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Syfte med övningen  
Övningen syftar på att stimulera diskussion kring varför vi har de åsikter och 
värderingar vi har. Övningen går ut på att läsa en påhittad historia och sedan diskutera 
utifrån vilka värderingar de olika karaktärerna agerar. En uppgift är också att rangordna 
karaktärerna utifrån vad man själv tycker är rätt agerande. I de flesta fall kommer 
deltagarna att ha olika åsikter just kring rangordningen. Börja med att dela upp 
gruppen i mindre grupper (max 6 personer i en grupp). Läs berättelsen högt för alla. 

Den rörande berättelsen om Abigail 

Abigail och Tom har varit gifta i över 49 år och har levt lyckliga i sitt lilla hus. Båda är 
pensionärer sedan några år och de njuter av sin tid tillsammans. De har en dotter som 
bor i närheten med sin familj och regelbundet kommer och besöker dem med sina små 
barn. 

Men allt detta förändrades plötsligt en dag, när Tom drabbades av en stroke. 
Lyckligtvis kom han till sjukhus snabbt. Även om Tom nu har återhämtat sig ganska bra 
och inte lider av psykiska men, så blev det blev klart för Abigail att det dagliga livet för 
dem, ensamma i huset, skulle bli omöjligt i fortsättningen. 

Bara tanken på trapporna fick henne att inse allt som skulle bli omöjligt för Tom. Så 
hon började leta efter alternativ - kanske en lägenhet för dem båda med tillgång till 
hemtjänst eller annan hjälp för Tom. Men tyvärr verkade det omöjligt att få snabbt, då 
väntetiden för ett bra boende var lång. Kommunen sa till henne att om det bara skulle 
ha varit för Tom hade det funnits en chans. Men Abigail kunde inte föreställa sig att 
lämna Tom ensam, eller att leva utan honom vid sin sida. 

Det var då hon träffade Ferdinand som var chef för ett privat boende som erbjöd 
tjänster utifrån individuella behov. När Ferdinand fick veta om Abigails olycka erbjöd 
han henne en uppgörelse: Om hon betalade honom 100 000 kr skulle han ordna en 
bostad. 

Å ena sidan var Abigail djupt chockad, eftersom hon visste att detta skulle innebära att 
nästan alla deras besparingar gick åt. Men å andra sidan kunde hon verkligen inte 
föreställa sig att vistas i det stora huset alldeles på egen hand och skicka Tom till ett 
omsorgsboende. 

Eftersom hon absolut inte visste vad hon skulle göra, berättade hon för sin dotter om 
sitt dilemma. Och dottern sade: ”Mamma du är gammal nog att fatta beslut på egen 
hand. Jag kan inte hjälpa dig med detta.” 

Så Abigail gick i hemlighet till banken för att ta ut 100 000 kr och överlämnade 
pengarna till chefen för det privata boendet. Och till slut flyttade de båda till den nya 
lägenheten, där de hade all den hjälp som behövdes och kunde leva och få en mycket 
lycklig tid tillsammans… 
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... Tills en dag då Abigail berättade för Tom vad hon hade gjort för att få lägenheten. 
Tom blev riktigt arg, eftersom han kände sig förrådd och för att Abigail hade ljugit för 
honom. Han körde ut Abigail och sa att han aldrig ville se henne mer. Abigail lämnade 
bostaden gråtande. 

Precis utanför dörren sprang hon in i Carl, som var Toms äldsta och bästa vän. När Carl 
såg Abigail frågade han varför hon grät - så Abigail berättade om lägenheten och också 
om Toms reaktion. 

Du måste veta att Carl faktiskt var Toms bästa vän, men att han också hade varit 
fruktansvärt kär i Abigail sedan de var barn. Men han hade aldrig berättat det för 
Abigail, och hon hade inte förstått. Nu insåg han att han hade en chans, och att det nog 
kunde vara den sista han skulle få. Han gick för att tala med Tom och de blev mycket 
osams. Deras vänskap avslutades. 

Abigail var jätteglad för att Carl hade stått upp för henne och kände att hennes heder 
hade återställts. Så hon fortsatte att leva lyckligt med Carl. 

Efter berättelsen 

1. Be deltagare att diskutera utifrån vilka värderingar de tror att var och en av 
karaktärerna agerade. Fråga varje grupp vad de kom fram till. 
2.Be sedan deltagare att rangordna karaktärerna utifrån vem som agerade mest rätt. 
Till exempel: Abigail kommer först eftersom hon agerade utifrån XXX, sedan kommer 
Carl eftersom XXX, osv. Fråga om det var lätt för dem att komma överens.  
3.Be varje grupp i tur och ordning att presentera sin lista. Skriv varje lista på tavlan när 
den presenteras. Försök att placera listorna bredvid varandra för att kunna jämföra 
resultat. 

Efter steg 3 kan du ställa följande frågor: 

• Vilka tankar väckte den här övningen hos deltagare?  

• Vilka paralleller kan de dra med sina arbetsplatser?  

• Varför uppfattar vi varandra på ett visst sätt?  

• Hur kan man lösa missförstånd?  

• Hur kan man lösa missförstånd om språket inte räcker till? 

 


