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Abstract  
The statement and the title of the thesis "Towards an intercultural mission" is the starting point 

for the essay's purpose and examination. Interculturalism is an ideal in which equality and re-

ciprocity are characterized by cross-cultural relationships, which is also an objective of inter-

national mission. For an intercultural mission, it is therefore necessary to examine which factors 

may hinder an intercultural approach, which, for this study, justifies searching for underlying 

unequal structures. The theoretical frame of reference for the analysis is postcolonial theory 

and feminist theology, which makes it possible to visualize such structures. The purpose of the 

thesis is therefore to analyze the intention of the international mission work in the Uniting 

Church in Sweden based on postcolonial feminist theology, and to propose criteria that need to 

be found for the mission work to be characterized by an intercultural approach. In order to 

achieve the purpose, it is necessary to answer the following general questions: 1. Is there an 

awareness of unequal power structures in the culture-crossing relationships in the intentional 

discourse on mission in the Uniting Church in Sweden? 2. How does interculturalism appear 

in the international mission in the Uniting Church in Sweden? And; 3. What criteria need to be 

found for the mission work to be characterized by an intercultural approach? With the help of 

qualitative content analysis of the Church's public text material, which constitutes the study 

object; six thematic areas have emerged; gender equality, woman's vulnerability, patriarchal 

structures, mission and worldview, postcolonial structures, and cooperation and reciprocity. 

The result has been analyzed on the basis of the concept of interculturality and a proposal for 

criteria for an intercultural approach has been prepared, among other things, with proposals for 

clarification of unequal power structures and a critical self-awareness about their own history 

and cultural values. 

 

English Title: Towards an Intercultural Mission - A postcolonial feminist theological analy-

sis of the international mission in the Uniting Church in Sweden 

 

Keywords: intercultural mission; interculturality; postcolonial feminist theology; mission 

work; reciprocity; international mission; interculturalism  
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1 Inledning  
Jag har alltid känt en dragning till mission och växte upp i en församling med stort missions-

engagemang och älskade missionärernas berättelser. Självklart ville jag också bli missionär. 

Kanske är det detta som funnits med mig och påverkat att jag till slut hamnade på masterutbild-

ningen i interkulturella relationer? En utbildning som gav mig kunskap om bland annat kulturer 

och om interkulturalitet. Utbildningen gav mig, på så sätt, den här möjligheten och utrymmet, 

att närmare studera ämnet mission och hur interkulturalitet kan bredda och komplettera inter-

nationell mission. 

Enligt Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik, handlar interkulturalitet bland 

annat om att sätta kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten, där etiska värden som 

ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa är mål för interkulturalitet, 

mål som är normativa och moraliska.1 Hon hävdar, att för att ha ett interkulturellt förhållnings-

sätt och en interkulturell kompetens, behövs bland annat en medvetenhet om den egna kultur-

bakgrunden, då det kan utgöra ett kulturellt filter som kan begränsa kontakten med människor 

av en annan kultur- och erfarenhetsbakgrund. Lahdenperä framhåller att, för att möjliggöra 

denna medvetenhet, behövs en kontrast av utomstående ögon och andra perspektiv.2 Postko-

lonial teori och feminism kan till exempel utgöra sådana kontrasterande perspektiv, som syn-

liggör dessa begränsande kulturella filter.  

Ett övergripande syfte med den här studien har därför varit att, utifrån de kunskaper jag har 

med mig från utbildningen, reflektera över hur internationell mission och medvetenhet kring 

interkulturalitet återspeglas i intentionen för de missionssamarbeten som bedrivs och planeras 

av frikyrkosamfundet Equmeniakyrkan. Mitt val att studera Equmeniakyrkans internationella 

mission beror på, dels att det är det kyrkosamfund där jag har min egen kyrkliga hemvist, men 

det stora skälet är samfundets djupa rötter inom internationell mission och det finns goda skäl 

att därför undersöka hur interkulturalitet framträder där. På Equmeniakyrkans hemsida återges 

att internationell mission har en lång historia, ända sedan slutet av 1800-talet, i alla de tre sam-

funden; Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, 

																																																			

1	Lahdenperä,	2008:29–30	

2	Lahdenperä,	2008:33–34	
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och som sedan år 2011, nu tillsammans utgör ett och samma samfund, Equmeniakyrkan.3 For-

skaren Gunilla Gunner, tar i boken Uppdrag - Kongo: Berättelsen om ett konstverk (2018), upp 

hur den västerländska koloniala expansionen under den andra halvan av 1800-talet underlättade 

för de stora missionssatsningarna under 1880- och 90-talen.4 Att dessa båda stora rörelser sam-

manföll i tid måste ha påverkat och bidragit till att strukturer skapats, som än idag, både med-

vetet och omedvetet påverkar kulturöverskridande samarbeten. Även om Sverige inte hade egna 

kolonier, så går det inte att bortse ifrån att sådana strukturer har betydelse för kulturöverskri-

dande relationer och missionssamarbeten även idag. 

Bland annat Kyrkornas världsråd (KV), där Equmeniakyrkan är en av medlemskyrkorna, har i 

dokumentet Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring (2013), 

presenterat en policy för en ”förnyad förståelse och praxis för mission och evangelisation i ett 

föränderligt landskap.”5 Där står bland annat: ”Vi beklagar att den missionsverksamhet som 

varit kopplad till kolonisationen ofta har nedvärderat kulturer och misslyckats med att erkänna 

den visdom som funnits hos lokalbefolkningar.”6 Detta betyder inte att missionens syfte i sig, 

haft något annat med sig än goda intentioner och att göra gott, men reflektion kring och kunskap 

om kolonialism är viktig. I dokumentet uppmanas vidare till en: ”kritisk reflektion kring makt-

strukturer och till ett ansvarsfullt sätt att använda makt.”7 Därför har jag också, i den här upp-

satsen valt, att analysera hur maktstrukturer medvetandegörs. Sådana maktstrukturer kan till 

exempel utgöras av patriarkala strukturer, där en förståelse för att kvinnor på ett grundläggande 

plan är underordnade män, är nödvändig kunskap för en ökad förståelse för denna ojämlikhet. 

För att kunna studera interkulturalitet i Equmeniakyrkans internationella mission behöver jag, 

som Lahdenperä framhåller, ”en kontrast av utomstående ögon och andra perspektiv”,8 för att 

möjliggöra medvetenhet om, och synliggöra sådant som kan utgöra hinder i kulturöverskri-

dande relationer. Jag kommer därför att utarbeta ett par analysfrågor med utgångspunkt i 

																																																			

3	Equmeniakyrkan,	(u.å.),	Vår	historia	

4	Gunner,	2018:21	

5	Tillsammans	för	livet:	Mission	och	evangelisation	i	en	värld	i	förändring,	2013:6	

6	Tillsammans	för	livet:	Mission	och	evangelisation	i	en	värld	i	förändring,	2013:16	

7	Tillsammans	för	livet:	Mission	och	evangelisation	i	en	värld	i	förändring,	2013:18		

8	Lahdenperä,	2008:34	
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postkolonial teori och feministisk teologi för att på så sätt göra en postkolonial feministteolo-

gisk analys av Equmeniakyrkans internationella mission. 

 

1.1 Syfte 
Utifrån de aspekter jag introducerade i inledningen blir syftet för uppsatsen att analysera intent-

ionen i Equmeniakyrkans internationella missionsarbete utifrån postkolonial feministisk teo-

logi, och föreslå kriterier som behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkul-

turellt förhållningssätt. För att uppnå syftet är det nödvändigt att följande övergripande forsk-

ningsfrågor besvaras: 

1. Finns det i Equmeniakyrkans intentionella diskurs om mission en medvetenhet om ojäm-

lika maktstrukturer i de kulturöverskridande relationerna? 

2. Hur framträder interkulturalitet i Equmeniakyrkans internationella mission? 

3. Vilka kriterier behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkulturellt för-

hållningssätt? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
De olika kapitlen i denna uppsats beskrivs på följande sätt: I inledningskapitlet (Kapitel 1) be-

skrivs bakgrunden och utgångspunkten för studiens övergripande tema som också utgör upp-

satsens titel, ”På väg mot en interkulturell mission”. Interkulturalitet är ett ideal där bland annat 

begrepp som jämlikhet och ömsesidighet får karaktärisera kulturöverskridande relationer. För 

en interkulturell mission är det därför nödvändigt att undersöka vilka faktorer som kan hindra 

ett sådant interkulturellt förhållningssätt, vilket betyder att söka efter dessa underliggande ojäm-

lika maktstrukturer. Där beskrivs också syftet med studien, vilket är att analysera intentionen i 

Equmeniakyrkans internationella missionsarbete utifrån postkolonial feministisk teologi, och 

föreslå kriterier som behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkulturellt 

förhållningssätt. För att uppnå syftet är tre övergripande forskningsfrågor formulerade. I kapitel 

2 beskrivs begreppet interkulturalitet mer ingående, samt hur sambandet ser ut i förhållande till 

den teoretiska referensram, nämligen postkolonial teori och feministisk teologi, som utgör 

grund för studiens analys, varför två analysfrågor utvecklades.  
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I kapitel 3 beskriver jag studieobjektet, som är det offentligt publicerade textmaterial vilket 

handlar om Equmeniakyrkans internationella mission. För att avgränsa ingången i den stora 

mängden material, valde jag att fokusera särskilt på intentionen i diskursen om mission. Jag 

visar på vilket sätt Equmeniakyrkan finns med i det ekumeniska sammanhanget, via organisa-

tionerna Svenska missionsrådet (SMR) och Kyrkornas Världsråd (KV), som är viktiga aktörer 

gällande internationell mission. Med hjälp av de framarbetade analysfrågorna och innehålls-

analys tas sedan ett resultat fram och den första övergripande forskningsfrågan besvaras; Finns 

det i Equmeniakyrkans intentionella diskurs om mission en medvetenhet om ojämlika makt-

strukturer i de kulturöverskridande relationerna, i kapitel 4.1. I kapitel 4.2 analyseras svaret 

från den första övergripande frågan utifrån begreppet interkulturalitet, såsom Lahdenperä be-

skriver det och den andra övergripande frågan: Hur framträder interkulturalitet i Equmeniakyr-

kans internationella mission, kan besvaras. När dessa frågor är besvarade kan också den tredje 

övergripande frågan, i kapitel 5, angående vilka kriterier som behöver finnas för att missions-

arbetet ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, formuleras. Till sist, i kapitel 6, dis-

kuterar jag möjligheter, där studiens slutsatser skulle kunna ha betydelse för kommande studier 

om interkulturell mission. 
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2 Tidigare forskning och teoretiska ut-
gångspunkter 

I det här kapitlet kommer jag inledningsvis att förklara vad begreppet interkulturalitet innebär, 

för att sedan kortfattat redogöra för några studier, vilka angränsar till mitt forskningsområde. 

Jag kommer sedan i kommande delkapitel också gå igenom teorier som ligger till grund för den 

teoretiska referensram, en postkolonial feministisk teologi, som är utgångspunkt för de analys-

frågor jag slutligen presenterar i slutet av kapitel 2.5. Eftersom syftet för uppsatsen är att ana-

lysera intentionen i Equmeniakyrkans internationella missionsarbete, och föreslå kriterier som 

behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, blir det 

viktigt att förstå innebörden i begreppet interkulturalitet för att kunna undersöka hur det fram-

träder i Equmeniakyrkans internationella mission. Jonas Stier, som är docent i sociologi, för-

klarar att i Sverige är inte interkulturella studier en akademisk disciplin i traditionellt avseende, 

eller ett tydligt avgränsat studieområde.9 Lahdenperä, som jag introducerade i inledningen för-

klarar att interkulturalitet: 

…som begrepp refererar till ordet inter respektive kultur. Inter betyder växelverkan eller mellan-
mänsklig interaktion, och kultur i betydelsen att något är kulturellt, dvs. ”meningssystem vilka 
ger ordning och inriktning i människans liv”.10  

Vidare förtydligar Lahdenperä att interkulturalitet handlar om olika typer av meningsskapande 

kulturer, till exempel, etniska, religiösa, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga och 

hur dessa olika kulturer samverkar med varandra. Därför anser hon att begreppet interkultura-

litet inbegriper ett gränsöverskridande och en interaktion. Enligt Lahdenperä är interkulturalitet 

något som sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten, och mål för detta är 

etiska värden som ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa.11 Hon 

menar att detta är normativa och moraliska aspekter, vilket betyder att det i en mångkulturell 

organisation går att hantera mångfald genom att lära sig om och förstå hur stereotyper, fördo-

mar, rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar vår kommunikation och 

sociala relationer. Lahdenperä framhåller också att det finns en kritisk aspekt av 

																																																			

9	Stier,	2009:15	

10	Lahdenperä,	2008:29	

11	Lahdenperä,	2008:29	
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interkulturalitet, vilken handlar om att förhålla sig kritisk till sin egen historia, kultur och kul-

turella värderingar och att utveckla en kritisk självmedvetenhet. För att kunna göra det, menar 

hon, är det nödvändigt med en problematisering, och en kontrast av andra synsätt. Lahdenperä 

beskriver att interkulturalitet också har en nydanande aspekt som innebär ett gränsöverskri-

dande, där olika kulturella barriärer kan bearbetas och vidgas, vilket innebär en möjlighet för 

till exempel en förhandling eller en rekonstruktion av ens egen identitet.12 

Det Lahdenperä anser som den viktigaste kvalitativa aspekten och kännetecknande på inter-

kulturalitet i en organisationskultur, är graden av medvetenhet, och att det är avgörande att det 

finns en medvetenhet om de fenomen som motverkar interkulturalitet och ömsesidig kommu-

nikation. Hon diskuterar vidare att det är viktigt att det i verksamheten utvecklas system för 

analys och utvärdering av organisationskulturen, och det bör också finnas en öppenhet för ifrå-

gasättande av byråkratiska tillvägagångssätt, hierarkier, privilegier, kategoriseringar och rå-

dande strukturer. Det är viktigt, menar Lahdenperä, att bejaka människors olikheter, skiftande 

bakgrunder och kompetenser, för att organisationen ska präglas av interkulturalitet och att le-

darskapet är sådant att det stimulerar lärande och meningsskapande kommunikation mellan 

olika grupper i organisationen. Dessutom får inte organisationen och verksamheten vara fast 

cementerad utan i ständig förändring och utveckling, menar hon, och graden av kommunikation 

mellan olika delar av verksamheten är också central. Lahdenperä framhåller att ett interkul-

turellt förhållningssätt eller interkulturell kompetens innebär att vara medveten om den egna 

kulturbakgrunden13, samt vilka kulturella filter som kan begränsa kontakten med människor 

som har en annan kultur- och erfarenhetsbakgrund. Hon förklarar att det betyder att, för att bli 

medveten om sina egen kultur, behövs en kontrast och ett komplement av utomstående ögon 

och andra perspektiv.14 

Efter att ha gått igenom interkulturalitet som begrepp, lyfter jag fram ett par studier där begrep-

pet på olika sätt anknyter till mitt syfte och frågeställningar.15 De flesta studier som behandlar 

																																																			

12	Lahdenperä,	2008:30–31	

13	Lahdenperä,	2008:32–33	

14	Lahdenperä,	2008:34	

15	Jag	har	sökt	forskning	på	https://www.avhandlingar.se,	samt	i	DIVA	och	databaser	tillgängliga	via	
Enskilda	 högskolans	 bibliotek	 med	 ett	 flertal	 sökordskombinationer,	 t.ex.:	 interkulturalitet,	
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interkulturella relationer och interkulturalitet har sin hemvist i utbildningssektorn, vilket också 

gäller också för Robert Amans studie med titeln Impossible Interculturality? - Education and 

the Colonial Difference in a Multicultural World. Den har ett anslag som liknar mitt, då den 

har ett postkolonialt analysfokus. Han har undersökt interkulturalitet utifrån koloniala skillna-

der snarare än utifrån kulturella skillnader.16 Det finns några få studier som berör feministiska 

teorier och kulturmöten och en av dem är Helene Egnells studie Other Voices. A Study of 

Christian Feminist Approaches to Religious Plurality East and West, där hon bland annat ge-

nom intervjuer studerar feministisk teologi och hur det bidrar till interreligiös dialog, och med 

det, önskar bidra till interkulturell teologi.17 

Klas Lundström har i sin studie Mission i omvandling: EFS arbete i Tanzania 1938 - 2015, 

gjort en framställning av EFS missionsarbete i Tanzania som visar på förändringsprocesser i 

missionsarbetet över detta tidsspann. 18 Lundström ställer en del forskningsfrågor till sitt 

material som delvis anknyter till de frågor jag intresserar mig för i min studie, bland annat om 

missionsdebattens inriktning efter Tanzanias självständighet och om missionärernas och kyr-

kans inställning till afrikansk religion. I dessa frågor finns viktiga aspekter kring en postkolonial 

medvetenhet i en kyrkas internationella mission. Gustaf Björck har i, Förändring av Missions-

synen? Perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945 - 2000 speglad av Ledning och Missio-

närer, gjort en liknande undersökning. Syftet med hans avhandling är att beskriva hur mission-

ärer och ledning inom Svenska Kyrkans mission har uppfattat missionens uppdrag under denna 

i titeln angiven tidsperiod, med en särskild vikt vid frågan om hur förändringar i missionsteo-

login uppfattats.19 En av Björcks forskningsfrågor handlar om religionsdialogens roll i detta 

sammanhang. I den frågan finns aspekter som anknyter till det jag sedan kommer att komma in 

på i min redogörelse kring analysen av interkulturalitet.20 Till sist lyfter jag fram Eleonora Do-

																																																			

internationell	mission,	postkolonial	feministisk	teologi,	Equmeniakyrkan,	interkulturell,	intercul-
tural,	postcolonial	feminism.	Sökdatum:	2019-03-25	

16	Aman,	2014:18	

17	Egnell,	2006:12–13	

18	Lundström,	2017:13	

19	Björck,	2014:14	

20	I	ännu	en	avhandling,	Wåra	swarta	bröder:	Representationer	av	religioner	och	människor	i	Evan-
geliska	fosterlandsstiftelsens	Missions-Tidning,	1877–1890,	ställer	Robert	Odén	frågan	om	”fram-
ställningarna	 av	 indignera	 människor	 och	 religioner/religiösa	 tillhörigheter	 är	 präglade	 av	
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rothea Hof från Nederländerna, som med sin avhandling, Reimagining Mission in the Post-

colonial Condition: A Theology of Vulnerability and Vocation at the Margins. (2016), önskar 

ge ett bidrag till ett konstruktivt samtal om mission i den postkoloniala kontexten, särskilt uti-

från den holländska missionskontexten. Hof problematiserar bland annat missionsbegreppet 

och hur Kyrkornas världsråds policydokument21 använder sig av begreppet ”marginality”, och 

använder olika teoretiska angreppssätt i studien, bland annat postkolonial teori och feministisk 

teologi,22 som på så sätt knyter an till min studie. 

 

2.1 Feminism 
Lena Gemzöe är en av de författare som skriver om feminism och om att det handlar om att 

uppmärksamma att kvinnor generellt underordnas män och utgår ifrån ett normativt ställnings-

tagande om att detta förhållningssätt borde ändras.23 Sociologerna Sofia Björk och Anna He-

denus redogör för feminismens teoriutveckling i boken Feministiskt tänkande och sociologi: 

Teorier, begrepp och tillämpningar (2015). De menar att feminism hänger samman med vilken 

sorts frågor som drivs politiskt, och de beskriver det med utgångspunkt i de olika ”vågor” av 

feminism som från mitten av 1800-talet handlade om kvinnans emancipation, om rätten att 

rösta, utbilda sig och arbeta, vilket inspirerades av liberala idéer, men också av marxistiskt 

tänkande. Under nästa våg på 1960–1970-talet var både kvinnorörelsens ideologiska grunder 

och feministisk teori influerad av vänsterradikal samhällskritik, men var samtidigt en kritik mot 

det marxistiska perspektivet, som dessa feminister menade, främst handlade om männens vill-

kor. Då utvecklades också strömningar, som marxistisk feminism, socialistisk feminism och 

radikalfeminism, men också så kallad svart feminism, som betonade det bristande intresset för 

betydelsen av etnicitet, och innebar att svarta kvinnors erfarenheter osynliggjordes. ”Tredje vå-

gens feminism”, från 1990-talet och framåt, tog avstamp i kritiken mot fasta kategorier och 

																																																			

komplexitet	och	nyansrikedom	och	byggda	på	tanken	om	egalitet	eller	är	de	essentialiserande,	
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21	Dokumentet	Hof	hänvisar	till	är:	Tillsammans	för	livet:	Mission	och	evangelisation	i	en	värld	i	för-
ändring,	2013.	

22	Hof,	2016:25ff	

23	Gemzöe,	2014:16	
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frågan om vilkas erfarenheter som synliggjordes och författarna lyfter exempelvis fram, post-

kolonial feminism som utvecklades ur den postkoloniala kampen.24 

Eftersom jag i den första av mina övergripande forskningsfrågor ställer frågan om det i Equ-

meniakyrkans intentionella diskurs om mission, finns en medvetenhet om ojämlika maktstruk-

turer i de kulturöverskridande relationerna, så är kategorin kön en avgörande aspekt att under-

söka. Dessutom tar Björk och Hedenus upp, att andra kategorier att studera, till exempel kan 

vara klass, ålder, etnicitet och sexualitet.25 De menar att analyser som fokuserar på enskilda 

kategoriseringar ofta ger en förenklad bild av maktrelationer och leder till felaktiga antaganden 

om att alla i en viss grupp delar samma erfarenheter. Begreppet intersektionalitet härstammar 

från engelskans intersect, och betyder ”skära igenom” eller ”korsa”. Med det menas att alla 

människor genomkorsas av många olika strukturer och maktaxlar som i sin tur inverkar på 

varandra så att erfarenheten av en struktur förändras av erfarenheten utifrån en annan. Det är 

just i den punkt där strukturerna korsar varandra, i intersektionen, den unika erfarenheten upp-

står. Författarna menar att det skulle kunna betyda att erfarenheten av att vara kvinna får mindre 

betydelse i en situation där individen är utsatt för till exempel diskriminering som relaterar till 

etnicitet eller ålder. Dessutom handlar intersektionalitet om att det i överlappat inte går att skilja 

strukturerna åt, vilket på så sätt skapar nya strukturella villkor för individen.26 

 

2.2 Postkolonialt perspektiv 
För att förstå postkolonial teori kan det vara bra att börja med att definiera kolonialism. Litte-

raturprofessorn Aina Loomba definierar detta som: ”Kolonialism kan alltså definieras som er-

övringen av och kontrollen över andra människors land och tillgångar.”27 Loomba menar att 

kolonialism har varit ett återkommande och geografiskt utbrett inslag genom mänsklighetens 

hela historia, och den moderna europeiska kolonialismen sedan har fortsatt i dessa redan upp-

trampade spår. Man nöjde sig inte med att enbart erövra varor och rikedomar från kolonierna, 

																																																			

24	Björk	&	Hedenus,	2015:30–31	

25	Björk	&	Hedenus,	2015:25	
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27	Loomba,	2005:18	



	  15(67)	

utan omstrukturerade också ekonomierna, vilket medförde ett komplext beroendeförhållande 

till de kolonialiserande makterna.28 Loomba nämner att på 1930-talet var 84,6 procent av jor-

dens yta under kolonial makt, 29 och att sedan avkoloniseringsprocessen som sträckte sig över 

tre århundraden, efter att ha börjat på 1700- och 1800-talet i Amerika, Australien, Nya Zeeland 

och Sydafrika, innan den sedan avslutades så sent som på 1970-talet i Angola och Mocambi-

que.30 Loomba ser en komplexitet i hur ordet postkolonial används och att meningen av det inte 

är entydig. Till att börja med är prefixet ”post” en komplicerande faktor, eftersom det implicerar 

ett ”efteråt”, dels tidsmässigt som något som ”kommer efter”, och dels ideologiskt som något 

”överskridande”.31 Hon menar att postkolonialismen inte bör ses som någonting som bokstav-

ligen efterträder kolonialismen, vilket betyder att den inte längre existerar, utan den måste för-

stås som ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och dess följder.32  

Pia Laskar, forskare i idéhistoria och genusvetenskap, skriver i förordet i till Chandra Talpade 

Mohanty´s bok, Feminism utan gränser: Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet (2003), 

om att postkolonialt tänkande inte är en enhetlig teori, utan handlar om ett spektrum av fråge-

ställningar kring kolonialismens och imperialismens effekter, och som inte enbart handlar om 

vad som hänt i historisk tid utanför Europa, utan om vad som hände inom Europa i samband 

med erövringarna av andra världsdelar och ekonomier, vilka har konsekvenser och yttringar 

som lever kvar idag, både i och utanför Europa.33 Jimmy Vulovic framhåller Edward W. Said 

som en av de första och mer framträdande postkoloniala teoretikerna, som i slutet av 1970-talet 

gav ut den idag klassiska boken Orientalism, där han undersökte kolonial maktordning i den 

västerländska litteraturen om Orienten. Det handlade om västerlänningarnas förhållningssätt 
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29	Loomba,	2005:28	

30	Loomba,	2005:22	
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till Orienten utifrån den europeiska historien och självbilden, där bilden av öst präglades av en 

under ordning utifrån västs perspektiv.34 

Jonas Stier tar upp begreppet eurocentrism, som handlar om det tunnelseende som vi européer 

bär med oss i mötet med andra kulturer och tolkar dessa utifrån. Dessutom har vårt samhälle 

blivit allt mer globaliserat, och Stier ställer frågan om det är något som kan skapa bättre förut-

sättningar för dialog och ömsesidig förståelse. Enligt honom finns det politiker och debattörer 

som ser globaliseringen som en möjlig väg till en bättre och rättvisare värld, präglad av större 

förståelse, tolerans och respekt, människor emellan. Dock ställer han sig frågande till om detta 

är rimligt, med tanke på att de som kritiserar globaliseringen framhåller att globalisering är en 

maktmässigt asymmetrisk process och ett uttryck för kulturimperialism.35 Stier tar också upp 

att det fanns tendenser hos européerna, att andra kulturer och samhällen sågs som ”primitiva”, 

”ociviliserade”, ”exotiska” eller ”förmoderna.” Denna bild medförde att européerna ansåg sig 

mer utvecklade än befolkningarna i Afrika och stora delar av Asien, och var i sig en grund för 

kolonialiseringen och en moralisk skyldighet att ”upplysa infödingarna”, så att de också skulle 

utvecklas. Stier menar att det fortfarande finns föreställningar kvar som tyder på den här synen, 

och det är därför han menar att interkulturella studier är motiverade.36 

Laskar beskriver hur Mohanty, i sin bok, betonar det som inom feministiskt postkolonialt tän-

kande kallas dubbel kolonisering, vilket innebär att både hos kolonisatörer och i de kolonisera-

des befrielserörelser finns manscentrerade framställningar av kön. Dessutom implementerade 

kolonisatörerna europeiska lagar och sina egna könsmaktsordningar, vilka förstörde sociala sy-

stem där de inhemska kvinnorna tidigare haft ett högre värde.37 Dessutom lyfter hon fram ett 

problemområde inom feministiskt tänkande, som handlar om tendenserna att universialisera 

kvinnors erfarenheter. Eftersom det finns ett flertal könsmaktsordningar världen över kan det 

som upplevs frigörande för en del kvinnor, fungera förtryckande för andra kvinnor.38 
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2.3 Feministisk teologi 
Feministteologi har främst vuxit fram i den kristna och judiska kontexten, även om det före-

kommer en feministisk kritik och analys även i andra religioner. Teologen Anne-Louise Erik-

sson förklarar att det internationellt sett varit ett starkt samband mellan den ”kyrkliga” femin-

istiska kampen och det akademiska arbetet kring genus och religion.39 Den brittiska teologen 

Nicola Slee beskriver hur feministisk teologi uppstod i anslutning till den sekulära kvinnorö-

relsen i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet, och att ett banbrytande arbete gjordes av 

teologer som Mary Daly, Letty Russell, Rosemary Radford Ruether och Elisabeth Schüssler 

Fiorenza, alla från Nordamerika, men att arbetet sedan har följts av feministteologer över hela 

världen.40 Eriksson framhåller att ett genusperspektiv på teologi innebär att det läggs ett fokus 

på hur skillnaden mellan könen värderas utifrån ett maktperspektiv, och därför kan feministisk 

teologi beskrivas både som ett kritiskt och ett konstruktivt projekt. Den kritiska analysen syftar 

till att synliggöra kvinnors underordning i teologi, kyrkor och samfund och studera underord-

ningens mekanismer och dess teologiska konsekvenser, medan det konstruktiva projektet hand-

lar om att utveckla teologiska modeller som undviker en könskonstruktion som skapar över- 

och underordning.41 Hon förklarar också att, som helhet, kan feministisk teologi definieras som 

ett försök att förstå kvinnors underordning i teologiska kontexter och därmed möjliggöra för-

ändring och formulera teologi som konstruerar kvinnligt och manligt kön som jämbördiga. 

Dessutom framhåller hon vidare, att det betyder att feministisk teologi inte utmärks av att den 

”görs” av kvinnor eller ”handlar” om kvinnor, utan istället definieras av sin kritiska utgångs-

punkt, att män överordnas och kvinnor underordnas i traditionell teologi. Hon menar också att 

det inom akademisk feministteologi inte räcker med att det är kvinnor som exempelvis skriver 

teologiska texter, talar om bibliska kvinnor eller utformar gudstjänster för och om kvinnor. 

Dessutom räcker det inte heller, menar hon, att forskningsobjektet är kvinnor och/eller kön, 
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utan det som istället krävs är en problematisering av förhållandet kön och makt i teologin, vilket 

innebär en analys och konstruktion som kan göras av män, lika väl som kvinnor.42 

Slee förklarar att det finns ingen enhetlig feministisk teologi och feministteologer har sin bak-

grund i många olika trostraditioner, kulturer och akademiska fält. Det finns en enorm variation 

bara i kristen feministteologi.43 Teologen Sofia Camnerin förtydligar detta i sin avhandling44 

genom att förklara att feministteologi bör beskrivas som en mångfaldig strömning som inne-

håller skilda uppfattningar och teorier om kön, men där den gemensamma grunden utgörs av 

synliggörandet av förhållandet mellan makt och kön. Hon förklarar att det genomgående hand-

lar om en kritik av patriarkatet, det som konstituerar manligt kön så att kvinnligt kön underord-

nas. Hon framhåller hur de flesta feministiska teologer lyfter fram hur olika kategorier samspe-

lar i förtrycket, där kön är den primära variabeln, men att det finns en samverkan mellan olika 

kategorier som bland annat etnicitet, klass och sexuell läggning.45 Slee förklarar att det finns en 

del grundläggande principer inom feministteologi, vilka ursprungligen beskrevs av feminist-

teologen Susan Frank Parsons, och några sådana är exempelvis utgångspunkten att all teologi 

har sin grund i erfarenhet. Slee lyfter fram hur teologi genom tiderna, i stort sett uteslutande 

utgått från manlig erfarenhet, att det är män som skrivit, undervisat och predikat och att kvinnor 

inte haft samma möjligheter, men att i feministisk teori är det kvinnornas erfarenheter som är 

källa och norm. Slee betonar hur de feministiska teologerna använder sina erfarenheter av för-

tryck, relationer, sexualitet, moderskap och så vidare, för att reflektera över verkligheten och 

pröva dessa mot teologiska påståenden och doktriner.46 Grunden för feministisk kamp handlar, 

menar Slee, om att synliggöra och bekämpa orättvisa, men att kvinnor i olika kulturella kon-

texter möter olika sociala och religiösa utmaningar, och att många har större utmaningar, vilka 

till exempel har ursprung i kolonisering och fattigdom. Det har medfört att det inom feministisk 

teologi finns en stor variation av olika inriktningar från olika kulturella kontexter, till exempel 

Womanist-teologi, en form av svart feministisk teologi och mujerista- teologin, som utvecklats 
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av spansktalande kvinnor i USA.47 Efter den här introduktionen av feministisk teologi kommer 

jag i nästa kapitel att utveckla resonemanget mer kring den internationella rörelsen inom det 

feministteologiska fältet och se närmare på några bidrag. 

 

2.4 Postkolonial feministisk teologi och mission 
Feministteologen Kwok Pui-lan, har sitt ursprung i Hongkong och tar sin utgångspunkt i den 

asiatiska kontexten, som hon framhåller som speciell med tanke på alla språk, religioner och 

etniciteter som inryms där. Till exempel utgör Asiens kvinnliga befolkning mer än en fjärdedel 

av världens befolkning. Hon anser bland annat att asiatiska feministteologer har fått utveckla 

en egen teologi, eftersom deras speciella erfarenheter inte tagits hänsyn till inom traditionell 

teologi. Kwok lyfter också fram hur kolonialiseringen av stora delar av Asien förde med sig 

ojämlika maktstrukturer, då kolonisatörerna förde med sig ideologier om etnisk och kulturell 

överlägsenhet.48 Hon menar att missionsorganisationerna, saknar kunskap om kolonialismens 

strukturer och att feministteologi därför är en metod för att utmana kolonialism och eurocentr-

ism. Dessutom framhåller hon, hur koloniala system och patriarkala strukturer förstärkts av den 

sexuella ideologi som förespråkade en dualistisk och hierarkisk ordning av könen.49 Kwok 

nämner till exempel, att i asiatiska religiösa traditioner har tillbedjan till gudinnor och feminina 

bilder av det gudomliga en lång historia och bilden av en monoteistisk kristen Gud, avbildad 

som en manlig varelse, kallad fadern, kung och herre, medfört en könsassymmetri i det religiösa 

uttrycket. Kwok menar att det i afrikansk teologi, har utvecklats andra, mer frigörande bilder 

av Kristus, bland annat genom läsning av Bibeln utifrån egna erfarenheter, med en kulturell 

lins.50 Också i Afrika finns rötter från kolonialtiden och missionshistorien, vilket enligt den 

afrikanska feministteologen, Mercy Amba Oduyoye,51 tydliggörs i afrikanska kvinnors teologi, 

vilken har i sig aspekter av både global och afrikansk kristen teologi som återspeglar traditionell 
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religion och kultur.52 Oduyoye har arbetat fram en afrikansk teologisk hermeneutik som hon 

menar, möjliggör för kvinnor att läsa och förstå Bibeln med afrikanska ögon för att där hitta 

och lyfta fram det som frigör dem.53  

Den amerikanska teologen Letty M. Russell, tar sin utgångspunkt i ett postkolonialt perspektiv 

och nämner vikten av att visa på strukturer om över- och underordning och att ett viktigt upp-

drag för kyrkans mission handlar om både postkoloniala strukturer och de strukturer som härrör 

ur patriarkatet. För att tolka dessa strukturer menar hon att det är nödvändigt att inkludera ka-

tegorin ”gender” som en del i analysen 54 . Russell önskar därför utveckla en feministisk 

missiologi baserad på Guds mission (missio Dei)55, och som inkluderar en kulturell och teolo-

gisk hermeneutik som kan åtskilja vad som är befriande aspekter i teologin och vad som handlar 

om en implementering av missionärernas hemkulturer. Hon framhåller hur postkoloniala stu-

dier möjliggör förståelsen för hur traditionell missionssyn i hög grad är sammanlänkad med 

historien och expansionen av den kristna kyrkan och att det behövs en feministisk missiologi 

som söker alternativ till patriarkala metaforer och traditioner.56 Hof, som jag nämnde i kapitel 

2, ställer i sin avhandling frågan om hur intersektionalitet kan erbjuda en möjlighet att använda 

i sökandet efter förtryckande strukturer. Hon menar att intersektionalitet erbjuder ett sätt att 

samarbeta för feminister av olika inriktningar och därför är väl lämpad för en analys av mission, 

då det där finns redskap att studera postkoloniala strukturer.57 

Kwok menar att feministisk teologi har utmanats av en ökande medvetenhet om kulturell mång-

fald bland kvinnor, och gett nya insikter genom dialog och partnerskap, och utifrån att femin-

istisk teologi som de facto existerar i flera olika kulturella kontexter, inte bara gör den mång-

kulturell, utan också gör den interkulturell. Med interkulturell menar Kwok interaktionen och 

sammansmältningen, likaså den spänning och motstånd som uppstår när två eller flera kulturer 

samlas. Hon menar att den interkulturella karaktären i feministisk teologi handlar om 
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förståelsen av att diskussionen om kulturell skillnad är mångfacetterad och nyanserad.58 Kwok 

beskriver tre olika överlappande ”rörelser” som på olika sätt går in i varandra, vilka hon namn-

ger; historisk, dialogisk och diasporisk föreställningsförmåga.59 Den historiska föreställnings-

förmågan syftar till att rekonstruera det förflutna, men inte utan att nutiden också är närvarande. 

Till exempel är minnet ett verktyg, eftersom det visar vägen till hur förtrycket finns kvar i 

kroppen, i det privata jaget, och i sexualiteten. Det finns inte ett språk för den här kunskapen, 

men den förs över från generation till generation. Den dialogiska föreställningsförmågan be-

skriver en process för en kreativ hermeneutik, som ligger till grund för att tolka Bibeln i en 

asiatisk kontext. Kwok kallar uppgiften dialogisk på grund av att den bland annat innefattar ett 

pågående samtal mellan olika religiösa och kulturella traditioner som försöker överbrygga ga-

pet mellan tid och rum och skapa nya horisonter. Kwok beskriver hur denna kulturella interakt-

ion, transkulturation, har diskuterats i postkolonial litteratur, men sällan i teologisk diskurs.60 

Den diasporiska föreställningsförmågan handlar om att genomlysa bilden av hur kristendomens 

kulturella former och normer är fastställda utifrån västlig teologi. Kwok förklarar att det handlar 

om att motstå den förutbestämda universialismen och det koloniala sättet att tänka genom att 

spåra kristendomens så kallade centrum och periferi. Kwok vill med den diasporiska föreställ-

ningen ge en bild av diasporan som exempel, där olika synvinkar medvetandegörs, då de män-

niskor som befinner sig där egentligen kommer någon annanstans ifrån, till exempel skiljer sig 

erfarenheterna av att vara kines i ett ”Chinatown” i USA från det att vara kines i ett ”China-

town” i Indonesien eller Peru. Dessa människor bär på en mångfald av olika berättelser och 

minnen. Med dessa olika bilder av förställningsförmåga, vill Kwok visa att kristen feministisk 

teologi är en interkulturell diskurs.61 
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2.5 Postkolonial feministisk teologi som teoretisk referens-
ram för analys 

För att ur ett interkulturellt perspektiv, studera intentionen i Equmeniakyrkans internationella 

mission behövs ett analysfokus som tar hänsyn till flera aspekter av de komplicerade strukturer 

som påverkar vår förståelse av verkligheten och vår världsuppfattning. I det förra kapitlet be-

skrev jag hur Kwok framhöll hur det hos missionsorganisationerna saknades kunskap om kol-

onialismens strukturer och hur hon visade på feministteologin som en metod att utmana koloni-

alism, eurocentrism och patriarkala strukturer.62 Detta var också något Russell nämnde vikten 

av, att visa på att postkoloniala och patriarkala strukturer om över- och underordning är ett 

viktigt uppdrag för kyrkans mission.63 Russell menar att postkoloniala studier möjliggör förstå-

else för hur traditionell missionssyn i hög grad är sammanlänkad med historien och expansionen 

av den kristna kyrkan och att det behövs en feministisk missiologi som söker alternativ till 

patriarkala metaforer och traditioner.64 

Detta menar jag motiverar en postkolonial feministteologisk utgångspunkt för min studie, och 

för att undersöka hur medvetenheten hos Equmeniakyrkan kring postkoloniala och patriarkala 

strukturer ser ut. Hof, till exempel, diskuterar i sin avhandling bland annat postkolonial metod, 

och problematiserar kategorier som nationell/internationell, autonomi/beroende och cent-

rum/periferi. Eftersom dessa, enligt henne, är sammanvävda och komplexa, är enbart en post-

kolonial analys inte tillräcklig.65 Hof betonar vikten av medvetenhet och erkännande för den 

historiska kontexten och olika teoriers positioner, vilket betyder att kolonisatörerna måste av-

kolonisera sina sinnen och sin praxis, det vill säga, kritiskt arbeta med sig själva. Hof framhåller 

att det i tillägg till teologi, behövs en postkolonial analys, som i sin tur kopplas till en feminist-

isk intersektionalitetsteori, för att möjliggöra ett synliggörande av förtryckande faktorer.66 

För att återkoppla till mitt syfte för den här studien, att analysera intentionen i Equmeniakyrkans 

internationella missionsarbete utifrån postkolonial feministisk teologi och därefter föreslå 

																																																			

62	Kwok,	2005:154	

63	Russell,	2004:40	

64	Russell,	2004:45	

65	Hof,	2016:72	

66	Hof,	2016:73	
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kriterier som behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkulturellt förhåll-

ningssätt, vill jag påminna om att ett interkulturellt förhållningssätt, enligt Lahdenperä bland 

annat innebär att vara medveten om den egna kulturbakgrunden och de erfarenheter ett land 

eller en verksamhet medför av kulturella filter som kan begränsa kontakten med människor av 

en annan kultur- och erfarenhetsbakgrund.67 Detta är vad jag vill undersöka i Equmeniakyrkan 

som organisation och i deras arbete i den internationella missionen. Det är därför jag, för att 

uppnå mitt syfte, behöver besvara följande tillhörande övergripande frågor: 

1. Finns det i Equmeniakyrkans intentionella diskurs om mission en medvetenhet om 

ojämlika maktstrukturer i de kulturöverskridande relationerna? 

2. Hur framträder interkulturalitet i Equmeniakyrkans internationella mission? 

3. Vilka kriterier behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkulturellt 

förhållningssätt? 

Det är där mitt val av analysfokus kommer in. För att, till att börja med, kunna svara på den 

första av de tre övergripande frågorna behöver jag verktyg, och postkolonial teori och feminist-

teologi ger en teoretisk referensram, med möjlighet att synliggöra och skapa medvetenhet om 

de maktstrukturer som härrör ur postkolonialism och patriarkala strukturer. Det är strukturer 

som påverkar alla slags maktordningar, i hela världen och i alla samhällen. Därför menar jag 

att dessa strukturer också finns i ett kyrkosamfund som Equmeniakyrkan och i synnerhet i dess 

arbete inom internationell mission. Även om inte Sverige haft egna kolonier, så existerar och 

verkar vi i en värld där dessa stora erövringar påverkat maktbalanser och vårt land har definitivt 

tillhört de privilegierades sfär. Postkoloniala och patriarkala maktbalanser globalt sett är fort-

farande i hög grad asymmetriska, vilket motiverar att närmare se på hur dessa strukturer tar sin 

form i Equmeniakyrkan, som i stor omfattning har verksamhet som innefattar ett stort inter-

nationellt nätverk över kulturgränser. Det går inte att komma ifrån att det handlar om strukturer 

som vi bär på, även om de är osynliga för oss. Jag har utifrån mitt analysfokus, min teori-

genomgång och mitt syfte med den här studien skapat en teoretisk referensram, som utgörs av 

postkolonial feministisk teologi och utifrån det utformat två analysfrågor. Dessa frågor kommer 

jag att använda för att, i studieobjektet söka reda på exempel, som kan besvara den första av 

studiens tre övergripande forskningsfrågor; Finns det i Equmeniakyrkans intentionella diskurs 

om mission en medvetenhet om ojämlika maktstrukturer i de kulturöverskridande relationerna? 
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Detta behöver jag ta reda på innan jag går vidare och besvarar de två andra övergripande forsk-

ningsfrågorna. Nedan presenterar jag de två analysfrågor som jag kommer att använda för att 

analysera textmaterialet i studieobjektet, och sedan presentera resultatet av i kapitel 4.1: 

1. Hur uttrycks könsmedvetenhet i Equmeniakyrkans internationella mission? Inom 

feminismen och i den feministiska teologin förutsätts att kvinnor är underordnade män. 

Kwok och Hof menar att, för att feministisk teologi ska kunna integreras med postkol-

onialism, krävs att den feministiska teorin är intersektionell, för att kunna vara verkligt 

frigörande.68 Det viktigaste bidraget från den postkoloniala feministiska teologin är en-

ligt Kwok att återskapa teologin utifrån de olika ”linserna” som utgörs av kön, etnicitet, 

klass, sexualitet, religion och så vidare.69 

2. Hur uttrycks en postkolonial medvetenhet i Equmeniakyrkans internationella miss-

ion? Hof förklarar att postkolonial teori problematiserar teman som ”nationell/interna-

tionell”, ”autonomi/beroende” och ”centrum/periferi”,70 och vikten av medvetenhet 

och erkännande för den historiska kontexten och olika teoriers positioner. Hon förklarar 

det med att citera Kwok; “the postcolonial process must involve both the colonizers 

and the colonized”71, vilket betyder att kritiskt arbeta med sig själva, för att få förståelse 

för dessa strukturer.72 Lahdenperä betonar vikten av att lära sig om och förstå hur ste-

reotyper, fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala ojämlikheter påverkar 

kommunikation och sociala relationer. Hon framhåller också vikten av att förhålla sig 

kritisk till sin egen historia, kultur och kulturella värderingar och att utveckla en kritisk 

självmedvetenhet.73 
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3 Material och metod 
I det förra kapitlet presenterade jag de två analysfrågor jag arbetat fram utifrån teori- och litte-

raturgenomgången i tidigare kapitel. Dessa utgör en del av resultatet då den första delen av 

resultatet handlar om att skapa en metod för hur man studerar interkulturalitet. Dessa analys-

frågor kommer jag att använda för att i studiematerialet hitta belysande exempel på Equ-

meniakyrkans medvetenhet kring postkoloniala och patriarkala strukturer. I det här kapitlet be-

skrivs studiens material och metod. Materialet, det vill säga studieobjektet, utgörs bland annat 

av Equmeniakyrkans policytexter som vägleder samfundets internationella mission, samt deras 

bok; Mission som förvandlar världen: Berättelser om liv och tro. (2014). Dessutom är de texter 

på Equmeniakyrkans hemsida, som på olika sätt anknyter till mission och internationellt arbete, 

inkluderade i materialet. Det betyder att ett urval av missionärernas nyhetsbrev och blogginlägg 

även ingår. En översikt över studiens totala material finns i Bilaga 1, och i nästa avsnitt, kapitel 

3.1, beskrivs närmare urval och avgränsningar för materialet. Efter det kommer jag att, för att 

sätta in Equmeniakyrkans internationella mission i ett begripligt sammanhang, närmare ge en 

kortare redogörelse för mission som begrepp och företeelse, och var Equmeniakyrkan befinner 

sig i det sammanhanget, innan jag går vidare och introducerar studiens analysmetod. Gransk-

ningen av studieobjektets texter genomförs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalytisk metod. 

I metodavsnittet klargörs hur jag gått tillväga vid framtagandet av resultat som tydliggör och 

illustrerar Equmeniakyrkans medvetande kring postkoloniala och patriarkala strukturer i inter-

nationell mission; vilka också presenteras och sorteras under olika tematiska rubriker. Detta 

resultat analyseras sedan i dialog med, i uppsatsen, tidigare presenterad teori i kapitel 4.2. 

 

3.1 Material och avgränsningar 
För att studera intentionen i Equmeniakyrkans internationella mission hade ett flertal tillväga-

gångssätt varit möjliga, till exempel intervjuer med olika typer av informanter, som missionärer 

anställda av Equmeniakyrkan, eller ledare och handläggare vid internationella enheter på sam-

fundskansliet. Jag skulle också ha kunnat lyssna på inspelningar från olika konferenser där per-

sonal från Equmeniakyrkans internationella enhet varit representerade för att presentera och 

informera om missionsverksamheten. En fältstudie utomlands för att närmare studera ett kon-

kret missionsprojekt hade kunnat ge viktig information om interkulturalitet som förhållnings-

sätt, och visat på konkreta aspekter som ingår i begreppet, men det hade inte självklart gått att 

utifrån det förstå de bakomliggande strukturer som är nödvändiga för att interkulturalitet 
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uppnås. Men för att utifrån en postkolonial feministisk teologi som analysmetod och teoretisk 

referensram, kunna föreslå kriterier som behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av 

ett interkulturellt förhållningssätt var det nödvändigt att börja med att utarbeta analysfrågor, 

som kan peka mot dessa kriterier och på så sätt bedöma interkulturalitet i Equmeniakyrkans 

interkulturella mission. Dessa analysfrågor prövade jag sedan mot de texter som Equmeniakyr-

kans publika textmaterial, det vill säga, det som vem som helst som är intresserad kan ta del av 

via samfundets egen webbsida.74 I detta textmaterial, har jag inkluderat det mesta av materialet 

som låg under fliken ”Internationellt” 75, men också visst material som låg under andra flikar 

som ”Mänskliga rättigheter”76 och ”equmenia” 77. Materialet visade sig vara relativt omfat-

tande. Totalt blev det drygt 500 utskrivna sidor, exklusive Equmeniakyrkans bok, Mission som 

förvandlar livet: Berättelser om liv och tro. (2014). Totalt blev det över 700 sidor att gå igenom. 

Equmeniakyrkans internationella enhet producerar förutom ovan nämnda texter en stor mängd 

skriftligt material, som i första hand är för internt bruk och på olika sätt är verktyg i deras arbete. 

Det handlar bland annat om mötesprotokoll, policytexter, checklistor, utbildnings- och kurs-

material, regionplaner och projektmanualer. Detta interna material har jag inte inkluderat i stu-

dien, dels för att det hade blivit svårt att hantera en ytterligare mängd texter innanför studiens 

tidsram och dels menar jag att det är mer intressant att studera Equmeniakyrkans ”offentliga” 

bild av missionsverksamheten.  

 

3.2 Mission, ekumenik och missionskritik 
Då syftet för uppsatsen är att analysera intentionen i Equmeniakyrkans internationella mis-

sionsarbete, och att studieobjektet är just nämnda kyrkosamfunds internationella mission, kom-

mer jag i detta kapitel att reflektera kring mission, ekumenik och missionskritik. I nästa kapitel 

beskriver jag sedan närmare den internationella missionen i Equmeniakyrkan. För att börja med 

ordet mission och vad det handlar om, så förklarar till exempel Sveriges kristna råd (SKR) det 

																																																			

74	Equmeniakyrkans	hemsida:	https://equmeniakyrkan.se	(2019-03-01)	

75	Equmeniakyrkan,	Internationellt,	https://equmeniakyrkan.se/internationellt/,	(2019-03-01)	

76	Equmeniakyrkan,	Mänskliga	rättigheter,	https://equmeniakyrkan.se/manskliga-rattigheter-ett-
fokusomrade/,	(2019-03-01)	

77	Equmenias	hemsida,	https://equmenia.se	(2019-04-11).		
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på sin hemsida, och jag sammanfattar kort: Ordet mission kommer från latinet och det latinska 

ordet; missio betyder sändning. SKR beskriver hur missionsväckelsen växte fram under slutet 

av 1700-talet och framåt, inspirerade av bibeltexten från Matteusevangeliet 28:18–20: ”Gå där-

för ut och gör alla folk till lärjungar”, och missionärer sändes ut, framför allt till Afrika och 

Asien. Där grundades missionsstationer, som med tiden ombildades till självständiga kyrkor, 

vilket ungefär sammanföll i tid med att länderna blev självständiga från att ha varit kolonier.78 

På SKR:s hemsida beskrivs också hur den ekumeniska missionsrörelsen kom till. Det fanns ett 

behov av att samordna missionsinsatserna, och därför initierades en internationell missionskon-

ferens i Edinburgh 1910. Vid en senare missionskonferens, i Willingen i Tyskland, 1952, talade 

man om Missio Dei, som betyder ”Guds sändning”, vilket handlar om att Gud är missionens 

subjekt och beskriver vad kyrkan är, alltså en del i Guds sändning till världen.79	Missionsveta-

ren Eckerdal framhåller att den ekumeniska rörelsens framväxt under 1900-talet har haft bety-

delse för den internationella missionsdiskussionen. När Kyrkornas Världsråd sedan bildades 

1948, menar Eckerdal att det betydde att rösterna från det södra halvklotet fick en plattform för 

att höras, vilket också bidrog till en ökad problematisering av den missionssyn som hörde ihop 

med de europeiska kyrkornas mission under kolonialtiden. 80  På Svenska missionsrådets 

(SMR:s) hemsida finns att läsa om att Kyrkornas världsråd (KV), som utgörs av 350 olika pro-

testantiska, men också ett mindre antal ortodoxa kyrkor och trossamfund, år 2013 gav ut sam-

talsdokumentet Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring.81 

Equmeniakyrkan är medlem i Kyrkornas världsråd, och på Equmeniakyrkans hemsida finns att 

läsa att de också finns representerade i KV:s centralkommitée, samt i olika arbetsgrupper och 

kommissioner.82 I Sverige finns Svenska missionsrådet (SMR) som är en ekumenisk paraply-

organisation för kyrkor och utvecklingsorganisationer som arbetar internationellt för hållbar 

utveckling, rättvisa, demokrati och försoning och bland annat med mission,83 och även där är 

																																																			

78	Sveriges	kristna	råd,	(u.å.),	Vad	är	mission?	

79	Sveriges	kristna	råd,	(u.å.),	Vad	är	mission?	

80	Eckerdal,	2017:37	

81	Svenska	missionsrådet,	(u.å.),	Missionsdokument	

82	Equmeniakyrkan,	(u.å.),	Kyrkornas	världsråd	

83	Svenska	missionsrådet,	(u.å.),	Om	oss	
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också Equmeniakyrkan en av medlemsorganisationerna. Därför är också ett dokument som ex-

empelvis Svenska missionsrådets policy för jämställdhet av grundläggande betydelse även för 

Equmeniakyrkan verksamhet gällande att integrera jämställdhet i planering och genomförande 

av utvecklingsinsatser. Enligt dokumentet handlar det om att ”för att förstå den dynamik som 

finns i ett samhälle eller organisation är det viktigt att genomföra en maktanalys”, och att i den 

analysen är genusanalys en viktig del.84 Detta är något jag återkommer till i den här studiens 

analyskapitel (kapitel 4.2).  

Världen har genomgått många och omfattande förändringar under missionshistoriens senaste 

århundrande. På SKR:s hemsida finns att läsa att mission ibland kopplas samman med koloni-

alismen, där missionärerna anlände samtidigt som de europeiska erövrarna till bland annat Af-

rika och Asien.85 Eckerdal anser att det också handlar om att det vid tiden för de västerländska 

kolonialmakternas expansion över världen fanns en relativ omedvetenhet om hur kulturellt bun-

den den kristendomstolkning var som missionärerna spred i kolonierna, då de europeiska miss-

ionärerna i hög grad förutsatte att den kristendom de förkunnade var universell.86 Dessutom 

finns det i KV:s missionsdokument flera exempel som illustrerar problematiska aspekter av 

mission, exempelvis har mission uppfattats som en ”rörelse från centrum till periferi, från de 

privilegierade till dem av samhället marginaliserade”,87 och det uttrycks en oro för en ”maktens 

asymmetri och obalans som splittrar.”88  

	

3.3 Equmeniakyrkans internationella mission 
För att ge ytterligare information om studieobjektet kommer jag i det här kapitlet närmare be-

skriva Equmeniakyrkan och kort redogöra för kyrkosamfundets internationella missionsarbete. 

Equmeniakyrkan bildades i juni 2011 av de tre tidigare frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i 

Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Totalt utgörs 
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Equmeniakyrkan av cirka 750 lokala församlingar i Sverige med cirka 65 000 medlemmar. 

Redan 2007 hade de samfund som bildade Equmeniakyrkan den gemensamma ungdomsorga-

nisation, Equmenia.89 Equmeniakyrkan beskriver i sitt dokument Mission 2020 - Equmeniakyr-

kans internationella missionssamarbete (2014), hur de tog över en lång tradition av missions-

samarbeten med ett 40-tal samarbetskyrkor och organisationer i 27 länder från de tre bildande 

frikyrkosamfunden.90 I dokumentet Mission 2020, beskriver de sin inriktning, metoder och för-

hållningssätt gällande det internationella missionssamarbetet. Det är utifrån det dokumentet 

som de regionala planerna för samfundets fem arbetsområden i världen, Asien, Afrika, Latina-

merika, Mellanöstern/Nordafrika och Euroasien formuleras.91 Traditionellt har de tre samfun-

den haft projekt inom skola, och sjuk- och hälsovård och de kommer troligen även fortsätt-

ningsvis vara viktiga i Equmeniakyrkans arbete även om det i dokumentet påpekas att det är 

viktigt att varje lands myndigheter tar sitt ansvar. Vidare beskrivs i dokumentet att Equ-

meniakyrkan både är sändare och mottagare av medarbetare till och från andra länder och att 

syftet är att stärka relationen och leda till bättre förståelse för varandras kulturer.92 I inspirat-

ionstexten Mission som förvandlar världen: Inspiration till samtal om mission, (2014), vill 

Equmeniakyrkan visa på en helhetssyn på mission, en helhetssyn på människan och hennes 

behov och en helhetssyn på evangeliet och beskrivs som ett missionellt förhållningssätt.93 

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete och består av cirka 350 lokala före-

ningar med omkring 17 000 medlemmar över hela Sverige, vilket de beskriver på sin egen 

hemsida. 94 Equmenia har också relationer med barn och unga i kyrkor i flera delar av världen 

sedan många år tillbaka, och på hemsidan betonar de vikten av det arbetet, då de menar att det 

finns mycket att lära av varandra.95 Ett sådant exempel är den internationella lärjungaskolan 

Apg29, som är en missionsskola och en ledarskola där eleverna samlas under tre månader för 
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att dela livet och tron med varandra och där elever, ledare och lärare representerar olika kul-

turer.96 

 

3.4 Innehållsanalys 
Här följer en beskrivning av hur kvalitativ innehållsanalytisk metod har använts vid bearbetning 

av studiematerialet. Statsvetarna Boréus & Kohl, redogör i boken Textens mening och makt 

(2018), för hur innehållsanalys används för att systematiskt bryta ner och kategorisera textin-

nehåll för att besvara bestämda forskningsfrågor. Metoden kan vara delvis deduktiv, vilket be-

tyder att forskaren startar från förutbestämda breda teman eller forskningsfrågor och låter kate-

gorier växa fram ur arbetet med materialet.97För att finna mönster i större textmaterial är inne-

hållsanalys lämplig som metod menar författarna.98 Jag har därför funnit metoden lämplig för 

min studie, då jag använt de två analysfrågorna vid läsningen av textmaterialet. Jag började 

analysen med att göra en genomläsning av hela materialet, för att bekanta mig med texterna 

och göra en första bedömning av hur pass väl de framarbetade analysfrågorna fungerade mot 

innehållet i texterna, vilket jag bedömde att de gjorde. Efter detta läste jag igenom materialet 

långsamt och sökte noggrant efter citat och textmaterial som korresponderade mot de två ana-

lysfrågorna och gjorde en sammanställning av ”tematiska fynd”. Flera olika teman visade sig, 

men inte alla var relevanta för att svara mot den första övergripande forskningsfrågan; Finns 

det i Equmeniakyrkans intentionella diskurs om mission en medvetenhet om ojämlika makt-

strukturer i de kulturöverskridande relationerna? Därför gjordes ett urval av ”tematiska fynd”, 

vilka senare presenteras i kapitel 4.1. Dessa framlyfta citat har sedan fått utgöra illustrationer 

och tydliggörande exempel för att visa på de reflektioner som lyfts fram. Utifrån den andra 

övergripande forskningsfrågan; Hur framträder interkulturalitet i Equmeniakyrkans interna-

tionella mission? har dessa exempel sedan analyserats mot i studien tidigare presenterad teori. 

Materialet är genomgånget flera gånger, men dock inte med syftet att helt komplett lyfta varje 

aspekt som mina analysfrågor pekat mot.	  
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4 Analys  
Den första delen av studien innebar att, utifrån en genomgång av litteratur ta fram en teoretisk 

referensram som kunde ligga till grund för det analysverktyg, det vill säga, två analysfrågor; 1. 

Hur uttrycks könsmedvetenhet i Equmeniakyrkans internationella mission?  samt 2. Hur ut-

trycks en postkolonial medvetenhet i Equmeniakyrkans internationella mission? De två analys-

frågorna användes för att göra en kvalitativ innehållsanalys av studieobjektet, genom att ta fram 

och sortera ut material, vilka sedan användes för att besvara den första av studiens tre övergri-

pande forskningsfrågor; Finns det i Equmeniakyrkans intentionella diskurs om mission en med-

vetenhet om ojämlika maktstrukturer i de kulturöverskridande relationerna? Denna övergri-

pande fråga är utgångspunkt för nästa kapitel (kapitel 4.1), där jag presenterar studiens resultat, 

och som jag redovisar i form av utvalda citat, samt beskrivande text utifrån min tolkning. Re-

sultatet sorterades sedan under de sex olika tematiska rubriker som utkristalliserades av de post-

koloniala och patriarkala strukturer som analysfrågorna bidragit till att belysa i studieobjektet. 

Dessa tematiska rubriker fick på så sätt representera den bild av de tendenser jag såg uttryckas 

kring ojämlika maktstrukturer. Svaret på den första övergripande forskningsfrågan tar jag sedan 

med mig in i nästa del av analysen där jag i kapitel 4.2, svarar på den andra övergripande forsk-

ningsfrågan; Hur framträder interkulturalitet ut i Equmeniakyrkans internationella mission? 

För att besvara och belysa den frågan tog jag hjälp av teori som är presenterad i den här upp-

satsens teorikapitel (kapitel 2), bland annat från forskare som Lahdenperä och Stier för att dis-

ponera min analys och utifrån resultaten från den första övergripande forskningsfrågan tolka 

och förklara hur det går att se hur interkulturalitet framträder i Equmeniakyrkans internationella 

mission. Svaren sammanfattades och sammanställdes i kapitel 5, och jag kunde därmed också 

besvara den tredje och sista av de tre övergripande forskningsfrågorna; 3. Vilka kriterier behö-

ver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt? 

 

4.1 Medvetenhet om ojämlika maktstrukturer 
I det här kapitlet presenterar jag utvalda citat från texten i studieobjektet för att visa hur materi-

alet på olika sätt svarar på och belyser den första övergripande forskningsfrågan; Finns det i 

Equmeniakyrkans i den intentionella diskursen om mission en medvetenhet om ojämlika makt-

strukturer i de kulturöverskridande relationerna? Dessa texter har jag sorterat tematiskt, för att 

sedan ytterligare reducera mängden textmaterial, och utifrån det, sammanställt och lyft fram ett 

urval av teman, detta för att skapa en god representation av det totala materialet i studieobjektet. 
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Dessa teman sammanfattas sedan i slutet av kapitlet för att därefter följa med in i nästa kapitel 

(kapitel 4.2), där de får ytterligare belysning utifrån teoretiska reflektioner. Eftersom analysfrå-

gorna varit fokuserade på patriarkala och postkoloniala strukturer har jag valt att börja med de 

tematiska rubriker som utgår från en feministisk synvinkel, för att sedan övergå mot en post-

kolonial vy. Källorna till citaten finns listade i Bilaga 1. De tematiska rubriker jag har katego-

riserat materialet utifrån, tillsammans med ett förtydligande resonemang, är dessa: 

- A) Jämställdhet 

- B) Kvinnans utsatthet 

- C) Patriarkala strukturer 

- D) Missionen och världsbilden 

- E) Postkoloniala strukturer 

- D) Samarbete och ömsesidighet 

A) Jämställdhet 

I Equmeniakyrkans bok, Mission som förvandlar världen - Berättelser som förvandlar världen 

samt i några få andra texter tas jämställdhetsaspekten upp, även om det emot den totala text-

mängden är lågt representerat. Detta exempel är från en intervju med en kvinna i Nicaragua och 

återges i ovan nämnda bok: 

Jag kände fortfarande ett kall att bli pastor. När jag såg kyrkoledaren tog jag mod till mig och 
gick fram och frågade honom vad jag skulle göra för att bli pastor. Han tittade på mig och svarade 
hårt att jag var för ung, att jag var ogift och att han inte tänkte ge mig tillträde till seminariet.” … 
”Tiden gick och drygt tio år senare, när Cora var 29 år, blev hon invald i Moravakyrkans styrelse” 
… ”Ett år senare började Cora studera teologi och församlingsadministration…99 

Ett annat liknande exempel från boken är från en intervju med en kvinna från Libanon: 

Några turer senare godkänns Rola och inte bara som församlingens ”stand-in”. - Jag ser praktiskt 
på saker. Också när det gäller detta. De såg förbi mitt kön och utsåg mig.” … ”Hon är medveten 
om att hon är en förebild för unga kvinnor. Ibland känns pressen stor.100 

Att exempel som dessa återges i boken, visar att det uttrycks en medvetenhet hos Equmeniakyr-

kan om problematik kring kön och jämställdhet i kyrkan. Nästa exempel är återgivet från en 

intervju med några unga kvinnliga pastorsstudenter, samt en av kyrkoledarna i Hubei, Kina: 
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Kvinnors position i det kinesiska samhället är förhållandevis jämställd, även om äldre patriarkala 
mönster fortfarande gör sig gällande på många områden. De har till och med stärkts i vissa avse-
enden de senaste åren. I parti- och statsapparaten är det fortfarande en manlig dominans, liksom i 
den kinesiska kyrkans ledning, även om den förra ordföranden i Kinas kristna råd var en kvinna, 
Cao Shengjie. Zhongnan-seminariet i Wuhan har redan från starten 1985 varit något av en mot-
bild - en förebild - då den första rektorn var en kvinna, Liu Nianfen.101 

I exemplet ovan går det att läsa in författarens analys kring jämställdheten i samhället och öns-

kan att lyfta fram detta som ett positivt exempel. Exemplet nedan är en återgiven text från boken 

Mission som förändrar världen - Berättelser om liv och tro, och är på sitt sätt reklam för Kyr-

kornas Världsråd, men utifrån det faktum att frågan lyfts om att jämställdhetsfrågan handlar om 

strukturella faktorer visar på att det finns en medvetenhet kring att dessa frågor ges vikt: 

Hon sa också beträffande kvinnornas situation i Sydsudan att de negligeras trots att de drabbas 
hårdast av hiv-smittan. De har ingen egen röst, de få skulden för allt ont och de beskylls för att 
föra över hiv-smitta till männen. Många jagas till och med bort från sitt hem och äktenskap. 
Evelyn uttryckte sin stora uppskattning till Kyrkornas Världsråds arbete för att skapa medveten-
het kring mäns och kvinnors roller och ansvar. Hennes önskan är att denna kunskap ska kunna 
föras ut på gräsrotsnivå för att ge röst åt kvinnorna och bidra till att skapa en förändrad och mer 
jämställd relation mellan män och kvinnor.102 

B) Kvinnors utsatthet 

Equmeniakyrkan är involverade i flera projekt, både direkt och indirekt genom stöd till olika 

kyrkors arbeten och andra organisationer som är engagerade i projekt som är fokuserade direkt 

mot kvinnor och kvinnors frågor. Detta kan jag se utifrån materialets olika berättelser, vilket 

visar att den här medvetenheten finns hos Equmeniakyrkan. Till exempel finns det i boken 

Mission som förändrar världen - Berättelser om liv och tro flera exempel som belyser den 

särskilda utsatthet som många kvinnor utsätts för, bara för att de är kvinnor, det handlar om 

bland annat fysiskt våld och sexuellt utnyttjande. Exemplet nedan är hämtat från boken: 

Equmeniakyrkan samarbetar med en organisation som heter Beginning of Life, som bland annat 
försöker förebygga att människor hamnar i trafficking och utnyttjas genom att utbilda ungdomar 
och lärare.” … ”De träffades och han föreslog att de skulle besöka en bastu tillsammans. Hon 
gick med på det. Då de var där insåg hon att det fanns några äldre män där. De sa att hennes pojk-
vän sålt henne. De slog henne och sedan våldtog de henne en efter en. De tog också bilder och 
filmade övergreppen. Efter det dök pojkvännen upp och sa att han skulle ladda upp bilderna och 
filmen på nätet så att hon skulle framstå i dålig dager…103 
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På Equmeniakyrkans hemsida återges en intervju med en ung kvinna som här får gestalta bilden 

av kvinnors utsatthet: 

Vi möts med en rad andra sömmerskor i Ndjili-församlingens yrkesskola för unga tjejer som be-
höver något de kan försörja sig på. Ett slags andra chansen. Maj tänker på de unga tjejerna och 
deras utsatthet. - Viktigast av allt är att flickor ska gå i skolan. Många flickor här blir mammor 
alldeles för tidigt och får ingen utbildning. De får ett mycket svårt liv, säger Maj.104 

Detta är också en text från hemsidan, men mer en faktatext för att styrka bilden av hur riskfylld 

situationen är för i det här fallet, kongolesiska kvinnor:  

Risken för att en kvinna ska dö under graviditet eller förlossning i Sverige är en på 17 400 kvin-
nor, i Kongo Brazzaville är det en på 22 kvinnor - och i Kongo Kinshasa en på 13 kvinnor. 
Mödra- och barnhälsovård i Kongo är därför ett prioriterat område för Equmeniakyrkan och sam-
arbetskyrkorna i Kongostaterna.105 

En av de utsända missionärerna vittnar om vardagen från sitt arbete i ett nyhetsbrev hem till 

Equmeniakyrkan i texten nedan: 

Droger florerar bland tonåringar och ungdomar, tonårsflickor har ofta oönskade graviditeter, ar-
betslösheten är hög…” ... ”om en vecka ska jag hålla utbildning för pastorer om ”Våld i nära re-
lationer” och även för kvinnorna i min församling någon dag senare…” … ”En fortsättning inom 
kyrkan kring innehållet i kursen om trafficking och familjevåld är också något…106 

Samma missionär vittnar sedan vidare i ett annat nyhetsbrev:  

Även några work shops om våld inom familjen hade jag själv eller tillsammans med andra här, 
vilket kommer att fortsätta. Sedan jag kommit tillbaka har jag varit involverad inom det. En grupp 
inom kyrkan kommer att fokusera på förebyggande av sexuella övergrepp…107 

Båda exemplen ovan visar en bild av att kvinnor är mer utsatta än män, och att en medvetenhet 

uttrycks hos Equmeniakyrkan, utifrån den här kunskapen från missionärens vardag. 

C) Patriarkala strukturer 

De olika citaten nedan illustrerar på olika sätt strukturella problem utifrån att det existerar en 

genusordning där könet är avgörande för om du behandlas jämlikt eller inte. Det första exemplet 
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är från en intervju som återges i boken Mission som förändrar världen - Berättelser om liv och 

tro: 

I sin omvärldsanalys tar Salam med mig på en tidsresa några tusen år tillbaka, genom Syriens 
historia av krig, korståg, plundringar och maktgalna härskare, av ockupation under sumerer, 
egyptier, hettiter, assyrier och babylonier. - Den instabila situationen är inte ny. Våra problem har 
sina rötter i en tid före Syriens moderna stat, säger han, och beskriver ett problem i arabvärldens 
kultur: - Det är ett mansdominerat samhälle, hierarkiskt och kollektivt, och det beror inte på vil-
ken regim vi har, det handlar om det samhälle vi är. Folk tror inte på individens frihet. Våra vär-
deringar och vår världsbild måste förändras. Han stryker under att detta inte är en religiös kon-
flikt. Visst, det finns fördomar mellan muslimer och kristna, men dem har man hanterat fredligt 
länge. - Religion används för att mobilisera folk - men det som händer handlar om makt, inte om 
religion. Problemet hade varit löst om vi haft demokrati och folket värderat mänskliga rättig-
heter.108 

Exemplet ovan beskriver en djupgående analys och insikt kring hur patriarkala strukturer på-

verkar samhället. Mannen i intervjun återger en komplex bild av flera orsakssamband till pro-

blemens rötter till situationen i Syrien. Att den typen av kunskap också finns hos Equmeniakyr-

kan syns också i missionsdokumentet Mission 2020, som texten nedan är hämtad ifrån: 

Med migrationen kommer den etniska, religiösa och kulturella mångfalden. Hur migrationen ser 
ut, påverkas av miljö och frånvaron av fred, två andra områden som lyfts i kyrkokonferensen. 
Barns och kvinnors rättigheter finns på agendan i flera delar av kyrkans arbete, inte minst inter-
nationellt. Det finns också ett långvarigt arbete om trafficking. Dessa frågor vill Equmeniakyrkan 
utveckla mer.109 

Exemplet är lyft ur sitt sammanhang och blir därför en aning diffust, men det visar på en för-

ståelse för en komplex världsbild, och underförstått uttrycks en medvetenhet om patriarkala 

strukturer. Dessutom visar den sista meningen på att frågor om kvinnors situation är något som 

Equmeniakyrkan vill utveckla mer. En text på Equmeniakyrkans hemsida återger en annan text 

som ursprungligen uttryckts i Kyrkornas världsråds text Tillsammans för livet: Mission och 

evangelisation i en värld i förändring. Den visar på att det i Equmeniakyrkan lyfts tankar kring 

sambandsrelationer mellan krig och våld med andra problem som diskriminering med mera: 

Ett annat exempel är att stärka kyrkors kompetens att möta problem som hiv och aids och våld. 
Sambandet mellan dessa är starkt vilket märks extra tydligt i krigsdrabbade länder men våld tar 
många formen och finns också i vårt land, olika former av diskriminering, psykiskt och psykiskt 
våld i hemmet, trafficking m.m. Kyrkan har utgjort en bromskloss i många länder att tala om 
känsliga frågor som samlevnad men med hjälp av kontextuella bibelstudier har man hittat en 
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metod som gör det möjligt. Religion är i de flesta länder en självklar del av livet och att närma sig 
svåra frågor genom bibeln har blivit ett sätt att kunna hantera dessa ämnen.110 

Texten visar också på insikt hos Equmeniakyrkan och en önskan att utveckla metoder där kyr-

kan kan vara en resurs. I en annan text (nedan) på Equmeniakyrkans hemsida lyfts Equ-

meniakyrkans intentioner att arbeta specifikt för barnets- och kvinnans rättigheter.  

Genom historien har barn och kvinnor varit grupper som inte fått sina rättigheter tillgodosedda 
och som har hållits tillbaka genom strukturellt förtryck. I Västvärlden - och inte minst Sverige -så 
har frågor om jämställdhet mellan könen arbetats med under de senaste 100 åren, vilket också har 
lett till ökad jämställdhet och välfärd, men det är fortfarande långt kvar. I många av de samhällen 
och kyrkor som Equmeniakyrkan samverkar med internationellt är det ett stort problem att kunna 
förstå vikten av att tillvarata barns och kvinnors rättigheter för utveckling av hela samhället. Där-
för är detta de områden som Equmeniakyrkan kontinuerligt arbetar med i det internationella arbe-
tet. Inom alla arbetsländer har vi barn och unga som målgrupper i utvecklingssamarbetet på olika 
sätt, vi lyfter våld mot kvinnor genom kampanjen ”Thursdays i Black” (TiB) och tillsammans 
med Equmenia så är Equmeniakyrkan medlem i Nätverket för Barnkonventionen och Sveriges 
Kristna Råds Samrådsgrupp för Barnkonventionen.111  

Detta visar att det uttrycks en medvetenhet om att dessa patriarkala strukturer finns. Denna text 

återfinns på Equmeniakyrkans hemsida, men detta konkret riktade arbete för kvinnors rättig-

heter återges inte i de för missionen strategiska texter och dokument; Mission 2020: Equ-

meniakyrkans internationella missionssamarbete (2014), samt Mission som förvandlar värl-

den: Inspiration till samtal om mission i Equmeniakyrkans församlingar (2014). 

D) Missionen och världsbilden 

I strategidokumentet Mission 2020: Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete 

(2014), finns att läsa en beskrivning av Equmeniakyrkans syn på utvecklingsarbete, att den har 

sin grund i människan som rättighetsbärare och att utifrån Equmeniakyrkans vision om Guds 

rike i världen, handlar det bland annat om befrielse från förtryckande strukturer: 

Den bild av en önskad framtid som beskrivs i identitet, värdegrund, vision, omvärldsanalys och 
förhållningssätt brukar kallas utvecklingssyn. Frågor som vad utveckling är och hur den sker le-
der fram till denna utvecklingssyn. Skapelsen och varje människa är heliga och okränkbara. Män-
niskor är rättighetsbärare, inte behövande objekt för någon annans godhet. Vår kyrkas vision le-
der till att Guds rike gestaltas i världen vilket skapar en värld befriad från fattigdom och förtryck-
ande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och Guds skapelse förvaltas med 
ansvar inför kommande generationer.112 
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Vad innehållet i dessa förtryckande strukturer rent konkret handlar om tydliggörs inte i texten, 

men jag tänker mig att både patriarkala och postkoloniala strukturer är möjliga att läsa in i det 

som menas, då formuleringen är generell. Men det kan givetvis handla om annat, som exem-

pelvis politik eller ekonomi. Dock uttrycker texten ovan att det i Equmeniakyrkans intentionella 

missionsarbete finns en grundläggande vision om en befrielse från ojämlika maktstrukturer. I 

inledningen i boken Mission som förvandlar världen - Berättelser om liv och tro (2014), finns 

en faktatext som förklarar vad FN:s index för mänsklig utveckling är: 

I faktarutorna till varje land finns ett jämförelsetal på FNs index för mänsklig utveckling. Indexet 
mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 
1. Förväntad livslängd 
2. Utbildning 
3. Inkomst (BNP per invånare) 
Ett långt och hälsosamt liv, kunskap och en anständig levnadsstandard är definierade som viktiga 
faktorer för mänsklig utveckling. Värdet av indexet sträcker sig från 0–1, där 0 är det sämsta vär-
det och 1 är det bästa värdet. Jmf med Sverige: Index 0,898; ranking 12 av 187 länder (United 
Nations Development Programme (UNDP), 2013).113  

I boken beskrivs Equmeniakyrkans olika projekt utifrån en struktur där de olika samarbetslän-

derna får några sidors text, där en berättelse eller intervju får gestalta missionsarbetet på den 

platsen. Varje sådant ”kapitel” inleds med en faktaruta där bland annat landets ranking utifrån 

FN:s index är angiven. Att denna fakta anges i den här boken uttrycker en medvetenhet kring 

asymmetriska förhållanden mellan länder, och ojämlika maktstrukturer. Det skrivs dock ingen-

stans varför detta jämförelsetal är med i boken och sätts inte i samband, eller problematiseras 

utifrån vårt lands relation med samarbetsländerna. I Equmeniakyrkans visionära text för miss-

ion, Mission som förvandlar världen: Inspiration till samtal om mission i Equmeniakyrkans 

församlingar, finns att läsa: 

Den värld och verklighet vi lever i blir allt mer mångkulturell, multietnisk och pluralistisk. Frågor 
om migration, mänskliga rättigheter, mångfald, utanförskap, nyfattigdom etc. blir viktiga miss-
ionsutmaningar också i Sverige och Europa. Samtidigt som allt detta skapar många nya möjlig-
heter och ställer oss inför helt nya utmaningar har det västerländska samhället blivit allt mer seku-
lariserat. Tro och religion är idag inte självklara delar av vår kultur. De gamla sändarländerna för 
mission och inte minst Sverige, är idag områden i stort behov av mission. Här behöver Equ-
meniakyrkan inbjuda systerkyrkor och samarbetsorganisationer att arbeta tillsammans med oss i 
Guds mission i Sverige. Missionen är alltså både lokal och global. Under de senaste 100 åren har 
stora förändringar skett i missionens värld. Då fanns mer än två tredjedelar av de kristna i Nord-
Väst, idag finns mer än två tredjedelar i Syd-Öst.” … ”Därför behöver vi tänka om och tänka nytt 
kring mission. Det är inte längre vi i Nord-Väst som självklart ska missionera till Syd-Öst. Det är 

																																																			

113	Bilaga	1,	Källa	1:7	



	  38(67)	

lika mycket tvärtom och vi behöver samverka med kyrkor över hela världen i Guds mission och 
välkomna deras bidrag. Nord-Väst är dagens och framtidens stora missionsutmaning.114 

I texten ovan, ställs frågor om förändrade ”missionsutmaningar”, om det västerländska sam-

hällets sekularisering och missionens riktningar. Utifrån att dessa frågor ställs, så läser jag in, 

att dessa formuleringar är ett uttryck för en medvetenhet om en världsbild där postkolonialism 

är en faktor som får rum i en sådan diskussion, men genom att använda formuleringar som 

exempelvis ”Syd-Öst” och ”Nord-Väst”, och att missionen byter riktning, riskerar man att ge 

uttryck för ett stadfästande av positioneringar som varit. Ett sätt att beskriva mission som om-

nämns i bland annat i boken Mission som förvandlar världen - Berättelser om liv och tro är: 

Vi ser oss som en del i ett nätverk där vi också kan komma att samarbeta i projekt med relaterade 
kyrkor och organisationer.” … ”Den teologiska hållning som kallas ”Misión integral” - som är en 
sorts befrielseteologi där kyrkan erbjuder hjälp och befrielse för både kropp och själ - som man 
arbetar utifrån sedan flera årtionden i Latinamerika, har mycket att lära oss. Med hjälp av latina-
merikanska ögon kan vi i Sverige se på oss själva på ett nytt sätt och konfronteras med an-
norlunda sätt att läsa Bibeln än vi vant oss vid.115 

Texten ovan visar en utgångspunkt, en hållning för en helhetssyn på mission, och något som 

presenteras kan ligga till grund för en integrerad och gemensam mission, men i texten uttrycks 

inte vad det är som gör att vi i Sverige behöver ”se på oss själva på ett nytt sätt”. Jag kan ändå 

läsa in, att i texten uttrycks en medvetenhet kring ojämlika förhållanden som denna befrielse-

teologi skulle kunna ge verktyg för att jämna ut skillnader och ojämlikheter. 

 E) Postkoloniala strukturer 

I boken Mission som förvandlar världen - Berättelser om liv och tro finns att läsa om också 

vårt eget lands historia och hur det påverkar livet även idag för samer, och om samarbetet med 

Equmeniakyrkan: 

Det samiska folkets historia präglas av kolonisering och diskriminering. Under lång tid har det 
egna språket och de egna traditionerna motarbetats eller förbjudits.” … ”Inom flera kyrkor finns 
idag en strävan att främja utvecklingen av ett samiskt kyrkoliv och ökat självbestämmande.116 

Texten ovan visar och ger ett tydligt uttryck på en medvetenhet kring ojämlika maktförhållan-

den, vilka är orsakade av postkoloniala strukturer, och hur det medfört att samernas kultur 
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motarbetats. I samma bok anges också, utifrån varje land som beskrivs, i faktarutor, den rank-

ning i förhållande till FN:s index för utveckling, kring politisk status och när och från vilket 

land länderna blev självständiga. Det gäller många/de flesta av Equmeniakyrkans samarbets-

länder. Jag återger tre korta citat nedan: 

Centralamerika blev självständigt från Spanien 1821. År 1836 bildades Republiken Nicaragua. 
Landets historia har varit turbulent. Sandinistrevolutionen från 1979 har satt sin prägel på ut-
vecklingen sedan dess.117  
 
Republiken Kongo, som är det officiella namnet, grundades 1960. Landet hade varit en fransk ko-
loni. Trettio år av marxistiskt styre ersattes 1992 av en demokratiskt vald regering. Kring sekel-
skiftet upplevde landet stor oro, instabilitet och inbördeskrig. Ett fredsavtal 2003 inledde en lug-
nare period.118 
 
Det som idag är Ecuador blev självständigt från Spanien år 1822 som en del av Gran Colombia, 
fram till 1830 då Republiken Ecuador bildades. Tider av demokratiskt styre har avbrutits av mili-
tärkupper och folkliga uppror.119 

Det faktum att dessa fakta är medtagna i boken visar på kunskap och uttrycks en medvetenhet 

om postkoloniala strukturer. Dock problematiseras inte den postkoloniala aspekten som en 

ojämlik maktbalans i samband med dessa faktarutor, eller vilken betydelse och roll det har för 

Sverige som part i missionssamarbetet. Nästa citat (nedan) som är taget från en berättelse i 

samma bok visar att det finns problematiska faktorer med att ”missionärstiden” inföll samtidigt 

som länderna blev koloniserade: 

Många inom kyrkan lever kvar i hur det var på missionärstiden då det alltid löste sig med ekono-
min. Formellt är kyrkan självstyrande, men ännu inte självfinansierande. Ngwala är en av dem 
som aktivt bidrar till att hjälpa sin kyrka vidare i utvecklingen mot mer självständighet.120 

Detta citat, ovan, uttrycker en medvetenhet hos Equmeniakyrkan om dessa postkoloniala struk-

turer, och att kyrkan har en roll i den komplicerade koloniala historien. Texten nedan är också 

återgiven från boken Mission som förvandlar världen - Berättelser om liv och tro, och den visar 

utifrån de i texten omnämnda årtalen, att de tre kyrkosamfunden, som senare tillsammans bil-

dade Equmeniakyrkan fanns på plats i dessa länder medan de ännu var koloniserade: 
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1960 blev Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville självständiga. Liberia bildades av slavmot-
ståndare i USA, som tog med frisläppta slavar från USA och bildade en koloni som fick sin själv-
ständighet 1847. Moçambique var en portugisisk koloni från 1400-talets slut fram till 1975 då 
landet blev självständigt. Redan från början arbetade missionärerna med evangelisation, hälso-
vård och utbildning, någonting som de självständiga kyrkorna fortsatt med. Det var frigivna me-
todistslavar från USA som bildade Metodistkyrkan i Liberia redan 1833. I Moçambique har 
svenska missionärer arbetat i Metodistkyrkan i cirka hundra år. Den sista missionären från Sve-
rige lämnade 1996. Missionskyrkans första missionär till Kongo Kinshasa kom 1881 och Svenska 
Baptistsamfundets första missionär 1892. Missionskyrkan startade mission i Kongo Brazzaville 
1909 med utgångspunkt i Kongo Kinshasa.121 

Dessa fakta, ovan i citatet, uttrycker en medvetenhet om postkoloniala strukturer hos Equ-

meniakyrkan, vilket illustreras genom människors berättelser. 

F) Samarbete och ömsesidighet 

På Equmeniakyrkans hemsida finns att läsa:  

Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är ef-
fektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta 
emot missionärer, vilket ger värdefulle utbyten över gränser.122 

Just hur dessa tankar om att det i utbyten över gränser finns värden, och om hur missionen 

omsätts i praktiken formuleras av en av Equmeniakyrkans missionärer i en bloggtext: 

Just den biten, att få berätta om det vi arbetat med och försöka förmedla Guds tanke med mission 
är en utmaning. Internationell mission, eller transkulturell mission, är ett sätt som Gud använder 
för att låta kyrkan vara sammanbunden, som en enda kyrka i världen. Vi är olika men vi hör ihop. 
I mötet förstår vi det, i mötet förstår vi lite mer vad kyrkan är, och i förlängningen, vem Gud är. 
Men hur sätter man ord på det, när nationalistiska vindar blåser måste dock kyrkan vara trogen 
sin globala internationalistiska identitet.123 

Missionären försöker förklara att något händer i mötet mellan det som är olika. Han kallar det 

”transkulturell mission” och att det i förlängningen ger insikter om vad kyrka och vad Gud är. 

Texten nedan handlar om Equmenia som är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation. 

Deras verksamhet beskrivs i boken Mission som förvandlar världen - Berättelser om liv och 

tro: 

Equmenia driver internationellt partnersamarbete av den enkla anledningen att vi är övertygade 
om att vi i den världsvida kyrkan behöver varandra.” … ”Något som vi önskar ska genomsyra det 
vi gör, oavsett om det handlar om utbyten, projektstöd eller vad det nu kan vara, är det vi kallar 
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för Vi+De=Vi. Med Vi+De=Vi menar vi att vi i Sverige och våra kristna syskon i världen är ett. 
Vi är delar av samma kropp, Kristi kropp. På så sätt vill vi uttrycka vår önskan om att vi ska 
tänka lite mindre vi och dem och i stället tänka att vi i Kristi kropp är en enhet. Vi har olika styr-
kor och svagheter och vi blir bättre tillsammans. Vår önskan är att våra internationella relationer 
ska vara ömsesidiga. Vi behöver och kan hjälpa varandra på olika sätt. Det kan till exempel 
handla om att sända människor i internationella utbyten som kan få bidra in i ett nytt samman-
hang men också inhämta nya idéer att ta med hem eller helt enkelt genom att be för varandra.124 

Equmenia uttalar i texten att deras internationella relationer ska vara ömsesidiga. En av deras 

verksamheter är Apg29, som är en internationell skola där eleverna får lära sig om mission och 

ledarskap, där deltagarna är från två eller flera nationer och kulturer. På Equmenias hemsida 

finns detta att läsa om kulturmötet i det sammanhanget: 

Acts29 gathers young people from different cultural backgrounds into an intercultural community 
sharing basic accommodation, simple food and life practiced on Kingdom values as well as deep 
respect and consideration of the local culture. Living in such a community helps participants to 
understand the gospel and develop their intercultural competence.125 

Det här är enda gången jag noterar att begreppet ”interkulturell” användes i studieobjektet. I 

nästa kapitel kommer jag att utveckla och reflektera kring just relationen interkulturalitet och 

mission. Ett annat samarbete, mellan de tre nationerna Ecuador, Spanien och Sverige, har de 

inblandade utvecklat en egen modell av missionsarbete: 

... i ett ömsesidigt beroende och respekt. Det finns dock fortfarande en del att göra och brister att 
åtgärda, särskilt när det gäller missionärer som skickas, men för oss har det varit en arbetsmodell 
som har gett oss möjlighet att tjäna i mission. Verkligheten för missionsuppdraget har förändrats. 
Det är inte längre sändande länder med sina missionärer och mottagarländer.126 

I texten står att det inte längre handlar om sändande länder och mottagarländer, utan att det 

istället är samarbete och ömsesidighet som är i fokus för missionen. I de olika citaten ovan 

uttrycks en medvetenhet om att det i grunden finns ojämlika maktstrukturer, på grund av att 

dessa texter lyfter fram värdebegrepp som ömsesidighet, respekt och till exempel Vi+De=Vi, 

dock uttrycks ingen medvetenhet om det sambandet.  

Jag har nu redogjort för och beskrivit resultatet av den innehållsanalys jag gjort av studiema-

terialet. Med olika textutdrag har jag på olika sätt illustrerat på vilka sätt och på vilka nivåer i 

organisationen jag kan se att det i Equmeniakyrkans intentionella diskurs om mission på olika 
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sätt uttrycks en medvetenhet om ojämlika maktstrukturer i de kulturöverskridande relationerna, 

men att det finns aspekter att problematisera och reflektera kring. Nedan sammanfattar jag dessa 

resultat och använder samma tematiska rubriker som tidigare i kapitlet för översiktens skull. 

A) Jämställdhet: I Equmeniakyrkans bok, Mission som förvandlar världen - Berättelser som 

förvandlar världen, samt i några få andra texter tas jämställdhetsaspekten upp, även om det 

emot den totala textmängden är lågt representerat. De exempel som återges i boken uttryckte 

en medvetenhet hos Equmeniakyrkan om problematik kring kön och jämställdhet i kyrkan. I en 

av exempeltexterna gick det att läsa in att textförfattaren önskade lyfta jämställdhetsaspekten 

på ett medvetet sätt, som ett positivt exempel, för att visa på jämställdhet. I bara ett citat fann 

jag att jämställdhetsfrågan lyfts på ett sätt som uttryckte en medvetenhet som handlade om 

bakomliggande strukturella faktorer. 

B) Kvinnors utsatthet: Utifrån flera olika berättelser och texter i materialet kunde jag se att 

Equmeniakyrkan är involverade i flera projekt, både direkt och indirekt genom stöd till olika 

kyrkors arbeten och andra organisationer som är engagerade i projekt, vilka är fokuserade direkt 

mot kvinnor och kvinnors frågor, bland annat fysiskt våld och sexuellt utnyttjande. En miss-

ionär beskrev sin arbetsvardag i ett nyhetsbrev hem till Equmeniakyrkan och gav en bild av att 

kvinnor är mer utsatta än män. Det betyder att en medvetenhet uttrycks hos Equmeniakyrkan 

om detta, men detta är inte tydligt framträdande i Equmeniakyrkans övergripande missions-

dokument; Mission 2020 samt i visionstexten Mission som förvandlar världen. 

C) Patriarkala strukturer: I mitt material fanns citat som på olika sätt illustrerade strukturella 

problem utifrån att det existerar en genusordning där könet är avgörande för om du behandlas 

jämlikt eller inte. Det fanns exempel som uttryckte insikter kring hur patriarkala strukturer på-

verkar samhället, med komplexa samband mellan kultur, krig och makt. Hos Equmeniakyrkan 

uttrycks alltså en medvetenhet, men det påpekas också, att arbetet kring till exempel barns och 

kvinnors rättigheter är något de önskar vidareutveckla. I en av texterna lyftes aspekter om struk-

turellt förtryck, vilket uttrycker en medvetenhet om att dessa strukturer finns, dock förklarades 

det inte närmare vad detta förtryck bestod i. 

D) Missionen och världsbilden: I dokumentet Mission 2020 nämns bland annat om befrielse 

från förtryckande strukturer. Vad innehållet i dessa förtryckande strukturer rent konkret handlar 

om tydliggörs inte. Dock visar texten att det i Equmeniakyrkans intentionella missionsarbete 

finns en grundläggande vision om en befrielse från ojämlika maktstrukturer. I boken Mission 
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som förvandlar världen - Berättelser om liv och tro anges i faktarutor i kapitlen där bland annat 

landets ranking utifrån FN:s index för utveckling är angiven. Att denna fakta anges i boken 

uttrycker en medvetenhet hos Equmeniakyrkan kring asymmetriska förhållanden mellan länder, 

alltså en ojämlikhet orsakad av postkoloniala strukturer. Det förklaras dock inte varför detta 

jämförelsetal är med i boken, eller problematiseras utifrån vårt lands relation med samarbets-

länderna.  

I Equmeniakyrkans visionära text för mission, Mission som förvandlar världen finns att läsa 

om förändrade ”missionsutmaningar”, om det västerländska samhällets sekularisering och om 

missionens riktningar. Det uttrycker en medvetenhet om en världsbild där postkolonialism är 

en faktor som får rum i en sådan diskussion, men genom att använda formuleringar som exem-

pelvis ”Syd-Öst” och ”Nord-Väst”, och att missionen byter riktning, riskerar att ge uttryck för 

ett stadfästande av det som varit. Ett sätt att beskriva mission som omnämns bland annat i boken 

Mission som förvandlar världen - Berättelser om liv och tro (2014) är ”Integral mission”, en 

slags befrielseteologi med ursprung i Ecuador som kan ligga till grund för integrerad och ge-

mensam mission, men i texten står inte vad det är som gör att vi i Sverige behöver ”se på oss 

själva på ett nytt sätt”. Jag kan ändå läsa in, att i texten uttrycks en medvetenhet kring ojämlika 

förhållanden som denna befrielseteologi skulle kunna ge verktyg för att jämna ut ojämlikhet. 

E) Postkoloniala strukturer: I boken Missions som förvandlar världen - Berättelser om liv och 

tro finns texter som beskriver ojämlika maktförhållanden orsakade av postkoloniala strukturer, 

och till exempel hur det medfört att samernas kultur motarbetats. I samma bok, samt på Equ-

meniakyrkans hemsida noteras frekvent de olika årtalen för samarbetsländernas självständig-

het. Det faktum att dessa fakta är medtagna i boken uttrycker en medvetenhet om postkoloniala 

strukturer. Dock problematiseras inte detta som en ojämlik maktbalans i samband med detta, 

eller vilken betydelse det har för Sverige som part i missionssamarbetet. Det finns textexempel 

som beskriver att ”missionärstiden” inföll samtidigt som länderna blev koloniserade. Det ut-

trycker också en medvetenhet hos Equmeniakyrkan om dessa postkoloniala strukturer, och att 

kyrkan hade en roll i den koloniala förhistorien, men det problematiseras dock inte. 

F) Samarbete och ömsesidighet: I dokumentet Mission 2020 står det att Equmeniakyrkan ar-

betar med mission genom att sända och ta emot missionärer, och att det ger värdefulla utbyten 

över gränser. Just, där i det dokumentet beskrivs inte närmare vad detta värdefulla består i, men 

i en bloggtext skriver en av missionärerna om att något händer i mötet mellan det som är olika 

och kallar det ”transkulturell mission”, vilket i förlängningen ger insikter om vad kyrka och vad 
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Gud är. Equmenia, som är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation, önskar att något 

som de kallar för Vi+De=Vi ska genomsyra deras verksamhet, och som uttrycker tanken om att 

alla i Kristi kropp är en enhet och att de internationella relationerna ska vara ömsesidiga. En av 

deras verksamheter är Apg29, som är en internationell skola där eleverna får lära sig om mission 

och ledarskap. Ett mål för skolan är att eleverna ska utveckla sin interkulturella kompetens. Ett 

annat missionssamarbete, mellan de tre nationerna Ecuador, Spanien och Sverige, där de in-

blandade har fått utveckla missionssamarbetet, menar att det inte längre handlar om sändande 

länder och mottagarländer och att det istället är samarbetet och ömsesidigheten som är i fokus 

för missionen.  

Jag menar att det utifrån sammanfattningen av resultatet ovan går att hitta svar till uppsatsens 

första övergripande forskningsfråga. Det svaret handlar om att det i Equmeniakyrkans inten-

tionella diskurs om mission uttrycks en medvetenhet om ojämlika maktstrukturer i de kultur-

överskridande relationerna. Utifrån de två analysfrågorna fann jag citat som styrkte förekoms-

ten uttrycker en medvetenhet om maktobalanser inom både patriarkala och postkoloniala struk-

turer, men en stor andel av dessa fynd i resultatet uttrycktes i generella ordalag som just ”för-

tryckande strukturer”, eller fick läsas in mellan raderna i texterna. Fynd som visade på till ex-

empel samarbete och ömsesidighet, visade sig inte stå i tydlig relation med patriarkala och 

postkoloniala strukturer, vilket enligt Lahdenperä är av vikt då dessa strukturer kan utgöra ett 

kontrasterande perspektiv som i sin tur gör det möjligt att bli medveten om sin egen kultur, och 

för att på så sätt bidra till ett interkulturellt förhållningssätt.127 Att dessa inte uttrycks tydligt, 

särskilt i Equmeniakyrkans övergripande texter om strategier för mission kan visa på en omed-

vetenhet/lägre grad av medvetenhet om ojämlika maktstrukturer i de kulturöverskridande relat-

ionerna. Det som visade sig under bearbetningen av resultatet, att fynden från studiematerialet 

härrör från olika nivåer i Equmeniakyrkans organisation. En del av fynden var från de övergri-

pande dokumenten, om strategier och visioner, andra var från hemsidestexter och en del var 

nyhetsbrev och bloggtexter från missionärer. De fynd som gjordes uttryckte medvetenhet om 

ojämlika maktstrukturer var inte konsekvent fördelade över det totala materialet och var spridda 

över olika, ovan nämnda nivåer. Jag tycker mig inte se ett konsekvent, tydligt och sammanhållet 

uttryck för medvetenhet om ojämlika maktstrukturer på tvärs över hela det spektra och organi-

sationsnivåer som dessa olika texter i mitt studiematerial består av. 
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4.2 Interkulturalitet i internationell mission 
Till det här kapitlet tar jag med mig resultatet från föregående kapitel, för att analysera det 

utifrån en del av den teori som tidigare redogjorts för i uppsatsen och för att sedan slutligen 

besvara den andra övergripande forskningsfrågan; Hur framträder interkulturalitet i Equ-

meniakyrkans internationella mission? Jag kommer i resultatdiskussionen nedan, ta utgångs-

punkt i Lahdenperäs förklaring av begreppet interkulturalitet, som jag redogjort för i uppsatsens 

inledningskapitel, samt i kapitel 2. Lahdenperä hävdar att interkulturalitet handlar om att sätta 

kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten, där etiska värden som ömsesidig re-

spekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa är mål för interkulturalitet.128 Som Lah-

denperä förklarar interkulturalitet menar jag att begreppet fungerar väl för att analysera den här 

studiens resultat, samt vara en utgångspunkt för ett utvidgat resonemang.  

A) Normativ aspekt:   

Lahdenperä hävdar att målen för interkulturalitet är normativa och moraliska, vilket betyder att 

det är viktigt med en förståelse kring fördomar, rasism, sexism, diskriminering och sociala 

ojämlikheter och att det påverkar kommunikation och sociala relationer.129 Utifrån dessa fak-

torer som Lahdenperä anser är viktiga begrepp att ha en förståelse kring för att förhållningssättet 

ska präglas av interkulturalitet, så menar jag att exempelvis jämställdhet är en sådan viktig 

aspekt. I Equmeniakyrkans bok Missions som förvandlar världen - Berättelser om liv och tro 

(2014), samt i några få andra texter, tas jämställdhetsaspekten upp. Det finns alltså hos Equ-

meniakyrkan en förståelse för begrepp som diskriminering och ojämlikheter. I en av mission-

ärernas nyhetsbrev läste jag berättelser som gav bilden av att kvinnor har en annan sorts utsatt-

het än vad män har. Detta visar att det finns en förståelse kring dessa aspekter som visar på 

bland annat sexism och sociala ojämlikheter. 

I kapitel 3.3, tog jag upp att Equmeniakyrkan är medlem i Svenska missionsrådet (SMR), som 

har utarbetat; Svenska missionsrådets policy för jämställdhet (2016), vilken är styrande för be-

dömningar av utvecklingsinsatser och ska vara ett stöd för deras medlems- och 
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samarbetsorganisationer i arbetet för jämställdhet.130 Därför är också det dokumentet av bety-

delse för Equmeniakyrkans verksamhet gällande att integrera jämställdhet i planering och ge-

nomförande av utvecklingsinsatser.131 I policyn står att en syn på jämställdhet bygger på att 

varje individ är skapad till Guds avbild och att människovärdet är givet av Gud och okränkbart, 

vilket omfattar alla människor utan undantag, oavsett biologiskt kön, könsidentitet eller sexuell 

läggning. Det står också att alla människor har samma rättigheter att leva ett liv utan förtryck 

och diskriminering. Dessutom står det i SMR:s jämställdhetspolicy att "vara en del av Guds 

mission innebär att urskilja och bekämpa förtryckande maktstrukturer och livsförnekande sy-

stem och att välja att arbeta för lika möjligheter och rättigheter för alla människor.”132  

Det är tydligt, att i SMR:s policy framträder en hållning som tyder på att mission bör präglas 

av en jämlikhet för alla människor.133 Det står också i policydokumentet, att en femininitets-

norm som idealiserar underkastelse och passivitet kan bidra till att orättvisor upprätthålls och 

försvårar stärkandet av kvinnors inflytande och egenmakt. I policyn framhålls också, att bristen 

på jämställdhet innebär en förtryckande samhällsstruktur som försvårar utveckling.134 För att 

återknyta till Lahdenperäs tankar om målen för interkulturalitet, och att det är viktigt med en 

förståelse kring olika former av ojämlika maktstrukturer, som till exempel sexism och diskri-

minering,135 vill jag påpeka att det i studieobjektet fanns mycket få exempel där frågan om 

jämställdhet togs upp explicit, som just en jämställdhetsfråga att lyfta och belysa för sin egen 

del. Angående kvinnors ofta särskilt utsatta situation fanns många exempel i materialet på miss-

ionssamarbeten, särskilt riktade mot dessa kvinnor. Dock såg jag inte i anslutning till dessa 

texter något resonemang kring ojämlika maktstrukturer, vilket jag tolkar som en svaghet/brist i 

ett normativt interkulturellt förhållningssätt hos Equmeniakyrkan. 
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B) Kritisk aspekt:  

Lahdenperä betonar att interkulturalitet inte är värdemässigt neutralt, och innehåller en kritisk 

aspekt, där det är viktigt att förhålla sig kritisk till sin egen historia, kultur och kulturella vär-

deringar och därmed utveckla en kritisk självmedvetenhet.	Lahdenperä förklarar att det handlar 

om olika kulturbundna antaganden om perspektiv och föreställningar som behöver problemati-

seras, genom att sättas in i ett sammanhang för att kunna analyseras, förstås och kritiseras, och 

hon betonar att detta är särskilt viktigt för dem med makt och privilegier.136 I kapitel 3.2 lyfte 

jag fram Eckerdal som beskrev att det vid tiden för de västerländska kolonialmakternas expan-

sion över världen fanns en relativ omedvetenhet om hur kulturellt bunden den kristendomstolk-

ning var som missionärerna spred i kolonierna.137 Det visar att det finns en historia, som hand-

lar om kultur och kulturella värderingar och att den tidiga missionen inte bedrevs i ett maktva-

kuum. Från mitt studieobjekt lyfter jag från Equmeniakyrkans bok, Mission som förvandlar 

världen - Berättelser om liv och tro (2014), fram ett exempel på när Equmeniakyrkan proble-

matiserar kultur och postkolonialism, och handlar om vårt eget land och om hur samernas kultur 

motarbetats.  

I kapitel 2.2 lyfte jag fram Stier som beskrev att det hos européerna fanns tendenser att andra 

kulturer och samhällen sågs som ”primitiva”, ”ociviliserade”, ”exotiska” eller ”förmoderna”, 

och att denna bild medförde att de ansåg sig mer utvecklade än befolkningarna i Afrika och 

stora delar av Asien, och var i sig en grund för kolonialiseringen och innebar dessutom en mo-

ralisk skyldighet att ”upplysa infödingarna”, så att de också skulle utvecklas. Stier menar det 

fortfarande finns föreställningar kvar som tyder på den här synen.138 Jag har sett i studieobjektet 

att det uttrycks medvetenhet kring kolonialismen, men jag har inte sett att det utifrån Equ-

meniakyrkan direkt och tydligt uttryckts en problematisering av att missionen samexisterade i 

en värld där en del länder var kolonialiserade av andra länder. Jag har inte heller i materialet 

sett en problematisering i förhållande till Sveriges roll, som ett trots allt privilegierat land i 

förhållande till de koloniserade länderna. Detta visar exemplet från boken Mission som för-

vandlar världen - Berättelser om liv och tro, där det i faktarutor anges ländernas olika rankning 
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utifrån FN:s index för utveckling. Det förklaras inte varför detta jämförelsetal är med i boken, 

och problematiseras inte heller utifrån vårt lands relation med samarbetsländerna.  

I Equmeniakyrkans visionära text för mission, Mission som förvandlar världen, som är inklu-

derat i mitt studiematerial, finns att läsa om förändrade ”missionsutmaningar”, om det väster-

ländska samhällets sekularisering och missionens riktningar. En sådan formulering handlar, 

såsom jag tolkar det, om ett stadfästande av det som varit, att traditionellt har vi i Norden mis-

sionerat i Syd-Öst, vänder och byter riktning. Detta sätt att se på missionen, blir problematiskt, 

om man inte samtidigt ser det i ljuset av ett postkolonialt perspektiv, vilket jag menar ger en 

ökad förståelse för makt och privilegiers betydelse för denna problemställning.  

I studieobjektet, både i boken Mission som förvandlar världen: Berättelser om tro och liv samt 

i visionstexten med samma namn, omnämns ”Integral mission”, vilket i dessa texter, uttrycks 

vara ett sätt att beskriva mission, och med ursprung i en slags befrielseteologi från Ecuador. I 

texten står, att det ligger till grund för en integrerad och gemensam mission, som kan bidra till 

att vi i Sverige behöver ”se på oss själva på ett nytt sätt.” Enligt Lahdenperä är det viktigt med 

en kritisk självmedvetenhet, men jag kan inte se i studiematerialet se om Equmeniakyrkan syf-

tar till de kritiska aspekter som Lahdenperä föreslår; att förhålla sig kritisk till sin egen historia, 

kultur eller kulturella värderingar. Som jag tolkar det, är intentionen med en ”integral mission” 

att ge en grund för ett sätt att se på mission, och ska ligga till grund för en integrerad mission. 

Betyder det då att det handlar om en gemensam grund för hela Equmeniakyrkans internationella 

mission, och alla de olika missionssamarbetena med kyrkor och organisationer? Är Equ-

meniakyrkans samarbetspartners inkluderade i det sättet att använda ”integral mission” som 

teologisk grund? Eller är det mest framträdande i samarbetet med Ecuador? Detta framkom inte 

tydligt av den text jag hade tillgänglig i studiematerialet. 

Så alltså, för att utveckla en kritisk självmedvetenhet kring aspekter som sin egen historia, kul-

tur och kulturella värderingar, är det enligt Lahdenperä viktigt att utveckla en kritisk självmed-

vetenhet för att präglas av ett interkulturellt förhållningssätt.139 Som jag tolkar det jag läst i 

studiematerialet finns svagheter/brister i hur interkulturalitetens kritiska aspekter uttrycks i 
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textmaterialet för att ett interkulturellt förhållningssätt ska framträda mer tydligt hos Equ-

meniakyrkan. 

C) Nydanande aspekt:  

Lahdenperä menar att den nydanande aspekten av interkulturalitet innebär något som tar fasta 

på möjligheten att via interkulturalitet skapa något nytt och innovativt. Interkulturalitet innebär 

gränsöverskridande, där olika kulturella barriärer bearbetas och vidgas. I interkulturella möten 

pågår exempelvis förhandlingar om, eller rekonstruering av ens egen etnicitet och identitet.140 

I dokumentet, Mission 2020, står att Equmeniakyrkan bland annat arbetar med mission genom 

att sända och ta emot missionärer, eftersom det ger värdefulla utbyten över gränser. Just, där i 

det dokumentet, beskrivs det inte närmare vad detta värdefulla består i, men i en bloggtext 

beskriver, en av missionärerna, att något händer i mötet mellan det som är olika, och uttrycker 

det som ”transkulturell mission” och att det i förlängningen ger insikter om vad kyrka och vad 

Gud är.  

Det tydligaste exemplet, från studieobjektet, på strategier för internationella samarbeten, där 

det tydligt uttrycks att relationerna ska vara ömsesidiga, handlar om Equmenias, som är Equ-

meniakyrkans barn- och ungdomsorganisation. De beskriver något som de kallar för 

Vi+De=Vi, och som ska genomsyra deras verksamhet. En av deras verksamheter är Apg29, 

som är en internationell skola där eleverna får lära sig om mission och ledarskap, med en mål-

sättning att eleverna ska utveckla sin interkulturella kompetens, vilket är det enda sammanhang 

som begreppet interkulturalitet återfanns i studieobjektet. En anmärkningsvärd sak i sig. I 

SMR:s jämställdhetspolicy finns att läsa, att deras medlemsorganisationer och samarbetsorga-

nisationer skiljer sig åt och har olika förutsättningar i arbetet för jämställdhet, men att samarbete 

och dialog gynnas av att självständiga organisationer som har sin egen identitet, förankrad i 

tydliga värderingar, där ömsesidig respekt och kulturkänslighet är viktiga förutsättningar för att 

utvecklingssamarbetet ska kunna bidra till långsiktig förändring.141 Även i Equmeniakyrkans 

dokument Mission 2020, lyfts ömsesidighet fram som något de önskar ska prägla mötet mellan 

enskilda, församlingar och kyrkor, så att ”Vi lär av varandra och utvecklar arbetsmetoder och 

kvalitet. Var och en måste behålla sin identitet, mission och strategi och inte låta sig kontrolleras 
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eller styras av den andra parten. Båda har ett ansvar att stärka och utveckla sin del i rela-

tionen.”142 Jag kan i den förklaringen, se att ömsesidighet även där finns som målsättning för 

missionsverksamheten. Dock kan jag inte i den texten utläsa var begreppet har sin förankring, 

om det kommer utifrån en analys kring ojämlika maktstrukturer, eller om det kanske är mänsk-

liga rättigheter som ligger till grund för hur Equmeniakyrkan definierar ordet ömsesidighet för 

deras verksamhet. Jag ser inte i dessa texter att det uttrycks ett tydligt samband till att det finns 

en förankring i ett annat perspektiv, som till exempel om det gjorts en genusanalys. 

D) Medvetenhet:  

Lahdenperä framhåller särskilt att en av de viktigaste kvalitativa aspekterna på en organisa-

tionskultur är graden av medvetenhet, och att det är avgörande att medlemmarna är medvetna 

om de fenomen som motverkar interkulturalitet och ömsesidig kommunikation. Hon menar 

därför att det i verksamheten behöver utvecklas system för analys och utvärdering av organi-

sationskulturen, för att kartlägga och eliminera institutionella hinder som är oberoende av kön, 

etnicitet och social bakgrund, och ett redskap för det, menar Lahdenperä, är en kontrast av 

utomstående ögon och andra perspektiv.143 Ett sådant perspektiv skulle kunna vara att lyfta 

fram jämställdhetsfrågan på ett tydligare sätt. I SMR:s policydokument för jämställdhet står det 

att det är viktigt att förstå hur makt och diskriminering är sammankopplade och hur strukturer 

som påverkar jämställdhetsarbetet negativt kan motverkas inom organisationer och i samhället. 

Det förklaras att detta görs genom att till exempel belysa maktrelationer mellan kvinnor och 

män, och vid genomförandet av genusanalys bör aspekter som ålder, kön, utbildningsnivå, 

funktionsnedsättning, hälsotillstånd och sexuell läggning inkluderas, för att på så sätt analysera 

flera aspekter samtidigt, ett så kallat intersektionellt angreppssätt.144  

I studieobjektet fanns exempel som på olika sätt illustrerade strukturella problem utifrån att det 

existerar en genusordning där könet är avgörande för att behandlas jämlikt eller inte. Det fanns 

också exempel som visade på insikter kring hur patriarkala strukturer påverkar samhället, med 

komplexa samband mellan kultur och makt, vilket betyder att det hos Equmeniakyrkan uttrycks 

en medvetenhet kring detta, och att arbetet för barns och kvinnors rättigheter är något de vill 
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utveckla mer. I SMR:s jämställdhetspolicy står att kyrkor och trosbaserade organisationer i 

vissa fall kan utgöra hinder för jämställdhetsarbete genom att bevara diskriminerande strukturer 

och traditioner.145 Det visar att det är extra viktigt, menar jag, att det bör finnas en tydlig med-

vetenhet kring kön och jämställdhet inom kyrkan. I Equmeniakyrkans bok Mission som för-

vandlar världen: Berättelser om tro och liv, återges textexempel som visade att det finns en 

medvetenhet om problematik kring detta. Dock har inte dessa aspekter fått ett framträdande 

fokus i Equmeniakyrkans övergripande missionsdokument; Mission 2020 och Mission som för-

vandlar världen.  

Som jag skrev ovan framhåller Lahdenperä särskilt att en av de viktigaste kvalitativa aspekterna 

på en organisationskultur är graden av medvetenhet om faktorer som kan utgöra hinder för in-

terkulturalitet och ömsesidighet avgörande, för att en organisation ska präglas av ett interkultu-

rellt förhållningssätt. Lahdenperä betonar att det i verksamheten bör förekomma en analys och 

utvärdering, för att upptäcka institutionella hinder som är oberoende av kön, etnicitet och social 

bakgrund.146 Jag kan inte utifrån min läsning av studieobjektet se att någon sådan analys är 

gjord för hur till exempel genus påverkar interkulturalitet hos Equmeniakyrkan. Jag har nu gått 

igenom resultatet, och analyserat det med en utgångspunkt i Lahdenperäs förklaring av begrep-

pet interkulturalitet, samt en del av hennes resonemang som klargör hur begreppet ska förstås. 

Nedan sammanfattar jag slutligen denna analys och besvarar också uppsatsens andra övergri-

pande forskningsfråga; Hur framträder interkulturalitet i Equmeniakyrkans internatio-nella 

mission? Denna fråga besvarar jag med att särskilt se på studieobjektet utifrån intentionen i 

Equmeniakyrkans internationella mission. Kortfattat framträder interkulturalitet i Equ-

meniakyrkans internationella mission på följande vis:  

Normativ aspekt: I Equmeniakyrkans officiellt publicerade material, uttrycks en förståelse för 

begrepp som diskriminering och ojämlikhet, det vill säga kring olika former av ojämlika makt-

strukturer, bland annat med flera exempel i studieobjektet angående kvinnors särskilt utsatta 

situation. För att knyta an till Lahdenperäs tankar om målen för interkulturalitet, är en förståelse 

kring ojämlika maktstrukturer nödvändig för ett interkulturellt förhållningssätt. Det fanns i stu-

dieobjektet få exempel där frågan om jämställdhet togs upp explicit. Jag såg det inte heller, i 
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anslutning till dessa texter kring ojämlika maktstrukturer, vilket jag tolkar som en svaghet/brist 

i ett normativt interkulturellt förhållningssätt hos Equmeniakyrkan. 

Kritisk aspekt: I studieobjektet är det inte tydligt utskrivet hur, eller i vilken grad Equmeniakyr-

kan är kritiskt självmedvetna och håller sig kritiska till sin egen historia, kultur och kulturella 

värderingar.147 Jag har sett i studieobjektet att det uttrycks medvetenhet kring kolonialismen, 

men jag har inte sett att Equmeniakyrkan tydligt uttryckt en problematisering av att missionen 

samexisterade i en värld där en del länder var koloniserade av andra länder. Jag har inte heller 

sett en problematisering i förhållande till Sveriges roll gällande denna frågeställning. I ett par 

av texterna tas upp att, en ”integral mission”, kan bidra till att ”se på oss själva på ett nytt sätt.” 

Det framkom dock inte tydligt, om det var ovan nämnda aspekter det handlar om. Som jag 

tolkar det finns svagheter/brister i hur interkulturalitetens kritiska aspekter uttrycks i textmateri-

alet för att ett interkulturellt förhållningssätt ska framträda mer tydligt i Equmeniakyrkans in-

ternationella mission. 

Nydanande aspekt: Lahdenperä förklarar interkulturalitet som ett gränsöverskridande där kul-

turella barriärer vidgas och där den egna identiteten rekonstrueras.148 Det finns flera exempel i 

studieobjektet som visar att begreppet ömsesidighet används för att beskriva en målsättning för 

missionsverksamheten, samt några exempel där det beskrivs i konkret handling i kulturmötet. 

Dock kan jag inte i dessa texter utläsa var begreppet har sin förankring, eller om det till exempel 

kommer utifrån en analys kring ojämlika maktstrukturer, eller om det kanske är mänskliga rät-

tigheter som ligger till grund för hur Equmeniakyrkan definierar ordet ömsesidighet för deras 

verksamhet. 

Medvetenhet: Lahdenperä menar ett interkulturellt särskilt handlar om graden av medvetenhet, 

och att det är avgörande att det finns en medvetenhet om de fenomen som motverkar interkul-

turalitet och ömsesidig kommunikation. För att erhålla denna menar Lahdenperä att andra 

”ögon” och perspektiv behöver föras in.149 I studieobjektet fanns exempel som på olika sätt 

illustrerade strukturella problem utifrån att det existerar en genusordning, där könet är avgö-

rande för att behandlas jämlikt eller inte. Det fanns också exempel på insikter kring hur pat-
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riarkala strukturer påverkar samhället, där det finns samband mellan kultur och makt, vilket 

betyder att det hos Equmeniakyrkan uttrycks en medvetenhet kring detta, och dessutom är ett 

arbete de vill utveckla mer. Särskilt aspekter kring kön och jämlikhet har inte fått ett framträ-

dande fokus i Equmeniakyrkans övergripande missionsdokument; Mission 2020, och Mission 

som förvandlar världen. Jag kan inte utifrån min läsning av studieobjektet, som handlar om det 

officiellt publicerade material om Equmeniakyrkans internationella mission se en tydlig för-

ankring i ett annat perspektiv, som till exempel om det gjorts en genusanalys, omvärldsanalys, 

eller en postkolonial analys. 

 

I och med summeringen av detta kapitel har jag besvarat studiens andra övergripande forsk-

ningsfråga; Hur framträder interkulturalitet i Equmeniakyrkans internationella mission? I 

nästa kapitel (kapitel 5) sammanfattas hela studien och jag återkommer till studiens syfte, för 

att redogöra för hur det uppnåtts. Slutligen kommer jag i det kapitlet också besvara den sista av 

de tre övergripande frågorna; Vilka kriterier behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas 

av ett interkulturellt förhållningssätt? 
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5 Sammanfattning och förslag på kriterier 
för ett interkulturellt förhållningssätt  

Utifrån uppsatsens syfte har jag i den här studien analyserat intentionen i Equmeniakyrkans 

internationella missionsarbete utifrån postkolonial feministisk teologi och ska också i det här 

kapitlet föreslå kriterier som behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett interkul-

turellt förhållningssätt. Jag började i studiens inledning med att ta utgångspunkt i begreppet 

interkulturalitet, som Lahdenperä menar handlar om att sätta kvalitativa och värdemässiga 

aspekter på kulturmöten, där etiska värden som ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demo-

krati och social rättvisa är mål för interkulturalitet.150 Lahdenperä menar också att interkultura-

liteten handlar om graden av medvetenhet i organisationen, och om de fenomen som motverkar 

interkulturalitet och ömsesidig kommunikation. För att ha ett interkulturellt förhållningssätt in-

nebär det, enligt henne att vara medveten om sin egen kulturbakgrund, av vad som medförs av 

kulturella filter. För att få medvetenhet om detta, menar Lahdenperä att det behövs en kontrast 

av andra perspektiv.151 För att studera intentionen i Equmeniakyrkans internationella mission 

och för att, som uppsatsens titel pekar åt, gå i riktning mot, en interkulturell mission, behövdes, 

som Lahdenperä påpekar, andra perspektiv. Det var därför jag valde, att vid denna analys av 

intentionen för Equmeniakyrkans internationella mission, att ta utgångspunkt i postkolonial te-

ori och feministisk teologi som sådana perspektiv. 

Det postkolonial teori bidrar med, menar Russel, är att det visar på strukturer om över- och 

underordning. För att tolka dessa strukturer, menar hon, att det är nödvändigt att inkludera ka-

tegorin ”gender” som en del i den postkoloniala analysen152. Russell framhåller hur postko-

loniala studier möjliggör förståelsen för hur traditionell missionssyn, i hög grad, är samman-

länkad med historien.153 Den analysen är också viktig att göra av patriarkala strukturer,154och 

att feministteologin är en metod, är något som Kwok framhåller, och som kan utmana 
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kolonialism och eurocentrism genom att identifiera koloniala system och patriarkala struk-

turer.155 Hof, en annan teolog, menar att särskilt intersektionalitet erbjuder ett sätt för feminister 

av olika skolor och inriktningar att samarbeta, och därför är väl lämpad för en analys av mission, 

då det i intersektionalitet samtidigt finns redskap att studera den postkoloniala synvinkeln.156 

Kwok argumenterar också för att, utifrån att feministisk teologi existerar i flera olika kulturella 

kontexter, inte enbart gör den mångkulturell, utan också interkulturell. Dessutom menar hon att 

den interkulturella karaktären i feministisk teologi ger en mer mångfacetterad och nyanserad 

förståelse för kulturell skillnad.157 Detta visar på och motiverar postkolonial feministisk teologi 

som nödvändig för att analysera huruvida en internationell mission är interkulturell. Detta i sin 

tur motiverade, att för den här studien utarbeta analysfrågor, för att på så sätt identifiera post-

koloniala och patriarkala strukturer i studieobjektet, som utgjordes av det officiellt publicerade 

materialet om Equmeniakyrkans internationella mission. De två analysfrågorna användes vid 

läsningen av textmaterialet och bidrog på så sätt till att besvara, huruvida det i Equmeniakyr-

kans intentionella diskurs om mission uttrycks en medvetenhet om ojämlika maktstrukturer i 

de kulturöverskridande relationerna. Det svaret visade att det i Equmeniakyrkans internatio-

nella diskurs om mission uttrycks en medvetenhet om ojämlika maktstrukturer i de kulturöver-

skridande relationerna. Jag fann citat som styrkte förekomsten av uttryck för medvetenhet om 

maktobalanser inom både patriarkala och postkoloniala strukturer, men det var inte alltid tydligt 

vad som menades när det ibland bara omnämndes som ”förtryckande strukturer,” eller inte 

nämndes alls. 

För att besvara frågan om hur interkulturalitet framträder i Equmeniakyrkans internationella 

mission, tog jag utgångspunkt i svaret på den första övergripande frågan och reflekterade över 

det, med utgångspunkt i bland annat Lahdenperäs förklaring av begreppet interkulturalitet. De 

fynd som visat sig i studieobjektet, om huruvida det uttrycktes en medvetenhet om maktoba-

lanser inom patriarkala och postkoloniala strukturer styrkte att interkulturalitet på olika sätt 

framträder i Equmeniakyrkans internationella mission. Det fanns till exempel fynd som visade 

på att medvetenhet finns i högre, men också i lägre grad då det uttrycktes en förståelse kring 

olika former av ojämlika maktstrukturer, och en kritisk självmedvetenhet till egen historia och 
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kultur. Dock saknades i anslutning till dessa texter resonemang, eller om det exempelvis gjorts 

analyser kring ojämlika maktstrukturer, vilket jag tolkar som en svaghet/brist för ett interkultu-

rellt förhållningssätt hos Equmeniakyrkan. Det fanns också i studiematerialet fynd som visade 

på att, det finns kulturöverskridande relationer, där bland annat begreppet ömsesidighet, an-

vänds för att beskriva kvaliteten i denna relation, och att dessa möten präglas av ett interkultu-

rellt förhållningssätt. Detta visar att interkulturalitet framträder i Equmeniakyrkans internation-

ella mission. Dock ser jag inte ett tydligt samband med dessa texter att det finns en förankring 

i vad som lett fram till dessa insikter och vad som är motivationen bakom, om det till exempel 

handlar om en förståelse för ojämlika maktförhållanden. 

I den här studien utarbetade jag två analysfrågor, utifrån uppsatsens teorigenomgång, vilka jag 

sedan använde för att ta fram resultat i studieobjektet. Det resultat jag fick, och det jag kunde 

tolka utifrån det, handlar om tendenser. För att få mer träffsäkra och precisa slutsatser, behövs 

fler studier med liknande analysfokus. Flera olika typer av studier, på andra och större material, 

kanske jämförande studier och med andra metoder, menar jag, kan öka kunskapen om vilka 

kriterier som behöver finnas för att Equmeniakyrkans internationella mission ska präglas av ett 

interkulturellt förhållningssätt. Vi den typen av manuell innehållsanalys som utförts i den här 

studien har de två analysfrågorna visat sig trubbiga i den bemärkelsen att jag fått med mer 

material än som behövts för att svara på den första övergripande forskningsfrågan, men spetsiga 

nog att fånga upp det som behövdes för att vara meningsfullt. För framtida studier vore det 

gynnsamt att vidareutveckla och förfina de analysfrågor som användes i den här studien, för att 

på så sätt möjliggöra för mer nyanserad information och därmed ge fler synvinklar på till ex-

empel aspekter som hindrar interkulturalitet i kulturöverskridande relationer. Exempelvis skulle 

en intersektionell analys, som tar hänsyn till flera aspekter i en analys än enbart kön, kunna ge 

en sådan nyanserad bild av problemområden. Det skulle möjliggöra att dessa analysfrågor också 

kan användas i andra studier, för att analysera interkulturalitet också hos andra organisationer.  

Interkulturalitet borde vara ett ideal som är önskvärt att eftersträva för ett kyrkosamfund som 

Equmeniakyrkan och som bedriver internationell mission, då interkulturalitet handlar om att i 

kulturöverskridande relationer sätta kvalitativa och värdemässiga aspekter på dessa möten, där 

ömsesidig respekt, tolerans, jämlikhet, demokrati och social rättvisa är sådana mål för detta.158 

Detta är värderingar som stämmer också med vad Equmeniakyrkan vill och därför är det viktigt 
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att analysera graden av medvetenhet i Equmeniakyrkan, och vilka faktorer som motverkar in-

terkulturalitet och ömsesidighet. Ett interkulturellt förhållningssätt är därför viktigt för inter-

nationell mission.  

Den första delen av studiens syfte är uppnått, jag har analyserat intentionen i Equmeniakyrkans 

internationella missionsarbete utifrån postkolonial feministisk teologi, och då återstår för att 

hela syftet ska vara uppnått att besvara den tredje och sista av de tre övergripande forsknings-

frågorna, nämligen; Vilka kriterier behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett 

interkulturellt förhållningssätt? Så, alltså, för att missionsarbetet i Equmeniakyrkan ska präglas 

av ett interkulturellt förhållningssätt behöver följande kriterier finnas: 

1. Reflektion: Det behövs en ökad reflektion, och ett tydliggörande resonemang kring 

ojämlika maktstrukturer i den egna organisationen och i den internationella missionen. 

Generellt behöver frågan om jämställdhet få ett ökat fokus. 

2. Kritisk självmedvetenhet: En kritisk självmedvetenhet behöver tydliggöras, angående 

den egna historien, kultur och kulturella värderingar för att ett interkulturellt förhåll-

ningssätt tydligare ska framträda i intentionen för den internationella missionen. 

3. Analys och utvärdering. För att öka graden av medvetenhet om faktorer som motverkar 

interkulturalitet och ömsesidig kommunikation, behövs en analys och utvärdering, för 

att upptäcka sådant som hindrar interkulturalitet. Ett exempel på en sådan analys är att 

göra en genusanalys, och då med ett intersektionellt analysfokus, då det, bland annat 

enligt Hof, passar särskilt väl för analys av mission, eftersom det i intersektionalitet 

finns redskap att studera både postkoloniala och patriarkala strukturer.159 

4. Samband, förankring och motivation. I kulturöverskridande relationer och verksam-

heter där begreppet ömsesidighet, och liknande beskrivningar används för att beskriva 

kvaliteten i denna relation, vilket uttrycker aspekter för ett interkulturellt förhållnings-

sätt, behöver sambandet, förankringen och motivationen för detta tydliggöras, genom 

att visa på om det till exempel gjorts en genusanalys, omvärldsanalys, postkolonial 

analys, feministteologisk analys, eller om det istället kanske är mänskliga rättigheter 

som resonemang och begreppsval baseras på. 
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Det finns säkert många fler aspekter och kriterier att fortsätta utveckla för att i ett internationellt 

missionsarbete tydliggöra hur missionsarbetet ska präglas av ett interkulturellt förhållningssätt, 

men det får vidare studier utröna. 
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6 Avslutande kommentarer 
Det har blivit dags att avsluta den här uppsatsen. Jag har redogjort för svaren på de tre övergri-

pande forskningsfrågorna och bemött syftet för uppsatsen, argumenterat för mitt val av metod, 

samt föreslagit några kriterier som behöver finnas för att missionsarbetet ska präglas av ett 

interkulturellt förhållningssätt. Och för att slutligen i den här uppsatsen lyfta blicken framåt, 

börjar jag med att blicka bakåt, mot slutet av 1800-talet, när den stora missionsepoken startade 

och sedan fram till idag igen. Det är stora förändringar som under den perioden, genom histo-

rien och på många olika områden. De kolonialiserade länderna har blivit självständiga och 

missionssynen har utvecklats. Generellt har medvetenhet om patriarkala och postkoloniala 

strukturer ökat, både inom akademi och politik. Det är ett komplext nätverk av strukturer för 

ett kyrkosamfund att växa och utvecklas tillsammans med, och samtidigt vara en kyrka i Guds 

mission. För att vara en kyrka i Guds mission, i ett samhälle som ständigt förändras, behöver 

en reflektion kring mission och samhälle vara närvarande och få ta plats, och debatter måste 

lyssnas in. Det finns frågar att ställa, strukturer att analysera och visioner att reflektera kring. 

Att göra omvärldsanalyser, där flera skeenden och aspekter analyseras är en väg. Ekumeniken 

kan säkert tillföra reflektioner och utgöra ett redskap för att utveckla och generera nya tankar 

och idéer. Det är av intresse att se hur andra organisationer och kyrkosamfund hanterar dessa 

frågeställningar, om hur deras diskurs om mission och interkulturalitet framträder. Och till sist, 

men absolut inte minst. Hur ser det ut inom akademin på det här området? Vilken plats får 

studier av interkulturella relationer för blivande teologer och missionärer? Finns där inom aka-

demin möjligheter att mötas på tvären, över olika ämnesområden, i tvärvetenskapliga projekt 

som spänner från teologi, historia, samhällsvetenskap och mänskliga rättigheter? Kan vi där, i 

det olika, och i mellanrummen, finna nya vägar, nya kunskaper och insikter och tillsammans 

lära mer om interkulturalitet och interkulturell mission? 
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