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År 2000 skildes Svenska kyrkan från staten. Sedan 
dess ansvarar Svenska kyrkan själv för kyrkova-
let, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar 
du om vilka som ska vara med och bestämma i 
Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

Vad är kyrkovalet?

Val till kyrkofullmäktige, lokalt
Du väljer till kyrkofullmäktige i 
den församling eller det pastorat 
där du bor. Kyrkofullmäktige be-
stämmer ramarna för den verksam-
het som finns nära dig, till exempel 
vad församlingen ska erbjuda för 
barn, unga och äldre och 
hur musiklivet ska se ut. 

Val till stiftsfullmäktige, 
regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 
beslutande organ. Stiftens främsta 
uppgift är att stödja församlingarna 
i deras verksamhet och förvaltning 
genom expertis inom flera om-
råden. De kan till exempel bidra 
med kunskap i kyrkoantikvariska 
frågor, när en kyrka i stiftet behö-
ver renoveras. 

Val till kyrkomötet, 
nationellt
Kyrkomötet är Svenska 
kyrkans högsta beslutande 
organ med 251 ledamöter. 
Det beslutar om kyrkans 
gemensamma och över-
gripande frågor, allt från 
hur kyrkan ska arbeta med 
klimatfrågan till vilka 
psalmer som ska finnas i 
psalmboken.

Hur många brukar rösta i 
kyrkovalet? 
Det första kyrkovalet, enligt den 
form som finns nu, hölls 2001 och 
då röstade drygt 14% av de röstbe-
rättigade. I kyrkovalet 2017 röstade 
drygt 19% vilket motsvarade 
900 000 röstberättigade medlem-
mar.



Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. 
I vår organisation ryms en mångfald av möten och 
verksamheter. Genom att rösta kan du vara med 
och påverka vad Svenska kyrkan ska arbeta med.

Vad handlar valet om?

Vad är Svenska kyrkan?
Svenska kyrkan är Sveriges största 
trossamfund med 5,8 miljoner 
medlemmar. Den kristna grunden 
innebär ett engagemang för alla 
människors värde och värdighet 
och arbete för fred, försoning, rätt-
visa och hållbarhet.

Varför ska jag vara medlem?
Som medlem bidrar du till gemen-
skap, glädje, fördjupning och sam-
manhang för dig själv och andra, 
till exempel genom dop, bröllop, 
andra gudstjänster, öppen förskola, 
barn- och ungdomsverksamhet, kö-
rer och konserter. Du bidrar också 
till att bevara vårt gemensamma 
kulturarv, i form av byggnader 
och traditioner och du är med och 
stödjer kyrkans sociala arbete för 
människor i utsatthet, ensamhet 
och sorg. 

Var med och påverka
Genom att rösta i kyrkovalet är 
du med och påverkar vad Svenska 
kyrkan ska arbeta mer eller mindre 
med.
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Vem får rösta?

Hur vet jag om jag får rösta?
För att få rösta ska du vara medlem i Svenska kyrkan, ha fyllt 16 år se-
nast på valdagen och vara kyrkoboförd i en församling i Sverige. Den 13 
augusti plockar man fram de så kallade röstlängderna, där alla röstberätti-
gade medlemmar står med. Alla som får rösta får hem ett röstkort till den 
adress där man är folkbokförd senast den 1 september. Det är drygt 4,9 
miljoner medlemmar i Svenska kyrkan som har rösträtt den 19 september. 

I kyrkovalet kan alla medlemmar som fyllt 16 år 
göra sin röst hörd. I år är det över 4,9 miljoner som 
får rösta.
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Svenska kyrkan gör en 
viktig insats i samhället, 
inte minst socialt och 
kulturellt. Självklart vill 
jag vara med och 
påverka hur arbetet
styrs genom att rösta i 
kyrkovalet. 

Ylva Purfürst, 52 år, Jönköping

”

” Att vara med och på-
verka kyrkans framtid 
ser jag som något stort 
och att lägga min röst 
på det alternativ jag 
står bakom är något jag 
ser som oerhört viktigt.

Gustav Spång, 19 år,  Alvesta
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Nomineringsgrupper och 
kandidater
De grupper som ställer upp i kyr-
kovalet kallas för nomineringsgrup-
per. De motsvarar ungefär partier i 
de allmänna valen.

I kyrkovalet väljs kandidater för 
kyrkomötet, stiftsfullmäktige och 
kyrkofullmäktige, vilket motsvarar 
nationell, regional och lokal nivå.

De kandidater som blir förtroende-
valda har med andra ord fått ett för-
troende av väljarna att vara delakti-
ga, ta ansvar och utveckla helheten i 
Svenska kyrkan.

Kyrkofullmäktige
Totalt ställer 94 unika nomineringsgrupper 
upp med totalt 210 kandidatlistor i de 54 
lokala valen till kyrkofullmäktige.

Växjö stiftsfullmäktige
• Arbetarepartiet –Socialdemokraterna
• Borgerligt alternativ
• Centerpartiet
• Frimodig kyrka
• Himmel och Jord
• Kristdemokrater i Svenska kyrkan
• Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
• Sverigedemokraterna
• Vänstern i Svenska kyrkan
• Öppen kyrka –en kyrka för alla

Kyrkomötet
• Alternativ för Sverige
• Arbetarepartiet –Socialdemokraterna
• Borgerligt alternativ
• Centerpartiet
• Frimodig kyrka
• Himmel och Jord
• Kristdemokrater i Svenska kyrkan
• Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna
• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
• Sverigedemokraterna
• Vänstern i Svenska kyrkan
• Öppen kyrka –en kyrka för alla

Vilka röstar jag på?
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för 
nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier 
i de allmänna valen.

VILL DU VETA MER?
Stift och valnämnder kan 
berätta vilka som ställer upp 
i din valkrets. Respektive 
nomineringsgrupp eller 
kandidat kan berätta mer!



Förtidsrösta 6-19 september
Från och med den 6:e och till och 
med den 19 september kan du för-
tidsrösta. Förtidsröstning innebär 
att du röstar någon annanstans än i 
din vallokal. Du kan också välja att 
förtidsrösta på en annan ort än där 
du bor. På www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval hittar du information om 
var du kan förtidsrösta och öppet-
tider.

I vallokal19 september
Vallokalen är bara öppen på valda-
gen den 19 september. På röstkortet, 
som du får hem i brevlådan senast 
den 1 september, står det vilken 
som är din vallokal. I vallokalen 
prickas du av i röstlängden och 
dina röster läggs ner i valurnorna. 
Glöm inte att ta med dig din legiti-
mation och ditt röstkort! 

Rösta via brev eller bud
Har du inte möjlighet att besöka 
vallokalen eller förtidsrösta själv? 
Då kan du be någon annan att göra 

det åt dig. Röstar du via bud eller 
brevröstning behöver du ett brev-
röstningspaket, som du kan hämta 
eller skicka efter från försam-
lings- eller pastorsexpeditionen, 
stiftskansliet eller kyrkokansliet. 
Brevröstningspaketet innehåller en 
beskrivning av hur du ska göra. Läs 
den noga! 

Kyrkovalet och Covid-19
För att genomföra kyrkovalet på ett 
tryggt och smittsäkert sätt, följer 
Svenska kyrkan i samverkan med 
Folkhälsomyndigheten utveckling-
en av smittan noga. Kom i håg att 
det går att rösta via brev eller bud 
om du är sjuk eller har symptom. 

Hur röstar jag?
Det finns olika sätt att rösta i kyrkovalet. 
På valdagen i vallokal, genom förtidsröstning och 
via brev eller bud.

TÄNK PÅ!
Ta med dig röstkort och 
legitimation när du röstar 
för att bevisa att du är du.
Röstkortet skickas hem till 
dig senast den 1 september.



MER INFORMATION Vill du veta mer om kyrkovalet 2021? 
Besök svenskakyrkan.se/kyrkoval eller ring 018-16 95 00 (växel)

Känner du som Ylva? 
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Jag tycker att Svenska kyrkan gör en viktig insats i 
samhället, inte minst socialt och kulturellt. 
Ylva Purfürst, 52 år, Jönköping”


