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SALTS VISION
Salts vision är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Vi ser 
Bibeln som Guds ord och som grunden för lära och liv. Vi vill ge utrustning för kristen växt samt för mission 
i Sverige och utomlands.


ORGANISATION
Salt har EFS som moderrörelse och är en organisation inom Svenska kyrkan, men arbetar även för att vara 
ekumeniskt öppna. Salt är organiserat som demokratiska lokalföreningar som sammansluts i regioner och i 
en nationell nivå. Det är framförallt på lokal nivå som människor är ljus och salt i sin vardag, där barn och 
unga får växa in i tro och lärjungaskap och som visionen förverkligas. På regional nivå kan lokala föreningar 
samarbeta och resurser finnas för att stödja och fokusera lärjungaträningen. Riksnivån har i uppgift att stödja 
regional och lokal nivå och skapa gemensamma resurser. Den centrala nivån kan också sätta ett fokus och en 
spets i uppgiften att vara ett salt i världen och in i EFS.


AKTUELLA KONCEPT
På riksnivå driver vi i dagsläget framförallt fyra koncept för att stödja arbetet att på regional och lokal nivå 
uppnå syfte och vision.
• Genom barnverksamhetsverktygslådan SKATTEN – på äventyr med Gud vill vi ge underlag till 

högkvalitativ, bibelgrundad och pedagogisk lärjungaträning av barn upp till tio år. 
• Genom Salt Scout vill vi ge möjligheten att använda scouting och dess skapelsevårdande principer som 

verktyg att berätta om Jesus och lärjungaträna unga från åtta år och äldre.
• Genom barnkörkonceptet Soul Children vill vi förnya idén om körverksamhet på ett relevant sätt 

för dagens 10-16-åringar och komplettera den klassiska kören med aktiv andlig utrustning och 
gemenskapsbyggande genom ett koncept och arrangemang. 

• Genom insamlingskonceptet Barn i alla länder (BIAL) vill EFS och Salt tillsammans inspirera barn att 
samla in pengar och engagera sig i kristen mission.

Utöver detta finns på riksnivå flera mindre projekt samt ett strukturellt och administrativt stöd för Salts 
organisation genom generalsekreterare, ekonom och kommunikatör.

t
SALTS SYFTE
Vi är EFS barn- och ungdomsorganisation och vill därför verka utifrån vår evangelisk-lutherska bekännelse 
med betoning på just mission och personligt lärjungaskap. Salt finns alltså för att barn och unga ska få bli 
och växa som lärjungar* och få blomma ut som missionärer**.

* VAD ÄR LÄRJUNGASKAP/KRISTEN VÄXT?
Som kristna är vi kallade att växa i kunskap, kristuslikhet och gåvor ge-
nom att fördjupas i vårt lärjungaskap (1 Pet 2:21). Lärjungaskap handlar 
främst om relation, en inbjudan att få vara i Jesus sällskap och bli hans 
vän (Mark 3:14). Det handlar också om en personlig överlåtelse till Mästa-
ren, att låta sig ledas för att bli förvandlad till likhet med Jesus själv (Mark 
8:34-38). Att växa som lärjunge blir att ta emot Guds hjälp att flytta fokus 
från vad vi ska göra till vad Gud har gjort. På så sätt utrustas vi för ett liv i 
den Helige Andes kraft så att vi kan vara Guds verktyg för mission (Ef 3:14 
). Det är en vandring med Jesus där han får ha första platsen i våra liv.

** VAD ÄR MISSION?
Missionen som sådan är Guds. Det är Gud som kallar, handlar och välsig-
nar (sänder, kallar och handlar) (älskar, sänder och rustar) (Joh 3:16). Vårt 
uppdrag är att, med hela människan (kropp, själ och ande) i fokus samt 
ledda av och med kraft från Anden, vara Guds verktyg i den missionen 
(Matt 28:18-20). Centrum i missionsuppdraget är förkunnelsen av evang-
eliet om Jesus Kristus. Det finns endast en frälsare och ett evangelium (1 
Tim 2:5-6). Mission ska utföras på Jesus sätt, med kärlek till medmännis-
kan och den minste, med medvetenhet och ödmjukhet och med dödligt 
allvar i beredskapen att ge sitt liv i Jesus efterföljd (1 Joh 3:16).









1. VERKTYG FÖR KRISTEN VARDAG
EFS och Salt har väldigt mycket bra verksamhet. Gemenskap byggs och undervisning ges. Men i en flyktig 
och allt hårdare värld där många unga i vardagen möter motstånd för sin tro och där många flyttar runt efter 
studietiden är det tydligt att många församlingar inte ger tillräckligt underlag att bära en tro. Verksamheten 
ger ramar i vilken tron kan härbärgeras men inte verktyg för att leva som lärjunge sju dagar i veckan. Här 
vill Salt gå i spetsen och utmana vår rörelse att genom aktiviteter och undervisning utrusta med verktyg och 
inte förvalta verksamhet. 

Under 2019-2020 vill vi fokusera på detta genom att:
• Motivera och utmana unga att leva och forma församling.
• Utmana EFS-sammanhang att ge unga verktyg för kristen vardag.
• Utveckla resurser till hjälp för familjer att tala om och leva ut tron i hemmet.
• Skapa ett digitalt medlemsregister för att lättare kunna nå ut till våra medlemmar och minska det 

administrativa arbetet för de lokala ledarna. 

3. PÅVERKAN OCH INFLYTANDE 
Vi tror att Salt och EFS som rörelse utgör en viktig byggsten i Guds rike i Sverige och världen också i 
framtiden. Därför vill Salt på olika sätt väcka engagemang att bära och utveckla vår rörelse. I nuläget bygger 
våra organisationer på lokala föreningar som uppfyller statens demokratikrav. På många håll saknas dock 
engagemang bland unga för den formen. Därför vill vi både utrusta unga med kunskap om formen, ge mer 
kreativa påverkansmöjligheter och utmana de strukturer som inte är anpassade för dagens och framtidens 
samhälle.

Under 2019-2020 vill vi fokusera på detta genom att:
• Göra om vår demokratiska struktur för att barn och unga ska få större möjligheter att påverka vår 

rörelse.
• Utmana EFS att utveckla sina demokratiska forum.
• Fortsätta arbetet att för unga tydliggöra varför Salt och EFS med vår ideologi och teologi behövs i 

Guds rike i Sverige.
• Tillsammans med EFS arbeta fram ett nytt koncept för årskonferensen för att skapa större engagemang 

bland alla generationer. 

FOKUSOMRÅDEN FÖR 2018-2021
Under perioden 2018-2021 vill vi i all denna verksamhet och nya möjligheter fokusera på  
följande tre områden:

2. LEDARTRÄNING
För att kunna utrusta de lokala sammanhangen att bedriva mission och träna lärjungar ser vi ett behov 
av att utrusta ledare. Ledare som delar och förkroppsligar visionen för att barn och unga ska få lära känna 
Jesus och fördjupas i den relationen. För att göra rättvisa åt allvaret i det uppdraget behövs en kunskap och 
förståelse om vår teologi och ideologi. Det behövs också en förmåga att strategiskt planera träningen med 
målet att de ungas tro på Jesus ska hålla i vardagen och genom livet. Att träna ledare som kan bära detta 
uppdrag tror vi är avgörande för vår rörelses fortlevnad och en ambition som på ett bra sätt kan bäras av en 
central nivå som riks.

Under 2019-2020 vill vi fokusera på detta genom att:
• Inom ramarna för SKATTEN och Soul Children fortsätta utveckla resurser för ledare i alla åldrar samt 

utveckla de nyhetsmail som skickas. 
• Utveckla vår digitala resursbank Salt+ för alla ledare i rörelsen.
• Fortsätta utvecklingsarbetet med unga vuxna-konferensen Livsväg.
• Vara med och inbjuda till en ekumenisk nationell ungdomsledarkonferens år 2020.

RESURSER FÖR ATT GENOMFÖRA DENNA VERKSAMHET
Salts riksnivå är ledd av en styrelse vald av årsmötet. Arbetet bedrivs med hjälp av ett kansli med huvudsäte 
i Uppsala. De anställda på kansliet leder i stort sett var sin verksamhetsgren inom Salt med ansvar för både 
strategisk utveckling och genomförande av verksamhet. Arbetet på kansliet leds av en generalsekreterare. 
Kopplat till de anställda och till styrelsen finns ett större antal ideellt engagerade i utskott, råd och 
arbetsgrupper. De ekonomiska resurserna hämtas främst från statliga bidrag genom myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällsfrågor, insamling och verksamhetsintäkter.




