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KFUK:s arbete kan sägas starta 1855 i England 
där lady Mary Jane Kinnaird startade ett hem 
för yrkesarbetande unga flickor och tog initiativ 
till bättre skol- och yrkesundervisning för dessa. 
Miss Emma Robarts startade, ovetande om det-
ta, ungefär samtidigt en grupp för unga kvinnor 
för bibelstudier och bön.

1894 bildades KFUKs världsförbund YWCA, 
Young Women’s Christian Association.

KFUM startades i England av George Williams. 
Han samlade 1844 en grupp unga män från olika 
kyrkor och samfund till bön och bibelläsning.

År 1855 bildades KFUMs världsförbund 
YMCA, Young Men’s Christian Association.

KFUK och KFUM är fortfarande två separata 
organisationer i världen. I Sverige gick de båda 
tillsammans 1966 men KFUK-KFUM i Sverige 
är medlem i båda världsförbunden.

KFUK-KFUMs scoutförbund är ett av tre 
specialförbund inom KFUK-KFUMs riksför-
bund. De två andra specialförbunden är triangel-
förbundet och idrottsförbundet. Dessa tre bildar 
tillsammans med de regionala förbunden en fe-
deration: KFUK-KFUMs riksförbund. 

Specialförbunden har egna beslutande årsmö-
ten och egen ekonomi. Riksförbundet arbetar 
främst med internationellt biståndsarbete, natio-
nell och internationell representation samt ideo-
logi- och utvecklingsarbete.

KFUK-KFUMs riksförbund antog 1993 ett 
nytt handlingsprogram. Till hjälp för arbetet 
med detta finns ett bra studiematerial som pre-
senterades 1995.

Vartannat år samlas representanter för för-
eningarna i riksförbundet till riksombudsmöte 
(ROM). Där väljs styrelsen (specialförbunden 
och regionerna har egna representanter i den-
na) och där beslutas om verksamhetsplan och 
ekonomi. Riksförbundet är geografiskt indelat 
i tio regioner. 

KFUK-KFUM-rörelsen

Dagens svenska KFUK-KFUM-rörelse stammar ur två kristna brittiska 1800-tals-
rörelser - YWCA (Young Women’s Christian Association) och YMCA (Young Men’s 
Christian Association).
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Mary Jane Kinnaird
Organiserade ett hem för 
Yrkesarbetande flickor.

Emma Robarts
startade en bibel-
studie- och böne-
grupp för unga 
kvinnor.

George Williams
samlade unga män
från olika kyrkor 
och samfund till 
Bön och 
Bibelläsning.


