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1. Inledning
Den här metodguiden är för dig som vill förstå och få med användarnas perspektiv
i utvecklingen av idéer, projekt eller beslutsunderlag. Vi på Post- och telestyrelsen (PTS)
har tagit fram den därför att idéer och tjänster blir bättre om användarna får göra
sina röster hörda, och särskilt om de får vara med och tycka till.
Metodguiden består av tre separata guider – en för inkluderande intervjuer,
en för inkluderande gruppdiskussioner och en för inkluderande enkäter.
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Varför en metodguide om
inkluderande användardialoger?
PTS verkar för att alla i Sverige ska få tillgång till effektiva,
prisvärda och säkra kommunikationer. PTS arbetar också
för att öka den digitala delaktigheten så att alla kan använda
digitala kommunikationstjänster oavsett funktionsförmåga.
Funktionsförmågan kan variera och bero på funktionsnedsättning.
Även andra faktorer kan inverka på vårt sätt att fungera.
Till exempel vilken it-vana en person har, och i vilken situation
eller sinnesstämning en person befinner sig i. Alla är vi på ett
eller annat sätt beroende av eller har nytta av en användbar
och tillgänglig utformning.
PTS vill därför sprida kunskap om universell utformning,
det vill säga sådan utformning av produkter, miljöer, program
och tjänster som gör att de i största möjliga mån kan användas
av alla – utan behov av anpassning eller specialutformning.
För att arbeta med universell utformning behöver man
ha kunskap om många olika slags användare, med och
utan funktionsnedsättningar, i olika åldrar, med olika
kulturell bakgrund och med olika socioekonomiska
förutsättningar. Denna guide hjälper dig att planera och
genomföra inkluderande dialoger och ger tips om vad som är
särskilt viktigt att tänka på vid dialog med olika målgrupper.

1. Inledning
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Metodguiden baserar sig på erfarenheter från PTS egna
undersökningar med olika användargrupper, riktlinjer från
olika vägledande dokument och synpunkter från målgrupperna.
Metodguiden ska ses som ett levande dokument som kommer
att uppdateras med nya erfarenheter och lärdomar. Metodguiden
syftar också till att ge stöd i att genomföra användardialoger
där alla, oavsett kön, kan delta och påverka. Dessutom bidrar
guiden med hjälp i hur man kan arbeta strukturerat med
jämställdhetsperspektivet.
Kontakta gärna PTS om du har frågor eller förslag, via
anvandardialog@pts.se
Läs mer om PTS arbete för digital delaktighet
pts.se/digitaldelaktighet

SEK

Målgrupper

1. Inledning
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Metodguiden är baserad på erfarenheter
och lärdomar utifrån gruppdiskussioner med
följande målgrupper:

Vi inkluderar även lärdomar och erfarenheter från andra aktörer
som arbetat med följande målgrupp:
- personer som är nyanlända i Sverige

- personer med synnedsättning inklusive blinda personer
- personer med hörselnedsättning inklusive döva personer
- personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF)
- personer med medfödd eller förvärvad hjärnskada
- personer över 75 år
- personer med lindrig eller måttlig intellektuell
funktionsnedsättning

Viktigt att ha i åtanke är att de ovanstående målgrupperna
inte är homogena utan består av individer som har olika
erfarenheter och förutsättningar. Personerna kan exempelvis
ha olika bakgrund vad gäller kön, socioekonomi, utbildning,
ålder och boendeort.

Hur ska metodguiden
användas?
Guiden riktar sig till dig som har ambitionen att genomföra
inkluderande gruppdiskussioner. De målgruppsanpassade
riktlinjerna innehåller tips om hur du kan arbeta för att
öka inkluderingen hos äldre, för personer med olika
funktionsnedsättningar och för nyanlända.
I kapitel 2 finns en checklista där du kan bocka av varje
genomfört steg. Kapitel 3 innehåller steg-för-steginformation om hur du genomför gruppintervjuer. Kapitlet
avslutas med målgruppsanpassade tips. I kapitel 4 hittar
du källorna som vi använt om du vill fördjupa dig mer
i frågorna om tillgänglighet.

1. Inledning
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Riktlinjer som berör äldre personer och personer med
funktionsnedsättningar är baserade på erfarenheter och
lärdomar från PTS arbete. Riktlinjerna för att inkludera
nyanlända är främst baserade på andra aktörers
erfarenheter och lärdomar.

Att bygga ett förtroende
hos målgruppen
Det är viktigt att målgruppen känner förtroende om vi ska
kunna genomföra gruppdiskussioner på ett bra sätt. Tänk
på att vissa grupper i samhället kan känna låg tillit till offentliga
aktörer som kommuner och myndigheter, vilket kan bero på
tidigare negativa erfarenheter.
För att skapa förtroende hos målgruppen är det viktigt att
vi arbetar med så kallade förtroendeskapande aktiviteter.
Det handlar om att vårda relationen med målgruppen under
en längre tid och inte enbart i samband med att dialogen
ska genomföras. Förtroendeskapande aktiviteter innebär
bland annat:
- Att vi skapar relationer med nyckelpersoner som i sin tur
har stort förtroende hos målgruppen. Nyckelpersonerna
kan fungera som rådgivare eller som en ingång till de vi
vill nå. Det kan till exempel handla om en representant för
enfunktionshinderorganisation eller en föreståndare på
ett äldreboende.

1. Inledning
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- Att vi arbetar transparent. Respondenterna ska förstå vilket
syfte och mål vi har med dialogen samt hur resultatet ska
användas. Det ska också framgå i vilken utsträckning det är
möjligt för respondenterna att påverka det aktuella ämnet.

- Att vi tar hänsyn till olika förutsättningar. Det är viktigt att
ge respondenterna tillräckligt med tid och utrymme för att
framföra sina åsikter. En person med en förvärvad hjärnskada
kan till exempel behöva extra tid på sig att svara.

- Att vi förhåller oss neutrala. Ibland behövs en stödperson som
hjälper deltagaren att besvara enkäten. Stödpersonen ska inte
låta sina egna värderingar påverka dialogen. Neutraliteten är
en förutsättning för att respondenterna ska känna sig trygga
och kunna dela med sig av sina synpunkter och åsikter.

- Att vi förklarar vad resultatet kommer att användas
till. En noggrann återkoppling skapar tillit vilket i sin
tur ökar chansen för att personer vill delta i framtida
gruppdiskussioner.

2. Checklista för gruppdiskussioner
Det här kapitlet innehåller en checklista med punkter som du kan följa och bocka av när du
ska planera och genomföra en gruppdiskussion. Syftet är att ge dig en överskådlig bild av
arbetsgången och arbetsmomenten.
Det är viktigt att notera att alla punkter inte är relevanta för alla gruppdiskussioner.
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Checklista
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Har du kunskap om den berörda målgruppen eller målgrupperna?

Vid behov, har du beställt ett slumpmässigt urval?

Beaktar du jämställdhetsperspektivet i dialogerna?

Har du kontaktat relevanta nyckelaktörer i god tid för eventuell
hjälp med rekrytering?

Har du anlitat extern kompetens om kunskap inte finns internt?

Har du utformat en rekryteringsguide?

Har du bestämt urval för gruppdiskussionen?

Har du påbörjat rekryteringen av deltagare minst två veckor innan du
ska genomföra gruppdiskussionen?

Har du bestämt datum och tid för gruppdiskussionen?

Har du skickat en bekräftelse med information om gruppdiskussionen
i lämplig kanal för deltagarna?

Har du bokat en tillgänglig lokal? Och finns det möjlighet att spela in där?

Har deltagarna gett sitt samtycke till att du behandlar deras personuppgifter
i samband med gruppdiskussionen?

Har du bestämt ersättning för gruppdiskussionen?

Har deltagarna fått en påminnelse dagen innan gruppdiskussionen i lämplig kanal?

Har du genomfört en målgruppsanalys innan du påbörjade rekryteringen?

Har du utformat en diskussionsguide?

Har du utformat en plan för rekryteringen?

Vid behov, har intressenter med kunskap om ämnet fått möjlighet att komma med
input till diskussionsguiden?

2. Checklista för gruppdiskussioner

Checklista
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Har du eller moderatorn/moderatorerna läst in sig på diskussionsämnet
och gått igenom diskussionsguiden?

Har du informerat deltagarna om deras anonymitet och
behandlingen av deras personuppgifter?

Har du beställt mat/fika och dryck till gruppdiskussionen?

Har du informerat deltagarna om vilka förväntningar du har på gruppdiskussionen?

Har du testat eventuell teknik i god tid innan gruppdiskussionen startar?

Är eventuell rekvisita tillgänglig för alla deltagare?

Är du eller den ansvarige tillgänglig för eventuella frågor från
deltagare eller återbud?

Har du skrivit upp förnamn och bordsplacering för att kunna tilltala deltagarna vid namn?

Vid behov, har du satt upp informationslappar för att vägleda
deltagarna till gruppdiskussionslokalen?

Håller du eller den ansvarige tiden för respektive diskussionspunkt?

Vid behov, möter du eller ansvarig upp deltagare vid exempelvis busstation eller bil?

Har du avsatt tid på slutet av gruppdiskussionen för eventuella tillägg från deltagarna?

Prickar du av personer på en deltagarlista när de anländer till lokalen?

Vid avslut, har du informerat deltagarna om eventuell möjlighet att ta del av
resultatet från gruppdiskussionen?

Startar du gruppdiskussionen på utsatt tid?

Vid avslut, får deltagarna ersättning som tack för deltagande?
Har du informerat deltagarna om vilken form av ersättning som ges?

Har du informerat deltagarna om syfte och mål med gruppdiskussionen?

Vid behov, får deltagarna hjälp att ta sig hem efter gruppdiskussionen?

2. Checklista för gruppdiskussioner

Checklista
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Moderatorns roll och egenskaper
Vid inspelning, har du transkriberat gruppdiskussionen?

Skapar du ett förtroende och engagemang hos deltagarna?

Har du analyserat diskussionen?

Styr du diskussionen utan att ta plats på deltagarnas bekostnad?

Har du sammanställt kompletterande kommentarer efter gruppdiskussionen?

Ställer du relevanta följdfrågor?

Är allt material från gruppdiskussionen anonymiserat?

Kan du prioritera vilka frågor som är viktigast att få svar på och vilka som kan
strykas om du inte hinner med?

Har du raderat samtliga deltagares personuppgifter efter att undersökningen är klar?

Tilltalar du deltagarna vid namn?
Är du neutral under diskussionen?
Är du närvarande och lyssnar aktivt på deltagarna?
Ser du till att alla deltagarna får komma till tals och att det blir en jämn balans i gruppen?

2. Checklista för gruppdiskussioner

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
Gruppdiskussioner är en kvalitativ metod som du använder för att låta personer
diskutera ett visst ämne eller frågeställning tillsammans. Diskussionerna är en form
av samtal där gruppdynamiken mellan deltagarna kan skapa nya reflektioner som
annars inte skulle komma fram genom enskilda intervjuer. Gruppdiskussioner
används också med fördel när du vill identifiera relevanta frågeområden
hos en viss målgrupp.
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Förberedelser

13

1. Förkunskaper hos de dialogansvariga

3. Urval

4. Lokal

Du som ska genomföra gruppdiskussionen bör ha kunskap
om de medverkande målgrupperna. Du bör också ha
tillräcklig kunskap för att kunna genomföra dialogerna
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Bestäm urvalet av personer utifrån syfte och mål.
Vilka faktorer ska styra urvalet?
- Fundera på vilken spridning som behövs bland deltagarna
för att du ska kunna säkerställa en god representation
utifrån till exempel kön och ålder.
- Fundera på hur många deltagare som behövs.
4-12 deltagare är ett vanligt antal. Tänk på att gruppens
storlek påverkar hur stort utrymme varje deltagare får
i diskussionen.
- Bestäm om urvalet ska vara en redan befintlig grupp
eller om du vill skapa en ny gruppkonstellation.

Bestäm en lämplig lokal. Ta hänsyn till deltagarnas behov
av tillgänglighet.

Saknas ovanstående kunskap internt i verksamheten bör
extern kompetens anlitas.

2. Syfte och mål
Formulera ett tydligt syfte och mål med dialogen och fundera på
vilken information du behöver få ut.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Se till att det går att spela in diskussionen. Det är en fördel
om det finns ett angränsande betraktarrum så att man kan
följa diskussionen i realtid.
Placera ut stolar i lokalen så att deltagarna sätter sig nära
varandra. Vid små gruppdiskussioner finns nämligen risken
att man placerar sig långt ifrån varandra.
Tänk på att det kan vara viktigt var lokalen ligger. Det är
viktigt att deltagarna känner sig bekväma i miljön. Ett tips är
att genomföra gruppdiskussionen i anslutning till en annan
aktivitet och plats.

Förberedelser
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5. Datum och tidpunkt

6. Ersättning

Bestäm datum och tid för gruppdiskussionen. Tänk på att
många är sysselsatta dagtid vilket ofta gör det lämpligt att
genomföra diskussionen på kvällen. Längden på diskussionen
anpassar du efter syftet och målgruppens förutsättningar
men bör vara max två timmar.

Ett presentkort på minst 400 kronor brukar vara en lämplig
ersättning för 1,5 timmes gruppdiskussion.

Fundera även på om det finns begränsningar för att delta.
Till exempel om deltagare har barn som inte kan lämnas
ensamma hemma. Då är det bra om det är möjligt att ta
med barnen till lokalen.

Om du ger bort digitala presentkort, erbjud dig att hjälpa
deltagarna att hantera dem.
Om det finns ekonomiska begränsningar för någon att delta,
är ett alternativ att erbjuda ekonomisk ersättning för resan
till och från lokalen.

7. Rekrytering
Inför rekryteringen är det viktigt att du genomför en
målgruppanalys för att kartlägga målgruppen.
Bra frågor att ställa sig är:
- Hur ser målgruppen ut?
- Vilka rekryteringskanaler ska jag använda för att
nå ut till målgruppen?
- Vilka personer kan vara svåra att rekrytera?
Vad behöver jag göra för att nå dessa?
- Hur säkerställer jag ett representativt urval utifrån
till exempel kön och ålder?

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Utforma en plan för hur du ska rekrytera deltagare.
Prioritera de du bedömer svårast att rekrytera först.
Påbörja själva rekryteringen minst två veckor innan du ska
genomföra gruppdiskussionen. Exakt hur du går tillväga beror
på om du vill rekrytera från en redan befintlig grupp eller inte.
Vid slumpmässig rekrytering gör du en beställning på ett
slumpmässigt urval. Hur stort urvalsunderlaget ska vara
(antal poster) beror på storleken på gruppdiskussionen och
hur ”svårrekryterad” du bedömer att målgruppen är.
Oavsett storlek på gruppdiskussionen är det bra att
överrekrytera eftersom det vanligtvis blir något eller
några återbud.
Utforma en rekryteringsguide med frågor för att försäkra
dig om att du når rätt personer från urvalet.

Förberedelser
Om du inte kan genomföra ett slumpmässigt urval, till
exempel om individdatan i rekryteringsguiden är bristfällig,
rekommenderar vi att du istället rekryterar via nyckelaktörer
med stora nätverk.
Tänk på att många nyckelaktörer som organisationer och
föreningar har begränsat med tid och inte alltid kan hjälpa
till med rekrytering.
- Kontakta nyckelaktörer i god tid så att de hinner förbereda
sig för att eventuellt hjälpa till.
- Ofta är det mest effektivt att rekrytera genom lokalt
förankrade aktörer som har nära kontakt med sitt nätverk.
Det är också viktigt att du annonserar i lämpliga medier
eftersom alla inte nås av information som organisationerna delar.
Annonser i papperstidningar eller på anslagstavlor är
ett bra alternativ för att nå dem som inte är aktiva på
sociala medier.
En värdefull möjlighet är att informera om gruppdiskussionerna i
samband med någon aktivitet där personer ur målgruppen redan
deltar. Då finns det dessutom möjlighet för potentiella deltagare
att ställa frågor direkt till dig som dialogansvarig.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
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8. Information vid rekrytering
Du som rekryterar bör informera om ämnet för gruppdiskussionen,
när och var gruppdiskussionen ska genomföras, vem som ska
genomföra den och vilken ersättning deltagarna kommer att få.
Det är också viktigt att du informerar om hur deltagarnas
personuppgifter kommer att hanteras. Förklara vad
personuppgifterna ska användas till, hur länge du kommer
behålla uppgifterna, när de kommer att raderas, samt vilken
gallringspolicy som gäller.

Kom ihåg att deltagarna måste samtycka till behandlingen av
personuppgifterna. Du ska också informera att de när som helst
kan dra tillbaka sitt samtycke och hur de i sådana fall ska gå tillväga.
Annan information som är viktig att förmedla:
- Om det finns möjlighet att få teckenspråkstolk, hörselslinga,
logoped eller annat stöd under gruppdiskussionen.
- Om det finns möjlighet att få barnvakt.

Förberedelser
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9. Bekräftelse och påminnelse

10. Diskussionsguide

11. Moderatorernas förberedelser

Efter rekryteringen bör du skicka ett bekräftelsemejl med
liknande information som du gav i samband med rekryteringen:
ämne, tid, datum, adress med vägbeskrivning, vem som är
gruppdiskussionsansvarig, kontaktuppgifter och information
om ersättning. Intervjupersonerna ska även få information om
vem de ska kontakta vid eventuellt återbud och vid andra frågor.

Diskussionsguiden kan du börja utforma i samband med att
rekryteringen startar. Strukturen på diskussionsguiden kan se
ut såhär:
- Introduktion – presentation av ämne och ramar
för gruppdiskussionen
- Öppningsfrågor – deltagarpresentation och bakgrundsfrågor
för att ”värma upp” gruppen
- Kärnfrågor – centrala frågeställningar med koppling till syftet
- Avslutande frågor – fånga upp övriga frågor som inte
tagits upp, be deltagare sammanfatta sina tankar om ämnet
(Vad är viktigast? Vilken är den största utmaningen? o.s.v.)
- Moderatorn summerar diskussionen

Som moderator är det viktigt att du är inläst på ämnet för
att kunna utforma en bra diskussionsguide och att du är väl
förberedd inför själva gruppdiskussionen. Avvara därför tid till
research om det behövs.

Du bör även skicka ut påminnelsemejl dagen före diskussionen
äger rum. Påminnelsemejlet bör innehålla samma information
som bekräftelsemejlet.
För vissa målgrupper kan det vara lämpligare att få bekräftelsen
via telefon, sms eller post. Fråga redan vid rekryteringen hur
personer vill få sin bekräftelse.

12. Mat och dryck
Om mat och dryck ska serveras, beställ det i god tid.

Vid behov, involvera någon med god kunskap i ämnet som
kan ge synpunkter på guiden.
Fundera på vilken förkunskap som krävs hos deltagarna
för att de ska förstå diskussionsfrågorna:
- Hur långa formuleringar kan jag använda?
- Vilka begrepp kan jag använda?

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Förutom kunskap om dialogämnet är det viktigt att du känner till
målgruppens förutsättningar och vilka behov de har i samband
med diskussionen.

Fråga deltagarna om eventuella allergier eller särskilda
matpreferenser vid rekryteringen.

Förberedelser

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
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13. Sista förberedelser innan gruppdiskussion

14. Välkomna gruppdiskussionens deltagare

Gå igenom tekniken i god tid inför diskussionen.
Se till att inspelningsutrustning, betraktarskärm och annan
eventuell teknik fungerar som den ska.

Se till att någon välkomnar deltagarna när de anländer till lokalen.
Det är viktigt att deltagarna får ett bra första intryck och att
de känner sig bekväma.

Ha en löpande dialog med den som rekryterat deltagare
i fall det kommer återbud eller dyker upp frågor.

Bocka av personer på en deltagarlista för att hålla koll på vilka
som har kommit och om det är några som inte dykt upp.

Vid behov kan du sätta upp informationslappar för att
deltagarna ska hitta till rätt lokal.

Var beredd på att möta upp deltagare. Vissa kan behöva
hjälp från till exempel tunnelbana eller bil. Se till att någon
tar ansvar för detta och att deltagarna har tillgång till hens
kontaktuppgifter.

Genomförande
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1. När gruppdiskussionen startar

2. Praktisk information

4. Disposition av tid

Starta gruppdiskussionen på utsatt tid. Vi avråder från att
du låter sena deltagare ansluta eftersom att det kan störa
gruppdynamiken. Utgångspunkten bör alltid vara att man
prioriterar de personer som kommer i tid framför de som
är försenade. Bestäm i arbetsgruppen hur ni ska hantera
sena ankomster.

Det kan vara bra att öppna lokalen en stund i förväg. Många
uppskattar att få chansen att prata och socialisera innan
gruppdiskussionen börjar, vilket dessutom kan skapa större
trygghet i gruppen. Ett tips är att bjuda på fika.

Se till att hålla tiden vid varje diskussionspunkt för att hinna
med alla frågor.

Informera deltagarna i förväg vad som gäller angående
förseningar. Finns det möjlighet att dyka upp senare ska
detta vara överenskommet med deltagarna.

När diskussionen börjar bör du tydligt informera deltagarna om
syftet och målet med dialogen. Också hur diskussion kommer att
gå till rent praktiskt, att alla är anonyma, att diskussionen spelas
in samt om det finns en betraktare i ett annat rum. Säkerställ att
du har deltagarnas samtycke till att spela in diskussionen innan
du sätter på inspelningsutrustningen. Informera också om att
inspelningen kommer att raderas direkt efter transkriberingen.

3. Rekvisita under gruppdiskussion
Olle

Vissa frågor kan du behöva förtydliga med hjälp av bilder,
text, film eller annan rekvisita. I sådana fall är det viktigt att
illustrationen är genomtänkt, synlig och tydlig så att deltagarna
kan ta till sig den på ett effektivt sätt. Det kan till exempel handla
om att texta filmsekvenser eller att syntolka bilder.
Det är viktigt är att du som moderator vet vad deltagarna heter.
Gör en karta över bordsplaceringen med deltagarnas namn.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Avvara tid till slutet så att du kan fånga upp åsikter som
deltagare funderat över under diskussionens gång men
som inte hunnit komma fram tidigare.
Möjliggör så att även uppdragsgivaren kan komma
med ytterligare frågor och tillägg den sista tiden av
gruppdiskussionen.
Om det är möjligt för deltagarna att ta del av resultatet
(i de fall resultatet ska offentliggöras) eller om deltagarna
kan komplettera med ytterligare tankar i efterhand, så kan
du avvara någon minut extra på slutet för att informera om
hur deltagarna ska gå tillväga.

Genomförande
5. Moderatorernas roll och egenskaper
Två diskussionsledare, moderatorerna, styr diskussionen men
de bör samtidigt ha en tillbakadragen roll i samtalet. Du som
moderator ska skapa engagemang, förståelse och förtroende.
Det är viktigt att deltagarna upplever att du är närvarande
under dialogen och att du aktivt lyssnar på vad de säger.
Du bör vara väl inläst på ämnet för att kunna avgöra vad som
är viktigt och för att kunna ställa relevanta följdfrågor.
Det centrala är att du får svar på de viktigaste frågeställningarna
(som du bestämt före gruppdiskussionen i samråd med
eventuell uppdragsgivare). Hur diskussionen leder dit kan
variera beroende på grupp. Det är därför viktigt att du vågar
låta det bli tyst ibland, följer diskussionen dit den leder, är lyhörd,
tålmodig och inte jättestrikt med att exakt varje delfråga
måste besvaras.
Ha koll på vad deltagarna heter och tilltala dem med namn.
Använd bordsplaceringen som stöd.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
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I alla gruppdiskussioner finns det aktiva och mindre aktiva
deltagare. Att man är mindre aktiv kan bero på att man känner
sig obekväm att tala inför grupp eller att man känner sig osäker
på ämnet. Se därför till att alla deltagare får möjlighet att
delta i diskussionen på lika villkor. Det kan till exempel innebära
att du går in och fördelar ordet om en eller några av deltagarna
tar mer utrymme i samtalet än andra.
Det är viktigt att du förhåller dig neutral under diskussionen.
Det innebär att du inte tar parti för någon specifik deltagare eller
lyfter fram någon på bekostnad av någon annan.
Om det behövs så kan du bestämma att deltagarna ska räcka
upp handen när de vill säga någonting, alternativt säga sitt namn
om deltagarna har en synnedsättning. På så sätt kan du få bättre
kontroll över diskussionen.
För vissa grupper kan det vara värdefullt att ha några
”bordet runt” - frågor där alla får besvara en specifik fråga
i tur och ordning.

Överväg att samla in synpunkter på olika sätt under diskussionen.
Till exempel genom att ha med skriftliga uppgifter.
I vissa fall kan konflikter uppstå mellan deltagarna som inte
bidrar till en konstruktiv diskussion. Som moderator är det
då viktigt att du går in och avstyr konflikten samt informerar
deltagarna om att om det är viktigt att alla bidrar till ett gott
samtalsklimat.
Vid eventuella känsloutbrott är det viktigt att du är
tillmötesgående och lyhörd angående orsaken bakom.
Det kan till exempel bero på att någon känner osäkerhet
kring ämnet eller upplever att man inte får ta plats i
diskussionen. Som vi beskrivit i de ovanstående punkterna
finns det flera åtgärder som du kan vidta för att skapa en
bättre balans bland deltagarna. Vid osäkerheter kring ämnet
kan det vara bra om du förtydligar frågorna.

Efterarbete
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1. Gruppdiskussionens avslutning

3. Analys

5. Radera personuppgifter

Efter gruppdiskussionen ska deltagarna få någon form av ersättning.

Analysera det transkriberade materialet för att hitta eventuella
likheter och/eller skillnader mellan och inom olika målgrupper.

Efter att uppdragsgivaren fått den slutgiltiga rapporten
ska du radera transkriberingen och all data om deltagarna.
Följ dataskyddsförordningen, GDPR.

För de som har svårt att ta sig hem själva är det viktigt att du
bistår med hjälp och säkerställer att alla tar sig hem som de ska.
- Se till att de som behöver färdtjänst har bokat den och att
färdtjänsten hämtar upp dem.
- Vad beredd på att följa med de som behöver hjälp till
tunnelbana, buss eller annat färdmedel.

2. Transkribering
Efter gruppdiskussionen ska du transkribera allt inspelat
material. Hur detaljerad transkriberingen bör vara beror på
vilket typ av material som du behöver för analysen.

Kartlägg återkommande värderingar, åsikter och attityder för att
skapa en bild av vad deltagarna tycker. Specifika synpunkter är
ofta viktigare än vaga.
Samla in eventuella kompletteringar från deltagarna och låt även
det ingå i analysunderlaget.

4. Rapport
Slutligen, skriv en rapport utifrån resultatet från
gruppdiskussionerna. Rapporten kan till exempel innehålla
övergripande resultat från olika diskussionspunkter, citat,
rekommendationer och förbättringsförslag.
I rapporten är det viktigt att du tänker på anonymiteten och att
du inte använder citat som riskerar att röja deltagarnas identitet.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Tidslinje för genomförande av
användardialog med gruppdiskussioner
Om du ska genomföra en användardialog med gruppdiskussioner
som metod behöver du vanligtvis en totaltid på sex veckor, från
projektstart till leverans av rapport. Exakt hur lång tid det tar
beror på omfattningen av undersökningen. Tidslinjen nedan
redogör för huvudaktiviteterna under projektprocessen.
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Vecka 1 och 2

Vecka 5

avsätter du för att formulera mål och syfte, fastställa
urval samt utforma rekryteringsunderlag. Ta tidigt kontakt
med funktionshinderorganisationer om du behöver hjälp
med rekryteringen.

genomför du gruppdiskussionen och transkriberar det
inspelade materialet.

Vecka 3 och 4

analyserar du diskussionsmaterialet och skriver en rapport som
du slutligen levererar cirka 1,5 vecka efter att gruppdiskussionen
genomförts.

genomför du rekryteringen av deltagare. Parallellt med
rekryteringen tar du också fram diskussionsguide, bokar
eventuellt in tolk eller logoped samt andra hjälpmedel.

Mål och syfte

Urval

Val av lokal, tid
och datum

Rekryteringsunderlag

Ev. kontakt med
nyckelaktörer för hjälp
med rekrytering

Vecka 1

Diskussionsguide
Rekrytering
starter

Vecka 2

Analys och
rapport

Fokusgrupper
Boka ev. tolk
eller logoped

Vecka 3

Vecka 6

Vecka 4

Leverans
rapport

Transkribering

Vecka 5

Vecka 6
*Datainsamlingsperiodens längd beror på vilken enkätmetod som används.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Målgruppsanpassade tips
1. Personer med neuropsykiatriska 		
funktionsnedsättningar (NPF)
NPF är en samlingsbenämning på ett antal psykiatriska
diagnoser, som t.ex. ADHD och Autism spektrum. Personer
med NPF kan ha olika kognitiva svårigheter, som t.ex.
inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, samt
svårigheter med att reglera sin aktivitetsnivå.
Var medveten om att valet av gruppstorlek kommer att påverka
vilka som kommer att vilja delta. Större gruppdiskussioner kan
vara avskräckande för personer som har svårigheter med
samspelet med andra människor. Större grupper kan också
hämma deras möjligheter att delta aktivt i diskussionen.
Informera därför om gruppstorleken redan när du rekryterar
så säkerställer du att deltagarna känner sig bekväma.
Informera om gruppdiskussionens upplägg och vilka
ämnen som diskussionen kommer att ha. För personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och
Autism är det dessutom viktigt när de får tillgång till information.
Att inte få tillräckligt med information om premisserna före
diskussionen kan skapa otrygghet och stress. Glöm inte att
informera om att det går bra att kontakta er ansvariga om
man har frågor.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

För personer med nedsatt minne är det extra viktigt att du
påminner om när gruppdiskussionen ska äga rum. Påminn
gärna både skriftligen och via telefon.
För personer med nedsatt koncentrationsförmåga kan det
vara påfrestande att sitta still under en längre tid och behålla
fokus under diskussionen. Det är därför bra om du lägger in
en paus halvvägs igenom diskussionen så att deltagarna kan
gå ut ur rummet en stund. Myndigheten för delaktighet
rekommenderar att ta paus var 45:e minut för möten och
andra sammankomster.
För personer med nedsatt minne är det viktigt att
du påminner om vilka frågor som ska diskuteras:
- Skriv upp diskussionsämnena någonstans där de
är synliga för deltagarna
- Påminn om vilket upplägg diskussionen har,
tid för paus samt när diskussionen ska vara klar
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2. Personer över 75 år
Vid rekryteringen är det viktigt att du använder kanaler som når
de som inte är digitalt aktiva. Till exempel genom att annonsera
i en papperstidning eller i möteslokaler för pensionärsföreningar.
Se till att deltagare som inte är digitalt aktiva får bekräftelse och
påminnelse om gruppdiskussionen via post eller telefon.

Målgruppsanpassade tips
3. Personer med hörselnedsättning
inklusive döva personer
Personer med lätt till måttlig hörselnedsättning kan t.ex. ha
svårigheter med att höra vissa typer av ljud, medan en person
med grav hörselnedsättning knappt hör några ljud alls. Det är
inte ovanligt att personer med grav hörselnedsättning eller
dövhet har teckenspråk som sitt förstaspråk.
Med större gruppdiskussioner ökar risken för att personer talar
i mun på varandra. Därför kan större grupper göra det svårare
för personer med nedsatt hörsel att uppfatta allt som sägs.

Boka en lokal med inbyggd hörslinga eller använd en portabel.
Det måste också finnas mikrofoner nära varje deltagare så att
alla enkelt och snabbt både kan komma till tals och höras.

Ska du använda hjälpmedel som portabel hörslinga ska
du instruera deltagarna hur i den ska användas innan
gruppdiskussionen drar igång.

Om deltagare behöver hjälp av en hörslinga är det viktigt att
du bokar en i god tid (om det inte finns i lokalen). Kolla med
deltagarna vilken hörslinga som fungerar till deras hörapparater.

Om en eller flera stödpersoner medverkar (tolk, logoped etc.)
ska du klargöra deras roller för deltagarna.

Boka skrivtolk eller teckenspråkstolk i god tid (om behov finns).
Är du sent ute riskerar du att inte få tag i någon tolk.
Det är viktigt att du stämmer av vilken typ av tolk som ska
bokas: tolk för tecken som stöd eller en teckenspråkstolk.
Det är viktigt att tolken anländer till lokalen innan deltagarna
kommer dit.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
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Som moderator är det viktigt att du alltid för dialogen direkt
med deltagarna och inte med en eventuell tolk. Håll ögonkontakt
med deltagarna och inte med tolken.
Om döva personer deltar är det bra om du informerar att
deltagarna ska räcka upp handen när de vill säga något.
På så sätt kan alla få bättre kontakt med dig som moderator
och risken minskar för att deltagarna pratar i mun på varandra.

Målgruppsanpassade tips
4. Personer med synnedsättning
inklusive blinda personer
Personer med lindrig till måttlig synnedsättning har ofta
synrester, vilket innebär att de bl.a. kan ha svårt att uppfatta
detaljer eller färger. För personer med grav synnedsättning kan
det vara svårt att läsa utan hjälpmedel och för blinda personer
är hjälpmedel ett måste för att kunna läsa.
För att nå ut till personer med nedsatt syn är det viktigt att du
bland annat annonserar via tidningar som ges ut som taltidningar.
Vid rekryteringen, informera om att ni som är ansvariga bistår
med ledsagning om det behövs. Det kan till exempel innebära att
du möter upp personer vid närmaste tunnelbanestation eller vid
bilen. Var tydlig med den här informationen så minskar risken för
att personer tackar nej på grund av otrygghet.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Använd gärna olika typer av diskussionsunderlag i
gruppdiskussionen, men tänk på att alla ska kunna ta del av
innehållet. Att tillgängliggöra underlag kan till exempel betyda
att du förstorar upp information eller anpassar kontraster och
format för illustrationer. Det kan också innebära att du skickar
underlag via mejl i förväg. Se till att det är i ett format som
är tillgängligt och läsbart med skärmläsarprogram.
Det är viktigt att du som moderator tilltalar deltagarna vid
namn. Inledningsvis kan du även uppmana deltagarna att säga
sitt namn varje gång de ska prata, eftersom det kan underlätta
för andra att uppfatta vem som säger vad.
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Målgruppsanpassade tips
5. Personer med medfödd
eller förvärvad hjärnskada
En hjärnskada kan ge besvär som minnes- och koncentrationssvårigheter, mental trötthet, sämre motorik, förlamning, samt
tal- och språksvårigheter. Bland de vanligaste orsakerna till
förvärvad hjärnskada är stroke. Personer med en hjärnskada
kan uppleva en eller flera svårigheter och det kan skilja sig
mycket åt hur stora svårigheterna är.
Det är viktigt att du väljer en lokal som är tillgänglig för
personer med fysiska funktionsnedsättningar. Tänk på att
tillgängligheten från gatan måste vara god om de ska kunna
komma till lokalen. För att fördjupa dig mer om rekommendationer
kring fysisk tillgänglighet, läs Myndigheten för delaktighets
rapport ”Riv hindren”.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
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Om det är möjligt är det bra om du genomför diskussionen på
en bekant plats för deltagarna, till exempel i en föreningslokal
där de känner sig bekväma.

För personer som har svårt att minnas är det extra viktigt
att du påminner om gruppdiskussionen. Helst både
skriftligen och via telefon.

Lokalen bör vara avskalad, utan för mycket distraktioner,
ljud och starkt ljus. Genom att anpassa lokalen skapar du bättre
förutsättningar för personer med hjärntrötthet att hålla fokus
och orka följa med i samtalet.

Det är bra om du ger deltagarna tillgång till diskussionsfrågorna
i förväg för att de i god tid ska få möjlighet att fundera kring
frågeställningarna.

Det är viktigt att du väljer rätt tidpunkt. Personer med hjärnskador
kan ofta bli tröttare sent på dagen vilket gör att det passar bättre
att hålla gruppdiskussionen på förmiddagen eller tidig eftermiddag.
Förmågan att kommunicera kan skilja sig mycket åt inom
målgruppen. För att inte riskera att någon tar över i diskussionen
bör du därför utforma gruppen med hänsyn till deltagarnas olika
förmågor att uttrycka sig. Kontakta en daglig verksamhet eller
liknande om du behöver hjälp att sätta ihop en grupp.

Undvik rekvisita som deltagare förväntas greppa eller lyfta
då många kan ha fysiska eller motoriska svårigheter.
Vid behov ska du eller någon annan hjälpa till att ställa i
ordning mat och dryck vid deltagarnas platser.
Anpassa tiden under gruppdiskussionen efter deltagarnas behov.
Möjliggör för kortare sessioner med flera pauser om det behövs.
Tydliggör för deltagarna i början av diskussionen att det inte är
ett krav att besvara alla frågor. Undvik också att rikta alltför många
frågor till specifika individer. Riktade frågor kan öka stressen
som i sin tur kan påverka talförmågan negativt.

Målgruppsanpassade tips
För personer med talsvårigheter kan det underlätta att diskutera
frågorna i grupp, eftersom deltagarna hjälper till att inspirera och
avlasta varandra i samtalet.
Som moderator bör du då och då fråga deltagarna om de förstått
frågorna samt erbjuda dig att tydliggöra frågor om det behövs.
Nämn också att deltagarna själva när som helst kan be dig att
upprepa eller förtydliga frågor.
För många kan det vara svårt att förstå och följa med i längre
resonemang. Det är därför bra om du försöker formulera
frågorna kortfattat.
Ta hjälp av en logoped när du utformar diskussionsguiden
för att säkerställa att frågorna är formulerade på ett
tillgängligt sätt.
För personer med minnessvårigheter är det viktigt
att du påminner om vilka frågor som diskuteras:
Skriv upp diskussionsämnena någonstans där de syns.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Påminn deltagarna om vilket upplägg diskussionen har,
när det är paus samt när diskussionen ska vara klar.
För att förtydliga och konkretisera frågor kan du använda dig
av bildstöd eller video. Detta kan till exempel underlätta för
personer med språksvårigheter eller personer med kognitiva
svårigheter till följd av hjärnskada.
Säkerställ att det finns flera redskap på plats som deltagarna
kan använda för att kommunicera. Till exempel bildstöd eller
papper och penna.
En del personer kan ha behov av en stödperson för att uttrycka
sig. Det kan till exempel vara en personlig assistent som sitter
med under diskussionen och som stöttar när det behövs.
Ifall logopeder eller andra stödpersoner ska delta under
diskussionen är det viktigt att du klargör deras roll för
deltagarna.
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Målgruppsanpassade tips
6. Personer med lindrig och måttlig
intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Undvik rekvisita som deltagare förväntas greppa eller lyfta då
många kan ha fysiska eller motoriska svårigheter.

Personer med IF kan ha svårt för att bl.a. hålla många saker i
minnet samtidigt, komma ihåg samt tolka och använda information.
Målgruppen är heterogen, vilket innebär att behovet av stöd och
hjälpmedel kan variera. Det kan ibland behövas alternativa sätt att
kommunicera, t.ex. med bilder eller tecken.

Är det möjligt så är det bra om du genomför diskussionen på
en plats som deltagarna är bekanta med, till exempel i en
föreningslokal där de känner sig bekväma.

Var ute i god tid med information kring upplägget och ämnena
för gruppdiskussionen. Deltagarna bör få chansen att i god tid
kunna fundera över frågorna och diskutera dem tillsammans
med eventuell stödperson.
Kräv inte läs- och skrivkunnighet hos deltagarna.
Det är bra om du skickar med bilder eller videos där
moderatorerna presenteras. Skicka även med bilder eller
videos på lokalen om den är okänd för deltagarna.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
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Lokalen bör vara avskalad, utan för mycket distraktioner,
ljud och starkt ljus. Anpassa lokalen för att skapa bättre
förutsättningar för personer med hjärntrötthet så att de kan
hålla fokus och orka följa med i samtalet.
Förmågan att kommunicera kan skilja sig mycket åt inom
målgruppen. För att inte riskera att någon tar över i diskussionen
bör du därför utforma gruppen med hänsyn till deltagarnas olika
förmågor att uttrycka sig. Kontakta en daglig verksamhet eller
liknande om du behöver hjälp att sätta ihop en grupp.
En bra gruppstorlek är max fem personer.

Målgruppsanpassade tips
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För många kan det vara svårt att diskutera abstrakta ämnen.
Då kan det ofta bli enklare om de själva får göra något konkret
som de sedan kan samtala om. Workshops där man får testa en
app eller liknande, som man sen pratar om, kan vara en bra idé.

Som moderator bör du då och då fråga deltagarna om de
förstått frågorna samt erbjuda dig att tydliggöra dem om det
behövs. Nämn också att att deltagarna själva gärna får be dig
upprepa eller förtydliga frågor.

Som moderator är det viktigt att du bemöter alla deltagare
på ett vänligt men bestämt sätt. Generellt kan det vara svårt
för målgruppen att hålla sig till ämnet. Då är det bra om man
du går in och styr diskussionen åt rätt håll.

Ett annat sätt att konkretisera ämnet är att du visar bilder
eller filmer som tydliggör för deltagarna vad man ska diskutera.
Anpassa tiden under gruppdiskussionen efter deltagarnas behov.
Möjliggör för kortare sessioner med flera pauser om det behövs.
Tydliggör för deltagarna i början av gruppdiskussionen att det
inte är ett krav att man måste besvara alla frågor.

För många kan det vara svårt att förstå och följa med i längre
resonemang. Det är därför bra om du försöker formulera
frågorna kortfattat.

En del kan behöva en stödperson för att uttrycka sig. Det kan
till exempel vara en personlig assistent som sitter med under
diskussionen och som stöttar då det behövs.

För personer med minnessvårigheter är det viktigt att du
påminner om vilka frågor som diskuteras:
- Skriv upp diskussionsområdena någonstans där de syns.
- Påminn deltagarna om vilket upplägg diskussionen har, tid
för paus samt när diskussionen ska vara klar.

Närvarar personliga assistenter eller andra stödpersoner är
det viktigt att du klargör deras roller för deltagarna.

Se till att deltagarna kan framföra sina åsikter på olika sätt.
Till exempel genom att diskussionsmomenten kombineras med
”egentid” där deltagarna får skriva, rita eller på annat sätt tycka
till om ämnet. Man ska också kunna besvara frågorna med
hjälp av bildstöd.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner

Målgruppsanpassade tips
7. Nyanlända personer
Det är viktigt att du utgår från syftet med
gruppdiskussionen när du ska definiera urvalet.
Exempel på frågor du kan ställa dig:
- Behöver personer från målgruppen ha vistats
i Sverige lika länge?
- Är målgruppen nyanlända personer som ännu inte
talar och förstår svenska flytande?
- Vill vi att deltagare ska ha någon specifik erfarenhet?
Överväg om gruppdiskussionen ska genomföras i egna lokaler
eller i en lokal som deltagarna sedan tidigare är bekanta med.
Att hålla diskussionen i en lokal som deltagarna är bekanta
med kan öka tryggheten.
Vid val av datum och tid för diskussionen är det viktigt att du
tar hänsyn till högtider eller fasteperioder som kan påverka
möjligheten att delta.
Det är bra om deltagarna får möjlighet att använda sitt
modersmål om det blir för svårt att diskutera på svenska.

Men tänk på att flera tolkar i en och samma grupp kan göra
att diskussionen inte flyter på så bra. Ska du genomföra flera
gruppdiskussioner kan det därför vara bra att dela in grupperna
efter modersmål.
Inför rekryteringen, fundera på vilka vardagshinder som
du kan undvika:
- Vilken tid på dagen passar bäst för målgruppen?
- Finns det behov av att erbjuda barnvakt?
- Finns det vissa tider då personer har svårt att ta sig till lokalen?
Vid beställning av mat är det viktigt att du tar hänsyn till olika
matpreferenser bland deltagarna.
Vilket språk som ska användas under rekryteringen beror på om
potentiella deltagare behärskar svenska. Oavsett vilket, bör så
mycket information som möjligt vara tillgängligt på fler språk.
Om deltagarna inte behärskar svenska är det är viktigt att de
har möjligheten att hålla kontakt med dig på sitt modersmål,
alternativt på engelska.
Eftersom att vissa nyanlända är analfabeter är det viktigt att
du når ut med information både skriftligen och muntligen för
att säkerställa att du kommer i kontakt med denna grupp.

3. Riktlinjer för gruppdiskussioner
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Översätt annonser till språken som används inom målgruppen.
Information som skickas ut inför gruppdiskussionen ska kunna
översättas vid behov.
Ett bra sätt att nå ut till målgruppen vid rekryteringen är
att gå via så kallade nyckelaktörer med stora nätverk.
Några exempel är:
- Etniska och religiösa föreningar
- Kommunala anordnare som riktar sig till nyanlända
- SFI-anordnare och studieförbund
- Integrationssamordnare
- Politiska föreningar och andra intresseorganisationer
för nyanlända
Vissa personer kan ha negativa erfarenheter av
myndigheter i andra länder. Då är det viktigt att du
arbetar med förtroendeskapande aktiviteter, bland annat
genom att vara transparent i samband med rekryteringen:
- Informera om syfte och mål samt hur resultatet ska användas
- Informera ännu en gång om syfte och mål i början och
i slutet av gruppdiskussionen
- Återkoppla till deltagarna om hur resultatet har använts

4. Litteraturlista för vidare fördjupning
I följande kapitel presenterar vi några av källorna som vi har använt som
utgångspunkt för rekommendationerna i guiden.

30

Litteraturlista

31

Tillgänglighet

Jämställdhetsintegrering
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