
VEM ÄR DU?
Vi är alla unika. Var och en med sin egen historia. 
Var och en med samma människovärde. Men för att 
få reda på vem en utsatt medmänniska är, måste 
man ärligt och osjälviskt möta, betrakta och lyssna.  

VAD BEHÖVER DU?
En medmänniska som lever i utsatthet kan  
ha behov långt bortom det uppenbara. För att  
kunna hjälpa måste man se hela människan  
– och hennes hela behov.





En stadsmission är en organisation som 

drivs av en övertygelse, en idé om att 

skapa förändring på den plats man verkar. 

Därför är vi i ständig rörelse. Alltid på väg 

för att möta medmänniskan utifrån hen-

nes egna förutsättningar och tillsammans 

forma vägen till förändring.

För att resultatet ska bli bra krävs mycket 

kunskaper, erfarenhet och samverkan. 

Över tiden har det samlats stor kompetens 

i stadsmissionerna. Allt ifrån professionella 

specialister till volontärer. Och för att få 

bästa resultat samverkar vi med kyrkan, 

myndigheter och privata företag. 

 

Vårt uppdrag i relation 
till människan är att  
se, lindra, förebygga  
och förändra.

DETTA ÄR EN STADSMISSION 





Våra grundvärderingar är både kompas-

sen och en kraft som driver oss framåt. De 

är rötterna som vägleder oss. Det handlar 

inte om ett vanligt regelverk, utan våra 

värderingar måste förstås och tolkas. De 

är samtidigt stöd och inspiration i varda-

gen, i livet och i mötet med varje med-

människa. Som medarbetare på stads-

missionen är du en av många som har till 

uppgift att förverkliga våra värderingar 

varje dag. Var och gör mot andra det du 

vill att andra ska vara och göra mot dig.

STADSMISSIONERNAS  
GRUNDVÄRDERINGAR

VI ÄR ALLA LIKA VÄRDEFULLA

Vårt människovärde sitter inte i vad vi är, 

vad vi äger eller vad vi har uppnått. Varje 

människa är unik och vi är alla lika värde-

fulla – eller ovärderliga. Därför vill vi att 

relationerna i mötet med våra medmänn-

iskor ska vara jämlika. Och att alla ska få 

delta utifrån sina egna förutsättningar. 

Vilka de nu än är.



VI HAR ALLA ETT VAL OCH  
ETT ANSVAR

Människor gör alltid val. Vissa val blir 

misslyckande och destruktiva, medan 

andra val blir lyckade och leder till något 

positivt, både för oss själva och andra. 

Vi tror att alla människor kan ta makten 

över sitt eget liv. För att nå dit måste man 

uppleva att man verkligen har den här 

förmågan. Därför är inflytande och delak-

tighet så viktiga för vår verksamhet.

FÖRLÅTELSE. NÅD. FÖRSONING

Vi människor har förmåga att välja och ta 

ansvar. De val vi gör kan misslyckas efter-

som vi är ofullkomliga. Förlåtelse måste 

utgå ifrån att vi alla är just ofullkomliga – 

och bräckliga.

Nåden – den finns oberoende av våra 

brister och försoning med oss själva och 

med andra och med livet. 

Hoppet om en framtid är grund och förut-

sättning för försoning. Försoningen leder 

människor till en ny punkt. Och den ger 

makt och möjlighet till nya relationer och 

nytt ansvar. 

Därför arbetar vi för att ge människor nya 

och bättre förutsättningar. Hos Stadsmis-

sionen ska det alltid finnas en möjlighet 

att börja om. 



MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vi verkar enligt FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter och står upp  

för alla människors lika värde.  

Alla människors.

EN MENING MED LIVET

Människor söker sammanhang och mening 

med sitt liv – också utanför mänskliga 

relationer. Därför tar vi livsfrågorna på 

allvar. För att möta andliga och existentiella 

behov, erbjuder vi sammanhang och ge-

menskap med respekt för människors olika 

livsåskådningar, i det lågmälda samtalet.

En människas andlighet är hennes relation 

med Gud som hon själv förstår eller upp-

fattar Gud. Denna kan ha stor betydelse 

för att forma ett liv buret och präglat av 

tro, hopp och kärlek. Och för att ingjuta 

livsmod och tillit till sig själv och andra.

Du är inte alltid fri att välja omständigheterna i ditt liv.  
Men du kan alltid välja vad du ska göra av omständigheterna. 

Victor Frankl





Även om diakoni i praktiken kan uppfat-

tas som ett slags socialarbete finns det 

en djupare innebörd och drivkraft. För oss 

handlar diakoni också om att sträva efter 

jämlikhet, rättvisa och förändring. Därför 

är vårt arbete anpassat efter lokala behov 

och utförs av professionella och kompe-

tenta medarbetare. Vi är medvetna om 

orsakerna till utsatthet och vi arbetar för 

att förhindra social utestängning och att 

orättvisor får bestå.

Vår insats får aldrig reduceras till ett verk-

tyg för att uppnå något annat syfte än vad 

det egentligen handlar om: en tjänst till en 

behövande medmänniska.

DIAKONI I VÅR TID

Diakoni ska förstås som en 

uppmaning att handla och svara 

upp mot mänskligt lidande. I 

allt vårt arbete måste vi vara 

medvetna om att vårt val av 

insats och metod är värdeladdat 

och kan inrymma maktutövande. 

Våra insatser måste alltid främja 

processer mot delaktighet och 

egenmakt.





Sveriges stadsmissioner ser sig som en 

del av den världsvida kyrkans diakonala 

uppdrag. Därför verkar vi i ekumenisk 

anda tillsammans med församlingar,  

men har också samarbeten över religions- 

gränserna. 

Stadsmissionen erbjuder gemenskap och 

sammanhang för människor, men har 

inget uppdrag att bygga det kyrkan kallar 

församling.

STADSMISSIONERNA  
OCH KYRKAN

Din tro formar dina tankar.

Dina tankar formar dina ord.

Dina ord formar dina handlingar.

Dina handlingar formar dina vanor.

Dina vanor formar dina värden.

Dina värden formar din framtid.

Mahatma Gandhi
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