
Svenska alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen (SAM) är ett fritt, 
kristet, evangeliskt trossamfund med ca 13 600 
medlemmar i 170 församlingar. SAM:s rötter går 
tillbaka till 1853 då Jönköpings traktatsällskap 
bildades. Efter en tid växte behovet av en bättre 
samordning och 1919 enades om ett gemensamt 
namn, Svenska Alliansmissionen. Förutom arbe-
tet i Sverige – som är särskilt stort i södra Sverige 
och utgår från Jönköping – bedriver samfundet i 
dag verksamhet i ett 15-tal länder runt om i värl-
den. 

SAM har inga fastställda bekännelseskrifter. I 
samfundets handbok för gudstjänstbruk används 
den Apostoliska trosbekännelsen. Lausanne-de-
klarationen ligger till grund för ekumenisk sam-
verkan. SAM tror att Bibelns främsta syfte är att 
visa vägen till frälsning och att Bibeln, Guds ord, 
är den yttersta auktoriteten för lärouppfattningar 
och etik med betoning på Jesu person och verk. 
SAM präglas av en väckelsekristendom som be-
tonar personlig omvändelse, tro och bekännelse 
av Jesus Kristus som Herre och Frälsare.  

Gudstjänsten är församlingens mötesplats där 
bibelord, förkunnelse, lovsång och tillbedjan sker. 
Där delas sakramenten, den heliga nattvarden och 
dopet. Grunden för medlemskap i församlingen 
är bekännelse om tro på Jesus Kristus och dop. 
Inom samfundet praktiseras såväl dop av späd-
barn som dop på grund av personlig bekännelse. 

Församlingens 
arbete utformas 
förutom guds-
tjänst också i 
andra bibel- och 
bönesamlingar, 
sång- och mu-
sikverksamhet 
samt annan öp-
pen verksamhet 
av olika slag. 
Församlingarna kännetecknas också av ett stort 
barn- och ungdomsarbete. Detta arbete bedrivs 
genom Svenska alliansmissionens ungdom, SAU.

SAM:s lokala församlingar är demokratiskt 
uppbyggda och värnar om alla människors lika 
värde. Verksamhet är öppen för alla. Man arbetar 
medvetet med att aktualisera ett ökat socialt och 
diakonalt arbete. I målskrivningar inför framtiden 
önskar SAM att ännu mer arbeta för demokrati, 
förvaltarskap och en enklare livsstil där man vär-
nar om hela skapelsen och verkar för rättfärdighet 
och rättvisa. 

SAM är medlemmar i många olika kristna 
ekumeniska organ som till exempel Sveriges 
kristna råd, Sveriges frikyrkosamråd och Svenska 
missionsrådet. SAM är också huvudman i Dia-
konia.

30

Medlemmar: 13 600
(Betjänade: 21 375)
Församlingar: 170
Bildades: 1919


