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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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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

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. 
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Vi inkluderar även lärdomar och erfarenheter från andra aktörer 
som arbetat med följande målgrupp:

 - personer som är nyanlända i Sverige

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. 

Målgrupper

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

 - 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 
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Hur ska metodguiden 
användas? 

Guiden riktar sig till dig som har ambitionen att genomföra 
inkluderande intervjuer. 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-steg- 
information om hur du genomför inkluderande intervjuer.  
Kapitlet avslutas med målgruppsanpassade tips. I kapitel 4  
hittar du källorna som vi använt om du vill fördjupa dig  
mer i frågorna om tillgänglighet. 
 

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. 

1. Inledning
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Att bygga ett förtroende  
hos målgruppen

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

 - 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 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 intervjuer.

Det är viktigt att målgruppen känner förtroende om vi ska  
kunna genomföra intervjuer 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 en 
funktionshinderorganisation eller en föreståndare på ett  
äldreboende.
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2. Checklista för enskilda intervjuer 8

Det här kapitlet innehåller en checklista med punkter som du kan följa och bocka av när  
du ska planera och genomföra enskilda intervjuer. 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 intervjuer. 



Checklista

Har du formulerat syftet med dialogen?

Har du bestämt en målgrupp för dialogen med utgångspunkt i syftet?

Har du kunskap om den berörda målgruppen eller målgrupperna?

Beaktar du jämställdhetsperspektivet i dialogerna?

Har du valt en lämplig intervjumetod?

Har du anlitat extern kompetens om kunskapen inte finns internt?

Har du bestämt urval för intervjuerna? 

Har du bestämt datum och tid för intervjuerna? 

Har du bokat en tillgänglig lokal? 
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Har du bestämt eventuell ersättning?

Har du genomfört en målgruppsanalys innan du påbörjade rekryteringen? 

Har du utformat en plan för rekryteringen? 

Vid behov, har du beställt ett slumpmässigt urval?

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

Har du utformat en rekryteringsguide?

Har du påbörjat rekryteringen minst två veckor innan du ska  
genomföra intervjuerna?

Efter rekryteringen, har du skickat en bekräftelse med information  
till deltagarna i lämplig kanal? 

Har respondenterna samtyckt till att du behandlar deras personuppgifter?
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Har respondenterna fått en påminnelse dagen innan intervjuerna? 

Har du utformat en intervjuguide i god tid innan intervjuerna ska genomföras? 

Vid behov, har personer ur målgruppen fått möjlighet att ge input till intervjuguiden?

Har du som intervjuare förberett dig genom att vara inläst på det berörda ämnet?

Har du som intervjuare kunskap om respondenternas förutsättningar och  
behov i samband med intervjusituationen?

Har du testat eventuell inspelningsutrustning innan intervjuerna startar?

Har respondenterna fått kontaktuppgifter till de intervjuansvariga för att  
kunna lämna återbud eller ställa frågor?

Startar intervjuerna på utsatt tid?

Informerar du respondenterna om syftet och målet med intervjuerna? 

2. Checklista för enskilda intervjuer

Informerar du om att respondenterna är anonyma och att du kommer  
behandla deras personuppgifter?

Är eventuell rekvisita tillgänglig för alla respondenter under intervjuerna?

Ger du respondenterna möjlighet att komma med övrig input i slutet av intervjuerna?

Vid avslut, informerar du respondenterna om eventuell möjlighet att ta del av resultat?

Får respondenterna ersättning som tack?
Har du informerat respondenterna om vilken ersättning som ges?

Skapar du förtroende och engagemang hos respondenterna?

Styr du intervjun utan att ta plats på respondenternas bekostnad?

Ställer du relevanta följdfrågor?

Kan du prioritera vilka frågor som är viktigast att få svar på och vilka som,  
i fall av tidsbrist, kan strykas från intervjun?
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2. Checklista för enskilda intervjuer

Håller du dig neutral i relation till intervjuämnet och respondenterna?

Är du närvarande och lyssnar aktivt på respondenterna?

Vid eventuell inspelning, har du transkriberat intervjuerna?

Har du analyserat intervjumaterialet?

Har du sammanställt eventuellt kompletterande kommentarer från respondenterna?

Är allt material från intervjuerna anonymt?

Raderar du samtliga personuppgifter från respondenterna  
efter att intervjuerna är genomförda?



3. Riktlinjer för enskilda intervjuer
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Intervjuer är en kvalitativ metod som du använder för att låta personer dela med sig av åsikter 
eller erfarenheter på ett fördjupat sätt. Intervjuundersökningar omfattar ett fåtal deltagare och 
kan genomföras strukturerat, ostrukturerat eller semistrukturerat. 

En strukturerad intervju innebär att du utgår från förutbestämda frågor. I en ostrukturerad 
intervju har du inga förutbestämda frågor alls. I en semistrukturerad intervju utgår du ifrån  
ett antal övergripande frågeområden och anpassar fördjupningsfrågorna efter hand. 
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3. Urval 

Bestäm urvalet av personer utifrån syfte och mål.  
Vilka faktorer ska styra urvalet? Vilken spridning behövs bland 
deltagarna för att säkerställa en god representation utifrån till 
exempel kön och ålder?

4. Lokal

Bestäm en lämplig lokal för intervjuerna.

Se till att det går att tala ostört och att det inte finns något  
som kan distrahera deltagaren. Tänk på att det kan vara viktigt 
var lokalen ligger. Det är viktigt att intervjupersonerna känner 
sig bekväma i miljön och att de kan tala fritt. 

Det är bra om du genomför intervjuerna i lokaler som ligger  
nära intervjupersonernas bostad.

Genomför du en intervju över telefon är det viktigt att rummet 
har goda akustiska egenskaper så ni hör varandra tydligt.

1. Förkunskaper hos de dialogansvariga

Du som ska genomföra intervjuerna bör ha kunskap om  
de medverkande målgrupperna.

Du bör också ha tillräckligt med kunskap för att genomföra  
dialogerna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

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.

Förberedelser
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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 svårare att rekrytera?  

Vad behöver jag göra för att nå dessa?
 - Hur säkerställer jag ett representativt urval utifrån till  

exempel kön och ålder?

Utforma en plan för hur du ska rekrytera intervjupersoner.
Påbörja rekryteringen minst två veckor innan du ska genomföra 
intervjuerna. Exakt hur du går tillväga beror på om du vill  
rekrytera från en redan befintlig grupp eller vill nyrekrytera  
intervjupersoner. 

Vid slumpmässig rekrytering gör du en beställning på ett  
slumpmässigt urval. Hur stort urvalsunderlaget ska vara  
(antal poster) beror på hur många som du ska intervjua och  
hur ”svårrekryterad” du bedömer att målgruppen är.

Utforma en rekryteringsguide med frågor för att försäkra  
dig om att du når rätt personer från urvalet. 

Innehåller inte rekryteringsguiden tillräckligt med information 
om personers bakgrund, rekommenderar vi att du går via  
så kallade nyckelaktörer (funktionshinderorganisationer,  
föreningar eller personer med stora nätverk) som kan hjälpa  
dig med rekryteringen. Tänk på att: 

 - Ha god framförhållning när du kontaktar organisationer  
så att de kan avgöra om de har tid att hjälpa dig.

 - I de flesta fall är det mer effektivt att rekrytera genom lokalt 
förankrade organisationer som har en tätare kontakt med  
sina medlemmar.

 - Ta hänsyn till att funktionshinderorganisationer ofta har  
begränsade resurser att bistå vid undersökningar.

För att säkerställa en god åldersspridning bör du även kontakta 
ungdomsorganisationer.

Det är också viktigt att du annonserar i lämpliga medier  
eftersom alla inte nås av informationen 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 annan möjlighet är att informera om intervjustudien i  
samband med aktiviteter där personer ur målgruppen deltar. 

5. Datum och tidpunkt

Bestäm datum och tid för intervjuerna. Tänk på att många  
är sysselsatta under kontorstid vilket ofta gör det lämpligt  
att genomföra intervjuerna på kvällstid. 

Se över om det kan finnas begränsningar för att delta.  
Till exempel om deltagare har barn som inte kan lämnas  
ensamma hemma. Då är det bra om de kan ta med barnen  
till lokalen. 

6. Ersättning

Ett presentkort på minst 400 kronor brukar vara en lämplig  
ersättning för en timmes djupintervju. 

3. Riktlinjer för enskilda intervjuer
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Det är också viktigt att du tar reda på om det finns behov  
av tolk, hörselslinga, logoped eller annat eventuellt stöd.

9. Bekräftelse och påminnelse till intervjuperson

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

Du bör även skicka ut påminnelsemejl dagen innan intervjun.  
Påminnelsemejlet ska innehålla samma information som  
i bekräftelsemejlet. 

För vissa målgrupper kan det vara lämpligare att få bekräftelsen 
via telefonsamtal, sms eller post. Fråga vid rekryteringen hur 
personerna vill få sin bekräftelse. 

10. Val av intervjumetod
 
Strukturerade intervjuer använder du ifall det är viktigt att alla 
intervjupersoner svarar på samma frågor. 

Semistrukturerade intervjuer använder du om du vill utgå ifrån 
ett antal övergripande frågeställningar men där du kan anpassa 
följdfrågorna beroendes på vad intervjupersonen svarar.

Öppna intervjuer använder du om du inte vill ha några  
fördefinierade frågor över huvud taget utan helt anpassa  
samtalet utifrån vad personerna berättar.

8. Information vid rekrytering
 
Du som rekryterar bör informera om intervjuns ämne och längd. 
Även när, var och hur den ska genomföras samt vem som ska 
genomföra den och vilken ersättning deltagarna kommer få. 

Ska intervjun genomföras över telefon är det viktigt att du  
samlar in relevanta uppgifter så att intervjuaren kan kontakta 
intervjupersonen. 

Ska intervjun genomföras på distans med samtalsförmedlande 
tjänster som Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net eller Teletal så är 
det viktigt att du känner till hur dessa tjänster fungerar. 

När du rekryterar är det viktigt att du informerar om hur  
deltagarnas personuppgifter kommer hanteras. Förklara vad  
personuppgifterna ska användas till, hur länge du kommer  
behålla dem, när de kommer raderas, samt vilken gallringspolicy 
som gäller. 

Kom ihåg att deltagarna måste samtycka till behandlingen av 
personuppgifterna, och de ska även bli informerade om att de 
när som helst har rätt att dra tillbaka sitt samtycke, och hur  
de i sådana fall ska gå tillväga.

3. Riktlinjer för enskilda intervjuer



Ta hänsyn till tillgänglighetsanpassade frågor i intervjuguiden:
 - För flera målgrupper är det viktigt med kortfattade och  

kärnfulla frågor. För vissa personer är det svårt att hänga 
med i långa frågor eller resonemang.

12. Intervjuarens förberedelser

För att kunna ställa relevanta följdfrågor är det viktigt att du 
som leder intervjun har god insikt i ämnet. Avsätt därför tid till 
research om det behövs.

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

13. Teknik och information strax innan intervju

Testa om eventuell inspelningsutrustning fungerar som  
den ska i god tid. 

Ha en löpande dialog med den som rekryterar för att hålla  
dig uppdaterad om eventuella återbud eller andra frågor från  
intervjupersonerna.

Vid behov kan du sätta upp informationslappar vid lokalen  
så att intervjupersonen hittar rätt.

14. Välkomna intervjuperson

Se till att du eller någon annan välkomnar intervjupersonen  
när denne anländer till lokalen. Det är viktigt att få ett bra första 
intryck och att känna sig bekväm. 

11. Intervjuguide

Intervjuguiden kan du utforma i samband med att du börjar  
rekrytera. Strukturen på intervjuguiden kan se ut såhär:

 - Introduktion – Presentation av ämne, ramar för intervjun  
och information om att samtalet ska spelas in.

 - Öppningsfrågor – Låt intervjupersonen berätta kort  
om sig själv.

 - Kärnfrågor – Centrala frågeställningar med koppling  
till syftet.

 - Följdfrågor – Beroende på intervjuns natur kan olika mängd 
följdfrågor dyka upp. Ha detta i åtanke så att du hinner ställa 
alla frågor.

 - Avslutande frågor – Fånga upp övriga frågor som inte tagits 
upp. Be intervjupersonen sammanfatta sina tankar om ämnet 
(Vad är viktigast? Vilken är den största utmaningen? o.s.v.).

 - Summering av vad som sagts i intervjun.

En fördel är om du utformar intervjuguiden i samråd med  
eventuell uppdragsgivare som då kan ge input och förslag.  
Vid behov bör du också involvera andra intressenter som  
kan ge värdefulla synpunkter. 
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Genomförande

2. Rekvisita till intervjutillfället

Vissa frågor kan du behöva förtydliga med hjälp av bilder,  
text, film eller annan rekvisita. Vid sådana fall är det viktigt att 
illustrationen är genomtänkt och tydlig så att intervjupersonen 
kan ta till sig den på ett effektivt och tillgängligt sätt. 

3. Disposition av tid

Det är omöjligt att på förhand veta längden på intervjupersonens 
svar och vart eventuella följdfrågor leder samtalet. Se därför  
till att ha dina frågor tillgängliga och att du hinner bocka av de  
viktigaste frågeställningarna.

Om det är möjligt för intervjupersonen att ta del av resultatet  
(i de fall resultat ska offentliggöras) eller om personen kan  
komplettera med ytterligare tankar i efterhand, bör du avvara  
någon minut på slutet för att berätta hur man går tillväga.

4. Intervjuarens roll och egenskaper

Du som intervjuar styr samtalet men du bör också vara en  
aktiv lyssnare och ta vidare saker som intervjupersonen tar  
upp. Du bör vara inläst på ämnet för att kunna ställa relevanta 
följdfrågor.

Det centrala är att du får svar på de viktigaste frågeställningarna. 
Hur diskussionen leder dit kan variera beroendes på vem du  
intervjuar. Det är därför viktigt att du vågar låta det bli tyst  
och att du ger intervjupersonen tid att tänka efter, är lyhörd  
och tålmodig. 

Det är bra om du för anteckningar av vad som sägs så att du 
inte glömmer bort att ställa relevanta följdfrågor. Anteckningarna  
är också en bra hjälp för att kunna ge återkoppling kring vad som 
sagts under samtalets gång. 

Det är viktigt att intervjupersonen upplever att du är  
närvarande under dialogen och att du aktivt lyssnar på  
vad personen berättar.

1. Praktisk information till intervjupersoner

I början av intervjun ska du förklara syftet och målet med  
intervjun, hur den kommer gå till rent praktiskt och att  
intervjupersonen är anonym. Om du planerar att spela in  
samtalet måste du säkerställa att du har personens samtycke 
innan du sätter på inspelningsutrustningen. Informera att  
inspelningen raderas direkt efter transkriberingen.
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3. Analys

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

Kartlägg återkommande värderingar, åsikter eller attityder för 
att skapa en bild av vad intervjupersonerna tycker. Specifika 
synpunkter är ofta viktigare än vaga. 

Samla in eventuella kompletteringar från intervjupersonerna  
och låt även det ingå i analysunderlaget. 

4. Rapport

Slutligen, skriv en rapport utifrån resultatet av intervjuerna.  
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 intervju- 
personernas identitet.

5. Radera alla personuppgifter

Efter att uppdragsgivaren fått den slutliga rapporten ska du  
radera transkriberingarna och all data om intervjupersonerna. 
Följ dataskyddsförordningen, GDPR.

1. Intervjuns avslutning

Efter intervjun ska intervjupersonen få någon form av ersättning.
Vissa kan behöva hjälp att ta sig hem och det är därför viktigt 
att du:

 - Ser till att den som behöver färdtjänst har bokat  
den och att färdtjänsten hämtar upp personen.

 - Eventuellt följer med den som behöver hjälp till  
exempelvis tunnelbana eller buss.

2. Transkribering

Har du spelat in intervjun ska du transkribera materialet.  
Hur detaljerad transkriberingen ska vara beror på vilket typ  
av material som du behöver för analysen.

Efterarbete

3. Riktlinjer för enskilda intervjuer



19Tidslinje för genomförande av 
användardialog med intervjuer

Vecka 1 och 2 

avsätter du för att formulera mål och syfte, fastställa urval samt 
utforma rekryteringsunderlag. Ta kontakt med målgruppen i tid. 
Ta också kontakt med relevanta organisationer om du behöver 
hjälp med rekryteringen.

Vecka 3 och 4 

genomför du rekryteringen. Parallellt med rekryteringen tar du 
fram intervjuguide samt bokar eventuellt in tolk, logoped eller 
andra hjälpmedel ifall det behövs.

Vecka 5 

genomför du intervjuer och transkriberar det  
inspelade materialet.

Vecka 6 

analyserar du intervjumaterialet och skriver en rapport  
som du slutligen levererar cirka 1,5 vecka efter att du  
genomfört den sista intervjun.

Om du ska genomföra en användardialog med intervjuer 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.

Mål och syfte

Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6

Rekryterings-
underlag

*Datainsamlingsperiodens längd beror på vilken enkätmetod som används.

Urval Rekrytering 
starter

Boka ev. tolk 
eller logoped

Val av lokal, tid  
och datum

Intervjuguide

Transkribering Leverans 
rapport

Intervju Analys och 
rapport

Ev. kontakt med 
nyckelaktörer för hjälp 

med rekrytering

3. Riktlinjer för enskilda intervjuer
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För personer med nedsatt koncentrationsförmåga kan det  
av olika anledningar vara påfrestande att sitta still under längre  
perioder. Lägg därför in en paus halvvägs igenom intervjun. 
Myndigheten för delaktighet rekommenderar att möten och  
andra sammankomster har paus var 45:e minut.

För personer med nedsatt minne är det viktigt att du påminner 
om vilka frågor som ska diskuteras. Skriv därför upp ämnena där 
personerna kan se dem.

2. Personer över 75 år

Vid rekryteringen är det viktigt att du använder  
rekryteringskanaler som når de som inte är digitalt aktiva,  
till exempel genom att annonsera i en papperstidning eller  
i möteslokaler för pensionärsföreningar. 

Se till att personer som inte är digitalt aktiva får bekräftelse 
och påminnelse om intervjun via post eller telefon.

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.

Intervjuer som metod passar den här målgruppen bra eftersom 
de ofta kan ha svårt i samspelet med allt för många människor.

För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
som ADHD och Autism är det viktigt när de får tillgång till  
information. Det kan skapa otrygghet och stress att inte få  
tillräckligt med information om premisserna innan intervjun.  
Informera om upplägget och vilka diskussionsområden som 
kommer vara med. 

Informera att det går bra att kontakta intervjuansvarig  
i förväg om man har frågor. 

Det är extra viktigt att du påminner personer med  
minnessvårigheter om när intervjun ska äga rum.  
Påminn både skriftligen och via telefon. 

Målgruppsanpassade tips 
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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 är det viktigt att du informerar om att  
ni som är ansvariga bistår med ledsagning om det behövs.  
Det kan till exempel innebära att man 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.

Använd gärna olika typer av diskussionsunderlag under intervjun, 
men tänk på att intervjupersonen 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.

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.

Vid behov, boka skrivtolk eller teckenspråkstolk i god tid.  
Är du sent ute finns risken att du inte får tag i någon tolk.

Det är viktigt att stämma av vilken typ av tolk som ska bokas: 
tolk för tecken som stöd eller en teckenspråkstolk.

Det är också viktigt att tolken redan är på plats när  
intervjupersonen anländer. 

Skicka över intervjuguiden till tolkarna i förväg så att de  
kan förbereda sig inför intervjun. 

Du kan genomföra intervjun på distans med hjälp av  
samtalsförmedlande tjänster som Texttelefoni.se och  
Bildtelefoni.se om det inte går att genomföra intervjun på plats.

Målgruppsanpassade tips 
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5. Personer med medfödd  
 eller förvärvad hjärnskada

En hjärnskada kan ge besvär som minnes- och koncentrations-
svårigheter, 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.

Intervjuer som metod passar bra för målgruppen då man får  
utrymme att uttrycka sig och utsätts för färre störningsmoment än 
vid till exempel en gruppdiskussion. Tydliggör i början av intervjun 
att personen kan välja att hoppa över frågor om hen vill.  
Intervjupersonen ska inte känna sig pressad att svara på alla frågor.

Det är viktigt att välja en lokal som är tillgänglig för personer med 
fysisk funktionsnedsättning. Tänk på att tillgängligheten från gatan 
måste vara god om personen ska kunna komma. För att fördjupa  
dig mer om rekommendationer kring fysisk tillgänglighet, läs  
Myndigheten för delaktighets rapport ”Riv hindren”.

Om möjligt är det bra om du genomför intervjun på en bekant plats, 
till exempel i en föreningslokal där personen känner sig bekväm.
 

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.

Personer med hjärnskador blir ofta tröttare senare på dagen  
vilket gör att det passar bättre om du håller intervjun på  
förmiddagen eller tidig eftermiddag.

För personer som har svårt att minnas är det extra viktigt att  
du påminner om intervjun. Fördelsvis både skriftligen och via  
telefonkontakt.

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

Anpassa tiden under intervjun efter intervjupersonens behov. 
Möjliggör för kortare sessioner med flera pauser om det behövs. 

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

Ta hjälp av en logoped när du utformar intervjuguiden för att  
säkerställa att frågorna är formulerade på ett tillgängligt sätt. 

För personer med nedsatt minne är det viktigt att du  
påminner om vilka frågor som diskuteras. Skriv gärna upp  
diskussionsämnena på ett synligt ställe.

Som intervjuare bör du då och då ställa frågor för att säkerställa 
att intervjupersonen förstår frågorna. Var också tydlig med att 
personen själv gärna får be dig upprepa eller förtydliga frågor. 

Vissa kan ha svårt att förstå och följa med i längre resonemang. 
Försök därför formulera frågorna så kortfattat som möjligt. 

För att förtydliga och konkretisera frågor kan du använda dig 
av bildstöd eller video. Detta kan underlätta för personer med 
språksvårigheter eller med kognitiva svårigheter till följd av 
hjärnskada.

Säkerställ att det finns flera redskap tillgängliga som  
intervjupersonen 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. Till exempel en personlig assistent som sitter med och  
stöttar när det behövs.

Ifall logopeder eller andra stödpersoner ska delta under intervjun 
som intervjupersonen inte känner är det viktigt att du klargör 
deras roller.

Målgruppsanpassade tips 
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6. Personer med lindrig och måttlig  
intellektuell funktionsnedsättning (IF)

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.  

Var ute i god tid med information kring upplägget och ämnena 
för intervjun. 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 intervjupersonerna. 

Det är bra om du skickar med bilder eller videos där intervjuaren 
presenteras. Skicka även med bilder eller videos på lokalen om 
den är okänd för intervjupersonen.  

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

Är det möjligt så genomför intervjun på en plats som personen 
är bekant med, till exempel i en föreningslokal där hen känner  
sig bekväm.
 
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. 

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

Ett annat sätt att konkretisera ämnet är att du visar bilder eller 
filmer som tydliggör för intervjupersonen vad du vill fråga om. 

Anpassa tiden under intervjun efter intervjupersonens behov. 
Möjliggör för kortare sessioner med flera pauser om det behövs. 
Tydliggör för intervjupersonen i början av intervjun att det inte 
är ett krav att hen måste besvara alla frågor. 

Målgruppsanpassade tips 
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Se till att intervjupersonen kan svara på frågorna på olika sätt. 
Till exempel genom att kombinera samtalsämnena med att man 
får skriva, rita eller på annat sätt tycka till om det ni pratar om. 
Man ska också kunna besvara frågorna med hjälp av bildstöd. 

Som intervjuare bör du då och då fråga intervjupersonen om  
hen har förstått frågorna samt erbjuda dig att tydliggöra dem 
om det behövs. Du bör också nämna att intervjupersonen gärna 
får 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. 

För personer med minnessvårigheter är det viktigt att du  
påminner om vilka frågor som diskuteras: 

 - Skriv gärna upp frågorna någonstans där de syns.
 - Påminn intervjupersonen om vilket upplägg intervjun har,  

tid för paus samt när intervjun ska vara klar.

Fråga då och då om intervjupersonen förstått frågorna och  
erbjud dig att förtydliga om det behövs. Var tydlig med att  
intervjupersonen gärna får be dig upprepa eller förtydliga  
frågor när det behövs. 

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

Målgruppsanpassade tips 
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7. Nyanlända personer

När du ska definiera urvalet är det viktigt att du utgår från  
syftet med intervjuerna. Exempel på frågor som 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?

 - Är vissa specifika födelseländer viktiga?
 - Ska personer ha någon specifik erfarenhet?

 
Överväg om intervjun ska ske i egna lokaler eller i en  
lokal som intervjupersonen är bekant med sedan tidigare.  
Att hålla intervjun i en bekant lokal kan öka tryggheten.

Ta hänsyn till högtider eller fasteperioder som kan påverka  
möjligheten att delta när du bestämmer datum och tid.

Det är bra om du som intervjuar både har kulturell och  
språklig förståelse för den du intervjuar. Har du inte det,  
se till att använda tolk.

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?

 

Vilket språk som ska användas under rekryteringen beror  
på om potentiella intervjupersoner behärskar svenska. Oavsett 
vilket, bör så mycket information som möjligt vara tillgängligt  
på flera språk.

Det är viktigt att intervjupersoner, som ännu inte behärskar 
svenska, har möjlighet att hålla kontakt med dig på ett språk 
som dem själva behärskar.

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.

Översätt annonser till språken som används av målgruppen.

Information som skickas ut inför intervjun 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 intervjun
 - Återkoppla till intervjupersonerna om hur resultatet  

har använts

Målgruppsanpassade tips 
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utgångspunkt för rekommendationerna i guiden. 
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