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Yttrande över betänkandet Kontinuitet och Förändring, SOU 2008:64 
Sveriges Kristna Råd (SKR) består av 27 medlemskyrkor och 1 kyrka som är observatör. 
Dessa 28 kyrkor representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i 
Sverige. 
 
SKR finns inte med bland dem som särskilt inbjudits att yttra sig över betänkandet Kontinuitet 
och Förändring. SKR har en särskild arbetsgrupp för frågor som rör Public Service. Denna 
grupp mötte utredaren Rose-Marie Frebran under utredningens arbete. Vi vill gärna utnyttja 
möjligheten att framföra följande synpunkter på betänkandet. 
  
Rubriceringen nedan har gjorts i anslutning till rubrikerna i betänkandet. 
 
Sammanfattande synpunkt 
SKR vill bestämt betona att program om livsåskådning och religion skall vara en naturlig och 
uttalad del av public service-uppdraget. Detta behöver tydligt framgå av 
uppdragsbeskrivningen. 
 
 
3.3 Spegla 
Public service-företagen SVT, SR och UR är en gemensam referenspunkt för befolkningen. 
Det som dessa företag utvalt att spegla i radio eller TV anses därför vara relevant och 
betydelsefullt för hela befolkningen. Gudstjänster är självklart viktiga liksom program som 
speglar upplevelsen av religion och reflektion över religion. Det är inte tillräckligt som 
utredaren skriver: ”Här finns möjlighet att spegla religionsutövning”. Gudstjänster och 
andakter är en självklar del av många människors vardag och det måste även märkas i public 
service-företagens verksamhet. 
 
Public service har till uppdrag att både spegla och granska. Det finns en tendens att gärna lyfta 
fram spektakulära händelser, även i de program som speglar religion. Det fragmentariska 
måste vägas upp av den sammansatta helheten. Religion är ett komplext fenomen och 



kunskapen om religioner och kyrkor är ofta låg. Det behövs ibland mer bakgrundsinformation 
och kommentarer för att den som är inte är så insatt ska kunna förstå. 
 
 
7.1 Demokrati och public service 
Public service har en viktig uppgift i att bidra till att medborgarna har tillgång till ”relevant 
och allsidig information”. Vi menar att till detta hör att de också skall få tillgång till ett större 
utbud av program om livsåskådning och religion. 
 
 
7.2 Spegling och mångfald 
SKR instämmer i vikten av att public service speglar den mångfald som präglar det svenska 
samhället idag. Vi saknar dock i utredningen rekommendationer för hur fördjupade 
diskussioner skall föras kring mångfald. Vi efterlyser frågor till exempel om vilka faktorer 
som är vägledande för hur man speglar alla de liv som levs i Sverige idag. Vi menar att 
religion är en naturlig del av helheten i många människors liv. Forskning visar att så är fallet. 
 
SKR saknar också begreppet religiös mångfald vid behandlingen av mångfaldsbegreppet.  
 
6.4.1 Redovisningarnas innehåll 
Med hänvisning till vad vi framhållit om spegling av mångfalden, efterlyser vi en tydlig 
rekommendation att public service-uppdraget också i redovisningarna beskriver vad som 
gjorts för att spegla den religiösa mångfalden i Sverige.   
 
Beslut om detta yttrande har fattats av SKR:s arbetsutskott. Handläggare på SKR:s kansli har 
varit Lennart Molin. 
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