
Frälsningsarmén i Sverige

Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett 
evangeliskt trossamfund inom den universella 
kristna kyrkan.  Frälsningsarmén arbetar i mer än 
125 länder och är en kyrka som har ett stort soci-
alt engagemang i alla världsdelar. 

I Sverige finns 188 lokala verksamheter, va-
rav de flesta är församlingar och öppet socialt ar-
bete. Frälsningsarmén har även institutioner för 
missbrukare, stödboenden för ungdomar, kvin-
noboenden, förskolor, äldreboenden, skol- och 
behandlingshem och en folkhögskola. Det finns 
i Sverige 5 000 frälsningssoldater/medlemmar 
samt ytterligare 1 100 medlemmar i Frälsnings-
arméns ungdomsförbund. Pastorer benämns 
frälsningsofficerare och medlemmar benämns 
frälsningssoldater och civilmedlemmar.

Samfundet startade i östra London år 1865 
av makarna William och Catherine Booth, som 
hade sitt ursprung i den metodistiska traditionen. 
Redan från starten var arbete bland de marginali-
serade i samhället en kärnfråga. Till Sverige kom 
Frälsningsarmén år 1882 och startade i Stock-
holm. Under de första trettio åren spreds arbetet 
till så gott som hela Sverige. Det sociala arbetet 
blev allmänt erkänt främst genom de så kallade 
slumsystrarna som utförde ett diakonalt arbete på 
bred front i många städer.

Frälsningsarméns lära beskrivs i samfundets 
elva lärosatser där tyngdpunkten är tro på en tre-
enig Gud, den personliga frälsningsupplevelsen 

och helgelseläran. 
Tron på Bibelns 
skrifter, Gamla och 
Nya Testamen-
tet, som den enda 
grunden för kristen 
tro och kristet liv är 
central. Bönen är en 
viktig del såväl i det 
personliga kristna li-
vet som i gudstjäns-
ten.

I gudstjänsterna 
omges predikan och 
bönen av mycket av 
sång och musik samt det personliga vittnesbördet 
om den personliga tron. Frälsningsarmén förval-
tar inte sakramenten vilket innebär att samfun-
det varken utför nattvard eller dop. Invigningen 
till frälsningssoldat är en offentlig gudstjänst där 
medlemmen invigs till tjänst för Gud. 

Frälsningsarmén vill framhålla vikten av etis-
ka ideal som livets okränkbarhet och att Gud har 
skapat varje människa som en unik varelse och al-
las lika värde. Tron leder till praktisk handling och 
Frälsningsarmén hjälper dem som har det svårt. 
En viktig del är att dela med sig av sin tro till alla 
människor och att erbjuda en öppen gemenskap 
utifrån människors intressen och dagliga behov.
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Medlemmar: 6 100
(Betjänade: 14 187)
Församlingar: 188
Bildades: 1882


