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1. Inledning 

Missionens syften och metoder i Sverige har skiftat över tid och varit tätt förenade med 

utveckling inom både kultur och politik. Ändamålen har till exempel växlat mellan omvändelse 

och uppfostran och mellan mission på hemmaplan eller utomlands med ambition att kristna nya 

områden i en territoriell iver eller mission med globalt ansvar om världen.1 Missionens fokus 

har också tydligt förändrats under 1900-talet senare del och början av 2000-talet. Fokus har gått 

från stark inriktning på omvändelse till att starkare betona diakonalt arbete, interkonfessionell 

dialog och mänskliga rättigheter.2 

 

Ekumenisk missionsdialog på internationell nivå kan bland annat ses genom att organisationen 

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) 2012 antog det ekumeniska 

missionsdokumentet Together towards Life: Mission and Evangelism i changing Landscapes.3 

Dokumentet är en inbjudan och underlag för världens kyrkor att samtala om vad det innebär att 

vara kyrka i dag och synen på mission och evangelisation i en värld i förändring. Dokumentet 

finns sedan 2013 översatt till svenska av organisationerna Svenska missionsrådet och Sveriges 

kristna råd med namnet Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en föränderlig 

värld.4 Dokumentet syftar till att vara en hjälp för svenska kyrkor och kristna att reflektera kring 

mission i ord och handling utifrån ett svenskt sammanhang. I dokumentet ses mission för 

kyrkan inte främst handla om ökat medlemsantal utan om ett av kyrkan förkroppsligande av 

Guds ande i världen. Hur detta görs kan ha många uttryckssätt beroende på sammanhang.5 

Svenska kyrkan är medlemmar i både Kyrkornas världsråd, Svenska missionsrådet och 

Sveriges kristnas råd. 

 

Kyrkoordningen för Svenska kyrkan talar också om mission och uttrycker utövande av mission 

som församlingens grundläggande uppgift tillsammans med att fira gudstjänst, utöva diakoni 

och bedriva undervisning.6 Ingen definition för mission anges i Kyrkoordningen och motioner 

har inkommit till Kyrkomötet om att beskrivningen av mission i former av utövande riskerar 

att ligga till grund för att mission tolkas för snävt. Detta riskerar i sin tur att leda till en tolkning 

 
1 Brohed 2005, Thidevall 2005. 
2 Björck 2014. 
3 World Council of Churches 2012. 
4 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013. 
5 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 3. 
6 Svenska kyrkan 2020, s. 16. 
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av mission med innehåll av att göra mer än att vara en del av. Ett uppdrag för att se över 

formuleringen ligger därför hos Kyrkostyrelsen.7 

 

Oavsett synpunkterna ovan åligger det församlingar att i sin Församlingsinstruktion formulera 

på vilka sätt uppdraget att utöva mission utförs. En Församlingsinstruktion ska enligt 

Kyrkoordningen finnas i varje församling och bland annat ge uttryck för hur den grundläggande 

uppgiften som fastställts i Kyrkoordningen utifrån gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission fullgörs. Samverkande församlingar i ett pastorat har en gemensam 

församlingsinstruktion, där det beskrivs hur den grundläggande uppgiften fördelas församlingar 

emellan. Förutom användningsområde som lokalt verksamhetsdokument, är instruktionen 

också ett verktyg för stiften i deras uppdrag för främjande och tillsyn över församlingarna. 

Formellt godkänns instruktionen av församlingens kyrkofullmäktige respektive kyrkoherde och 

får utfärdas av domkapitlet.8 

 

Till hjälp för utformande av instruktionen finns bland annat de olika stiftens dokument 

Vägledning för församlingsinstruktionen. Här kan också en bredare intention av 

församlingsinstruktion uttryckas. Exempelvis som beskrivning av församlingens identitet och 

vision som underlag för målarbete, verksamhetsplanering och budgetprioritering.9 

 

Uppmaningen kring reflektion över mission i dels Tillsammans för livet med tydliga om än 

övergripande infallsvinklar och dels den till synes mer odefinierade uppmaningen i Svenska 

kyrkans Kyrkoordning för lokala församlingar att formulera utövande av mission utgör 

intressanta utgångspunkter för att studera mission. Utifrån dessa finner jag det intressant att 

studera vilka uppfattningar om mission som kan ses inom Svenska kyrkan centralt och lokalt. 

Genom att därtill studera missionsuppfattningar i stiftens vägledningar, är ambitionen att också 

identifiera uttryck på regional nivå. 

 

 
7 ’Ärenden till kyrkomötet 2018, motioner’, https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/arenden-till-kyrkomotet-
2018#motioner, Motion 2018:6, Motion 2018:54 (läst 21/4 2020). 
8 Svenska kyrkan 2020, s. 200. 
9 Luleå stift 2020, s.1. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vad mission kan sägas handla om i ett 

urval av dokument förankrade inom Svenska kyrkan, det vill säga vilka uppfattningar om 

mission de ger uttryck för. Syftet är också att jämföra uppfattningarna med varandra. Med 

utgångspunkt i syftet har följande två huvudfrågeställningar arbetats fram; 

 

Vilka uppfattningar om mission kan ses i Tillsammans för livet, Vägledningar för 

församlingsinstruktion och Församlingsinstruktioner? 

 

Vilka likheter och skillnader kan ses i missionsuppfattningarna dokumenten emellan? 

 

1.2. Urval och material 

Min intention att studera missionsuppfattningar på både stiftsnivå och församlingsnivå gjorde 

ett urval av både stiftsvägledningar och församlingsinstruktioner aktuella då Svenska kyrkan 

består av 13 stift och 1337 församlingar.10 För ett relevant och samtidigt hanterbart 

undersökningsmaterial bestämdes antalet stiftsvägledningar till tre, och antalet 

församlingsinstruktioner till tre för varje stift, det vill säga totalt nio stycken. På internationell 

nivå är Kyrkornas världsråds Tillsammans för livet ett både dominerande och aktuellt dokument 

och ses i och med detta som relevant för studien. Urvalet enligt ovan möjliggjorde en 

beskrivning av förekommande uppfattningar liksom en jämförelse dem emellan. Andra 

dokument så som olika Biskopsbrev skrivna av Svenska kyrkans biskopar skulle också kunnat 

utgöra intressanta val för studien. Exempelvis Ett biskopsbrev om klimatet och De kyrkliga 

handlingarna i en mångreligiöskontext. Jag valde dock att inte inkludera dessa då övrigt 

material sågs vara tillräcklig för såväl studiens omfattning och beskrivande och jämförande 

perspektiv. 

 

I resonemanget kring vilka stift och vilka församlingar eller pastorat som skulle väljas gjordes 

överväganden utifrån bland annat storlek i fråga om yta, antal församlingar och invånarantal. 

Likaså togs den geografiska placeringen i landet i beaktande. Jag beslutade mig slutligen för ett 

stiftsurval utifrån geografi med representation av landets norra del genom Luleå stift, södra del 

 
10 ’Svenska kyrkan i siffror’ https://www.svenskakyrkan.se/statistik (läst 21/4 2020). 
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genom Lunds stift och mellersta del genom Västerås stift. Urval av församlingsinstruktioner 

inom varje stift gjordes utifrån dels representation av de tre domkyrkoförsamlingarna, tre 

församlingar i större orter och tre församlingar i mindre orter, sett till invånarantal. De tre större 

orterna som valts är Umeå, Malmö och Falun och de mindre är Gällivare-Malmberget, 

Sölvesborg och Älvdalen. 

 

Det material jag i första hand använder mig av är således; Kyrkornas världsråds 

missionsdokument Tillsammans för livet, Svenska kyrkans stifts manualer Vägledning för 

församlingsinstruktioner från tre stift och Församlingsinstruktioner från nio församlingar. 

 

1.3. Tidigare forskning 

Det finns en hel del litteratur och forskning kring mission i samtiden. Den sydafrikanske 

teologen David J. Boschs Transforming mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission är ett 

verk som det ofta refereras till även i svensk forskning.11 Boken kom ut redan 1991 och förutom 

den historiska missionsskildringen ger han också uttryck för mission i en postmodern tid bland 

annat med utifrån missio Dei och ekumenik. 

 

För studier av mission inom Svenska kyrkan tillhör Kajsa Ahlstrand rapport Mission - ett spel 

med många röster en av de senaste.12 Ahlstrands intention är att formulera en icke-

imperialistisk missionsteologi. Hon belyser bland annat uppfattningen om mission som begrepp 

i nutida samhälle, missionen i förhållande till evangelisation och omvändelse liksom mission i 

förhållande till kultur, andra kristna och andra religioner och så vidare. Internationella 

missionsdiskussioner för kyrkan tas upp liksom nationella. Däremot är inte de regionala eller 

lokala missionsuttrycken framträdande. 

 

Det lokala perspektivet behandlar däremot Sven Thidevall som i Folkkyrkans tid, 

församlingsinstruktionerna berättar analyserar församlingsinstruktioner i Stockholms stift.13 

Fokus för forskningsrapporten ligger på analys av församlingarnas egna formuleringar av 

kyrkoordningens uppdrag utifrån gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Perspektiven 

 
11 Bosch, David J 1991. 
12 Ahlstrand 2000. 
13 Thidevall 2005. 
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är bland annat kyrkans mission i en postkristen samtid och skillnad mellan missio Dei och 

missiones ecclesiae, det vill säga mellan Guds mission och kyrkornas missionsarbete. Även 

ekumenik och religionsdialog behandlas och inspiration är hämtad från internationell 

missionsdiskussion. Det lokala perspektivet dominerar i rapporten medan stiftsnivån inte är 

framträdande i någon större utsträckning. 

 

Gustaf Björck studerar i sin doktorsavhandling förändringar i missionssyner och motiv inom 

Svenska kyrkans Mission tiden 1945-2000. Perspektivet är uppfattningar om förändring hos 

ledning och missionärer inom missionsorganisationen i relation till både internationella och 

nationella missionsdiskussioner. Några av slutsatserna han drar i studien är att ett skifte i 

missionssyn från omvändelse till dialog har skett. Studien har huvudsakligen 

missionsorganisationer som studieobjekt och studerar inte missionssyner inom stift eller 

församlingar.14 

 

1.4.  Metod och teoretiska perspektiv 

Metod som används i denna studie är innehållsanalys av Kyrkornas världsråds 

missionsdokument Tillsammans för livet, Svenska kyrkans stifts manualer Vägledning för 

församlingsinstruktioner och lokala församlingsinstruktioner. Texterna granskas utifrån hur de 

förhåller sig till begreppet mission med utgångspunkt i vad mission kan sägas handla om på de 

olika nivåerna. Stöd för analysen hämtar jag från metoden content analysis som beskrivs i The 

Routhledge handbook of research in the study of religion.15 Metoden framhåller val av 

analysenheter för studier av texters innehåll. Relaterat till denna studie där avsikten är att 

undersöka texternas missionsuppfattningar har därför följande fem enheter valts för att ge ett 

ramverk till analysen; Vad är mission, Varför mission, Vems mission, Hur missionera och Var 

missionera. 

 

Enheterna utgör inga absoluta vattentäta sektioner utan går delvis in i varandra men gör det 

möjligt att dela in mission som studieområde i hanterbara delar. Utifrån varje enhet sker sedan 

en analys av textens substans eller innehåll, det vill säga vilket budskap den avser att förmedla. 

Detta kan, utifrån enheterna vad, varför och vem exempelvis handla om hur begreppet mission 

 
14 Björck 2014. 
15 Stausberg & Engler 2011, s.109. 
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förklaras, syftet med missionen och mission utifrån vem som ses vara missionerande eller 

mottagare för mission. Utifrån enheterna hur och var, kan exempelvis vilken den missionerande 

verksamheten är och var missionen kan sägas utföras vara relevanta. 

1.5.  Disposition 

I första kapitlet ges bakgrund till och syfte med studien. Frågeställningen presenteras liksom 

vilket material och metod som används för studien. Tidigare forskning om mission berörs för 

en inblick i ämnet och hur denna studie kan bidra med något nytt till de studier som tidigare 

gjorts kring mission. Fokus här är missionsuppfattningar på tre olika nivåer inom Svenska 

kyrkan; internationell/central, regional och lokal. 

 

I kapitel två följer en redogörelse och analys utifrån analysenheterna och dess innehåll av de 

missionsuppfattningar som ses förekomma i Tillsammans för livet, vägledningarna för 

församlingsinstruktioner och församlingsinstruktionerna. Jämförelse mellan uppfattningarna 

görs därefter för att se eventuella likheter och skillnader.  

 

I kapitel tre återfinns slutligen en sammanfattning av studien och en slutsats med svar på 

frågeställningarna. 
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2. Undersökning 

Kapitlet innehåller en beskrivning av missionsuttrycken i vardera Tillsammans för livet, de tre 

stiftens vägledningar för församlingsinstruktion samt de nio församlingsinstruktionerna. 

Därefter tar en jämförelse av missionsuttrycken i dokumenten vid. 

2.1. Missionsuppfattningar i Tillsammans för livet 

I fokus för frågan om vad mission kan sägas vara, står i Tillsammans för livet den treenige 

Gudens livgivande arbete. Missionens grund och utgångspunkt är missio Dei, Guds egen 

mission att verka i världen för att bejaka och skydda livet. Detta utifrån Gud som skapare, 

frälsare och upprätthållare av liv för hela mänskligheten och skapelsen. Genom relationen 

mellan Gud och människa är missionen också människans angelägenhet och därmed också 

kyrkans. Kyrkan som sammanslutning av gudsfolk beskrivs som inbjuden och kallad för att 

delta i Guds missionsarbete och för att vittna om liv i överflöd. Genom att bejaka Guds mission 

visar kyrkan på Guds konkreta handling i tid och rum för rättvisa, fred och försoning. Uppdraget 

för kyrkan är att delta i arbetet för liv och mot destruktiva krafter som hotar liv.16 

I Tillsammans för livets undertitel; Mission och evangelisation i en värld av förändring står 

mission och evangelisation uttryckt var för sig. Evangelisation beskrivs i dokumentet som ett 

delande av den kristna tron och övertygelsen med andra med innebörden att förmedla Guds 

kärlek och rättvisa till världen. Evangelisation ses som en aktivitet eller dimension för mission 

och sättet på vilket evangeliet kommuniceras till hela världens mänsklighet.17 

Tillsammans för livet uttrycker anledningen till mission redan i dokumentets titel – för livet. 

Missionen är för livets skull med ett Guds helande av skapelsen för ett liv i överflöd som mål.18 

Dokumentet ger uttryck för att hela skapelsen är förenad i Guds livsväv och står i centrum, inte 

bara människan. Därmed blir deltagande i Guds mission att bejaka allt liv också i kosmisk 

mening.19 

Missionen beskrivs som en motkultur för att identifiera och motverka destruktiva krafter och 

hot mot framtiden. Motkulturen innebär också att synliggöra och erbjuda alternativ. Exempelvis 

 
16 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 7, 22 
17 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 38 
18 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s, 7 
19 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 8 
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är den gudomliga ekonomin alternativ till avgudadyrkande visioner i ekonomiska system som 

marknadskapitalism. Med kärlek, delande och rättvisa som alternativ till ekonomisk girighet 

och lidande som exploaterar människor och natur. Marginaliserande maktstrukturer kan också 

återfinnas i sociala, kulturella och politiska system. Så även i de inomkyrkliga, varpå 

självrannsakan också ingår i mission som motstånd som deltagande i Guds arbete för befrielse 

och försoning.20 

Missionens subjekt och objekt är vanliga fokusområden i litteratur om mission. Vem kan sägas 

vara utförare och vem kan sägas vara mottagare till missionen. Tillsammans för livet ger uttryck 

för flera olika perspektiv. Utifrån missio Dei är missionen den treenige Gudens riktad till allt 

liv. Gud har skapat oikoumene till sin avbild som inbjuds i arbetet. Oikoumene definieras inte 

i dokumentet, men bland annat Guds kallelse av gudsfolk och kyrkans uppdrag uttrycks. Den 

heliga Andens mission som del i den treenige Gudens mission är central i dokumentet. Utifrån 

bibelverser visas olika uttryck för denna, exempelvis som Kristi fortsatta närvaro för att fullfölja 

missionsuppdraget eller som vägvisare till sanning. Andens Mission omfattar en rörelse från 

skapelsen in i evigheten via Jesus, den unga kyrkan, kyrkan nu och alla som säger ja till Guds 

utgivande kärlek.21 

 

Kyrkan som gemenskap av Kristi efterföljare har, med kraft av Anden, ett missionerande ansvar 

och uppdrag för världens helande och försoning. Kyrkan kan ses som samling av kristna och 

missionen en angelägenhet för alla kristna, inte speciellt utvalda individer eller gemenskaper. 

Kristenheten, församlingar och alla kristna har unika bidrag i missionen. Att kyrkans mål är att 

uppfylla syftet med Guds mission ses som en mission underifrån, där Guds mission har en kyrka 

istället för att kyrkan har en mission. Genom denna sändning deltar och förkroppsligar kyrkan 

i Guds frälsning. Också som kontrast till en kyrkomission som projekterar för 

kyrkoutbredning.22  

 

Mission har ofta utgått ifrån människan men genom att Guds mission börjar i skapelsen blir en 

mission som omfattar hela skapelsen synlig. Tillsammans för livet ger uttryck för människans 

deltagande i mission utifrån ett tillsammans med perspektiv med alla i skapelsen vilket är 

bredare än ett perspektiv av medmänniska för andra människor eller naturen osv. Skapelsen 

 
20 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 7, 22, 49. 
21 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 7, 10, 13, 48. 
22 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 10, 28-29, 33. 
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missionerar också. Exempelvis deltar naturen i missio Dei utifrån sin kraft och helande 

egenskaper. I samma linje, med utgångspunkt i tillsammans med snarare än för, 

uppmärksammar Tillsammans för livet en mission från marginalerna. Detta som alternativ till 

den mission som skett och sker centrerat från dem med makt till dem utan och av rik till fattig 

och så vidare. Traditionellt har människor som lever i en utsatt tillvaro i marginalerna setts som 

missionens mottagare utan att själva ha blivit erkända som aktiva missionärer. Paternalistisk 

attityd och överlägsenhetskomplex har fått råda. Dokumentet synliggör att i kyrkornas kall att 

förändra maktstrukturer ligger också att bejaka den missionerande kraft, kunskap och 

uthållighet som marginaliserade besitter men som inte nyttjas till fullo på grund av deras 

maktlöshet.23 

 

Tillsammans för livet ger också uttryck för en förståelse av deltagande i Guds mission av andra 

än kyrkan och kristna. Guds livgivande Ande kan återfinnas även hos människor med annan 

religion, ideologi och kultur även om uttrycken inte fullt ut förstås av andra. Att bekräfta livet 

är ett tillsammans arbete där ’de andra’ ses som partners i mission snarare än som objekt för 

mission där alla människor, var och en, har unika bidrag.24 

 

Variabler av hur, utgår i Tillsammans för livet ifrån att nya förhållningssätt, riktlinjer och 

visioner behövs kring mission i det föränderliga landskap som utgör världen. I en mångreligiös 

och mångkulturell värld där också det kristna budskapet kan tolkas olika, betonas att 

evangelisation måste styras av värden som bejakar liv. Evangelisation genom avståndstagande 

från våld, diskriminering och förtryck, hävd av religionsfrihet, att respektera andra människor 

och kulturer liksom att utmana förtryckande system ges som exempel. Dialog och relationer 

med människor av annan tro eller ingen tro liksom ekumeniskt, kristna kyrkor emellan, ses som 

del i mission och evangelisation. Detta för förståelse och försoning i ett arbete för ett gemensamt 

bästa i. Missionens uppgift uttryckt i ett sådant dialogperspektiv är inte att föra Gud till de 

andras sammanhang utan att mötas från var sin horisont i vittnesbörd över den Gud som redan 

är där. Detta även då det kristna perspektivet innefattar ett budskap om den treenige Guden.25 

 

Tillsammans för livet beskriver vittnesbörd i både ord och handling. Evangelisation har ovan 

beskrivits som sättet på vilket evangeliet kommuniceras till hela världens mänsklighet. 

 
23 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 14, 20-21. 
24 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 43. 
25 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 6, 41-43. 
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Evangelisation fokuserar på artikulation och tal om evangeliet och inbjuder till omvändelse, till 

liv i Kristus och lärjungaskap. Speciellt betonar dokumentet att en evangelisation som i nutid 

eller historia förvrids till omvändelsetvång och maktmissbruk verkar nedbrytande i Guds namn 

istället för att läka och vårda. Men att som kyrka undanhålla de goda nyheterna om Guds kärlek, 

nåd och barmhärtighet i Kristus ses inte som alternativ men sättet det ska ske på uttrycks vara 

tillförsiktigt och ödmjukt.26  

 

Att dela med sig av tro och dela de goda nyheterna kan ske på olika sätt i olika kyrkor.27 En 

enad kyrka i Anden har lokala uttryck som ofta lättare kan hörsamma på vilka sätt mission bäst 

kan ske som svar på den kontext de befinner sig i. Mission i form av att tänka nytt och inte vara 

stillastående avspeglas i dokumentet som uppmaning till att vara en kyrka i rörelse. Som 

exempel på en sådan kontextuell mission ges de globala nords kyrkor som verkar i en omvärld 

som i stor omfattning är sekulariserad, där nya missionsformer utvecklats i till exempel fresh 

expression och emerging church.28 

 

Dokumentet ger också uttryck för att tal om evangelium också måste efterlevas och 

överensstämma i handling genom ett levt evangelium för att vara trovärdigt. Kyrkan är kallad 

till tjänst -diakonia- i geopolitiska och socioekonomiska sammanhang. Kyrkan deltar genom 

tjänandet i Guds mission och visar tjänandets makt över förtryckets i Jesu efterföljd. Viktiga 

uttryck för helande och helhet i en livgivande mission exemplifieras genom bön, pastoral 

omsorg och hälsovård liksom att profetiskt verka mot lidandets orsaker i strukturer som skapar 

orättvisa. Ett medicinskt missionsuppdrag kan vara ett sådan sätt med fokus på hälsa till alla, 

exempelvis genom engagemang och stöd till vårdcentraler, sjukhus och besöksgrupper med 

mera. Hälsa ges också en större betydelse än den rent medicinska och sätts i ett 

helhetssammanhang av att leva i gemenskap med Gud, medmänniskor och skapelse. Sådant 

som hindrar sådan gemenskap så som orättvisa, diskriminering och marginalisering och så 

vidare motverkar helhet och bör därför motverkas.29  

 

En mission från marginalerna som beskrivits ovan kan vara ett sådan sätt att motverka. Likaså 

missionsuttryck för att ge upprättelse för folk och kulturer som har nedvärderats och hånats 

 
26 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 38-39. 
27 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 40. 
28 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 33. 
29 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 24-26, 35, 40. 
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bland annat av teologer och kolonial mission. I dessa ’andra’ finns andens gåvor som också kan 

ge kyrkan nytt liv och nya insikter hur Gud är verksam i skapelsen.30  

 

Tillsammans för livet skildrar aspekter av missionens var, utifrån att genom den heliga Anden 

är Gud engagerad i hela den skapade världen. En mission som utgår ifrån missio Dei finns 

överallt, i skapelsen i människan, i kyrkan, i kulturer, i möten och så vidare. Dokumentet 

åskådliggör också att en traditionell föreställning om kyrkans mission har funnits historiskt 

utifrån geografisk expansion från ett kristet centrum till onådda områden, ofta i riktningen 

globala nord till globala syd. Vidare att kristendomen idag är global med huvudparten kristna 

som bor i eller ursprungligen kommer från det globala syd eller öst och där migration påverkar 

människors rörelsemönster globalt. Missionsrörelser som växer fram i syd och öst är grundade 

i sina sammanhang och kulturer som verkar både lokalt och sprids globalt.31 

 

Dokumentets mission från marginalerna visar på mission utifrån alternativa maktcentra. 

Mission i omvända riktningar från de som tidigare varit vedertagna som centrala behöver 

uppmärksammas och erkännas. Missionens centrum är inte längre lokaliserad enbart i de 

maktfulla, rika och priviligierade utan finns också på platser som karaktäriseras som maktlösa, 

fattiga och marginaliserade. Globala relationer mellan kyrkor som lever långt ifrån varandra 

geografiskt och under olika förhållande kan fungera utvecklande och förändrande.32 

 

Kontextuella perspektiv på missionens lokalisering ges också utifrån kyrkans lokala nivå och 

ett behov av att möta människor på nya sätt. De lokala församlingarna ses vara missionens 

utposter och som sådana måste de kunna anpassa sig till lokala förutsättningar genom att också 

lämna de zoner som känns bekväma. Exempel är närvaro på pubar och kaféer liksom på nätet. 

Lokala kyrkor kan också missionera Andens gåva i kulturella skillnader genom att vara 

närvarande i sammanhang som är kulturellt och etniskt gränsöverskridande.33 

 

 
30 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 16. 
31 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 8, 13-15, 48. 
32 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 20, 35, 49. 
33 Svenska missionsrådet & Sveriges kristna råd 2013, s. 33-34. 
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2.2.  Missionsuppfattningar i Vägledning för arbetet med församlingsinstruktion 

Mission beskrivs i stiftens vägledningar som del av en helhet av kyrkans grundläggande uppgift 

tillsammans med gudstjänst, undervisning och diakoni. Luleå stift uttrycker det genom att de 

fyra utgör fyra dimensioner som vävs in i varandra.34 Västerås stift föreslår att mission utgör 

bottensidan i en liksidig triangel, utifrån vilken gudstjänst, undervisning och diakoni skjuter 

upp och där varje sida står i kontakt med varandra.35 Lund beskriver mission utifrån utövandet 

av densamma tillsammans med att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni 

utifrån församlingarnas grundläggande uppgift.36 

Lunds stift har inte något specifikt textavsnitt om eller beskrivning av mission i sin vägledning 

medan Västerås har ett kort avsnitt om respektive område gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission. Motsvarande korta beskrivande stycken finns för Luleå i ett kompletterande dokument 

till vägledningen, Förslag till samtalsfrågor.37 Under rubriken Mission relaterar Västerås bland 

annat till församlingen som indragen i och del av Guds mission och verk för att återupprätta 

skapelsen och utbreda sitt rike.38 Gemensamt för alla vägledningar är att de uppmanar till 

reflektion över vad mission är/kan vara i varje församlings kontext. Bland annat genom att ange 

konkreta frågor så som; Hur ser vi på mission – lokalt och globalt? eller Vad betyder mission i 

vår församling? och Hur förhåller sig mission till gudstjänst, undervisning och diakoni?39 

Missionens varför sammanlänkar Västerås stift, vid avsnittet om mission, med kyrkan som sänd 

i världen och uppmanad att vara delaktig i Guds mission för att återupprätta skapelsen och 

utbreda Guds rike.40 I övrigt och i övriga handledningar uttrycks mission inte enskilt utan som 

del i det pastorala programmet som svarar mot kyrkoordningens formulerade syfte för 

församlingarna grundläggande uppgift; ’’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’’.41 Lunds stift poängterar också att församlingsuppdraget ska knyta an till stiftets 

vision att bottna i nåden – skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet, med dopet 

 
34 Luleå stift 2020, s. 3. 
35 Västerås stift 2018, s. 3. 
36 Lunds stift 2018, s. 7. 
37 Luleå stift, 2018, s. 3. 
38 Västerås stift 2018, s. 8. 
39 Lunds stift 2018, s. 8, Luleå stift, 2018, s. 3. 
40 Västerås stift 2018, s. 8. 
41 Svenska kyrkan 2020, s. 15. 
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som grund, för att möta livets och världens utmaningar. För att komma fram till hur, uppmanas 

bland annat samtal kring hur den treenige Gudens vilja med församlingen kan tolkas.42 

Utifrån perspektivet av den bas eller väv som mission beskrivs utgöra tillsammans med de 

övriga tre dimensionerna gudstjänst, undervisning och diakoni kan missionsuppfattningar 

återfinnas i någon av dessa tre. Kyrkans uppgift att räcka evangelium i ord och handling 

beskrivs exempelvis generellt i Lunds handledning utan att vara specifikt kopplat till mission 

och evangelium genom handling utrycks för Västerås och Luleå stift tillsammans med 

diakoni.43 Västerås skriver vidare vid gudstjänst om denna som näringsställe och plats för 

sändning ut i vardagen för att vittna om evangelium, leva i försoning och göra kärlekens 

gärningar.44 Ytterligare exempel är Luleås beskrivning av gudstjänsten som gåva och uppdrag 

att gestalta relationerna till skapelsen, Gud, medmänniska och sig själv. Liksom av 

undervisningen, som församlingens uppgift att skapa rum för lärande och växande i kristen tro 

och för att få redskap att tyda sina liv på dopets grund. Luleå poängterar också att reflektion 

behövs kring hur vart och ett av områdena det vill säga gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission förhåller sig till de övriga.45 

Västerås stifts vägledning beskriver uttryck kring vems mission utifrån kyrkans sändning till 

Guds arbete för att återupprätta skapelsen och utbreda sitt rike.46 Utifrån kyrkans 

missionsuppdrag beskriver Luleå stift uppdraget som gemensamt med andra kristna kyrkor och 

samfund i ett ömsesidigt utbyte för att tillsammans gestalta missionen och bidra till en önskvärd 

värld. Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet lyfts därtill fram 

som nationella organ för mission och diakoni som också knyter an i den lokala församlingen.47 

I övrigt beskrivs församlingsarbete liksom arbete med församlingsinstruktionerna i generella 

termer och samtliga vägledningarna uppmanar till bredd med många engagerade. Exempel 

utifrån ett sådant perspektiv är anställda, förtroendevalda, ideella medarbetare och andra 

kyrkotillhöriga.48 Lunds vägledning lyfter även fram behov av reflektion över församlingens 

 
42 Lunds stift 2018, s. 7. 
43 Lunds stift 2018 s. 6, Västerås stift 2018, s. 7, Luleå stift 2018, s. 3. 
44 Västerås stift 2018, s. 6. 
45 Luleå stift 2018, s. 2-3. 
46 Västerås stift 2018, s. 8. 
47 Luleå stift 2018, s. 4. 
48 Luleå stift 2020, s. 1. 
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identitet som viktigt när församlingen formulerar sitt uppdrag -Vilka är vi? (min kursivering) 

Vidare att ansvaret för församlingsuppdraget bärs i olika former, ansvarsområden och kall.49 

Alla tre vägledningar poängterar också omvärldsbeskrivning som viktig för att församlingarna 

ska få kännedom om den omvärld de verkar inom. Lund uttrycker till exempel 

omvärldsbeskrivningen som viktig för att kunna komma fram till vilka människorna är som 

evangeliet skall räckas åt, hur de lever sina liv och vilka frågor de bär på.50 I vägledningarna 

för både Lunds och Västerås stift uttrycks också den övergripande enheten mellan stift, kontrakt 

och församling som viktig för att utföra uppgiften tillsammans som kyrka. Grunden är kyrkans 

förankring i Jesus och tillhörighet med den treenige Guden.51 I samband med diakonins 

evangelium i handling för att möta människors behov och mota utsatthet tillskrivs ansvaret för 

detta alla döpta.52 

När det gäller aspekter av hur för missionen, poängterar samtliga tre vägledningar 

omvärldsanalysens vikt för att komma fram till hur den grundläggande uppgiften, inklusive 

mission, ska genomföras samt mål för den. Lund stift formulerar det som att uppgiftens 

utförande är olika i olika församlingar beroende på lokala förhållanden och olika 

förutsättningar. Församlingarna uppmanas dra slutsatser kring hur de ska vara kyrka här och nu 

i det sammanhang där församlingen verkar. Hur hänger ihop med omvärlden. Frågor, orosmoln 

och trender finns som skapar utmaningar och möjligheter och behöver tolkas i 

församlingsuppdraget. Är bygden inflyttningsort, turistort eller barnrik med mera.53 Luleå stift 

specificerar frågeförslag till analys och slutsatser utifrån omvärldsbeskrivningarna kring hur 

församlingen kan bidra till ett gott samhälle, hur utrymme skapas så att människor får makt 

över sina egna liv och hur människors rättigheter hävdas.54 

Specifikt med utgångspunkt i mission formulerar Luleå stift reflektionsfrågor bland annat 

utifrån församlingarnas åsikt om hur mission ska bedrivas lokalt, hur deltagande i internationell 

diakoni och mission kan utformas liksom församlingens förhållande till människor från andra 

religioner.55  

 
49 Lunds stift 2018, s. 7. 
50 Lunds stift 2018, s. 6. 
51 Lunds stift 2018, s 3, Västerås stift 2018, s. 2. 
52 Västerås stift 2018, s. 7, Luleå stift 2018, s. 3. 
53 Lunds stift 2018, s. 3, 6. 
54 Luleå stift 2018, s. 1. 
55 Luleå stift 2018, s. 3. 
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Västerås stift beskriver mission utifrån att dela sin tro med andra och inbjuda andra att gå trons 

väg på ett ödmjukt och respektfullt sätt. Likaså att lyssna efter och låta sig förändras av hur Gud 

verkar i andras liv. För att nå ut med kyrkans funktion och församlingens arbete och samtidigt 

för möjligheten att blir funna beskrivs kommunikation och information som viktiga 

tillvägagångssätt i ambition att nå och bli funna.56 I samma kommunikativa anda poängterar 

Lunds stift, formuleringar och ordval i församlingsinstruktionen så att den är öppen för en 

bredare allmänhet.57 Samtliga tre vägledningar poängterar också i generella termer att kyrkan 

är dess medlemmar och att de talar olika språk. Kyrkan är därför flerspråkig och evangeliet 

behöver vara tillgängligt på andra språk än svenska. Luleå stift hänvisar bland annat till en 

luthersk grundtanke att var och en ska få ta del av evangeliet på sitt eget språk och lyfter fram 

bland annat samiska, meänkieli, finska och teckenspråk.58 

Vägledningarna poängterar generellt att en kontext- och omvärldsanalys möjliggör för 

församlingarna att kartlägga i vilka sammanhang de är delaktiga eller saknar delaktighet i. 

Specifikt kopplat till mission riktar Västerås stift uppmärksamheten på relationen mellan lokalt 

och internationellt perspektiv bland annat utifrån inspiration i mångkulturella möten för 

reflektion över egen lokal närvaro och sändning i världen.59 Så gör också Luleå stift som 

beskriver mission som gränsöverskridande och ett uppdrag som därför både är lokalt och 

globalt. Luleå stifts reflektionsunderlag kring mission riktas till hur församlingen uttrycker att 

den är en del av en världsvid gemenskap och hur församlingen deltar i internationell mission 

och diakoni och så vidare.60  

 

Andra platser för mission uttrycks vara fysiska och digitala plattformar och församlingarnas 

kontaktytor gentemot andra samhällsaktörer och människor från andra kulturer och religioner.61 

Lund uttrycker att översättning av evangeliet måste göras till det sammanhang som människor 

i församlingen lever i för att både utmaningar och möjligheter ska bli synliga.62 

 
56 Västerås stift 2018, s. 8. 
57 Lunds stift 2018, s. 8. 
58 Lunds stift 2018 s. 11, Västerås stift 2018, s. 4, Luleå stift 2018, s. 4. 
59 Västerås stift 2018, s. 8. 
60 Luleå stift 2018, s. 3. 
61 Västerås stift 2018, s. 8. 
62 Lunds stift 2018, s. 6. 
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2.3. Missionsuppfattningar i församlingsinstruktioner 

I samtliga församlingsinstruktionerna ses mission som en av fyra dimensioner i församlingens 

grundläggande uppgift tillsammans med gudstjänst, undervisning och diakoni. Flera uttrycker 

också att dessa dimensioner går samman och relaterar till varandra och uttrycker kyrkans 

identitet. 

Gemensamt för samtliga församlingsinstruktionerna är också uppfattningen om mission som 

vittnesbörd om kristen tro, evangeliet och Jesus i ord och handling. Andra ord som används för 

att beskriva detta är; att informera, förkunna, gestalta, räcka, uttrycka, delge och vägar till. Som 

konkreta exempel skriver Umeå att evangeliet ska bli hört och synligt, Falun att förmedla 

berättelsen om att Jesus Kristus har med våra liv att göra och Malmö att vittna genom ord och 

handling om Kristi frälsning.63 Mission som närvaro genom olika mötesplatser och handlingar 

uttrycks också i instruktionerna liksom mission som förvaltarskap för ett hållbart liv och värld. 

Bland annat utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv64. Falun relaterar till och 

delar också Kyrkornas världsråds uppfattning om mission som något man är delaktig i snarare 

än något man gör.65 

Evangelium eller tro i praktik och handling beskrivs också ofta i instruktionerna vid avsnitt för 

diakoni istället för mission. Många gånger med innebörden att arbeta eller vara röst mot 

orättvisor, utsatthet och kränkningar och så vidare.66 På liknande sätt uttrycks exempelvis vid 

gudstjänst, evangeliets tolkning och förkunnelse och svar på andliga och existentiella frågor. 

Vid undervisning betonas att upptäcka och fördjupa lärande i kristen tro och liv och så vidare. 

Anledning till församlingens mission uttrycks till stor del i instruktionerna som en följd av att 

kyrkan är kallad och given ett ansvarsfullt uppdrag att verka i Guds mission att 

utbreda/förverkliga Gudsriket och återupprätta/befriaskapelsen.67 Kyrkan är sänd av Gud med 

ett uppdrag för hela världens skull inte för sin egen.68 Tre av instruktionerna kopplar sändningen 

till missionsuppdraget mer specifikt till Jesus Kristus.69 Västerås beskriver inte något enskilt 

varför till mission. De presenterar istället kyrkans grundläggande uppgift att människor ska 

 
63 Umeå pastorat 2019, s. 6, Falu pastorat 2018, s. 6, Malmö pastorat 2016, s. 13. 
64 Umeå pastorat 2019, s. 6. 
65 Falu pastorat 2018, s. 5. 
66 Exempel Älvdalens församling 2014, s. 4 , Sölvesborgs församling 2018, s. 4, Umeå pastorat 2019, s. 12. 
67 Exempel Falu pastorat 2018, s. 6, Luleå domkyrkoförsamling 2019, s. 12. 
68 Malmö pastorat 2016, s. 13. 
69 Sölvesborgs församling 2018, s 5, Gällivare-Malmbergets pastorat 2015, s. 5, Umeå pastorat 2019, s. 6. 
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komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 

utbredas och skapelsen återupprättas så som det står formulerat i Kyrkoordningen.70 Denna 

presentation av kyrkans grundläggande uppgift finns med samma eller snarlika formuleringar i 

de flesta instruktioner även om de också specificerar just missionens varför. 

Mission som vägvisare lyfts fram med flera exempel i olika instruktioner. Luleå uttrycker 

behovet av att bära fram evangelium till varandra som ett sätt att visa att vi är älskade av Guds 

även vid känslor av tvivel och skuld eller då vi behöver utmanas av evangeliet.71 Falun uttrycker 

på samma sätt att mission handlar om att hjälpa varandra att hitta sammanhang och uppgifter.72 

Älvdalen resonerar i sin tur om mission med målsättningen att vara medvandrare.73 Andra 

exempel som kan länkas till missionens varför är för solidaritet och rättvisa.74 Luleå uttrycker 

generellt att evangeliet och kyrkan behövs som förmedlare av hopp och kärleksbudskap i en 

värld som ofta är polariserad eller orolig.75 

Missionen ses bottna i kyrkan som sänd av Gud att verka i Guds mission. När det gäller 

förhållandet mellan kyrkan sändning i mission använder församlingsinstruktionerna bland 

annat benämningar som den världsvida kyrkan, hela kyrkan, vi kristna, församlingen, 

förtroendevalda, anställda, ideella, döpta, medlemmar eller den kallade. Mission som alla, eller 

alla människor är delaktiga i eller välkomnas till förekommer också. 

Internationellt missionsarbete uppmärksammas av Sölvesborg och Gällivare-Malmberget 

genom de lokala församlingarnas stöttning av andra aktörer som de ser verksamma inom 

mission exempelvis ACT och Svenska kyrkan i utlandet eller hjälporganisationer så som den 

ideella kristna organisationen Barnens Räddningsark.76 

Vilka missionen riktar sig till uttrycks bland annat vara skapelsen, människan, de lokala, de 

globala, de sökande och nyfikna, de behövande, de som vill in/bli medlemmar och de som vill 

ut eller överväger utträde. Potentiella, används också och kan exempelvis avse blivande ideella, 

medarbetare eller nya medlemmar. 

 
70 Västerås pastorat 2019, s. 5. 
71 Luleå domkyrkoförsamling 2019, s. 12. 
72 Falu pastorat 2018, s. 6. 
73 Älvdalens församling 2014, s. 3. 
74 Bland annat Älvdalens församling 2014 & Falu pastorat 2018. 
75 Luleå domkyrkoförsamling 2019, s. 7. 
76 Sölvesborgs pastorat 2018, s. 5, Gällivare-Malmbergetpastorat 2015, s. 5. 
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Tre av församlingarna beskriver också mission utifrån något som sker gemensamt eller med 

flöde i båda (eller fler) riktningar förutom perspektivet delaktighet i Guds mission. De beskriver 

mission tillsammans med systerkyrkor eller vänförsamlingar, andra aktörer i samhället, andra 

kristna, andra kyrkor och andra religioner.77 I de flesta övriga församlingsinstruktioner 

poängteras i omvärldsanalysen betydelsen av samarbete generellt det vill säga inte speciellt 

kopplat till församlingens mission utan till församlingens bredare uppdrag ofta utifrån 

samverkan med de lokala samhällsaktörerna. 

De flesta instruktioner uttrycker det som viktigt att missionen sker med ett öppet och 

uppsökande förhållningssätt för att kunna möta människor. Flera av instruktionerna betonar 

också tillit och ömsesidighet. Luleå relaterar exempelvis till att bjuda in till gemenskap med 

Gud och människor genom att hörsamma Jesus som säger: Kom!78 Malmö beskriver en mission 

som bejakar mångfald där människor får ta plats med sina liv och erfarenheter och möta 

öppenhet och respekt. Detta oavsett kön, sexuell identitet, ålder, funktionsnedsättning ursprung 

eller tro.79 Ett uppsökande förhållningssätt handlar ofta om att vara närvarande i lokala 

aktiviteter och sammanhang, att gå utanför de egna bekväma zonerna. 

Dialog och kommunikation återkommer också ofta och kan avse allt ifrån information, sociala 

medier till religionsdialog och ekumenik. Speciellt dialog uttrycks som grund för personliga 

möten där relationer skapas och stärks. Utbyten kan ta plats om livet, kyrkan, kristen tro och att 

räcka evangeliet med mera. Västerås beskriver dialog som vägen till den sökande och nyfikna 

människan och Luleå lyfter fram andra sätt än ord och handling för kommunikation om Gud 

och kyrka så som sång och musik, miljöer och bildspråk och tystnad.80 Musik som förkunnare 

av evangelium bortom orden lyfts fram även av Lund. Här ses musik möjliggöra förkunnelse 

även i ett internationellt präglat samhälle eller där trons ord är främmande.81 Falun tydliggör att 

anpassning av kommunikationskanaler och hur budskap utformas bör ske utifrån målgruppens 

förutsättningar.82 

Några av instruktionerna tar upp ekumenisk- och interreligiös dialog i samband med mission. 

Det handlar då exempelvis om att på ett gott sätt möta människor med annan tro eller om sätt 

 
77 Umeå pastorat 2019, s. 6, Lunds pastorat 2015, s. 6, Luleå domkyrkoförsamling 2019, s. 12. 
78 Luleå domkyrkoförsamling 2019, s 12. 
79 Malmö pastorat 2016, s. 13. 
80 Västerås pastorat 2019, s. 6 , Luleå domkyrkoförsamling 2019, 12. 
81 Lund pastorat 2015, s. 5. 
82 Falu pastorat 2018, s. 6. 
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att tillsammans med andra värna om religionens plats i samhällen som präglas av sekularisering 

och svag religiös förankring. Ekumenik beskrivs också som ett gemenskapsarbete med andra 

kristna samfund att tillsammans gestalta en kristenhet. Falun lyfter fram samarbete för 

människans rätt till religion men också att religioner och praxis inom religioner tål att 

ifrågasättas.83 

Ekumenik och religionsdialog presenteras också ofta i omvärldsanalyserna även om de inte tas 

upp just under rubriken mission. Ett exempel är Malmö som beskriver sina församlingar i en 

mångkulturell och mångreligiös omgivning. Att flera olika religioner är synliga och verksamma 

bidrar till uppfattningen att religiös tillhörighet ses som självklar och viktig. Likaså att religion 

inte bara är ett privat intresse utan också rör samhälle och existens.84 Perspektivet att kyrkans 

uppdrag överlag kan vara olika beroende på i vilken kontext den verkar är tydligt i 

omvärldsanalyserna. Finns församlingarna i inflyttnings- eller avflyttningsområden, dominans 

av unga eller äldre och så vidare påverkar hur församlingarna utformar sin uppgift inom 

gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Flera nämner också att kyrkans uppdrag bör vara 

flexibelt och förändringsbenäget. Inom en och samma församling eller pastorat kan skillnaderna 

vara stora och behov finnas av olika tillvägagångssätt för att lösa ut uppgiften att vara kyrka, 

till exempel utifrån sociala och ekonomiska skillnader.85 

Fem av församlingarna har också gemensamt att de uttrycker engagemang i internationella 

projekt för solidaritet, mänskliga rättigheter och mission som viktigt för missionen. Uttryckssätt 

för detta kan exempelvis vara insamlingar till internationell mission och diakoni, opinionsarbete 

eller samarbete med vänförsamlingar.86 

Fyra församlingar beskriver också hållbart förvaltarskap som viktigt för missionen för att bidra 

till ett värdigt liv. Uttryckssätt för detta är exempelvis att vårda skapelsen, handskas klokt med 

jord, miljö, pengar, kraft och tid. Likaså att värna demokrati, människovärde, förbättra arbets- 

och levnadsvillkor och hållbar utveckling. Konkret kan det exempelvis handla om aktivt 

miljöarbete, att välja varor som är miljövänliga och Fairtrade eller uppmuntra och vägleda till 

 
83 Falu pastorat 2018, s. 6. 
84 Malmö pastorat 2016, s. 6. 
85 Exempelvis Gällivare-Malmbergets pastorat 2015, s.4, Västerås pastorat 2019, s. 4, Falu pastorat 2018, s 2, 
Malmö pastorat 2016, s 6. 
86Gällivare-Malmberget pastorat2015, s. 4,  Umeå pastorat 2019, s. 6 Luleå domkyrkoförsamling 2019, s 12, 
Malmö pastorat 2016, s. 13, Sölvesborgs församling 2018 s.4.  
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att leva hållbart.87 Samtliga församlingar skriver om dessa områden i någon form, alla dock inte 

speciellt utifrån mission. 

Missionens var i instruktionerna handlar mycket om närvaro i lokala sammanhang. 

Församlingarna uttrycker sändning till ett lokalt uppdrag genom en världsvid kyrka som del i 

Guds mission för hela världen eller skapelsen. Detta missionens lokala och samtidigt globala 

perspektiv återfinns i åtta av instruktionerna. Luleå beskriver till exempel att församlingen 

ansvarar för att missionsuppdraget utförs både lokalt och globalt och Falun att pastoratet ingår 

i Guds mission vilket påminner om att det lokala alltid hänger ihop med det globala.88 

Den lokal missionen sker ofta i det geografiska närområdet som motsvarar och uttrycker 

församlingarnas geografiska indelning med ansvar för den grundläggande uppgiften enligt 

Kyrkoordningen. Församlingen eller kyrkan som mötesplats beskrivs flertalet gånger liksom 

uppsökande verksamhet utanför de egna ramarna i övriga samhället. Omvärldsanalysen 

beskriver ofta vilka dessa andra områden är liksom att de kan vara olika för olika delar i 

pastoratens församlingar. Exempel är vid universiteten, i nya bostadsområden, organisationer 

och föreningar exempelvis inom idrott eller kultur och så vidare. Bland annat för att motverka 

polarisering av samhället i vi/dom på grund av faktorer som exempelvis inkomst, utbildning, 

tro och etnicitet, liksom att göra evangeliet och kyrkan hemma för fler. Missionen finns också 

på digitala arenor. Sölvesborg ger uttryck för att där församlingen och dess medlemmar är – där 

kan också mission ske och är såldes möjlig i hela samhället. Snarlik är Umeås beskrivning 

kopplat till Luthers kallelsetanke om att var och en står i Guds tjänst i sin vardagliga gärning.89 

Den internationella missionen ses ofta ske genom ACT och Svenska kyrkan i Utlandet där den 

lokala församlingen främst deltar genom insamlingar. 

 

 

 
87 Luleå domkyrkoförsamling 2019, 12, Lunds pastorat 2015, s. 4,6, Malmö pastorat 2016, s. 13, Umeå pastorat 
2019, s. 6. 
88 Luleå domkyrkoförsamling 2019, s. 12, Falu pastorat 2018, s. 6, 
89 Sölvesborgs församling 2018, Umeå pastorat 2019, s. 6. 
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2.4. Jämförelse mellan dokumentens missionsuppfattningar 

I Tillsammans för livet framkommer en uppfattning om att missionen har sin grund och 

utgångspunkt i Guds mission – missio Dei. Till denna mission är människan inbjuden och kallad 

att delta. Detsamma gäller för kyrkan i egenskap av sammanslutning av gudsfolk för att vittna 

och arbeta för ett liv i överflöd och mot destruktivitet som hotar liv. Stiftens vägledningar har 

inte lika tydlig fokus på missio Dei relaterat till missionens vad. Även om kyrkans 

missionsuppdrag också här relaterar till delaktighet i Guds mission för att återupprätta och 

befria skapelsen fokuserar uppfattningarna om mission mer på mission som del av en helhet för 

kyrkans grundläggande uppgift. Missionen ses vara en av fyra dimensioner för kyrkans uppdrag 

tillsammans med gudstjänst, undervisning och diakoni så som den uttrycks i Kyrkoordningen. 

De fyra dimensionerna beskrivs i vägledningarna, på något olika sätt, som sammanlänkade och 

inte fristående från varandra. Detta synsätt är också tydligt i församlingarnas instruktioner även 

om relationen till Guds mission i vissa av dem uttrycks mer ingående. Kyrkans sändning till 

den treenige Gudens mission formuleras i både Tillsammans för livet, vägledningarna och 

instruktionerna. Tillsammans för livet utgår till stor del ifrån den heliga Andens kraft och 

sändning medan Anden är så gott som osynlig i de andra dokumenten med några få undantag. 

De uttrycker missionen oftare till Gud, den treenige Guden eller Jesus Kristus. 

Helande av hela skapelsen uttrycks tydligt i Tillsammans för livet ses. Anledningen till mission 

är för livets skull. Deltagandet i mission bejakar allt liv och motverkar och uttrycker alternativ 

till det som hotar liv. Hinder för liv uttrycks exempelvis vara orättvisa sociala, ekonomiska eller 

politiska system som exploaterar människa och natur. Sådant motstånd ses också tydligt i 

församlingsinstruktionerna där missionen ofta länkas till engagemang för miljö, solidaritet och 

rättvisa och förmedlande av kristet hopp och kärleksbudskap. Vägledningarna exemplifierar 

inte på samma sätt men anknyter också till återupprättande och befrielse av skapelsen och 

kyrkans bidrag till en önskvärd värld. Överlag uttrycker vägledningarna ofta uppmaning till 

reflektion riktad till församlingarna, med exempel på frågor snarare än egna ställningstagande 

i konkreta uttryck. 

Mission som vittnande i ord och handling är tydliga uttryck i både Tillsammans för livet, 

vägledningar och instruktioner, dock på något olika sätt. Evangelisation ses i Tillsammans för 

livet som en dimension för mission på vilket evangeliet kommuniceras till världen. Uppdelning 

mellan mission och evangelisation ses inte på samma vis i vägledningar eller instruktioner. 

Förkunnelse om kristen tro, evangeliet och Jesu liv har dock ett tydligt fokus även här, speciellt 
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i instruktionerna som beskriver att informera, räcka och så vidare som uttryck. I instruktionerna 

lyfts också mission som vägvisare fram. Att bära fram evangelium är sätt att hjälpa varandra 

till sammanhang och uppgifter. 

Evangeliet i handling ses i Tillsammans för livet som att tal om evangelium också måste 

efterlevas i handling genom kyrkans kallelse till diakoni – tjänande. Missionens uttryck är 

därför bland annat pastoral omsorg, medicinska uppdrag och hälsa. Hälsa ses också i vidare 

betydelse att leva i gemenskap i motstånd mot sådant som hindrar gemenskap så som orättvisa, 

diskriminering eller marginalisering. I församlingsinstruktionerna ses också vikten av att leva 

evangelium ofta genom liknande uttryck. Dessa är dock inte alltid satta i konkret samband med 

uttryck för mission utan oftare till diakoni som en annan dimension av de fyra i kyrkans uppdrag 

enligt kyrkoordningen. 

Tillsammans för livet relaterar också mission i ord och handling till en missionshistoria som 

tyvärr tagit uttryck i omvändelsetvång och maktmissbruk. Att undanhålla guds kärlek, nåd och 

barmhärtighet i Kristus ses dock inte vara något alternativ däremot ett behov av en mission i 

ödmjukhet och respekt. Även om inte vägledningar och instruktioner relaterar till missionens 

historia poängterar flera av dem mission i öppenhet, respekt och ömsesidighet. I Tillsammans 

för livet likaväl som i flera av i instruktionerna, finns perspektivet av Gud som redan närvarande 

i människors liv, nyfikenhet på andra kulturer och religioners uppfattningar om Gud 

tillsammans med en kristen önskan och uppgift att ge vittnesbörd om den treenige Guden. Ofta 

i sammanhang av ekumenik och religionsdialog.  

Att deltagande i Guds mission kan ske av andra än kristna och kyrkan ger i Tillsammans för 

livet en mission i partnerskap för livets skull. Detta uttryck kan ses även i någon vägledning 

samt i några av instruktionerna. Bland annat utifrån att stärka religion som kraft i människors 

liv. Samarbete med andra betonas framförallt generellt i församlingsinstruktionerna utifrån 

aspekten av kyrkornas förankring i lokala kontext. 

Att Gud är engagerad i hela den skapade världen och en mission utifrån missio Dei finns 

verksam över allt återges i Tillsammans för livet. Bland annat synliggjort genom att missionen 

är både lokal och global. Denna lokala samtidigt som globala uttrycksform återfinns också i 

vägledningar och instruktioner, exempelvis utifrån relationen mellan kyrkans lokala närvaro 

och sändning i världen. Vägledningarna uppmanar församlingarna till reflektion över hur den 

grundläggande uppgiften inklusive mission ska genomföras utifrån lokala förutsättningar och 
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förhållanden. Vidare uttrycker instruktionerna det lokala perspektivet genom församlingens 

närvaro i det geografiska närområdet som mötesplats och i uppsökande former i vana eller 

ovana miljöer. I instruktionerna beskrivs också att de lokala förutsättningarna kan vara mycket 

olika även inom församlingarna vilket påverkar hur deras övergripande uppdrag kan/ska 

utformas på olika sätt. Exempelvis beroende på om evangeliet och kyrkan är känt och hemvant 

eller inte. På liknande sätt ser Tillsammans för livet lokala missionsuttryck i en mission som är 

föränderlig och i rörelse beroende på lokala förutsättningar med en mångfald av uttryck snarare 

än en enda. Nya missionsuttryck påtalas som behövliga i ett sekulariserat norr vilket också görs 

i några av instruktionerna. 

Den globala missionen uttrycks i sin tur mestadels i instruktionerna genom bidrag till 

internationella missionsorganisationer men också i förvaltarskap för liv som sträcker sig utanför 

den egna församlingen som del i en större helhet, bland annat miljö- och rättvisefrågor. I 

Tillsammans för livet poängteras också missionens globala aspekt genom att kristendomen idag 

är störst i globala syd och öst. Spridningen är global i kontrast till historiska uppfattningar om 

mission som spridning från ett kristet centrum till onådda områden ofta i riktning norr till syd. 

Sådana uttryck återfinns inte i vägledningar eller instruktioner möjligen frånsett vissa mer 

generella uttryck av ekumenisk dialog av global karaktär tillsammans med kyrkor från andra 

traditioner eller geografiska områden som kommit till Sverige. De ’onådda’ har i 

instruktionerna möjligen mer karaktär av sökande och nyfikna ortsbor. 

En Guds mission som finns överallt sätter i Tillsammans för livet också fokus på en mission 

från marginalerna. Detta som alternativ till den som sker från maktcentra och utåt exempel från 

rik till fattig. Att förändra dessa maktstrukturer kan utgöra en del av missionen, men en annan 

del uttrycks också vara att bejaka den missionerande kraft som de marginaliserade besitter i 

form av exempelvis kunskap. Medan det första uttrycket att försöka förändra maktstrukturer 

finns uttryckt i vägledningar och instruktioner bland annat genom arbete för att motverka 

polarisering, uttrycks inte något som motsvarar det senare. I vägledningar och instruktioner 

beskrivs missionen i mer traditionella former där den utsatta människan ses som mottagare av 

mission utan att själv vara aktiv som missionär. Exempel är både lokala insatser som ligger nära 

diakonin liksom insatser mer tydligt uttryckta till mission som bidrag till utsatta områden via 

de internationella missionsorganisationerna.  

Motsvarande kan också sägas gälla skapelsens mission för människan i instruktionerna. 

Tillsammans för livet uppmärksammar skapelsen som aktiv i mission där exempelvis 
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människan är mottagare. Bland annat utifrån skapelsens helande och stärkande egenskaper. 

Detta i kontrast till en uppfattning som alltid ställer människan i missionens fokus, där 

människan agerar för andra, exempelvis medmänniskor, djur och natur. I instruktioner och 

vägledningar är det den senare varianten som till största delen uttrycks med människan eller 

kyrkan som aktör för andra. 
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3. Avslutning 

3.1. Sammanfattning 

I uppsatsen har jag studerat vilka missionsuppfattningar som kan sägas vara synliga inom 
Svenska kyrkan. Aspekten har varit att beskriva och jämföra förekommande uppfattningar på 
central, regional och lokal nivå. För studien har totalt tretton textdokument analyserats; 
Kyrkornas världsråds Tillsammans för livet, tre stifts vägledningar för församlingsinstruktion 
och nio församlingsinstruktioner. 
 

3.2. Slutsatser 

De missionsuppfattningar som ses i Tillsammans för livet kan sägas ta sin utgångspunkt i den 

treenige Gudens livgivande arbete - missio Dei. Gud verkar i världen för att bejaka och skydda 

livet för hela mänskligheten och skapelsen utifrån Guds egenskap av skapare, frälsare och 

upprätthållare av liv. Till detta arbete är kyrkan som gudsfolk inbjuden och kallad för att vittna. 

Detta kan göras på olika sätt både i ord och handling. Exempelvis är evangelisation en 

dimension där den kristna tron och övertygelsen ses delas med andra. Likaså ses diakoni som 

ett sätt att delta i Guds mission genom att leva evangelium och visa tjänandets makt över olika 

förtryck i Jesu efterföljd. Missionen ses också som motkultur till de krafter som förstör och 

motarbetar liv så som förtryckande ekonomiska, sociala och politiska system. Missionen 

synliggör, agerar och erbjuder alternativ. Detta inkluderar också rannsakan för kyrkan själv 

över handlingar och strukturer som gjorts och görs som motverkar liv, exempelvis 

marginaliserande maktutövning. 

 

Att kyrkan med kraft av den heliga Anden har ett viktigt missionerande ansvar för världens 

helande och försoning visar att kristenheten, församlingar och alla kristna har unika bidrag i 

missionen. Men uppfattningen om en mission underifrån där Guds mission har en kyrka istället 

för att kyrkan har en mission visar också på att fler krafter än kyrkan är aktiva i missionen. 

Andra än kristna, liksom andra kristna än det egna sammanhangets, kan delta i Guds mission 

genom Guds livgivande Ande. Även om uttrycken i andra religioner, ideologier eller kulturer 

inte fullt ut kan förstås. Gud är redan närvarande och behöver inte föras dit. Fokus kan läggas 

på vittnesbörd om detta. Att bekräfta liv tillsammans blir kärnan i ett sådant uttryck, ofta 

sprunget ur relation och dialog för försoning och förlåtelse. Mission utifrån en uppfattning om 
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något som sker tillsammans med snarare än för någon, ger också att den missionerande kraften 

som finns i övriga skapelsen, utöver människan, synliggörs. 

 

De missionsuppfattningar som kan ses i stiftens vägledningar för församlingsinstruktion har en 

tydlig utgångspunkt i Kyrkoordningens formulering av mission som en dimension i 

församlingarnas grundläggande uppgift tillsammans med gudstjänst, undervisning och diakoni. 

Uppgiften i sin tur ligger till grund för att människor kommer till tro på Kristus, lever i tro och 

kristen gemenskap och att Guds rike utbreds och skapelsen återupprättas. Missionen uppfattas 

sammanlänkad med de övriga tre och inte fristående. 

 

Missionen ses i vägledningarna som kyrkans sändning eller uppdrag till Guds arbete för att 

återupprätta skapelsen och utbreda sitt rike liksom att bidra till en bättre värld. Mer konkreta 

uttryck om mission är få, däremot är uppmaningar till reflektion om mission många. 

Exempelvis kring hur mission förhåller sig till gudstjänst, undervisning och diakoni och vad 

mission betyder i församlingens kontext. Missionsuppfattningar av traditionellt slag så som 

kyrkans uppgift att räcka evangelium i tro och handling kan ses också vid de andra 

dimensionerna utan att uttryckligen sägas vara uttryck för mission. Viktigt generellt för 

församlingsarbete och arbetet med församlingsinstruktion ses vara att väga in aspekter i 

församlingarnas omgivning för att kunna dra slutsatser om hur kyrkan ska vara kyrka just här 

och just nu. 

 

Även församlingsinstruktionerna relaterar missionen som en dimension av fyra i församlingens 

grundläggande uppgift. Missionen ses till stor del som kyrkans sändning att verka i Guds 

mission. Att mission är vittnesbörd i tro och handling om kristen tro, evangeliet och Jesus är 

också tydligt. Mission uttrycks exempelvis i termer av närvaro genom mötesplatser, vägvisare 

till evangelium liksom förvaltarskap för ett hållbart liv för människor och natur. Evangelium i 

ord uttrycks också ofta i instruktionerna vid gudstjänst och undervisning liksom evangelium i 

handling ofta uttrycks vid diakoni. Vad som är vad eller hur dimensionerna länkar till varandra 

ses vara något oklart. 

 

Att möta människor och skapa relationer genom ett öppet förhållningssätt i tillit och 

ömsesidighet ses som viktigt för missionen. Utbyten och samtal om kristen tro, evangelium och 

livet ses ta plats i dialog. Inom kyrkan likaväl som i andra sammanhang, med andra kristna eller 

med människor av annan tro och så vidare. Missionen ses också som både lokal och global. 
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Som församling på en specifik plats av världen länkas kyrkans uppdrag till det lokala 

sammanhangets behov och förutsättningar genom omvärldsbeskrivningar. Dessa är dock sällan 

direkt relaterade till mission utan generellt till hela församlingens uppdrag att vara kyrka. 

Undantag är uppsökande förhållningssätt och att närvaro i lokala aktiviteter och sammanhang 

liksom på digitala arenor som ses vara uttryck just för mission, gärna utifrån flexibilitet och 

nytänkande. Internationell mission länkar den lokala missionen till ett globalt sammanhang och 

tas upp i många instruktioner bland annat utifrån ACT och vänförsamlingar. Perspektivet är 

ofta en mission från församlingen till andra men vissa uttryck har mera karaktär av ett utbyte 

med systerkyrkor eller vid ekumenik-och religionsdialog. 

 

Vid jämförelsen av dokumentens missionsuttryck framkom både likheter och skillnader. 

Missionens grund i Guds mission och människan och kyrkan som kallad att delta i denna är en 

gemensam nämnare. Likaså missionen som arbete för att hela skapelsen ska återupprättas för 

ett liv i överflöd. Kyrkans uppdrag att delta i Guds mission som ett uppdrag med många uttryck, 

framkommer dock tydligare i Tillsammans för livet än i de andra dokumenten. De andra 

dokumenten blandar ofta detta synsätt med synsättet på mission som en av fyra dimensioner i 

kyrkans uppdrag där de andra tre är gudstjänst, undervisning och diakoni. Missio Dei framgår 

på så sätt tydligare i perspektivet om missionens vem än i missionens vad. Att de fyra 

dimensionerna inte är skilda från varandra utan sammanlänkade uttrycks i vägledningar och 

instruktioner liksom att missionen kan vara utgångspunkten. En sådan utgångspunkt i mission 

blir dock inte tillämpad i någon större omfattning. Reflektion bland annat över hur 

dimensionerna hör ihop uppmanas i vägledningarna och ställs också i de färdiga 

instruktionerna. 

 

Mission som vittnesbörd i ord och handling är också gemensam dokumenten emellan. 

Förkunnelse om kristen tro, evangeliet och Jesu liv bärs fram och kommuniceras. Att leva 

evangelium är att ta ställning för liv och motarbeta det som hotar liv. Områden där detta uttrycks 

ses i dokumenten bland annat som engagemang för miljö och rättvisa ofta i form av diakoni. 

Att mission i ord och handling bör ske i öppenhet, respekt och ömsesidighet delas också. Dialog 

och nyfikenhet över religiösa och kulturella gränser kan ta sig uttryck bland annat utifrån att 

Gud redan är närvarande. 

 

Missionens lokala och samtidigt globala dimension uppmärksammas också i dokumenten. 

Kyrkan är sänd i världen samtidigt som den är lokalt förankrad. Att verka utifrån de 
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förutsättningar som råder lokalt ses viktigt. Kring den globala missionen har Tillsammans för 

livet har ett tydligare fokus på en mission som karaktäriseras av ett perspektiv av tillsammans-

med som kontrast mot en mer traditionell missionsuppfattning av från-till perspektiv som är 

tydligare i framför allt instruktionerna. Med ett tillsammans-med perspektiv blir fler områden 

och aktörer inom mission synliga. Till exempel marginalernas mission och skapelsens mission 

med egna bidrag till Guds mission i kontrast till mission från maktcentra och utåt eller 

människans eller kyrkans mission för naturens skull vilka endast ses vara mottagare. 
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