
 

LÄGENHETEN – vem vill jag bo med? 
 

Beskrivning 
Lägenheten är en övningen där du ska fatta beslut som blir avgörande, inte bara för dig 
och din familj utan även andra famljers framtida situationer. Svåra beslut som kan 
upplevas komplexa och inte helt enkla att ta ställning till.  
 
Material:  
Papper och penna.  
Lägenheten – vem vill du bo med? (Underlag att kopiera till alla deltagare) 
 
Arbetsgång 
Börja med att berätta om bakgrunden till övningen. 
 Du bor i ett gammalt fint tvåvåningshus. Eftersom din familj inte längre 
 har råd att bo i hela huset har ni bestämt er för att hyra ut vissa delar. 
 Efter ombyggnad har ni fått tre små trerumslägenheter att hyra ut. Ni 
 sätter ut en annons i tidningen och får många svar. Alla som söker 
 bostad är okända för dig. 
 
Dela ut underlaget – Lägenheten.  
Deltagarna uppmanas att: 
Själva läsa igenom samt fundera över vilka tänkbara tre hyresgäster de vill hyra ut till.  
Dessa tre tänkbara hyresgäster markeras med +  
Be därefter deltagarna fundera över: 
Vilka som inte är tänkbara hyresgäster, dessa markeras med -. 
 
Skriv nr 1-15 i marginalen på ett större papper (för den gemensamma redovisningen) 
Varje deltagare redovisar sina + och –, genom att markera på det gemensamma pappret  
 
Samtala och reflektera vidare med: 
Samtala i mindre grupper: 
 
Varför valde jag dessa tre hyresgäster? 
Varför valde jag bort dessa tre hyresgäster? 
Vilka faktorer har påverkat mig i mitt val? 
Finns det något mönster? 
 
Fråga därefter gruppen om: 
Kan ni inom gruppen enas om vilka + och – , som får hyra respektive inte hyra av er? 
Välj då ut de tre som får hyra lägenheterna av er. Markera med + 
Välj då ut de tre som ni definitivt inte skulle hyra ut till. Markera med – 
 
Om dessa (+ och – från den lilla gruppen) sedan redovisas på det gemensamma pappret. 
Skiljer sig de båda redovisningarna? 
Hur påverkar vi varandra? 



 

Lägenheten – vem vill jag bo med?  
Du bor i ett gammalt fint tvåvåningshus. Eftersom din familj inte längre har råd att bo i 
hela huset har ni bestämt er för att hyra ut vissa delar. Efter ombyggnad har ni fått tre 
små trerumslägenheter att hyra ut. Ni sätter ut en annons i tidningen och får många svar. 
Alla som söker bostad är okända för dig. 
 
Följande familjer är intresserade av att hyra en lägenhet av dig: 
 

o En ensamstående mamma med en 3-årig son, vars far är från Tunisien. Han besöker sin 
son då och då och tar ibland med sig vänner till besöken. 

 
o En grekisk arbetarfamilj med tre barn i åldern 1-12 år. Pappan jobbar i stålindustrin och 

mamman är beredd att ta på sig uppdraget som fastighetsskötare i huset. 
 

o En familj med en 17-årig son, adoptivbarn från Colombia, som går på gymnasiet. Han syns 
ofta hängande nere på stan på kvällarna. Pappan jobbar på bank och mamman är lärare. 
 

o En ensamstående 70-årig pensionär som lever på liten pension. 
 

o Fyra albanska flyktingar som alla arbetar svart på stadens restaurang. 
 

o Ett kollektiv på fem personer som alla är vegetarianer och tror på en alternativ livsstil. 
 

o Tre palestinska studenter som alla är politiskt engagerade. 
 

o En romsk familj med fem personer. Pappan har ströjobb och ingen fast anställning. De 
har många släktingar i staden som de ofta umgås med. 
 

o Ett amerikanskt par utan barn. Mannen arbetar på ambassaden och kvinnan sköter om 
hemmet och deras tre pudlar. 
 

o En ensamstående mamma med två döttrar och en son i tonåren som går på högstadiet 
respektive gymnasiet. Tonårssonen är skinhead. 
 

o En kvinna som studerar pianospel och sång på musikaliska akademin. 
 

o En man från Angola som lever tillsammans med sin svenska flickvän. Han är ingenjör och 
försöker få arbetstillstånd i Sverige. 
 

o En muslimsk familj som lever strikt i enlighet med Koranen. 
 

o En lärarfamilj med två barn, 8 och 10 år gamla. 
 

o Ett medelålders par. Mannen arbetar på en bilverkstad och kvinnan arbetar på posten. 
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