
FÄSTE FÖR EN TRO PÅ GLID
En fortbildning för Svenska Alliansmissionens pastorer och ungdomsledare under läsåret 23/24.

Välkommen med på en resa där du blir delaktig i att utforska hur vi blir bättre rustade för att leda församling 

i förändring i en tid som kräver allt mer. Under året bearbetar vi samhällstrender, normer och vad som känne-

tecknar de världsbilder som präglar människor idag. Det finns ett allt mer skriande behov att hitta platser för 

barnfamiljer och unga vuxna att känna sig hemma och göra församlingen till sin.

Med avstamp i rapporten Kristen tro på glid (Ulrik Josefsson, Magnus Wahlström 

& Fredrik Wenell, red.) bjuder SAM in till ett stimulerande år med syfte att hjälpa 

pastorer och ledare att förstå sin samtid för att stärka den kristna trons identitet och 

teologi. Vi sätter fokus på generationsväxling och hur vi kan bli ett genuint genera-

tionsöverskridande sammanhang.

Förutom de fyra fortbildningstillfällena bygger upplägget på att du som pastor möter 

fokusgrupper i din församling för att få en ökad förståelse för olika åldersgrupper 

i ditt lokala sammanhang. Syftet är att året ska öka förståelsen hos SAMs pastorer 

och anställda, därför varvar vi teorier, forskning och omvärldsanalys med samtal med 

församlingsmedlemmar i ditt lokala sammanhang. Vi vill dra in verkliga människors 

perspektiv såväl som nationella och lokala perspektiv på utmaningar i vår samtid.
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Sverige har, på bara ett par–tre decennier, blivit ett multi-
etniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens 
Sverige, har mer än var �ärde utländsk bakgrund. Författarna 
till denna bok har följt över 5 000 unga genom deras 
tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva 
sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder,
framtidsvisioner med mera.
Frågan om integration är ofta snävt inriktad på enskilda problem,
som arbetslöshet eller brottslighet. Men integration är ett 
mångdimensionellt fenomen och i denna bok lyfts �era centrala 
dimensioner fram, bland annat utbildning, jobb, boende, vänskap och 
sociala band, samt religiositet, attityder och välbe�nnande. Forskarna 
analyserar systematiskt skillnader mellan barn med inrikes- och 
utrikesfödda föräldrar, och i den senare gruppen skillnader mellan 
dem som själva immigrerat och dem som är födda i Sverige.

Unga med utländsk bakgrund är, tvärtemot vad många tror, stora 
framtidsoptimister och har höga ambitioner när det gäller utbildning 
och karriär. Integrationen när det gäller högre utbildning går också 
snabbt, men unga med utländsk bakgrund löper samtidigt högre risk 
än andra att sakna gymnasieutbildning.

Det är längre till integration när det gäller de sociala och kulturella 
dimensionerna, där religiositeten är en vattendelare. Här �nns en 
tendens att underskatta de stora skillnaderna mellan rika sekulära 
demokratier som Sverige och de ofta socioekonomiskt utsatta 
och starkt religiösa samhällen som många unga och/eller deras 
föräldrar har sin bakgrund i. En fråga som ställs är vilka realistiska 
förväntningar man bör ha när det gäller integration.

Integration är en fundamental fråga för landets framtid, men dis-
kussionen präglas alltför ofta av politiska kontroverser och ideologiska 
låsningar. Denna bok ger en bred faktabas som kan bidra till en mer 
balanserad diskussion.
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