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Övning – rangordning 
 

Öde ön 
 
Beskrivning 
Det här är en övning som kan användas för att träna samarbete men 
också för att träna förhandling och argumentation. Den ger 
deltagarna möjlighet att bli medvetna om både de egna och andras 
argument och vad som ger framgång i en förhandlingssituation. 
 
Genomförande 
Förklara situationen för deltagarna: 
 
Tänk er in i situationen att ni blir strandsatta på en obebodd ö i 
Söderhavet en lång period. Det är inte troligt att någon kommer att 
rädda er på 1-2 år. 
 
Be deltagarna föreställa sig ön, hur ser den ut, vad finns att äta, hur 
är klimatet? Skriv ner stödord på whiteboard/blädderblock. 
 
Var och en av deltagarna ska nu göra en lista på tio saker som de vill 
ha med sig till den öde ön. Det ska vara enskilda saker – inte ”ett hus 
med alla bekvämligheter”, ”en överlevnadskniv” eller ”en 
kommunikationssändare”. Deltagarna får inte diskutera med 
varandra medan de gör listan. 
 
Dela gruppen i två lag och utse observatörer* för varje lag. 
 
Varje lag ska komma överens om en gemensam lista med tio saker 
som man ska ta med till den öde ön. Uppmana deltagarna att utgå 
från sin egen lista och argumentera för att få med de egna sakerna på 
lagets lista.  
 
Observatörerna ska följa vad som händer i gruppen och anteckna hur 
deltagarna agerar. 
 
När lagen är klara ska de förhandla med varandra och ta fram en 
lista på tio saker att ha med sig till den öde ön. 
 
Observatörerna ska följa vad som händer i gruppen och anteckna hur 
olika individer agerar. 
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Efter förhandlingen är avslutad får observatörerna berätta vad de sett. 

• Har någon dominerat? På vilket sätt? 
• Har någon varit mer passiv? 
• Har någon medlat? 
• Var det någon som kom med innovativa och nya förslag?  
• Hade alla samma roll i lagen som i den stora gruppen? 
• Avsluta övningen med att låta deltagarna stämma av hur 

många saker de fick med från sin ursprungliga lista. 
 
Låt deltagarna diskutera om vad man bör tänka på när man ska 
övertyga någon eller en grupp.  
 
 
*Se metodblad observatör 
 


