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Bilaga 1 - Information om Svenska Kyrkans organisation och vilka 

personuppgifter som hanteras 
 

Trossamfundet Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen och demokratisk folkkyrka. 
Drygt 5,8 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Verksamheten är rikstäckande 
och det finns cirka 1 300 lokala församlingar i 13 stift.  
 

Nationell nivå  

 
Den nationella nivån ansvarar för en rad gemensamma frågor. Där ingår kyrkomötet, 
kyrkostyrelsen, olika nämnder och kommittéer, Kyrkokansliet i Uppsala samt Svenska kyrkan 
i utlandet. Den nationella nivån ansvarar även för ändringar Kyrkoordningen, Svenska 
kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur 
beslut ska fattas. 
 
Den nationella nivån ansvarar för ett stort antal gemensamma IT system. Alla 
säkerhetsfrågor gällande dessa system och vår nationella infrastruktur hanteras av nationell 
nivå. Två viktiga system gällande personuppgifter är KBOK vårt medlemsregister och 
KYRKSAM där vi för register över alla förtroendevalda och deltagare vid kyrkliga aktiviteter. 
 
Alla användare inom KBOK och KYRKSAM genomgår fortlöpande utbildning för att få 
använda systemet.  Det ingår även specifik utbildning gällande sekretess och hur detta ska 
hanteras på församlingsnivå.  
 

Stiften 
 
Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet, främst församlingarnas 
gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i 
stiftets församlingar och ha tillsyn över förvaltningen samt verka för en lämplig församlings- 
och pastoratsindelning. Stiftet ska vidare anställa och avlöna den personal samt anskaffa 
och underhålla den egendom som behövs för stiftets verksamhet.  Genom att stiftet med 
olika insatser främjar och utövar tillsyn över församlingslivet, ser stiftet till att församlingarna 
följer den ordning som gäller inom Svenska kyrkan. Stiftets arbete leds av biskopen som 
ytterst ansvarig och genom biskopen manifesteras kyrkans episkopala struktur.  
 

Församling 
 
Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom 
kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är 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.  
 
Svenska kyrkan har en rikstäckande indelning i territoriella församlingar som pastorala 
områden. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. Församlingen har lokal självstyrelse 
men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. För varje församling 
finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som församlingens styrelse och en kyrkoherde med 
ansvar för ledning, samordning och tillsyn. Kyrkans verksamhet bärs således organisatoriskt 
upp såväl av alla kyrkotillhörigas, och särskilt de förtroendevaldas, ansvarstagande inom den 
demokratiska organisationen som av ansvarstagandet hos dem som är vigda till uppdragen 
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inom kyrkans vigningstjänst. I dagsläget finns det cirka 600 ekonomiska enheter inom Svenska 
kyrkan 
 


