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Svenska kyrkan 

Sveriges största trossamfund består av tretton 

stift och cirka 6,4 miljoner medlemmar. 

Svenska kyrkan antog sin evangelisk-lutherska 

bekännelse år 1593. År 2000 ändrades 

relationen till staten på ett avgörande sätt. 

Trossamfundet har en självständig ekonomi 

och får genom en särskild överenskommelse 

med staten ekonomisk ersättning för 

kulturantikvariska merkostnader för 

kyrkobyggnaderna som är del av medborgarnas 

kulturarv. 

I Lagen om Svenska kyrkan anges 

samfundets karaktär som en öppen och 

rikstäckande folkkyrka som styrs i samverkan 

mellan en demokratisk organisation och 

kyrkans ämbete. Samfundet är en bland flera 

civila aktörer i samhället och är djupt 

engagerat i den ekumeniska rörelsen. Svenska 

kyrkan framträder lokalt som en församling 

med den grundläggande uppgiften att fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva 

diakoni och mission. Syftet är att människor 

ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en 

kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds 

rike utbredas och skapelsen återupprättas.  

Läs mer om Svenska kyrkan på 

www.svenskakyrkan.se. 

 

Sveriges kristna råd (SKR) 

I SKR möts tjugofem medlemskyrkor 

fördelade på fyra kyrkofamiljer (frikyrkor, 

lutherska kyrkor, ortodoxa och österländska 

kyrkor och Romersk-katolska kyrkan). Rådet 

länkar samman medlemskyrkornas eget arbete 

inom flera olika områden. Det görs genom att 

erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa 

nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för 

ekumenisk utveckling och samordning av 

gemensamma aktiviteter. SKR har också fått i 

uppdrag av Kriminalvården att utveckla och 

samordna den andliga vården vid samtliga 

anstalter och häkten i landet inom ramen för 

Nämnden för Andlig Vård (NAV ). 

Sveriges frikyrkosamråd (FSR) 

Sveriges Frikyrkosamråd, FSR, samordnar 

anförtrodda verksamheter för de frikyrkliga 

trossamfunden. Sveriges Frikyrkosamråds 

uppgift är att ingå i, eller utgöra, 

frikyrkofamiljen inom Sveriges Kristna Råd 

samt att i Sveriges kristna råd särskilt verka 

för att främja mission och evangelisation i 

Sverige. FSR samordnar själavård på 

institutioner och handlägger ärenden som 

särskilt berör frikyrkorna. 

 

Sveriges muslimska råd (SMR) 

SMR är en paraplyorganisation för 

rikstäckande muslimska organisationer i 

Sverige. SMR är partipolitiskt obundet men 

för samtal med folkvalda i Sverige för att se 

till att den muslimska minoritetens rättigheter 

tillgodoses och att muslimerna ska få sin röst 

hörd i samhället. SMR arbetar med religiösa 

och sociala frågor för integration och mot 

diskriminering. SMR samarbetar med 

organisationslivet, kommunerna och 

myndigheter. Bland annat samarbetar SMR 

med SKR gällande den andliga vården vid 

anstalter och häkten. 

 

Sveriges interreligiösa råd (SIR) 

I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts 

företrädare för många olika religioner för 

gemensamma överläggningar. SIR har till 

syfte att främja och skapa förutsättningar för 

interreligiöst samarbete i Sverige, lyfta fram 

religionens roll för att skapa fred och 

samförstånd i världen och utgöra en röst 

gentemot religionsfientlighet. Rådet består av 

totalt femton personer: fem kristna, tre 

muslimer, två judar, två buddhister samt en 

representant vardera från bahai, sikher och 

hinduer. 
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