners betydelse för troende har minskat genom åren, 

speciellt påtagligt för honom är det efter flytten till Sverige. Det tycker han även gör det svårare för 

honom att lyckas visa den stora vördnad för ikoner som finns inom honom. Timmarna han 

spenderar i kyrkan räcker inte, han vill hitta nya sätt att visa sin uppskattning på.  

Ikoners betydelse under uppväxten 

     Vasilis är född och uppvuxen i en by utanför Greklands huvudstad Aten och har ända sedan 

födseln respekterat och trott på ikoners starka ställning i det grekiska samhället. Besök till kyrkor 

och kloster var mycket vanliga för honom under uppväxten och det finns en kyrka, som ligger 

belägen högt på ett berg i den by där han är född som betyder extra mycket för honom. Dit brukade 

Vasilis och hans bröder ofta promenera för att hälsa på prästerna och be en bön.  

     Vasilis minns att det var sammanhållningen i församlingen som var den verkliga anledningen till 

att han besökte kyrkan så ofta, även fast han trodde på Gud och höll sig till Traditionen. Han minns 

också att en viktig del för byns invånare var att köpa målningar på ikoner för att sedan bära dem in 

till kyrkan där prästen skulle välsigna dem. Det sades att ett sådant handlande skulle ge bönen en 

större verkan.  

     Vasilis har själv en ikonmålning hemma som han ärvt av sin farmor på helgonet San Dimitri. 

Just den ikonen betyder speciellt mycket för honom eftersom den länge har varit en del av hans 

släkt och han har inga planer på att ge bort eller kasta målningen, den ska stanna inom familjen. 

Hans mamma hade en gång med sig ikonen till kyrkan och prästen i församlingen blev helt lyrisk 
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och ville behålla ikonen och bevara den i kyrkan. Men Vasilis mamma vägrade ge bort den och 

Vasilis tror att målningen är värd mycket mer idag än vad den var under kyrkobesöket. Det är så 

Vasilis ser på ikoner, att ju äldre målningarna är, desto mer värdefulla blir de, samtidigt som han 

också värderar ikoner som gått i arv högre än andra.  

     Ju äldre Vasilis blev, desto mindre plats fick kyrkan och församlingen i hans liv och när han 

sedan flyttade till Sverige gick det flera år innan han besökte en ortodox kyrka igen.  

- Jag kände mig vilsen i flera år efter flytten hit. Det var som att jag lämnade hela mitt gamla 

liv bakom mig, inklusive min tro för att jag ville anpassa mig till det nya samhället. Jag 

insåg inte att min tro tillhör min identitet, det är ju den jag är, säger han.  

     Vasilis är helt övertygad om ikoners förmåga att uträtta mirakel och tror att en del av detta kan 

bero på hans djupt religiösa föräldrar.  

     Hans pappa brukade ofta sitta på familjens veranda med vänner och prata om alla sjuka och 

gamla som blivit botade från sina åkommor med hjälp av ikonerna och det var något som för barnen 

blev spännande och upplyftande att lyssna till.  

     Vasilis minns speciellt en berättelse som är känd över hela Grekland om en liten ö vid namn 

Tinos vid Medelhavet som sägs vara välsignad av ikonernas heliga krafter. Sjuka och olyckliga 

människor samlas nere vid öns hamn och vandrar de tusen meter upp till berget där kyrkan ligger 

bärandes på sina personliga ikoner.  

     Väl uppe vid kyrkan så ber människorna och visar sin tacksamhet till helgonen om en önskan att 

bli botade. Vasilis har sett otaliga klipp på tv där ortodoxa som tagit sig till ön mirakulöst blivit 

friska och menar att allt är helgonens förtjänst. Denna sägen tror han själv på även idag, då han 

också säger sig ha sett människor botas med egna ögon. 

- Min lillebror som också fått sitt namn av helgonet Nikolaus är en av dem som blivit botade. 

När han föddes var han sjuk och nära döden. Men min mammas ihärdiga böner till helgonet 

gjorde att han mirakulöst överlevde. Som du ser så finns ikoners verkan djupt inom 

familjen, så hur skulle jag inte kunna tro på dem? säger han. 33
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Andreas är 19 år och bor i Uppsala. Hans pappa är grek och hans mamma är svensk, och deras 

familj har under hela hans uppväxt levt efter och följt den ortodoxa kalendern. Andreas är troende, 

men har aldrig haft något personligt förhållande till ikoner.  

Relation till ikoner 

     Andreas har under hela livet haft ett skåp i sitt rum med ljus och ikonbilder, som de flesta andra 

greker har. Men för Andreas står de där mest för hans familjs skull, för att visa respekt och är inte 

någonting som har stor betydelse för honom. 

     Han medger att en ikonbild inte endast ska ses som en tavla, men att gå så långt att tända ljus och 

kyssa bilderna för att visa sin tacksamhet tycker han inte är nödvändigt.  

- I grund och botten är jag en mycket religiös person. Jag tillhör en församling, jag går till 

kyrkan och läser Bibeln så ofta jag kan. Men ändå så tror och följer jag inte exakt allt som 

den ortodoxa kyrkan förespråkar. Jag tror mer på att välja ut de delar av tron som du själv 

känner att du kan stå för och göra det med hjärtat. Det är en sann kristen för mig, säger han. 

     Att han tänker på detta sätt ser han som en självklar påverkan av den protestantiska 

kristendomen som han är uppväxt i och säger också att de flesta av hans religiösa vänner i Grekland 

inte alls kan hålla med honom, och menar istället att ortodoxin inte är en fråga av ”vad som passar 

mig”.  

     Att välja ut de delar som passar en själv resonerar han också kring varför ikoner inte är en stor 

del av hans tro. Anledningen till varför Andreas inte känner att han kan stå för den plats som ikoner 

har inom ortodoxin är att han inte tror på dess helande krafter och att de kan hjälpa de människor 

som visar vördnad för dem. Där anser han att det endast är kärleken och tilliten till Gud som kan 

göra någon skillnad.  

     Men samtidigt så är en ikon inte ett porträtt, det är någonting heligt som alla ortodoxa borde ha 

respekt för menar han, även om man väljer bort den delen av sin trosuppfattning.  

Ikoners betydelse under uppväxten 

     När Andreas var yngre ville hans pappa att kyrkan tidigt skulle bli en viktig plats för honom, så 

varje söndag gick hela familjen på gudstjänster, samtidigt som de firade stort under de ortodoxa 

högtiderna, för att på så sätt få upp barnens intresse för religionen.  

     Andreas sattes också tidigt i en grekisk skola på helgerna, där han tillsammans med andra unga 

greker lärde sig mer om sin religion och vad det betyder att tro. Då trodde han mer på ikoners 

helande krafter och tyckte också att det var en naturlig del av ortodoxin.  

     Idag menar han dock att han inte visste bättre, barnen trodde på allt som de äldre sade stämde i 

den grekiska skolan.  



 24 

- När man är liten och får en bild på ett helgon i handen av en lärare som säger att om man 

bara bär på bilden vart man än går så är man skyddad, då tror man på det. Det blir nästan 

som en falsk världsbild som man bär med sig ända tills man blir stor nog att förstå och själv 

kan välja vad man vill tro på. Nu låter det kanske som att jag säger emot min egen religion, 

men det är inte alls på det sättet, säger han.  

Andreas tror starkt på att närvaron i kyrkan är viktig för en människas religiositet, eftersom 

kyrkomiljön är en sådan stark påminnelse om vad det är man läser i Bibeln och vad det är man ser 

när man tittar på en ikonmålning.  

     För Andreas är det dock den Heliga skriften som är det absoluta och skulle aldrig lägga den 

religiösa bilden parallellt med skriften. För honom är det just de skrivna orden som ger en mening 

och de religiösa bilderna ska därför endast ses som ett tillägg till de gudomliga orden.  

     Han har inte funderat särskilt mycket på hur han själv kommer att uppfostra sina barn i 

framtiden, men en hörna med ikonbilder kommer ändå definitivt att finnas i hans hem.  

- Även om jag själv inte tror på bildernas krafter så vill jag att mina barn själva ska få välja 

vad de vill tro på.  Kanske kan ikonerna fylla en plats hos dem som de inte lyckats fylla hos 

mig. Jag kommer inte att välja bort ikonerna som en del av tron bara för att jag själv inte kan 

relatera till dem, det skulle inte vara rättvist mot mina barn, säger han och kastar en snabb 

blick på ikonbåset intill honom innan han bläddrar vidare till Lukasevangeliet. 34
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Georgia är 57 år och bor i Stockholm med sina två barn och en katt. Hon är född och uppvuxen på 

ön Rhodos i Grekland och kom till Sverige för 22 år sedan. Georgia kallar sig själv för mycket 

troende och har arbetat som lärare på grekiska helgskolor i Stockholm.  

Relation till ikoner 

     Hela Georgias hus är smyckat med ikoner av helgon, i köket har hon ett bås med bilder och ljus, 

på väggarna hänger stora målningar och i barnens rum står bilder uppställda på rad i bokhyllorna. 

Georgia är djupt troende och anser att de ungdomar som idag inte ser kyrkan och ikoner som viktiga 

i sina liv är vilsna själar som saknar kunskap om den sanna tron, som hon kallar ortodoxin.  

     Anledningen till varför Georgia har så pass mycket bilder på helgon i hennes hem säger hon 

beror på att det ger henne en inre frid, hon känner att det är högre makter som skyddar henne och 

hon vill visa sin uppskattning på alla vis hon kan.  

     För henne är en ikon helt och hållet jämställd med Bibeln, lika mycket som hon ser till orden i 

evangelierna, lika mycket ser hon genom att beskåda en ikonmålning. Hon skulle aldrig kunna 

tänka sig att köpa en ikon som inte är gjord enligt Traditionen, eftersom hon anser att utförandet är 

en stor del till varför den ska ses som helig och ska också behandlas därefter.  

     För att vara på den säkra sidan köper hon därför bara målningar från de ikonaffärer i Grekland 

som hennes familj gått till i flera generationer, då hon litar på att de endast säljer ”äkta vara”, som 

hon kallar det.  

- Enligt den ortodoxa tron så spelar det ingen roll om det är en nygjord ikonmålning eller en 

målning från flera århundraden tillbaka, vi ser alla ikoner som lika mycket värda. Vad jag 

däremot inte kan acceptera är de som kallar sig ortodoxa men inte har en aning om ifall 

deras ikoner är gjorde enligt Tradition eller de som inte ens bryr sig om det är så eller inte. 

Alla våra lärosatser är till för att följas, så är det bara, säger hon.  

 Ikoners betydelse under uppväxten  

     Uppväxten på Rhodos var allt annat än sekulär. Redan innan Georgia började skolan kunde hon 

namnen på alla kyrkor och kloster i Rhodos stad och kunde som fyraåring redan urskilja olika 

helgon från varandra. Ikoner är något som alltid har fascinerat henne och det är en sådan naturlig 

del av hennes liv som hon aldrig har ifrågasatt, hon har aldrig haft en anledning till det.  

     Som 16-åring kom hon in i en period då hon funderade mycket på meningen med livet och 

vilken plats hon själv hade världen. Hon vände sig då till Bibeln och ikonmålningarna, som gav 

henne svar på de frågorna om livet och ödet som hon behövde förklaringar till. Det var också under 

denna period som hon sökte sig till kyrkan, mer än för att gå på gudstjänster.  

     Det slutade med att hon besökte prästerna varje dag och anammade allt om den ortodoxa läran 

som kyrkan förespråkade. Kärleken och tilliten hon kände i kyrkan gjorde att hennes självförtroende 
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växte och hon började även känna att hon hittat sin plats i världen.  Georgia tror också att det kan ha 

en stor förklaring till varför hon anser att alla kyrkans lärosatser bör följas, att det är de som är 

okunniga om religionen som inte tror och efterföljer den ortodoxa läran.  

     I kyrkan har hon genom åren pratat med många ungdomar som varit osäkra på ikoners helande 

krafter, och de sägnerna om att de skulle kunna uträtta mirakel. Deras funderingar har ofta också 

cirkulerat kring huruvida det är okej att tro att det finns skyddsänglar som ständigt vakar över dem.  

     Att få sådana frågor ställda till sig ser Georgia som en fröjd, eftersom det betyder att de börjat 

tänka, att det finns en grundtro som de är nyfikna på att utveckla. Att just hon har fått privilegiet att 

agera som vägledare för många unga troende tror hon också är en förtjänst av ikonerna, som ett tack 

från dem för att hon alltid visat vördnad.  

     Även om mycket av hennes religiositet har kommit av egen vilja så medger hon ändå att hon 

som ung inte hade något val om hon ville gå till kyrkan eller inte, det var någonting absolut som 

hon inte skulle tillåtas att ta avstånd ifrån. Det tackar hon sina föräldrar för idag.  

- Ikoner tillsammans med resten av den ortodoxa tron ger mig den trygghet och den mening 

med livet som jag söker.  Jag kan inte känna annat än lycka när jag tänker på allt som 

helgonen har gjort för mig. I min ensamhet har de stått vid min sida och i min sorg har jag 

kunnat hämta kraft att orka fortsätta. De är en väldigt stor del av den person jag är idag, 

säger hon. 35
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Sammanfattning, analys och diskussion  

     Jag har undersökt hur den privata perceptionen av den religiösa bilden, ikonen ser ut hos några 

församlingsmedlemmar inom den ortodoxa kyrkan, för att sedan göra en jämförelse med den 

”officiella” synen om ikoner som kyrkan förespråkar och se vilka skillnader och likheter som finns 

mellan teori och praktik. Den första frågan jag ville besvara var vad den ”officiella” synen av ikoner 

ser ut och hur man som ortodox kristen enligt läran bör se på ikoner.  

     Enligt den officiella synen är en ikon inte ett porträtt. De skiljer sig åt då en ikon uppenbarar det 

heliga på ett sådant sätt att vi inte behöver använda oss av våran tankeförmåga, det är synligt redan 

vid första anblicken. Inom den ortodoxa kyrkoenheten ser man alla religiösa bilder som utförts 

korrekt enligt Traditionen som ikoner, oavsett storlek, material och placering. Ikonen ses alltså då 

inte som ett konstföremål, där ett porträtt från 800-talet skulle vara mycket mer värd än en målning 

som gjordes i år. En ikonbild från idag kan på så sätt mycket väl vara lika värdefull och betydande 

för en ortodox troende som en ikon från 800-talet. 

     För kyrkan ses en ikon som en förebild, men också ett medel där den fungerar som en bön. Den 

är inte till för att provocera fram någon medfödd sinnesstämning, den vill istället orientera 

människans känslor, dess intellekt, genom att ta bort alla våra sinnesrörelser som bara har till syfte 

att skada oss. Ikonen har samma verkan som den Heliga skriften och visar inte på någonting 

mänskligt eller karaktäristisk för människan. Det är en gudomliggörelse som förklarar varje 

fenomen i våra liv och ger tillbaka dess rätta innebörd och plats. 

     Församlingsmedlemmarnas syn och förhållande till ikoner har i min studie fått dessa resultat.  

Anna har ett mycket starkt förhållande till ikoner. Hon är döpt efter ett helgon som har en extra stor 

plats och betydelse i hennes liv. Hon har sedan hon var liten känt att det finns någonting större som 

vakar över henne som hon tror är just det helgon hon är döpt efter, som är en skyddsängel.  

     Runt halsen bär hon på ett smycke som är en avbild av det helgon, den ikon hon är döpt efter 

som hon aldrig någonsin tar av sig. Det är viktigt för Anna att ständigt visa sin uppskattning till 

ikonerna genom att ha bilder på ikoner hemma, på både väggar och skåp och också tända ljus, samt 

be i deras namn.  

     Varje gång Anna besöker sitt hemland åker hon ner till Aten och det kloster som är gjort i 

hennes helgons namn för att tända ett ljus och känna närvaron och den trygghet som ikonerna ger 

henne, även om det innebär att hon får resa sex timmar enkel väg för att tända ett ljus i just det 

klostret.  

     Vasilis är född och uppvuxen i Aten, Grekland och kommer ifrån en mycket religiös familj. Han 

är troende, ser på ikoner som någonting heligt, som ortodoxa måste visa stor respekt och vördnad 

för. Under uppväxten var ikoner inte någonting som han reflekterade speciellt mycket över, då var 
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kyrkan och ikoner mest en plats för gemenskap och Traditionen var någonting som bara fanns där 

överallt och som inte gick att ifrågasätta.  

     Efter flytten till Sverige försvann den ortodoxa tryggheten och Vasilis blev tvungen att själv ta 

itu med sin tro och komma underfund med vad ortodoxin och ikoner betyder för honom och hans 

identitet. Han insåg då hur stor plats ikoner har i hans liv och Vasilis är helt övertygad om alla 

gamla sägner om ikoner helande krafter. Han tror att de kan uträtta mirakel, inte minst då det sägs i 

hans familj att det var just ett helgon som räddade hans bror i unga år.  

     Andreas relation till ikoner är nästan obefintlig. Han går till kyrkan, läser Bibeln och anser sig 

själv vara en mycket troende person. Han anser att man som ortodox bör visa respekt för ikonerna, 

men att tro att de kan bota och hela människor är helt fel.  

     Istället tycker han att man som troende har rätt att välja ut de delar av lärosatserna som man själv 

känner att man kan stå för, de andra ska man välja bort istället för att följa dem utan att egentligen 

tro på dem helhjärtat.  

     Under uppväxten sattes han tidigt i en grekisk skola på helger för att lära honom mer om sin 

religion och växa upp med en stark relation till ortodoxin. Han menar att han som liten trodde på 

ikoners helande krafter och såg dem som skyddsänglar, men mest för att han inte visste bättre. Han 

kommer dock inte försöka föra över samma tankesätt till sina barn i framtiden, då vill han att de 

själva ska få välja vad de vill tro på.  

     Georgia är djupt troende och ser på ikoner som någonting absolut, att det är en självklarhet att 

följa alla lärosatser inom ortodoxin bokstavligt. Kyrkan har funnits som en viktig del redan under 

uppväxten och intresset för religionen växte sig bara större och större ju äldre hon blev. Den nära 

relationen till kyrkan och den kontakten med de religiösa bilderna har gjort henne mycket kunnig 

om sin religion och det finns inte en enda del av ortodoxin som hon tar avstånd ifrån.  

     Georgia anser att ikoner kan hjälpa människor i sin sorg och för henne har de en lugnande effekt, 

hon känner att hon aldrig är ensam. Hon har mycket att tacka helgonen och ikonerna för och det 

visar hon genom att smycka hela sitt hem med målningar av dem. 

     Idag hjälper hon ungdomar som söker sig till kyrkan och Bibeln för svar på sina livsfrågor, och 

att bli utsedd att hjälpa andra i deras vägskäl tror hon också är ikonernas förtjänst.   

     De likheter och skillnader mellan den ”officiella” synen och församlingens tycker jag är många, 

men det beror också på vem det är man utgår ifrån.  

     För Anna är det viktigaste inte att följa alla trossatser till punkt och pricka, för henne är det 

viktigt att det i religionen ges ett visst utrymme för egen tolkning och ett eget meningsskapande. 

Tron och relationen till ikoner är personlig och bör inte se likadan ut hos alla ortodoxa människor. 

Ett exempel som visar på detta är Annas halsband. Avbilden är målad av en nära vän till henne, den 
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är inte gjord i enlighet med den ortodoxa Traditionen och ses därför enligt den ”officiella” synen 

inte som en ikon. Men sådana regler tror inte Anna på, hon tycker bara att det faktum att hennes vän 

gjort den till henne gör den ännu mer värdefull och betydande för henne.  

     Vasilis däremot, har och följer än idag det den ”officiella” synen förespråkar. Han medger att 

han känt sig osäker på ortodoxin, men har för den delen inte slutat gå till kyrkan eller tro och visa 

vördnad för ikoner.  

     Den enda stora egentliga skillnad som skiljer sig från det kyrkan förespråkar är att Vasilis tror på 

att äldre ikoner är med värdefulla än nygjorda. Han har en relation till tinget och familjens relation 

som är starkare än tron på den andliga storhet tinget representerar och kyrkans tradition.       

     Andreas situation är för mig den mest intressanta. Hans relation till ikoner är nästintill obefintlig 

samtidigt som han anser sig vara en riktigt troende människa. Detta tycker jag visar tydligt på hur 

mening skapas olika för olika personer beroende på yttre faktorer som exempelvis miljö och sociala 

förhållanden.  

     Ett annat exempel av detta kan vi se i Annas fall, där hon inte bara har tagit sig an de delar av 

ortodoxin som passar henne, utan även tillämpat ett lutherskt trosperspektiv i sin religiositet.  

     Andreas likt Anna, följer bara de delar han själv tycker att han kan stå för men menar också att 

det är så som tron ser ut hos honom och menar inte att han anser att alla ortodoxa bör förhålla sig på 

det viset. Den största skillnaden mot den ”officiella” synen i Andreas fall är dock att han anser att 

skriften och bilden inte ska ses som parallella. För honom är det Bibelns ord som väger tyngst och 

bilderna ska endast ses som ett tillägg till skriften. Det tror jag många ortodoxa skulle sätta sig 

emot, eftersom det är en sådan fundamental del i den ortodoxa tron.  

     Georgias förhållande är, som jag kan se det helt i enlighet med den ”officiella” tron. Det är som 

om all hennes kunskap kommer direkt från trossatser och präster, intrycket jag fick är att hon är 

otroligt kunnig angående sin religion.       

     Jag skulle inte säga att jag efter att ha gjort dessa intervjuer kan se några direkta problem eller 

konflikter som uppstår mellan församlingsmedlemmarnas förhållande till ikoner jämfört med den 

”officiella” synen. Ikoner tycks vara någonting inom den ortodoxa tron som alla har sina egna 

relationer till, då också olika ikoner får olika betydelser beroende på vem man frågar.  

     På det sättet som jag uppfattar religion är att religionen i sig inte är vad teologerna eller 

trossatser säger att den är. Religion är vad de religiösa gör och säger att den är. Det är detta sätt jag 

utgått ifrån när jag analyserat mitt material, hela tiden ur en socialkonstruvistisk syn, att kunskap är 

någonting som skapas socialt. Det är dessa ovanstående rader som varit mitt krut genom hela 

studien, allt ifrån valet av frågor jag ställt till bearbetningen av analysen. Jag ville se om teorin jag 
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lade upp motsvarade verkligheten hos fyra olika församlingsmedlemmar inom samma kyrka och få 

en förklaring till varför det kunde vara så.  

     Genom att ta bort fokus från teologerna och istället föra ljuset mot lekmännen kunde jag få fram 

en ny syn av ortodoxin som skiljer sig avsevärt från de böcker och skrifter som jag tidigare läst om 

religionen. Det blev genast mycket påtagligt att det är de praktiserande som utgör vad religionen är 

och har för betydelse, samtidigt som de visst många gånger refererar själva till litteratur.  

     Jag kunde direkt se stora skillnader mellan de olika svaren jag fick från mina informanter 

beroende på exempelvis vart de är uppväxta. De båda som är uppväxta i Sverige, i ett protestantiskt 

klimat har en mycket mer ”privat” tro jämfört med dem som är uppväxta i Grekland, även om de 

inte ville erkänna att det var så. Det kan även bero på vilken generation de är uppväxta i. Den äldre 

generationen av mina intervjupersoner svarade på mina frågor på ett lite mer ”formellt” sätt, mer 

utifrån teologernas och böckernas ortodoxi och ikoner, medan den yngre generationen hade ett mer 

nyanserande sätt att se på ikoner som även det kan visa på protestantismens påverkan. Detta kan 

självklart bero på att den äldre generationen hunnit läsa mer, har större kunskap om Bibeln och dess 

lära samtidigt som den yngre generationen ofta har ett mer sökande förhållningssätt.  

     De stora skillnaderna mellan informanterna gällande exempelvis Traditionen och ikonens 

betydelse visar på hur det är den religiösa själv som skapar meningen i det den tror på. Det finns 

inget rätt sätt som alla inom samma kyrka följer till punkt och pricka som avfärdar det som inte 

teologerna sagt.  

     För samtliga församlingsmedlemmar är ikoner någonting som tillhör ortodoxin, men dess 

mening ser helt olika ut beroende på deras bakgrund. På den punkten kunde jag direkt relatera till 

lekmännens meningsskapande och hur betydelsefulla (i detta fall medlemmarna) är för att 

förverkliga ikoner.  

     Allt detta går i enlighet med den teori som jag lade fram i början av min studie, att texten är en 

plats för skapande av mening. Även fast det finns vissa regler som förespråkas av kyrkan så verkar 

det inte vara någonting som ses som absolut, det ges tillräckligt med utrymme för medlemmarna att 

själva skapa mening. Jag tycker också att denna undersökning visar på hur pass stor skillnad det 

verkligen är mellan människors tro och syn, i detta fall på ikoner, även om de tillhör samma kyrka.  

     Med detta i åtanke kan jag därför dra slutsatsen att meningen som ikoner får för de praktiserande 

är någonting som skapas beroende på bland annat vilken social situation de befinner sig i.  

     Jag håller definitivt med Arthur Asa Berger och hans resonerande i boken Kulturstudier kring 

perceptionsteorin, att litterära verk inte existerar förrän de blir förverkligade av en läsare. På samma 

sätt anser jag att det är hur medlemmarna förhåller sig till ikoner. En ikon är utan en betraktare ett 

system av tecken, men när den blir betraktad så blir ikonen istället en plats för skapande av mening. 
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Det är just detta meningsskapande som för mig har varit intressant att skildra genom fyra personer i 

olika åldrar och bakgrund, då olikheter och egna betydelser blir extra tydliga.  

     Avslutningsvis vill jag säga att min slutsats, att meningsskapande, i detta fall vilken mening 

ikoner får för den religiöses liv är en social skapelse som påverkas av ett flertal yttre faktorer var 

ganska väntad. Ändå blev jag helt fängslad av hur olika relationerna till ikoner ser ut för dem som 

ändå tillhör samma församling. Dessa intervjuer gav mig mer än vad jag hade förväntat mig och det 

var ett rent nöje att få höra deras livsberättelser och innersta tankar kring ett sådant personligt ämne 

som religion.  
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