
Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona

Hur ser brukarnas framtid ut och hur kan vi möta den? I den här övningen 
får deltagarna möjlighet att samtala kring detta.

Tidsåtgång
» Ca 30-40 minuter

Instruktion
1. Dela in arbetsgruppen i smågrupper om 3-5 personer.

2. Börja med att komma överens om vad ”framtiden”
innebär i denna övning. Är det 2, 5 eller 10 år eller
något annat som avses?

3. Be smågrupperna att samtala kring varje påstående
i deltagarmaterialet och ta ställning till hur det kan
bli i framtiden genom att kryssa i någon av rutorna
Troligt eller Inte troligt.

4. Varje smågrupp ska därefter välja ut de tre påståenden
som de bedömer är troligast att de ska inträffa i fram -
tiden. De tre  utvalda påståendena skrivs in längst ner
på deltagarmaterialet. Naturligtvis kan man formulera
egna påståenden i stället, om man tycker något
saknas bland de föreslagna.

Hur ser brukarnas framtid ut och hur kan vi möta den? I den här  övningen får vi 
möjlighet att samtala kring detta.
 Samtala kring varje påstående och ta ställning till om det kommer att bli så i 
framtiden genom att kryssa för Troligt eller Inte troligt. Därefter väljer vi ut de tre 
av påståendena som vi tror stämmer bäst in på framtiden och skriver in dessa 
längst ner vid 1, 2 och 3. Kommer vi på egna påståenden om framtiden som vi tror 
stämmer mycket bra med hur det kan bli, kan vi skriva in detta/dessa längst ner. 
Summering enligt samtalsledarens anvisningar.

Suntarbetsliv – parter för prevention  •  De fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta

Påståenden som stämmer 
bäst in på hur vi tror att det 
kommer att bli i framtiden:

Tiden per brukare blir allt kortare

Personalen får ett större ansvar

Personalgrupperna blir större

Att ha det bra på jobbet blir allt viktigare och mer  
tid och resurser läggs på att förbättra arbetsförhållandena

Brukaren får själv bestämma över hur de pengar han  
eller hon tilldelats ska fördelas

Kvaliteten på vården blir högre eftersom det  
finns en tillsynsmyndighet som granskar aktörerna  
på marknaden

Att vårda andra i sitt hem blir ett attraktivt och  
eftertraktat yrke

Ett större utbud av hushållsnära tjänster erbjuds

Tekniken för dokumentation och administration har  
utvecklats, vilket underlättar och besparar tid

Inte troligt
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Troligt

Deltagarmaterial
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Summering
Låt smågrupperna berätta hur deras samtal gått och vilka 
tre påståenden de valt ut.
 Därefter ska hela arbetsgruppen komma överens om 
tre påståenden ur alla de utvalda.
 Till sist samtalar hela arbetsgruppen om hur man på 
bästa sätt kan möta dessa tre bilder av framtiden. 

• Vad går att göra redan nu?
• Vad behöver göras på längre sikt?
• Behöver brukarna involveras och i så fall hur?
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