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Övning – dilemma 
 

Välj dina grannar  
 
Beskrivning 
En dilemmaövning har inget rätt svar utan den inbjuder istället till 
dialog och diskussion runt attityd och värderingar. Här är en 
dilemmaövning i två steg om svårigheten att välja bland olika 
alternativ. Det är meningen att gruppen ska tänka efter, diskutera, 
argumentera utan att för den skull kunna hitta ett absolut rätt svar. 
 
Förberedelse 
Kopiera upp underlaget till deltagarna. Tänk på att inte kopiera 
dubbelsidigt eftersom du ska dela ut uppgiften i två steg. 
 
Genomförande 
Läs inledningen till övningen och dela ut underlag 1 till deltagarna. 
Låt dem individuellt göra rangordningen av de möjliga grannarna. 
Låt deltagarna i par eller i grupper om fyra göra en gemensam 
rangordning. 
 
När paren/grupperna är färdiga med den gemensamma 
rangordningen, dela ut underlag 2 och låt grupperna revidera sin 
gemensamma lista om de tycker de behöver det.  
 
Avsluta övningen med en diskussion om vad deltagarna tror 
påverkade deras prioriteringar och hur de tror att deras prioritering 
överensstämmer med hur det går till i en liknande verklig situation. 
Varför valde de som de gjorde och har övningen någon koppling till 
Visions värderingar? 
 
Tid  
40-60 minuter 
 
Tänk på 
Alla övningar där man arbetar med värderingar kan bli starka 
eftersom våra fördomar och föreställningar ställs på sin spets. Lämna 
utrymme för tanke och reflektion efter övningen. 
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Kopieringsunderlag 1 
 
Välj dina grannar 
Lägenheten bredvid din har blivit ledig. Det finns fem 
personer/familjer som vill  
flytta in i den lediga lägenheten. 
 
Hyresvärden har gett dig möjligheten att påverka vem/vilka som 
kommer att få lägenheten genom att be dig rangordna i vilken 
ordning du tycker att han skall erbjuda den till de sökande. 
 
De sökande är: 
 
1. Ett kollektiv med ungdomar 

 
2. En äldre dam som nyligen blivit änka 

 
3. En ung svensk barnfamilj 

 
4. En ensamstående man i yngre medelåldern 

 
5. En turkisk barnfamilj 
 
 
Rangordna de sökande i den ordning du vill rekommendera 
värden att erbjuda  
dem lägenheten: 
 
I första 
hand______________________________________________ 
 
I andra 
hand______________________________________________ 
 
I tredje 
hand______________________________________________ 
 
I fjärde 
hand______________________________________________ 
 
I femte 
hand______________________________________________ 
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Kopieringsunderlag 2 
 
Välj dina grannar  
Innan ni postar er rangordning av sökande till grannlägenheten, 
lyckas ni  
komma över kompletterande information om personerna. 
 
1. Ungdomskollektivets medlemmar är aktiva kristna och anställda 

vid Kyrkornas Världsråd 
 

2. Den äldre damen är nyligen utskriven från en psykiatrisk klinik, 
har alkoholproblem och återkommande depressiva perioder 
 

3. Mannen i den unga svenska familjen studerar komposition vid 
Musikhögskolan och kvinnan är för närvarande arbetslös. Av 
ekonomiska skäl har de tagit de tre barnen ur förskolan 
 

4. Den medelålders svenske mannen var tidigare chef för ett 
finansbolag. Han är nyligen frigiven efter ett kortare 
fängelsestraff 
 

5. Modern i den turkiska familjen är läkare, fadern innehar en 
professur i hållfasthetslära vid Tekniska Högskolan och sonen har 
just påbörjat sin läkarutbildning 

 
Eftersom ni inte hunnit posta listan till hyresvärden, har ni ännu 
chansen att revidera den. 
 
Den nya rangordningen: 
I första 
hand______________________________________________ 
 
I andra 
hand______________________________________________ 
 
I tredje 
hand______________________________________________ 
 
I fjärde 
hand______________________________________________ 
 
I femte 
hand______________________________________________ 


