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Sverige sägs vara världens mest sekulära land men samtidigt som intresset för Svenska 

kyrkan minskar växer sig andra religioner större. Sverige är långt ifrån icke-religiöst. 

Sverige är känt för sin positiva inställning till det multikulturella samhället men trots 

det har vi ibland svårigheter att mötas medan behovet av att leva tillsammans i 

harmoni oavsett tro och bakgrund blir allt större. Vi anser att det är viktigt att det 

finns platser som erbjuder en atmosfär där människor kan mötas med ett öppet sinne. 

 

Ingen av oss är särskilt religiös, men vi har alltid fascinerats av den överväldigande 

sentimentala känslan som uppstår när man går in i ett religiöst rum. Oavsett om det är 

en kyrka, moské, synagoga eller ett tempel, fylls vi av lugn, respekt och en känsla av 

trygghet. Vi frågar oss om det går att skapa en sakral atmosfär där människor med 

olika eller ingen trosuppfattning känner sig bekväma att vistas och fria att bruka 

rummen så som de behagar? 

 

Den atmosfär som vi upplever i sakrala rum har varit utgångspunkten för vårt projekt. 

En stor del av vår process har bestått av research, efterforskning och studiebesök för 

att förstå vad en sakral plats är och försöka komma fram till vilka kvaliteter och 

element hos dem det är som skapar känslan i dem. Utifrån våra iakttagelser har vi 

gjort ett förslag till hur en icke-religiös ceremonibyggnad skulle kunna se ut på 

Skinnarviksberget i Stockholm - baserad på traditionella sakrala rum men utan 

religiös symbolik eller koppling. Vår vision är en plats där människor kan mötas och 

dela olika typer av ceremonier och ritualer men också finna andrum från vardagen, 

avskildhet och utrymme för eftertanke och kontemplation. 
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