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Del 2: Integration och Mångfald 

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, 

så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma 

kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att 

dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: ”Jag är ingen hand, jag 

hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör 

inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av 

hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just 

den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av 

kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. 

1 Kor 12:12-20 

Integration och mångfald är två begrepp som används på många ställen idag. Det talas om vikten av 

bättre integration i samhället och att vi vill ha en större mångfald i Equmenia. Men vad betyder 

egentligen begreppen? 

Integration är en process som kan starta när grupper möts och ska existera i samma utrymme. Det kan 

handla om konfirmandgrupper från olika församlingar, idrottslag, grupper av människor från olika 

länder eller människor med olika åldrar som tillsammans ska finnas på samma plats och bilda en 

grupp. Det kan handla om en situation som uppstår av frivillighet, som på ett läger eller i en 

församling, av tvång, som när två skolklasser slås ihop eller av nödvändighet, som när människor flyr 

krig till ett annat land. När grupperna ska finnas på samma plats så kan relationen mellan grupperna 

formas på olika sätt. De olika sätten relationen kan se ut kallas för olika saker.  

Om grupperna inte vill ha en relation till varandra utan håller sig åtskilda från varandra kallas det för 

segregation. En segregation kan vara vald men är oftast tvingande där den större och starkare gruppen 

tvingar den svagare och mindre gruppen att hålla sig för sig själv. Under apartheid i Sydafrika 

bestämdes segregationen av lagarna men om det är stor skillnad på vad ett hus kostar i olika delar av 

en stad kan det även uppstå segregation om människor med olika mycket pengar hålls segregerade från 

varandra. 

Om en av grupperna tvingas att avsäga sig sin identitet för att få vara med i den andra större gruppen 

kallas det för assimilation. Det kan handla om att med lagens hjälp förbjuda den mindre gruppens 

språk, högtider eller andra traditioner. Det kan också handla om att ställa orimligt höga krav på 

medlemskap i den stora gruppen, om en schackförening skulle hävda att det är omöjligt att spela 

schack med slöja på skulle det kunna vara ett exempel på att klubben kräver informell assimilation. 

Om grupperna däremot bildar en ny grupp tillsammans kan vi prata om integration. Det är en process 

när grupperna tillsammans bildar ett nytt ”vi” utifrån det de har gemensamt. Att de först och främst ser 

varandras likheter och därefter varandras olikheter. Att summan av dem blir större än de enskilda 

delarna. För att en integration ska fungera måste det finnas en ömsesidig vilja till integration, en 

ödmjukhet inför varandras olikheter och en öppenhet med vilka krav som finns för att den nya gruppen 

ska kunna fungera. Om kraven är otydliga så är det lätt att hamna i en situation där en pratar om 

integration men egentligen menar assimilation. 

Mångfald är ett sätt att beskriva hur en grupp ser ut. Eftersom alla människor är olika individer med 

olika personligheter kan en säga att det alltid finns en stor mångfald i alla grupper. Oftast när 

begreppet mångfald används så innebär det att människorna som ingår i gruppen bär på mer eller 
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mindre synliga attribut som är olika från varandra. Det kan handla om hudfärg, etnicitet, favoritlag, 

funktionsvariationer, hårfärg, ålder, längd, könsidentiteter, sexuell läggning, trosuppfattningar och 

massa andra saker. När Equmenia säger att vi strävar efter mångfald så säger vi att vi strävar efter att 

alla ska få plats i Equmenia.  

Övning: Den färgade pricken 

Syftet med den här övningen är att visa på hur grupper konstrueras utifrån vissa aspekter medan andra 

aspekter helt bortses ifrån. 

Utrustning: Små klistermärksprickar eller liknande i olika färger. 

Sätt en prick i var persons panna, se till att några har likadana färger medan någon eller några är själva 

om sin. Be deltagarna sedan att ställa sig i grupper men ge inga övriga instruktioner. När deltagarna 

har delat in sig kan du fråga varför de har delat upp sig som de har. Eventuellt har de flesta grupperna 

bildats utifrån vilken färg de har på plupparna. Fråga de ensamma hur det känns att vara ensam. Be 

grupperna fundera över hur de skulle kunna inkludera fler i sin grupp. Om de behöver vägledning kan 

du tipsa om att de kanske har andra saker gemensamt med de som är själva om sina färger som de kan 

skapa nya grupper omkring. 

Vad finns det för fler scenarion ni kan tänka er kan dyka upp i er verksamhet? Pröva dem gärna! 

Samtalsfrågor 

- Vad är viktigt för att du ska känna dig som en del i en grupp? 

- Varför tror du att vi människor ofta delar in varandra som vi gör? 

- Vad är viktigt att tänka på för att alla ska kunna känna sig som likvärdiga delar i en grupp? 

 


