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Inledning 
Hopp för Sverige-visionen sträcker sig, till att börja med, över en tolvårsperiod, från 2017 och 500-

årsminnet av reformationen till 2029, vilket är 1200 år efter att Ansgar landsteg i Birka som den 

förste kristne missionären i det som senare skulle bli Sverige. 

 

Boken Hopp för Sverige är en sammanställning av hur vi ser på läget i landet och vilka utmaningar vi 

står inför, med en vilja att vara med och åter reformera Sverige till det som vi tror är Guds vision.  

 

I boken analyserar vi läget i landet utifrån tio fokusområden, som vi kallar frontlinjer. För varje 

frontlinje beskriver vi hur vi ser Guds grundvision, såsom det uttrycks i Bibeln, därefter nuläget, och 

slutligen vilka strategier vi tillsammans kan tillämpa för att vara med och reformera respektive 

område.  Hopp för Sverige uttrycker också hur den kristna församlingen och individuella kristna män 

och kvinnor kan vara bärare och genomförare av denna vision i sina liv och sina arbeten. 

 

Under den här tolvårsperioden har vi avsikten att göra nedslag vart tredje år, där vi utvärderar och 

analyserar utvecklingen i de tio frontlinjerna som boken tar upp. Vilka områden eller konkreta 

förändringar har - som vi ser det - utvecklats positivt, och behöver få stöd att fortsätta i rätt riktning? 

De områden som har drivit längre åt fel håll ger oss anledning att i bön, arbete och samtal finna 

lösningar i rätt riktning. 

 

Nu, år 2020, är det tid att göra den första avstämningen, och den följer här.  

 

Låt oss söka Gud och be för att få se väckelse och reformation i vårt land och i världen! 

 

Hopp för Sverige-gruppen 
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FRONTLINJER FÖR 

SAMHÄLLSREFORMATION 
 

I boken analyserar vi läget i landet utifrån tio fokusområden, som vi kallar frontlinjer. För varje 

frontlinje beskriver vi hur vi ser Guds grundvision, såsom det uttrycks i Bibeln, därefter nuläget, och 

slutligen vilka strategier vi tillsammans kan tillämpa för att vara med och reformera respektive 

område.   

 

Vilka områden eller konkreta förändringar har utvecklats positivt, och behöver få stöd att fortsätta i 

rätt riktning? Vilka områden har drivit längre åt fel håll, och ger därmed anledning att i bön och 

arbete pressa dessa i rätt riktning?  

 

1 Människans värde och värdighet 

+ 

• Den kristna mobiliseringen ökar, åtminstone från gräsrotsnivå. Den 24 mars 2019 genomfördes 

Livets marsch mot abort i Stockholm – den första sedan 90-talet. 

• Viss offentlig diskussion har uppstått gällande de sena aborterna. 

• Nej till kraven på utredning om dödshjälp kvarstår från regeringshåll. 

• Stor och viktig debatt i samhället kring vården av och synen på äldre i samband med den stora 

dödligheten orsakad av covid-19 bland äldre. 

- 

• Försvagad integritet och ökad kontroll av samhällsmedborgarna har fått draghjälp av Covid-19.  

• Covid-19 har pekat på allvarliga brister inom svensk äldreomsorg. Frågan är vad välvillig sekulär 

humanism som vill att ingen människa ska behöva känna smärta eller oro leder till? Detta perspektiv 

finns inte i bibeln. 

• Flera offensiver i dödshjälpfrågan har gjorts från eutanasiförespråkare. 
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• Staffan Bergström testade gränserna för assisterad dödshjälp genom att förse en ALS-sjuk man 

med en dödlig dos sömnmedel och sedan polisanmäla sig själv.1 

• Motståndet mot samvetsfrihet/nyansering av abortlagstiftningen är fortsatt stort. Även från 

samfund och stora församlingar är mobiliseringen i dessa frågor svag. 

• Teologiska och politiska kompromisser gällande abortfrågan inom kristenheten, kopplat till SIDA-

finansierat bistånd. 

• En inställning som snuddar vid darwinistisk inställning mot äldre och svaga har framkommit i 

samband med covid-19. 

• Att människans värderingar och åsikter väger tyngre än människans värde i sig själv. 

• Diskussion om ”Human upgrade” och inplantat av digital teknologi som gör människan smartare 

och blir mer maskinlik – och kanske lättare att styra och kontrollera? 

 

 

Nyckeltal 

Antalet aborter 2017 var 37 000. 2019 var de 36 000 – en minskning med ca 3 %.2 

 

2 De grundläggande friheterna 

+ 

• En öppnare diskussion i media gällande cancel culture / deplatforming. Åsiktskorridoren, och 

därmed yttrandefriheten, har under perioden breddats på ett positivt sätt. 

• Barnkonventionens formulering om barnets rätt till andlig utveckling är numera inkluderad i svensk 

lag 

• 2018 röstades ett lagförslag ned om en inskränkning i offentlighetsprincipen så att endast “seriösa 

aktörer” skulle ha tillgång till viss information. Dock begränsades möjligheten att sammanställa 

känsliga offentliga personuppgifter i databaser. 3 

 
1 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xgvln7/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do  
2 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-6-6806.pdf  
3 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/12/prop.-20171849/, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-mediegrundlagar_H501KU16, 
https://tu.se/juridiskradgivning/tryckfrihet/mediegrundlagarna-andrade/  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Xgvln7/lakare-hjalpte-als-sjuk-man-att-do
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2020-6-6806.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/12/prop.-20171849/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-mediegrundlagar_H501KU16
https://tu.se/juridiskradgivning/tryckfrihet/mediegrundlagarna-andrade/
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- 

• Barnmorskefallet med Ellinor Grimmark och Linda Steen avvisades av Europadomstolen. En stor 

förlust för sakfrågan och rättssamhället. Avvisandet överklagat. 

• Fortsatt kritik av den positiva religionsfriheten från sekulärt håll, man vill inte se någon utöva sin 

tro offentligt. 

• Stark cancel culture / deplatforming. 

• Mediedrevet mot församlingar i Dalarna kring äktenskapsfrågan sommaren 2019. 

• Åsiktskorridoren tvingar fram en självcensur som gör att många pressas att backa undan och inte 

yttra sina åsikter offentligt.  

• Statens stöd/relation till civilsamhället utreds, och flera formuleringar i utredningarna4 är 

illavarslande – medan annat är bra. 

• Europaparlamentet röstade igenom copyrightlagen EUCD under våren 2019. Kritiker menar att två 

av artiklarna (11 och 13, kända som länkskatten och filtertvång) riskerar att strypa den fria 

debatten.5 

• Tal om bön och gudomligt helande har i samband med Covid-19 ifrågasatts i offentlig debatt 

(Roland Utbult). 

 

3 Relationer, sexualitet och identitet 

+ 

• Den goda intentionen i #MeToo och samtyckeslagen. 

 
4 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201818/, 

https://www.skr.org/statens-stod-till-trossamfund-i-ett-mangreligiost-samhalle/, 
https://www.regeringen.se/49972b/contentassets/2b84b7ae107d4f4d808e8e6a82d7627a/langsiktigt-stod-
till-det-civila-samhallet-ds-201813.pdf  
5 https://www.youtube.com/watch?v=0iWAwfXCslA, https://www.youtube.com/watch?v=Yg1h4gGfJoM, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Copyright_in_the_Digital_Single_Market)(https://www.youtube.com/watch?v
=-PkQpVWmWJ8 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/03/sou-201818/
https://www.skr.org/statens-stod-till-trossamfund-i-ett-mangreligiost-samhalle/
https://www.regeringen.se/49972b/contentassets/2b84b7ae107d4f4d808e8e6a82d7627a/langsiktigt-stod-till-det-civila-samhallet-ds-201813.pdf
https://www.regeringen.se/49972b/contentassets/2b84b7ae107d4f4d808e8e6a82d7627a/langsiktigt-stod-till-det-civila-samhallet-ds-201813.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0iWAwfXCslA
https://www.youtube.com/watch?v=Yg1h4gGfJoM
https://en.wikipedia.org/wiki/Directive_on_Copyright_in_the_Digital_Single_Market
https://www.youtube.com/watch?v=-PkQpVWmWJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-PkQpVWmWJ8
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• SVT:s Uppdrag Granskning gav ut dokumentärserien Tranståget6 där könsbyte problematiseras. En 

större medvetenhet om problematiken börjar höras i debatten, och antalet unga som söker 

könsbyte har på kort tid fallit drastiskt. 

• Det politiska förslaget om könsbyte på minderåriga på väg att falla. Regeringen uppmanar Smer att 

genomlysa frågan om unga med könsdysfori ytterligare ett varv. 

• Könsbyten och biologiska män som tävlar som kvinnor har börjat ifrågasättas inom idrotten. 

• Claphaminstitutets Priderapport ges ut och skapar en ökad öppen diskussion om Pride. 

• Större uppslutning mot internetporr och trafficking. 

• Ökad uppslutning för svenska sexköpslagen, även i andra länder. 

• Ökad diskussion om genus-/queerideologin, inte minst via boken Genusdoktrinen (2020) av Arpi 

och Wyndhamn som fått stort genomslag på Sveriges kultursidor.  

• Kända personers sexköp har skapat medvetenhet om en stor problematik och samhället reagerade 

starkt mot sexköp. 

- 

• Fortfarande en alltför stor oreflekterad uppslutning bakom Pride och HBTQ-rörelsens ideal och den 

generella hyperindividualistiska synen på relationer och sexualitet.  

• Synen på äktenskapet har försvagats bland unga kristna i Sverige. Större öppenhet för samboskap. 

• En snedvridning av det queertänkande som bejakar byte av kön och applåderar övergång till 

homosexualitet, men inte accepterar att personer skulle kunna övergå till heterosexualitet. 

• Förslag på förbud mot förbön/terapi med avsikt att ändra sexuell orientering, som riskerar att 

lägga hinder i vägen även för sund själavård och förbön. 

• Tongivande kristna profiler väljer att bejaka samkönade äktenskap, inklusive vissa 

samfundsledningar. 

• Sexualitet och kön tillgrips fortfarande på ett orimligt sätt som övergripande tolkningsnyckel 

oavsett fråga. 

• En generellt sett alltför försiktig kristen röst i relationsfrågor. 

 

Nyckeltal 

 
6 “Tranståget och tonårsflickorna” 
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Antalet skilsmässor ökade under perioden 2017–2019 från 24 210 till 25 408, en ökning med 5 %.7 

Antalet personer som diagnostiserats med någon form av könsdysfori har ökat från 3 2017 till 5841 

stycken 2018. Under sista kvartalet av 2019 har dock KID-mottagningen (som tar emot fallen) en 

minskning med 65% jämfört med samma period föregående år.8 

2017 ansökte 395 personer om att få byta kön juridiskt, 2018 ansökte ca 453 personer.9 

2017 diagnostiserades 1224 personer med könsdysfori. 

 

4 Mötet med andra religioner 

+ 

• Många före detta muslimer har kommit till tro och låtit döpa sig. 

• Mindre öppet positivt tal om islam från Svenska kyrkans sida. 

• En ökad problematisering av yoga i skolan och offentligheten. 

• En försiktigt stärkt insikt om att även kristna kan utsättas för intolerans i Sverige – antingen från 

islam eller från sekulärt håll (jfr Claphaminstitutets rapport).  

• Avslöjanden om kopplingar mellan Muslimska brödraskapet och svenska studieförbund. 

- 

• I det fördolda allt fler samarbeten med muslimska företrädare från Svenska kyrkan, 

Socialdemokraterna och studieförbunden. 

• Religionsblandningen ökar, Socialdemokraternas tidigare kristna rörelse, Tro och Solidaritet, har 

fått en muslimsk ordförande. 

• En ökad polarisering och religionsförföljelse med såväl koranbränning och följande kravaller i 

städer, samt attacker på kyrkor och återkommande inslag med konstverk med heretiska motiv som 

hängs upp i kyrkor. 

• En fortsatt stor naivitet inför österländska andliga inslag, såsom yoga, mindfulness etc. 

 
7 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-

sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-
fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/  
8 https://www.svtplay.se/video/26752289/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-transtaget-

fortsattningen  
9 https://www.svd.se/allt-fler-vill-byta-juridiskt-kon  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
https://www.svtplay.se/video/26752289/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-transtaget-fortsattningen
https://www.svtplay.se/video/26752289/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-sasong-21-transtaget-fortsattningen
https://www.svd.se/allt-fler-vill-byta-juridiskt-kon
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• Ökad förföljelse mot kristna i flera andra länder, inte minst de stora: Kina och Indien. 

• Katolska kyrkans mer och mer politiska roll. Ett exempel är påvens besök i Förenade Arabemiraten 

som ett led i en tvåstatslösning i Israel. 

 

5 En global värld 

+ 

• En starkare betoning på staters suveränitet utifrån globala händelser, inte minst Coronaviruset. 

(Samtidigt som lösningarna ibland tyvärr påstås måste bli globala i spåren av covid-19.) 

• En ny möjlighet att tala om internationalisering (med lokal decentraliserad kontroll) som inte är 

globalisering med centraliserad makt och kontroll där överstatliga beslut ökar 

• Ny insikt om Kinas farlighet, maktanspråk och totalitära ambitioner och oetiska metoder för 

”Business intelligence” och kontroll av sina medborgare samt inresande.  

• En ny diskussion om leverantörer gällande utbyggnaden av 4G-nätet – där Kina vill spela en större 

roll i Sverige än den svenska regeringen. 

- 
• Polarisering i världen med ökade ekonomiska och militära konflikter som möjliga risker. 

•  Kinas allt större dominans, inte minst i “framtidskontinenter/länder”, framför allt Afrika.  

• EU-kommissionens beslut att låna upp 9 000 miljarder euro och ge bort 5 000 av dessa skapar i 

praktiken en ny överstatlig nivå på det finansiella området.  

• Covid-19-frågan påverkar även globaliseringen framöver: 

1. Globaliseringstakten pga. Covid-19 har minskat i hastighet fram tills nu. Frågan är vad som händer 

i nästa steg. 

2. Diskussionen om att globala problem, t.ex. covid-19, måste ha globala lösning trycks fram hårdare 

och hårdare. Tillämpningsområden är vaccination – vilket i sig inte är negativt - för att styra resandet 

mer (finns redan), öka övervakningen, kunna identifiera personers positioner via mobilen som ett 

krav i vissa städer och länder. 
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6 Migration och integration 

+ 

• Fortsatt stort engagemang från kyrkor och samfund för invandrare och kristna konvertiter. 

• Starka migrantförsamlingar som växer på flera håll i Sverige. 

• Åsiktskorridoren har vidgats, vilket har gett en något öppnare och sakligare migrationsdiskussion 

än tidigare. 

• 20 mars 2019 presenterades konvertitutredningen10 som visade på stora problem i 

Migrationsverkets bedömningar av afghanska konvertiter från islam till kristendom. 

• Storbritanniens rapport om kristna som världens mest förföljda grupp, som omfamnades av 

regeringen, och blivit del av brittisk utrikespolitik. 

- 

• Fortsatt låst kring migrationsfrågorna inom EU-samarbetet.  

• Ökade problem och kriminalitet i svenska förortsområden med bristande integration. 

 

7 Utbildning och nästa generation 

+ 

• Regeringens förslag 2018 om förbud mot vinster i välfärden – med inverkan även på ideella 

friskolor – röstades ned. 

• Läroplan och kursplaner har till stor del behållit kloka formuleringar, exempelvis kring Bibeln. 

• Tänkbar förbättring av sexualundervisningen, utifrån signaler från såväl regeringen som Skolverket. 

• Remissvaren till utredningen om etableringsstopp för konfessionella friskolor säger till stor del nej 

till regeringens önskemål i frågan. 

• En ökad medvetenhet om föräldrars grundläggande ansvar för barnens utbildning och fostran. T. 

ex. var det huvudtemat på Jesus till barnen-konferensen 2019. 

 
10 https://www.pingst.se/integration/konvertitutredningen/ 

https://www.pingst.se/integration/konvertitutredningen/
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- 

• Fortsatt stora problem med skolresultat och ordningsproblem i den allmänna skolan. 

• Etableringsstopp för nya konfessionella friskolor utreds och pushas från flera av de styrande 

partierna. 

• Sverige nummer 10 av 38 i OECD i ny undersökning när barns hälsa och förutsättningar rankas.11 

Tidigare rapporter har rankat Sverige något bättre (5 för 201312, 2 för 200713), men då med något 

andra parametrar.  

• Destruktivt inflytande på undervisningen, och en relationssyn som strider mot läroplanens krav, 

från RFSU och RFSL. 

• Psykisk ohälsa, till stor del byggd utifrån sociala medier. Sverige kom på plats 22 i den ovan 

nämnda nya OECD-undersökningen när det gäller psykisk hälsa (fysisk hälsa var på plats nr 5).14  

• Förslag på att göra förskolan obligatorisk från 3 års ålder. 

 

Nyckeltal 

Från 2016 till 2018 har andelen unga (16–29 år) som upplever psykisk ohälsa ökat från 23 % till 25 %.  

Från 2016 till 2018 har antalet unga (16–29 år) med självmordstankar legat på 7 %. 

Från 2016 till 2018 har antalet självmordsförsök bland unga (16–29 år) legat på 1 %. 

Samtliga siffror ovan kommer från folkhälsomyndigheten och är självrapporterade (2017 och 2019 

finns ej tillgängligt). 15 

 

 
11 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf  
12 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf  
13 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc7_eng.pdf  
14 “Worlds of Influence - Understanding What Shapes Child Wellbeing in Rich Countries”, https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-
wellbeing.pdf?fbclid=IwAR0Fp1sXnDmLPZliXCtXsUniTrBppHUFeFYZ_OoYyhnY7Oq_v0fsVj8HVQE  
15 http://fohm-

app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_alder.px
/table/tableViewLayout1/  

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc11_eng.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc7_eng.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf?fbclid=IwAR0Fp1sXnDmLPZliXCtXsUniTrBppHUFeFYZ_OoYyhnY7Oq_v0fsVj8HVQE
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf?fbclid=IwAR0Fp1sXnDmLPZliXCtXsUniTrBppHUFeFYZ_OoYyhnY7Oq_v0fsVj8HVQE
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Report-Card-16-Worlds-of-Influence-child-wellbeing.pdf?fbclid=IwAR0Fp1sXnDmLPZliXCtXsUniTrBppHUFeFYZ_OoYyhnY7Oq_v0fsVj8HVQE
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_alder.px/table/tableViewLayout1/
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_alder.px/table/tableViewLayout1/
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__dPsykhals/HLV_Psykisk_halsa_alder.px/table/tableViewLayout1/
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8 Skapelse och miljö 

+ 

• Stort engagemang för frågorna. 

• Föreningen God jord och andra kristna initiativ kring skapelse och miljö. 

• Självförsörjningsfrågorna har kommit upp på agendan som respons på kriser och krishot. Detta 

leder bl.a. till nya möjligheter för lokala företagare i offentliga och privata upphandlingar. Lokal 

produktion ökar i värde.  

• Möjligheter att diskutera skapelsen och miljö i ett mer bibliskt perspektiv istället för politisk analys 

med mycket känslor. 

- 

• Polariserad debatt. Miljön - tillsammans med energi- och matfrågor - tenderar att bli en del av en 

ny klimat/miljöreligion. 

• För många exempel bland ledande miljöprofiler på acceptans för totalitära åtgärder i miljöns 

namn. 

• Symbolpolitik och fokus på måluppfyllelse för syns skull – snarare än konstruktivt helhetstänk. T.ex. 

“plastpåseskatten”. 

 

9 Rättssamhället 

+ 

• En positiv följd av de negativa punkterna nedan är att frågorna inte längre går att sopa under 

mattan. Problemen har gett en ökad insikt bland befolkning och politiker om vikten av lag och 

ordning. 

• Polisen pratar öppet om problemen med gängbrottslighet och kriminella klansamhällen. 

- 
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• Socialt utsatta områden, Bristande respekt för ordningsmakten. Svårigheter för polis att agera för 

att upprätthålla säkerheten i dessa områden.  

• En fortsatt alltför stark “snällism” där brottslingar beskrivs som offer.  

• En problematisk ideologisering och identitetspolitik inom polis och försvarsmyndighet, vilket tar 

fokus från och försvårar det egentliga uppdraget. 

• Klaner äventyrar rättssamhället genom parallella rättssystem i många förorter. 

 

 

10 Israel och det judiska folket 

+ 

• Ökad insikt om problemet med antisemitism i Sverige, planerad nationell konferens mot 

antisemitism. 

• Elidas segling Ship to Israel 2018. 

• Margot Wallströms avgång som utrikesminister. 

• Fredsavtalet med Förenade Arabemiraten och Bahrain (2020).* 

• Normalisering av relationer mellan Israel och Kosovo, ett land med muslimsk majoritet (2020). 

• Vinnova har ingått samarbete med israeliska innovationsmyndigheten och ecosystem 

(entreprenörskultur, human resources, akademiska institutioner av kvalitet, infrastruktur, mm 

kombinerat med saker som myndighetsstöd, utländsk arbetskraft och pengar samt 

kommersialisering, mm)16.  

• Flera länder vill flytta sin ambassad till Jerusalem, bland andra Sudan, Serbien och Ghana. 

- 
• Judar fortsatt utsatta i Sverige. 

• Fortsatt bottenfruset i relationen regeringen–Israel. 

 
16 https://www.vinnova.se/contentassets/5d4b6a78a5f84cbe9c93d6a82806acc8/presentationer-om-israel--

the-connector-31-jan-2020.pdf  

https://www.vinnova.se/contentassets/5d4b6a78a5f84cbe9c93d6a82806acc8/presentationer-om-israel--the-connector-31-jan-2020.pdf
https://www.vinnova.se/contentassets/5d4b6a78a5f84cbe9c93d6a82806acc8/presentationer-om-israel--the-connector-31-jan-2020.pdf
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• Sverige var tillsammans med Jordanien värd för en givarkonferens till FN-organet UNRWA, med 

starkt antiisraelisk profil.17 

• Sverige fortsätter att stödja resolutioner och andra åsiktsyttringar med israelfientlig inriktning i FN 

och EU. 

• Vi ser en fortsatt negativ inställning gentemot Israel från Svenska kyrkan. 

 

  

 
17 https://www.varldenidag.se/nyheter/sverige-drivande-i-insamling-till-hart-kritiserat-fn-

organ/reptfx!mx9W992ckaGz9pATXTtDUw/  

https://www.varldenidag.se/nyheter/sverige-drivande-i-insamling-till-hart-kritiserat-fn-organ/reptfx!mx9W992ckaGz9pATXTtDUw/
https://www.varldenidag.se/nyheter/sverige-drivande-i-insamling-till-hart-kritiserat-fn-organ/reptfx!mx9W992ckaGz9pATXTtDUw/
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VÅRT DAGLIGA ARBETE - EN HELIG 

KALLELSE TILL FÖRVALTARSKAP 

Guds skapelseordning låter oss förstå att vårt dagliga arbete är en kallelse, ett uppdrag från 

Skaparen själv. Gud var den förste som arbetade. Alltså är arbete andligt. I vår tid har förståelsen av 

den kallelsen dock försnävats. Det finns ett stort underskott i kyrkans tolkning av Guds kallelse till 

människan, som ofta utesluter den troendes kallelse in i arbetslivet. Kallelsebegreppet har 

förbehållits Ordets predikan, själavård, evangelisation och viss typ av mission. 

Att våga pröva att gå på vattnet tillsammans med Jesus blir en avgörande fråga framöver för alla 

kristna, inte minst på grund av ökad osäkerhet i samhället i allmänhet och i arbetslivet i synnerhet. 

Jesus leder oss ut. Samtidigt bjöd lärjungarna vid ett annat tillfälle Jesus att stiga in i båten när han 

gick på vattnet, och när han klev ombord anlände de till platsen de skulle till. Vi kommer inte att 

komma fram utan Jesus i båten.  

Detta gäller även om Jesus väljer att sova. I Markus 4:35ff finns en viktig berättelse. Det handlar om 

när Jesus tar med sig lärjungarna för att fara över till andra sida sjön. Det blåser, vatten kommer in. 

Men Jesus sover! Lärjungarna blir rädda. Då vaknar Jesus, och talar till vindarna och vattnet som 

lyder honom. Jesus undrar hur lite tro de har och varför de är rädda.   

Vi behöver träna oss i att inte fokusera på stormen (covid-19 eller annat) utan på att göra jobbet på 

andra sidan sjön tillsammans med Jesus! På andra sidan sjön fanns en besatt man som bodde bland 

gravarna. Jesus gjorde sitt uppdrag där och befriade honom! Sedan spred denne man budskapet om 

Guds rike i hela regionen med stor framgång. 

 

Precis som Jesus red in på en åsna i Jerusalem – som en profetisk förebild på sin återkomst – är det i 

dag uppenbart att frontlinjerna i dagens och framtidens samhälle inte primärt är i kyrkan utan i 

arbetslivet, på arbetsplatser. Detta leder till att församlingen behöver söka nya tillämpningar och 

metoder för att vara relevant i undervisning och som visdomsförmedlare till unga och gamla såväl 

anställda som företagare i tider av stor osäkerhet och polarisering gällande klassiskt kristna 

värderingar. Det pågår en mobbing och utfrysningsmekanism för många kristna på olika 

arbetsplatser idag. 

Här vill vi lyfta fram exempel på hur arbetslivets teologi levs ut på olika sätt och även exempel på där 

den alltför snäva förståelsen av kallelse slår igenom. 
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+ 
• Fler och fler församlingar och kristna organisationer talar om nya dimensioner av tron med 

koppling till dagligt arbete. Arbetslivets teologi. Mycket finns kvar att göra gällande undervisning 

kring förståelsen av Guds kallelse till människor och att just kallelsen inte är begränsat till kyrkligt 

arbete utan omfattar alla arbetsområden som en människa känner sig ”kallad” att göra.  

• Tufft läge med covid-19 – inom många av arbetslivets branscher. Företag har stöttats och kanske 

räddats genom olika statliga insatser som ett uttryck för rädslan att arbetslösheten skall öka 

snabbare och snabbare under och efter covid-19.  

• Korttidspermitteringarna visar att många företag har haft låg effektivitet – man har gjort jobbet på 

färre anställda. Detta skapar behov av att förbättra klimatet för innovation i företag och offentlig 

förvaltning. Detta är en strategiskt viktig förvaltarskapsfråga för både enskilda anställda, företagare 

och församlingar kopplat till undervisning samt att vara Guds rikes ambassadörer och förvaltare på 

jobbet 24/7. 

• Att leva ut sin kallelse inom sitt område och där söka ett Guds JA är och blir avgörande för alla 

kristna framöver. Fler och fler kommer moget fram till denna slutsats delvis pga. Covid-19 och all den 

osäkerhet som skapas i företag och arbetsmarknad. Det kristna livet måste levas i tro på alla 

områden – inte minst arbetslivet.   

• Vi har sett flera företag som med Guds hjälp ställt om sin verksamhet på helt otroliga sätt och så 

här långt lyckats komma igenom Coronasvårigheterna som ett vittnesbörd om att god bryr sig om 

människan i sitt arbetsliv. 

-  
• Covid-19 och ”The Great Global Reset – dvs. hur världen skall vi kunna återställas (till vad?) efter 

Corona och samtidigt försöka lösa alla större problem i en enda global process. Denna fråga drivs 

bl.a. av WEF (World Economic Forum) som tar upp många stora och viktiga frågor i sina publikationer 

med samma namn. Det finns en stor risk att beslut om stora viktiga frågor så som; identitet, 

spårning, övervakning och centralisering av processer kopplat till resande och gränskontroller på ett 

ytterst olyckligt sätt kopplas ihop med vaccinationsprogram, terrorbekämpning och identifikation. 

Dessutom nya attityder till västerlandets grundläggande värderingar. Andra frågor gäller äganderätt, 
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artificiell intelligens, genetisk editering (vad är en människa och vad är en maskin) samt energi ock 

klimatfrågor etc.  

• Arbetslöshet – inte minst bland ungdomar – vad kan församlingen göra? Det behövs människor 

som startar nya företag och tar ansvar genom att skapa nya produkter och service och på detta sätt 

bygga Guds rike i praktiken inom nya områden, genom innovation, entreprenörskap och 

förvaltarskap.  

• Risk för snedvriden konkurrens genom de ovan nämnda Corona-insatserna.  

• Fler och fler företag och organisationer har blivit aktivistiska inom olika områden kopplat till  

symbolfrågor som tex genus- och könsidentitet. Detta leder till att en helt ny politisk och andlig press 

på anställda. Att stå upp för sin kristna tro i dessa företag kostar på – en typ av modern intellektuell 

och värdebaserad subtil förföljelse. Vi behöver slå vakt om vår religionsfrihet – risken är att det blir 

frihet från religion i samtalet kring dessa frågor.  

• Stora företag bygger ibland osunda identiteter för sina medarbetare att gå in under, istället för att 

arbetsplatsen blir en professionell gemenskap av människor som är olika och har (och tillåts ha) olika 

synsätt i stora och svåra frågor. Risk finns att företags- och organisationskulturer under begreppet 

öppenhet och mångfald skapar enfaldiga ”ja-sägare” istället för sund, kreativ och verklig mångfald.  

• Brottsligheten via gäng genom utpressning och hot i företagen ökar. Enligt Dagens Industri uppgår 

beloppet i Sverige till 100 miljarder (DI 8 sept 2020).  

• Nya allianser mellan Big tech, Big Pharma (dvs läkemedelsindustrin) och nationella myndigheter 

samt internationella organisationer med globala anspråk, väcker oro kopplat till nya högteknologiska 

/digitala innovationer med tillämpningar för gränskontroll, vaccinationsprogram, övervakning och 

andra personliga integritetsfrågor.  

• Det finns fortfarande en utbredd syn bland kristna att traditionellt yrkesarbete utanför 

församlingen är något annat än att "arbeta heltid för Gud".  

• Att frågor kring arbetet och entreprenörskap inom kristenheten inte kopplas ihop med frågan om 

att förvalta skapelsen och betjäna samhälle och min nästa.  

• Vi behöver vaka över "What's IN IT for ME - attityden (egoism) och försöka ta oss fram till en mer 

Gud välbehaglig hållning som t.ex. “What ś IN ME for this! (tjänande) Dvs. hur kan jag hjälpa till och 

ta ansvar i samhället.  
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FÖRSAMLINGENS REFORMATION OCH 

MOBILISERING 

Den reformation vi drömmer om är inte möjlig utan att enskilda kristna och Guds församling 

reformeras och mobiliseras. Om inte vi som kristna, genom församlingen, reformeras har vi heller 

ingen möjlighet att bidra till en mer övergripande reformation på̊ samhällsnivå̊. Processen av 

upprättelse, reformation och mobilisering börjar med oss. 

Det finns en tydlig apostolisk trend inom kyrkan, om än i sin början. Vi ser det genom att 

församlingar planteras och en ökad medvetenhet om att sända varje troende till tjänst i sin vardag. Vi 

ser också det profetiska resa sig bland Guds folk i form av böneinitiativ på bred front i Guds 

församling, som inte skett på länge. Profetiska röster höjs mot orättvisor och utmanar förtrycket av 

utsatta och marginaliserade. 

Evangelistens tjänst har fått ett tydligt genombrott genom Sebastian Stakset och de tältkampanjer 

som satt församlingar i riktning mot skörden. Fler gatuevangelister och team växer fram i Sverige. 

Det finns ett tydligt behov av att lärargåvan och den apostoliska tjänsten hjälper Guds församling att 

förbli trogen Bibeln som Guds ord och mota liberalteologins intrång. 

Den sanna herdegåvan behövs för att samla Guds folk till att vara den befriande och 

lärjungatränande gemenskap som församlingen är tänkt att vara. Då kan församlingen bli en 

motkraft till individualism, ensamhet och utanförskap. 

 

Det är förstås en omöjlig uppgift att spana över hela vårt land och hela Guds församling för att se hur 

det står till. Utöver ovanstående spaning vill vi ändå ge ett några exempel på saker som går i rätt 

riktning och saker som går åt fel håll. 

 

+ 
• De senare åren har många nya församlingar startats (se nyckeltal nedan). Majoriteten är så kallade 

migrantförsamlingar i storstäderna och samlar i flera fall många människor. I stort sätt jobbar alla 

samfund målmedvetet med församlingsplaneringar. 

• Positiva effekter av covid-19: Församlingar gör evangeliet mer tillgängligt i Sverige genom 

digitalisering. Rannsakande reflektion hos många församlingar, med ökad medvetenhet om 
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smågrupper och behovet av lärjungaskap. Tron och överlåtelsen prövas hos den enskilde och 

församlingen, och styrker det som är äktheten i vår tro. 

• Flera sammanhang visar tecken på ett minskat fokus på enskilda tjänstegåvor på stora scener till 

förmån för den troendes tjänst i vardagen. Utifrån detta resonemang börjar församlingar sända ut 

sina medlemmar till att tjäna Herren i sina vardagliga sysslor. Tjäna Herren på heltid och göra Guds 

vilja i sina arbeten på ett helt nytt och medvetet sätt. En spännande dynamik som ställer nya krav på 

såväl medlemmar som ledare i församlingar. Det öppnar också för nya initiativ kopplat till 

tjänstegåvorna.   

• Sebastian Stakset och Det finns hopp exemplifierar att människor blir frälsta i Sverige idag men har 

också i flera städer lyckats ena de troende på orten i det gemensamma uppdraget.  

• En gryende mobilisering och utrustande av unga i evangelisation, mission och samhällsförvandling 

(T.ex. Engage,  Boot Camp etc). 

• Ökad digitalisering är positivt men innebär också en risk, inte minst gällande gemenskap och 

lovsång. 

• Familjens och den lilla gruppens betydelse har kommit i nytt ljus under Corona. 

• Man kan se flera tecken på ökat fokus på och initiativ till bön i många sammanhang, exempelvis 

bönerörelsen 24-7 som senaste året samlat bedjare att be för Sverige dygnet runt hela året och nu 

övergår i att göra detsamma med fokus på Norden tillsammans med de nordiska grannländernas 

bönerörelser. 

• Digitalisering, uppvaknande och reflektion hos många i kölvattnet av Corona.  

• Samfundsoberoende församlingsnätverk som vill verka utrustande i ett Gudsrikesperspektiv håller 

på att bli viktigare i mobiliseringen av de troende. Detta bidrar till enhet i Kristi kropp. 

• Vår insikt om behovet av omvändelse i ödmjuk för bön för våra länder och städer och att vi lägger 

ner politiska och teologiska åsiktsskillnader i detta arbete! 

- 

• När gudstjänstlivet på bred front främst sker över skärmar finns stor risk att de troende passiviseras 

och att konsumtionskristendomen ökar, på bekostnad av formerande lärjungaskap i 

församlingsgemenskap.  

• Liberalteologins ökade insteg i många sammanhang skapar slitningar inom samfunden, ger många 

olyckliga uttryck i media samt osäkra, kraftlösa troende om det inte utmanas.  

• Ökad profilering med kristna ”varumärken” som kan öka polariseringen av de troende istället för 

enhet och att fokusera på betjäningen av och utrustandet av alla troende.  
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• Kyrkor och församlingar bemötte aldrig Covid-19 gemensamt. SKR har givetvis gjort något, men det 

har inte samlat kristenheten bredare.  

• Det finns en brist på djupare omvändelse i församlingen i frågor om materialism, konsumism, 

orenhet, begär, fruktan, girighet och egoism. 

 

Nyckeltal 

• Fyra av de äldre svenska frikyrkosamfunden och lågkyrkliga rörelserna har vuxit ifråga om 

medlemsantal 2014–2019: Pingst (4,6%), Svenska Alliansmissionen (6,2%), Adventistsamfundet 

(0,4%), och EFS (1,8%). Två har stått still: EFK och ELM-BV. Frälsningsarmén har vänt sin väldigt 

nedåtgående trend och vuxit 2016–2019. Som helhet betyder detta att den negativa trenden 

stoppats upp generellt sett när det gäller den “äldre” frikyrkligheten. Ett undantag är 

Equmeniakyrkan (-9%), som dock har ett väldigt bra församlingsplanterande arbete i samarbete med 

Gå ut mission. 

• Det har startats över 300 pentekostala och evangelikala frikyrkoförsamlingar i Sverige 2010–2020, 

vilka finns och är aktiva idag. Bland dessa ingår sammanslagningar av äldre församlingar, vilka 

resulterat i en nybildad församling. Av dessa är ca 290 pentekostala på ett eller annat sätt. Av dessa 

290 är ca 170 migrantförsamlingar. 

 


