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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att uppta till förnyad behandling 
och att verkställa kyrkomötets beslut vad avser punkterna 1 och 2 i KmSkr 2017:4. 

Motivering 
Kyrkomötet beslutade förra året med bifall till min motion 2017:94 (Kl 2017:11, 
KmSkr 2017:4): 
1. att uppdra till kyrkostyrelsen att på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra 

svenskkyrkliga poddradiogudstjänster varje sön- och helgdag. 
2. att uppdra till kyrkostyrelsen att på Svenska kyrkans webbplats tillgängliggöra 

dagliga svenskkyrkliga poddradioandakter. 
3. att uppdra till kyrkostyrelsen att tillhandahålla församlingarna plattform, struktur, 

lagring och distribution för poddradioverksamhet. 

I kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2018:3 står det om behandlingen av detta ärende: 

Sedan februari 2018 finns en teknisk plattform tillgänglig för att sända 
andakter och gudstjänster via svenskakyrkan.se för alla stift och försam-
lingar som är anslutna till Svenska kyrkans gemensamma webbplats. 
Genom att sända via svenskakyrkan.se omfattas det musikaliska materia-
let av ett särskilt avtal med Stim. Information om detta har gått ut i många 
olika kanaler och tekniken har använts bland annat vid biskopsvigningen 
i mars och vid livesändningar av lokala gudstjänster.  
 Lösningen bygger på att stift och församlingar tillsammans fyller 
svenskakyrkan.se med gudstjänster och andakter, vilka även tillgänglig-
görs på andra plattformar, exempelvis Facebook. Tillsammans erbjuder 
Svenska kyrkan nu en bred digital gudstjänstverksamhet där människor är.  
 Skrivelsen är slutbehandlad.  

Punkt 3 i kyrkomötets beslut är alltså redan genomförd, vilket är mycket tillfreds-
ställande. 

Men punkt 1, att på webbplatsen tillgängliggöra svenskkyrkliga poddradioguds-
tjänster varje sön- och helgdag, är inte genomförd. Jag letar förtvivlat på den natio-
nella webbsidan efter gudstjänster, men hittar inget. Söker jag på ”gudstjänst” får jag 
veta att det firas många gudstjänster i Svenska kyrkan, lite om vad de innehåller och 
hur jag hittar en gudstjänst nära mig. Detta är ju närmast ett hån mot alla dem som 
inte kan ta sig till en gudstjänst av olika skäl – sjukdom, ålderdom, familjesituation, 
resa etc. Här borde väl en länk funnits till åtminstone någon av alla de gudstjänster 
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Mot 2018:48 som webben sägs vara full av! ”Tillsammans erbjuder Svenska kyrkan nu en bred 
digital gudstjänstverksamhet där människor är” stämmer inte för alla dem som ”är” 
på den nationella webbplatsen och letar. 
 Jag har förstått att röster i kyrkostyrelsen har varit kritiska mot att nationell nivå 
ska producera/spela in gudstjänster som kan tillgängliggöras på Svenska kyrkans 
webbplats eftersom det inte är nationell nivås uppgift att fira gudstjänst. Men detta har 
det ju aldrig varit fråga om! Vad det gäller är att tillgängliggöra – dvs. publicera en 
länk till – en gudstjänst som firas i en församling och som streamas (direktsänds) och 
sedan finns tillgänglig som podd på webben. När nu plattformsproblemet har lösts 
borde detta inte vara någon oöverkomlig uppgift för kyrkokansliet att varje sön- och 
helgdag på Svenska kyrkans nationella webbplats publicera en länk till en vanlig 
svenskkyrklig huvudgudstjänst som ändå sänds på webben. Om kyrkostyrelsen anser 
att sådana uppgifter som är till gagn för medlemmar i samtliga kyrkans församlingar 
inte bör skötas av nationell nivå, trots att detta är den enklaste och bästa lösningen och 
trots kyrkomötets tydliga uppdrag att göra just detta, tror jag att vi har en allvarlig 
konflikt i synen på nationell nivås uppgifter. 
 Beträffande punkt 2 i kyrkomötets beslut, att på webbplatsen tillgängliggöra 
dagliga svenskkyrkliga poddradioandakter, verkar situationen vara likartad. Det finns 
inga länkar någonstans på Svenska kyrkans nationella webbplats till några andakter. 
När jag sökte på ”andakt” fick jag 8 609 träffar på dokument som innehåller ordet 
”andakt”. En bönewebb finns förstås, men bön och andakt är två olika saker. I en 
andakt bör det ju förekomma text och förkunnelse förutom bön, gärna psalmsång eller 
annan musik, och välsignelsen. Jag tror att många behöver hjälp med sitt andaktsliv, 
och särskilt för den som av olika anledningar har svårt att läsa i andaktsböcker är 
radiomediet avgörande. Andakter som produceras dagligen kan dessutom i bönen ta 
upp viktiga händelser i tiden. Återigen gäller uppdraget att tillgängliggöra – en länk 
till webbplatsen för en församling som redan producerar andakter är tillräckligt. 
Möjligen kunde det vara en stimulerande uppgift för kyrkokansliets personal att någon 
gång själv leda en andakt som tillgängliggörs på webbplatsen, men det är alltså inte 
ett krav, bara en möjlighet. 
 Jag vidhåller alltså att man ska kunna hitta till en daglig andakt och en huvud-
gudstjänst varje sön- och helgdag på Svenska kyrkans nationella webbplats, och det 
med högst ett par klick från startsidan. Vilken bild ger det av Svenska kyrkan, när 
webbplatsen flödar över av information om kyrkans många verksamheter, men inte 
förmedlar delaktighet i andakt och gudstjänst, i bön, bibelord, förkunnelse, lovsång 
och välsignelse – vanlig svenskkyrklig andlighet?    
 Sammanfattningsvis bör kyrkomötet återförvisa skrivelsens punkt 1 och 2 till 
kyrkostyrelsen för fortsatt behandling. Skrivelsen bör inte anses vara slutbehandlad. 
 
Brämön den 27 juli 2018 
 
Hans-Olof Andrén (POSK) 
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