
Samtalsledarmaterial

om vi var ett företag
Kompletterande övning: Vilka vi är // Genom åren

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

Hur skulle deltagarna organisera sin verksamhet om man drev den som sitt 
eget företag, d v s som både ägare och verkställande ledning? Hur skulle 
ansvaret fördelas? Hur skulle deltagarna vilja att arbetet ska läggas upp? Vilken 
skillnad skulle det bli för brukarna och vilka önskemål skulle de troligen ha? 
Dessa är några av de frågor deltagarna får samtala kring genom att fylla i ett 
antal oavslutade meningar. 

tidsåtgång
» ca 30 min

instruktion
1. Dela in deltagarna i smågrupper om 3-5 personer.

2. Dela ut deltagarmaterialet, antingen ett ex till varje
smågrupp eller ett ex till varje deltagare så att de kan
förbereda sig individuellt innan smågruppssamtalet.

3. Låt smågrupperna samtala kring de oavslutade
meningarna. Uppmuntra dem att skriva in sina
formuleringar i dokumentet.

4. Låt respektive smågrupp berätta vad de kommit fram
till, med speciellt fokus på vad som skulle skilja deras
”egna” verksamhet från den nuvarande.

Summering
Avsluta med att samtala i storgrupp om vad som har 
varit gemensamt av det som lyfts fram av smågrupperna. 
Skulle något av det som lyfts fram vara möjligt att förverk-
liga inom nuvarande organisationsform? Vad skulle man i 
så fall vilja gå vidare med och hur? Det man kommer fram 
till kan skrivas in i en handlingsplan.

Deltagarmaterial

Om vi var ett företag

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

Kompletterande övning: Vilka vi är // Genom åren

Hur skulle vi organisera vår verksamhet om vi drev den som vårt 
eget företag, d v s som både ägare och verkställande ledning? Hur 
skulle ansvaret fördelas? Hur skulle vi vilja att arbetet ska läggas 
upp? Vilken skillnad skulle det bli för brukarna och vilka önskemål 
skulle de troligen ha? Dessa är några av de frågor vi ska samtala 
kring genom att fylla i ett antal oavslutade meningar.

• Som ledning skulle vi främst känna ansvar för att…

• Om jag vore vD/chef skulle jag tycka att mina medarbetare… 

• Om vi drev denna verksamhet som ett företag skulle det viktigaste vara att… 

• Det bästa för brukarna vore…

• för att vara konkurrenskraftiga, måste vi organisera oss så att… 

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet …

• riskbedömningsarbetet…

egna punkter:

• 

• 

• 

Deltagarmaterial

tiPS! Det gör inget om grupperna 
inte hinner gå igenom samtliga 
punkter på deltagarbladen. De tar 
de som känns bäst att svara på, 
helt enkelt. 

tiPS! Du och deltagarna kan 
säkert komma på fler oavslutade 
meningar. Se deltagarmaterialet 
som ett stöd. 


