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Samla erfarenheter av pandemin 
 
 
 
Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att göra en nationell samman-
ställning av erfarenheter från omställningen av kyrkans verksamheter under pandemin 
i landets stift och församlingar. 

Motivering 
Sedan våren 2020 har Svenska kyrkan genomgått en av de svåraste kriserna i vår 
samtid. För att förhindra smittspridning i en svår pandemi har kyrkan fått ställa om 
från fysiska möten till digitala, vilket har varit en svår tid för många att gå igenom. 
Många av Svenska kyrkans äldre medlemmar har fått sätta sig i karantän och ensam-
heten har för många varit svår. Svenska kyrkan har på många håll i landet visat prov 
på kreativitet och anpassning i en tid av kris och möjligheten att följa gudstjänster på 
nätet har på sina håll gjort att gudstjänstdeltagandet ökat mångfaldigt i antal. Kyrkan 
har runtom i landet också varit en viktig aktör i arbetet med att köra hem mat och 
andra förnödenheter till äldre och ingått i så kallade frivilliga resursgrupper. Många 
människor har under pandemin förlorat nära och kära och det har varit en viktig upp-
gift och också en utmaning för kyrkan att anordna begravningsceremonier utifrån 
rådande restriktioner. Pandemin har också inneburit att riskerna för psykisk ohälsa har 
ökat vilket gjort det extra viktigt för kyrkan att finnas till hands för människor i behov 
av stöd. 

Restriktionerna under pandemin har varit allt annat än träffsäkra och drabbat 
kyrkorummen mycket hårdare än till exempel handeln, caféer och gym. De miljöer 
som är bland de mest ansvarstagande och har en särskilt viktig själavårdande roll för 
många människor i tider av kris, har också bommats igen allra hårdast, trots att avstånd 
och utrymme sällan varit ett hinder. Frågor om det var nödvändigt, om det kunde 
hanterats annorlunda och hur regeringen kommer att återgälda den andliga skuld 
många anser finnas, är frågor som kommer att behöva besvaras framöver och ligga till 
grund för en annan strategi nästa gång vi står inför en kris där just Svenska kyrkans 
verksamhet kan vara bland de viktigaste. 

Sverigedemokraterna anser det vara av stor vikt att Svenska kyrkan samlar 
erfarenheter av verksamheten i landets församlingar under pandemin, från norr till 
söder och öst till väst. Att förutse vidden och innebörden av en kommande pandemi 
är näst intill omöjligt, men det finns ändå lärdomar att göra för att stå så väl rustade 
som möjligt inför eventuella kommande kriser. Kriser kan vara såväl lokala och till-
fälliga, som nationella eller internationella och långvariga. 

En reflektion vi anser vara viktig att göra är vad vi kan lära av den ökade tillgäng-
ligheten och utåtriktade verksamheten genom en ökad digitalisering. Inget kan ersätta 
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Mot 2021:24 det viktiga fysiska mötet, men det är viktigt att utvärdera vad som går att behålla som 
komplement och hur vi kan stå rustade om det uppstår nya situationer som försvårar 
att samla många personer fysiskt samt att möjligheten, tröskeln att ta sig till kyrkan 
ibland kan vara svår för vissa grupper. 

Ytterligare en viktig aspekt är hur snabbt kyrkan kan ställa om sin verksamhet till 
att bli en relevant aktör under pandemier, eller andra kriser och upplåta kyrkorummet, 
församlingshem eller andra fastigheter för samhällsviktig verksamhet och förstås 
bidra med diakonal hjälpverksamhet av olika slag där annan verksamhet under en 
period får stå tillbaka. I tider av kris kan också möjligheten att vända sig till en präst 
eller diakon och söka andligt och själsligt stöd vara särskilt viktig för många och då 
är det centralt att kyrkan finns där med beredskap för att möta det aktuella behovet. 

Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna verka för att Svenska kyrkan 
nationellt samlar erfarenheter och arbetssätt från pandemin hos församlingar och stift 
och utvecklar en mer utarbetad krisberedskap och kunskapsbank för att vara en 
relevant kyrka i samhället och en trygg fyrbåk dit människor kan söka sig för såväl 
andlig och själslig styrka som praktiskt stöd i alla tider av kristillstånd. 
 
Stockholm den 7 juli 2021 
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