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1 Inledning

En kontinuerlig, fördjupad och inkluderande dialog med användare kan ge vinster på många områden och 
för många aktörer. Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att öka fokus på användarmedverkan, bland 
annat inom sitt uppdrag att öka den digitala delaktigheten. Därför vill PTS dela med sig av erfarenheter och 
vägledande tips till andra aktörer som också vill arbeta med användarmedverkan. Ett sånt stöd är 
metodguider för att genomföra inkluderande användardialoger.

Dessa guider bidrar med tips och råd för de som vill förstå och få med användarnas perspektiv i utvecklingen 
av idéer, projekt eller beslutsunderlag. Att arbeta med inkluderande användardialoger bidrar till ökad digital 
delaktighet bland utsatta grupper, som till exempel personer med funktionsnedsättning, nyanlända och 
äldre personer. Samtliga guider har även tagit hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv och andra variabler 
som ålder, teknikvana, utbildningsnivå, boendeort etc.

Kontakta gärna PTS om du har frågor eller förslag, via anvandardialog@pts.se

mailto:anvandardialog@pts.se
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1.1 Bakgrund och syfte

1.1.1 Bakgrund 1.1.3 Jämställdhetsintegrerade metoder
År 2018 fick Post- och telestyrelsen (PTS) regeringsuppdraget att skapa 
användarråd för att öka digital delaktighet bland personer med 
funktionsnedsättning samt bland äldre personer. Syftet var att öka kunskapen 
om behov och hinder för digital delaktighet.

PTS har breddat målgruppsperspektivet och tar även hänsyn till andra 
bakgrundsvariabler så som kön, ålder, teknikvana, utbildningsnivå, boendeort 
etc. Nyanlända personer utgör en prioriterad målgrupp som också är 
inkluderade i användarråden. 

Metodguiden syftar också till att ge stöd i att genomföra användardialoger 
och medborgardialoger där alla, oavsett kön, kan delta och påverka.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska 
genomsyra hela det arbete som utförs. Syftet är att jämställdhetsarbetet 
ska bli en del i den ordinarie verksamheten istället för ett arbete vid sidan 
om.

I den här guiden finns tips för att ta hänsyn till jämställdhetsperspektivet i 
alla delarna av arbetet med enkätundersökningar. 

1.1.2 Syfte
Syftet med metodguiderna är att fungera vägledande för aktörer som vill 
genomföra dialoger på ett inkluderande sätt. Guiderna baserar sig på 
erfarenheter från tidigare undersökningar, riktlinjer från olika vägledande 
dokument och synpunkter från målgrupperna.

Totalt har tre guider tagits fram: en för gruppdiskussioner, en annan för 
enkäter och en tredje för enskilda intervjuer. Guiderna skall ses som levande 
dokument som kommer att uppdateras med nya erfarenheter och lärdomar. 
Just denna guide fokuserar på användarundersökningar med enkäter som 
metod.
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1.2 Målgrupper

Metodguiden baserar sig på erfarenheter och lärdomar från gruppdiskussioner 
med följande målgrupper: 

• personer med synnedsättning inklusive blinda personer, 

• personer med hörselnedsättning inklusive döva personer, 

• personer med nedsatt räkne-, läs- och skrivförmåga, 

• personer med talsvårighet,

• personer över 75 år, 

• personer med nedsatt minne-, tålamod- samt koncentrationsförmåga.

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

• personer som är nyanlända i Sverige

Det är viktigt att ha i åtanke att de ovanstående målgrupperna inte är 
homogena. Varje målgrupp består av individer som har olika erfarenheter och 
förutsättningar. Personerna kan exempelvis ha olika bakgrund vad gäller kön, 
socioekonomi, utbildning, ålder och boendeort. 
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1.3 Hur ska metodguiden användas? 

Guiden riktar sig till PTS och andra aktörer som har som ambition att 
genomföra inkluderande enkätundersökningar. De målgruppsanpassade 
riktlinjerna innehåller tips om hur ansvariga kan arbeta för att öka 
inkluderingen av personer med olika funktionsnedsättningar, äldre personer 
och nyanlända personer.

I kapitel 2 finns steg-för-steg information om hur det går att genomföra 
inkluderande enkäter. Kapitlet avslutas med målgruppsanpassade tips. Kapitel 
3 innehåller en checklista där du kan bocka av varje genomfört steg. I kapitel 4 
finner du de källor vi använt om du vill fördjupa dig ännu mer i frågor som rör 
tillgänglighet. Kapitel 5 innehåller en beskrivning av hur PTS benämner de olika 
målgrupperna. 

De riktlinjer som berör personer med funktionsnedsättning och äldre personer 
baserar sig på erfarenheter och lärdomar från PTS arbete med målgrupperna. 
Riktlinjerna för att inkludera nyanlända personer är mestadels baserade på 
andra aktörers erfarenheter och lärdomar från dialoger med målgruppen.

Guiden gör inget anspråk på att vara heltäckande utan skall ses som levande 
dokument som kommer att revideras när nya erfarenheter och lärdomar 
tillkommer.
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Det är viktigt att målgruppen känner förtroende om enkätundersökningen ska 
gå att genomföra på ett bra sätt. Vissa grupper i samhället har ett lågt 
förtroende för offentliga aktörer, som exempelvis  kommuner och 
myndigheter. Det låga förtroendet kan bero på tidigare negativa erfarenheter 
från kontakt med offentliga verksamheter.

För att skapa ett större förtroende hos målgrupperna är det viktigt att arbeta 
med så kallade förtroendeskapande aktiviteter. Det är centralt att vårda 
relationen med målgruppen under en längre tid och inte enbart i samband 
med att dialogen ska genomföras. Förtroendeskapande aktiviteter kan bland 
annat innebära:

• Att identifiera och skapa relationer med nyckelpersoner och aktörer som i 
sin tur har stort förtroende hos målgruppen. Nyckelpersonerna kan fungera 
som rådgivare och som en ingång till målgruppen. Sådana nyckelpersoner 
kan exempelvis vara en representant för en funktionshinderorganisation 
eller en föreståndare på ett äldreboende.

• Att arbeta transparent är viktigt för att skapa förtroende. Det ska vara 
tydligt vilket syfte och mål dialogen har, samt hur resultatet ska användas. 
Det är också viktigt att tydliggöra i vilken utsträckning det finns möjlighet att 
påverka inom det aktuella ämnet.

• Att den som hjälper deltagaren att svara förhåller sig neutral. Den som 
genomför undersökningen ska inte låta sina egna värderingar påverka 
dialogprocessen. Neutraliteten är en förutsättning för att 
respondenterna ska känna sig trygga med att dela med sig av sina 
synpunkter och åsikter. 

• Att ansvariga tar tillvara på olika perspektiv. Detta är en grundläggande 
faktor för att skapa dialoger som är demokratiska och inkluderande. Det 
är viktigt att ge respondenter tillräckligt med tid/utrymme att framföra 
sina åsikter. En person med en förvärvad hjärnskada kan till exempel 
behöva extra tid på sig att svara utan att bli påskyndad. 

• Att återkoppla efter enkäten om vad som händer med enkätresultatet. 
En noggrann återkoppling skapar en större tillit vilket i sin tur ökar 
chanserna för att respondenter vill delta i framtida enkäter.
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2 Riktlinjer för enkäter

Enkätundersökningar är en kvantitativ metod som samlar underlag 
från ett större antal respondenter. Enkäter kan besvaras per telefon, 
via webb, via post eller genom besök. Beroende på målgrupp kan 
olika enkätmetoder fungera olika bra.   

Undersökningsmetoden kan användas för att definiera vissa 
egenskaper eller för att mäta trender i målgruppen. De kan också 
användas för att jämföra attityder inom olika grupper. 
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2.1 Förberedelser

2.1.1 Förkunskaper hos de enkätansvariga
• Den som utformar enkäten bör ha kunskap om den målgrupp som den 

riktar sig till. Finns inte kunskapen internt i verksamheten bör extern 
kompetens anlitas.

• Att ha förkunskaper om målgruppen ökar chanserna till att fler besvarar 
enkäten:

- Vilken slags enkät passar målgruppen bäst? Webb-, telefon- eller 
pappersenkät?

- Vilken tidpunkt är lämplig för lansering av enkäten? 
- Hur mycket tid behöver respondenter få på sig för att besvara enkäten?
- Behöver respondenten assistans för att kunna besvara enkäten?

2.1.2 Syfte och mål
• Formulera ett tydligt syfte och mål med enkäten. Fundera på vilken 

information ni som ansvariga behöver få ut. 

2.1.3 Målgrupp och urval
• Bestäm målgruppen för enkäten utifrån syfte och det mål ni vill uppnå:

- Vilka faktorer ska styra urvalsförfarandet?
- Vilken spridning behövs för att säkerställa en god representation utifrån ex. 

kön och ålder bland respondenterna?
- Hur många respondenter behövs? Ska enkätsvaren vara representativa för 

målgruppen?
- Om målgruppen utgör en stor grupp, är det lämpligt att beställa ett 

slumpmässigt urval av personer som ska besvara enkäten.

2.1.4 Val av enkätmetod
• Det är viktigt att bestämma vilken form som enkäten ska ha. 

- Enkätundersökning via telefon är bra eftersom intervjuaren vid behov 
kan tydliggöra frågor som respondenter upplever som otydliga.

- Webbenkäter kan vara bra när man inte har tillgång till 
kontaktuppgifter utan vill kunna sprida en enkät via sociala medier 
eller via någon nyckelaktör som har ett stort nätverk.

- Enkät i samband med besök kan genomföras vid mindre 
undersökningar där respondenter får besvara en enkät exempelvis i 
samband med en aktivitet.

- Postala enkäter kan användas för dem som inte har möjlighet att 
besvara enkäter digitalt.

2.1.5 Enkätutformning
• Vilken typ av enkätfrågor som används har betydelse för vilken typ av 

resultat man får. Frågorna påverkar också hur målgruppen kan besvara 
enkäten:

- Vid flervalsfrågor kan respondenter välja mellan flera förutbestämda 
svarsalternativ.

- Vid frågor med betygsskalor sätter respondenter ett betyg som svar.
- Fritextfrågor ger respondenterna möjlighet att utveckla åsikter och 

resonemang.
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2.1.5 Enkätutformning (forts.)
• Välj bakgrundsfrågor utifrån vilken bakgrundsinformation som behövs om 

respondenterna. Vad ni behöver få reda på avgörs av syftet med enkäten. 
Det behöver exempelvis inte alltid vara relevant att fråga om 
könstillhörighet eller ålder om man inte är intresserad av att analysera 
svaren utifrån dessa bakgrundsfaktorer.

• Överlag är det viktigt att använda ett enkelt och direkt språk i enkäter. En 
fingervisning är att försöka undvika alltför tekniska begrepp.

• Vid användning av komplicerade begrepp är det bra att inkludera 
begreppsförklaringar i enkäten.

• Skriv en tydlig introduktionstext där det framgår vad syftet med enkäten är, 
att alla respondenter är anonyma i undersökningen och vad resultatet ska 
användas till.

2.1.6 Genomför en första utvärdering av enkäten
• Ta hjälp av en person ur den målgrupp som ska besvara enkäten för att få 

feedback på frågorna.

• Gå igenom enkäten och testa om frågorna är placerade i en logisk ordning 
och att eventuell överhoppslogik i webbenkäter fungerar korrekt.

2.1.7 Distribuera enkät
• I det fall enkäten riktas till en målgrupp som är svår att nå via ett 

slumpmässigt urval, kan man istället sprida enkäten via nyckelaktörer 
som har möjlighet att distribuera den via sina nätverk.

• En enkät kan också distribueras i samband med att personer ur 
målgruppen deltar i en viss aktivitet.

Sprid enkäten via sociala medier.

• Informera om enkäten via annonsering på lämpliga mötesplatser.
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2.2 Genomförande och efterarbete

2.2.1 Genomför pilotundersökning
• För att försäkra er om att enkäten fungerar bra är det viktigt att lägga in en 

inledande pilotperiod. Det innebär att ni bör utvärdera svaren på enkäten 
efter en kortare pilotperiod för att se om den fungerar:

- Når vi ut till tillräckligt många personer?
- Har vi en bra fördelning vad gäller respondenters bakgrundsfaktorer som 

kön eller ålder? Om inte, vilka åtgärder behöver genomföras för att nå ut 
bredare?

- Är det låg svarsfrekvens på vissa frågor? Vad beror detta på?

• Vid behov ska enkäten revideras.

2.2.2 Enkätundersökning
• Respondenter ska ha möjlighet att återkoppla till ansvariga under tiden som 

ni genomför undersökningen. Se till att det tydligt framgår hur 
respondenterna kan gå tillväga för att lämna feedback.

• Det  är viktigt att tänka på att enkäten ska skapas i ett enkätverktyg som har 
en tillgänglig design och är kompatibel med skärmläsare:

- Allt bildbaserat innehåll som respondenten förväntas ta del av ska ha 
bildbeskrivningar.

- Alla rubriker ska vara formaterade som rubriker.
- Rekommendationen är att varje sida innehåller en fråga, detta för att 

respondenter inte ska stressas eller distraheras av mängden frågor. 
- Respondendenten bör även få tydliga indikationer om hur långt de kommit 

i enkäten och hur mycket som är kvar att besvara.

• Var beredda på att kunna tydliggöra frågor om ni valt att enkäten ska 
besvaras genom telefonintervjuer. 

• Postala enkäter ska alltid innehålla svarskuvert så att respondenterna 
enklare kan returnera den ifyllda enkäten.

2.2.3 Analys
• Analys ska göras av de insamlade svaren för att hitta eventuella likheter 

och/eller skillnader mellan och inom olika målgrupper. 

• I analysen ska återkommande värderingar, åsikter eller attityder 
kartläggas för att skapa en bild av vad respondenterna tycker. Specifika 
synpunkter är ofta viktigare än vaga. 

• Samla in eventuella kompletteringar från respondenter och låt även det 
utgöra analysunderlag. 

2.2.4 Rapport
• Slutligen utformas en rapport utifrån resultatet från enkäten.

• I rapporten är det viktigt att tänka på anonymitet och att inte använda 
citat som riskerar att respondenters identitet röjs.

2.2.5 Radera alla personuppgifter
• Efter att uppdragsgivaren fått den slutliga rapporten ska all data om 

respondenterna raderas. Följ GDPR-lagstiftningen.
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2.3 Tidslinje för genomförande av användardialog med 
enkäter

För att genomföra en användardialog med enkät som metod krävs vanligtvis en totaltid på åtta veckor från projektstart till leverans av rapport. Tiden beror på 
vilken typ av enkätmetod som används och hur många respondenter som förväntas delta i enkäten. Nedanstående tidslinje redogör för huvudaktiviteterna 
under projektprocessen.

• Vecka 1 och 2 avsätts till formulering av mål och syfte, fastställelse av urval samt utformning av enkätfrågor. I det fall det är aktuellt att beställa ett 
slumpmässigt urval ska detta göras efter att urvalet är fastslaget.

• Vecka 3 och 4 genomförs förberedelser inför datainsamlingen som programmering av frågor i enkätverktyg och genomgång av enkätfrågor med 
intervjuare i det fall enkät genomförs via telefon. Om enkäten ska översättas bör detta göras under dessa veckor. När allt är översatt och klart ska 
frågorna programmeras in i eventuellt enkätverktyg. Innan undersökningen startar bör en kort pilotundersökning genomföras där enkätfrågorna 
utvärderas.

• Vecka 5, 6 och 7 avvaras till datainsamlingsperiod. Antalet veckor ska dock anpassas utifrån enkätmetoden.

• Vecka 8 analyseras materialet och en rapport skrivs som slutligen levereras cirka 1,5 vecka efter det att enkäten är avslutad. 
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2.4 Målgruppsanpassade tips

2.4.1 Personer med kognitiv funktionsnedsättning
• Personer som har svårigheter med sociala situationer kan föredra att få 

svara på frågor på egen hand. Enkäter som besvaras på egen hand kan 
därför vara att föredra framför telefonenkät.

• En del personer kan ha svårigheter att föreställa sig hur ett visst moment 
kommer att bli och vad de kommer att förväntas att göra. Det kan skapa en 
stor stress. Av den anledningen är det bra om det tydligt framgår hur många 
frågor som respondenterna förväntas svara på. Det bör också finnas 
möjlighet att bläddra fram och tillbaka mellan frågorna om respondenterna 
vill få möjlighet att tänka en längre stund eller kunna ändra sina svar.

• Vissa personer kan bli frustrerade om de förväntas lägga ner tid på en 
uppgift som de upplever tar för lång tid. Av den anledningen är det bra att 
hålla enkäten kortfattad och koncis så att respondenterna har möjlighet att 
besvara frågorna snabbt. 

• Ni kan inkludera fritextsvar i enkäten, men det bör vara frivilligt att svara på 
dem.

• Vid en webbenkät eller enkät på papper är det viktigt att se till att använda 
sig av en layout som är avskalad och inte rörig. Personer med nedsatt 
koncentrationsförmåga kan uppleva stora svårigheter att ta till sig en text 
om det finns mycket innehåll runt texten som stör fokus. Det kan t.ex. vara 
lämpligt att dela upp enkäten så att det enbart finns en fråga per sida, vilket 
underlättar för användaren att fokusera på en fråga i taget.

• Överlag är det viktigt att skapa tydliga riktlinjer för hur enkäten ska 
besvaras. Otydliga ramar kan skapa en stor stress hos personer inom 
målgruppen. Därför bör det finnas information om:

- Hur ska enkäten besvaras?
- Varför ska respondenterna besvara enkäten?
- Hur många frågor ska respondenterna besvara?
- Vad händer med svaren efteråt?

• För att underlätta för personer med nedsatt minne är det bra att ge 
liknande information i början som i slutet av enkäten:

- Vad är syftet?
- Vem genomför enkäten?
- Varför ska respondenterna besvara enkäten?
- Hur ska resultatet användas?
- Informera om att alla respondenter är anonyma.

2.4.2 Personer över 75 år
• Viktigt att ta hänsyn till personer som inte är digitalt aktiva eller har en 

digital vana vid genomförande av enkätundersökningar:
- Informera inte enbart om enkäten i digitala kanaler.
- Förutsätt inte att alla har kunskap eller möjlighet att besvara en 

webbenkät. Se därför till att det finns möjlighet att besvara enkäten på 
annat sätt, genom telefon- eller postenkät exempelvis.
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2.4.2 Personer över 75 år (forts.)
• Inom målgruppen kan det finnas en skepsis vad gäller säkerheten kring 

digitala tjänster och verktyg. Vid genomförande av webbenkät är det därför 
viktigt att tydligt informera om vilka säkerhetsrutiner som finns för 
webbenkätundersökningar.

• En del äldre personer uppskattar den personliga kontakten. Oavsett vilken 
enkätmetod som används är det bra att ha i åtanke att det tydligt ska 
framgå vem det är som står bakom enkäten och att kontaktuppgifter till 
enkätansvarig ska framgå tydligt.

2.4.3 Personer med fysisk funktionsnedsättning
• Det kan vara svårt för personer med nedsatt handfunktion att greppa och 

hantera tyngre föremål med händerna. Att förväntas besvara en enkät där 
de själva ska hålla i en mobiltelefon, surfplatta eller penna kan vara svårt.

• En del personer inom målgruppen kan också ha skakningar i händerna som 
försvårar precisionsförmågan. Underlätta därför för målgruppen genom att 
skapa enkäter där svarsrutor är tillräckligt stora och placerade på ett rimligt 
avstånd från varandra för att respondenter inte ska klicka på eller skriva i fel 
område. 

2.4.4 Personer med synnedsättning inklusive blinda 
personer
• Webbenkäter är svåra att besvara om de inte uppfyller riktlinjer kring 

kontraster, textstorlek och kompatibilitet med skärmläsare.

• Se därför till att testa webbenkäten utifrån dessa riktlinjer innan en 
enkät skickas ut:

- Har enkäten tillräckliga kontraster? En person med nedsatt syn har 
ofta svårt att urskilja exempelvis text och bakgrund. Använd ett 
verktyg som mäter kontraster. Många personer kan läsa text om 
skillnaden i ljusintensitet mellan förgrund och bakgrund är 4,5:1. 

- Kan texten förstoras till minst 200 procent utan att det uppstår 
problem med innehållet? För personer med nedsatt syn är det viktigt 
att kunna förstora text vid behov för att kunna läsa.

- Försök se till att innehållet i enkäten är relativt centrerat, det 
underlättar för respondenter som använder sig av förstoringsprogram 
att inte behöva förflytta fokus i sidled för mycket.

- Kan en respondent med skärmläsare svara på enkäten? Testa detta 
själv genom skärmläsarprogram som VoiceOver på Macintosh eller 
NVDA som är gratis att ladda ner.

- För att ta reda på mer om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid 
utformning av webbenkät, läs mer på www.webbriktlinjer.se.

• För de personer som har en synnedsättning och är digitalt ovana är 
enkäter via telefon att föredra framför pappersenkäter.

http://www.webbriktlinjer.se/
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2.4.5 Personer med talsvårigheter
• Av naturliga skäl kan många personer med nedsatt talförmåga ha för svårt 

för att besvara enkäter via telefon.

• En del personer som har nedsatt talförmåga till följd av hjärnskada kan även 
ha vissa språkstörningar som gör det svårt att förstå, läsa och att själv skriva 
ut eller hålla längre resonemang. Av denna anledning är det viktigt att 
utforma frågor som är kortfattade, fasta svarsalternativ underlättar också 
för målgruppen. Frågor med fritextsvar bör inte vara obligatoriska att svara 
på.

• Säkerställ tillgängligheten genom att ta hjälp av en logoped med kunskap 
om målgruppen vid utformning av enkäten.

2.4.6 Personer med hörselnedsättning
• Undvik enkätundersökningar via telefon om undersökningen inte kan 

genomföras med hjälp av samtalsförmedling via Texttelefoni.se eller 
Bildtelefoni.net.

• Enkäter via webb ska översättas till svenskt teckenspråk eftersom många ur 
målgruppen har svenska som andraspråk.

2.4.7 Nyanlända personer
• I det fall målgruppen är personer som behärskar svenska ska enkäten 

utformas på enkel svenska.

• För att nå personer som ännu inte behärskar svenska ska enkäten 
översättas till engelska eller andra språk som är målgruppens 
förstaspråk.

• Vid genomförande av telefonenkät bör intervjuare ha den språkliga 
kompetens som krävs för att kommunicera med målgruppen.

• Utvärdera enkäten med hjälp av personer ur målgruppen innan enkäten 
skickas ut.

• Viktigt att genomföra en målgruppsanalys för att säkerställa vilka 
förutsättningar som personer har att besvara enkäten beroende på 
enkätmetod. 

• För att nå ut till personer oavsett utbildningsbakgrund är det viktigt att 
inte enbart marknadsföra och informera om enkäten skriftligt, detta 
eftersom alla inte kan läsa.

• Det bör även finnas möjlighet att besvara enkäten muntligen.

• Fördelen med telefonenkät eller enkäter som besvaras där ansvarig 
person är i närheten är att respondenter har möjlighet att få 
förtydliganden, något som oftast är svårare vid webbenkäter eller 
postala enkäter.
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3 Checklista för enkäter

Följande kapitel innehåller en checklista med punkter som ni kan 
följa och bocka av när ni ska planera och genomföra 
enkätundersökningar. Syftet är att ge en överskådlig bild av 
arbetsgången och arbetsmomenten. 

Det är viktigt att notera att alla punkter inte är relevanta för alla 
enkätundersökningar. 
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3.1 Förberedelser och genomförande

Arbetsmoment Ja

Har ni formulerat syftet med enkäten?

Är målgruppen bestämd med utgångspunkt från syftet? (Läs mer på 
s. 9)

Har enkätansvariga kunskap om den/de berörda 
målgruppen/målgrupperna?

Har de enkätansvariga kunskaper om hur man gör
jämställdhetsintegrerade enkäter?

Har ni anlitat extern kompetens om denna kunskap inte finns 
internt?

Har ni bestämt urval för enkäten? (Läs mer på s. 9)

Har ni genomfört en målgruppsanalys? (Läs mer på s. 9)

Har ni bestämt en lämplig enkätmetod? (Läs mer på s. 9)

Innehåller enkäten relevanta, begripliga och tillgängliga frågor? (Läs 
mer på s. 9)

Är enkäten tillgänglig på de språk som målgruppen använder?

Arbetsmoment Ja
Vid webbenkät, har enkäten programmerats i ett enkätverktyg som 
är tillgängligt för alla respondenter? (Läs mer på s. 11)

Vid postenkät, har respondenterna fått ett svarskuvert så de kan 
returnera den ifyllda enkäten?

Vid telefonenkät, har intervjuarna de språkliga kunskaper som krävs 
för att kommunicera med respondenterna?

Efter att enkäten tagits fram, har de ansvariga utvärderat enkäten 
med hjälp av personer ur målgruppen?

Har ni gjort eventuella revideringar av enkäten efter utvärderingen?

Har ni beställt ett slumpmässigt urval med relevanta 
kontaktuppgifter för att nå ut till målgruppen?

Har ni bestämt lämpliga distributionskanaler för enkäten?

Sprider ni information om enkäten i olika informationskanaler?

När enkäten har distribuerats, kommer ni använda er av en 
pilotperiod och utvärdera enkäten och de svar som kommit in? (Läs 
mer på s. 11)
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3.2 Efterarbete

Arbetsmoment Ja
Kommer ni att revidera enkäten efter pilotperioden om det finns 
behov av det?

Har respondenter möjlighet att kontakta enkätansvariga under 
datainsamlingsperioden om de skulle ha frågor?

Om relevant, skickar ni ut påminnelser om att besvara enkäten i god 
tid innan sista svarsdag?

Ser de ansvariga till att allt material som sammanställs i resultatet är 
anonymiserat?

Raderas alla personuppgifter som använts i samband med 
enkätundersökningen?
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4 Litteraturlista för vidare fördjupning

I följande kapitel presenteras några av de källor som använts som 
utgångspunkt för rekommendationerna i denna guide. 



4.1 Litteraturlista

4.1.1 Tillgänglighet

Riktlinjer för tillgänglighet: Riv hindren (2015). Myndigheten för delaktighet (MFD). http://www.mfd.se/stod-och-
verktyg/publikationer/informationsmaterial/riktlinjer-for-tillganglighet---riv-hindren/ (Hämtad 2019-06-26) 

4.1.2 Inkluderande dialoger

Vägledning medborgardialog och delaktighet (2016). Stockholms Stad. https://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsledningskontoret/medborgardialog/ (Hämtad 2019-05-02).

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor (2015). Sveriges kommuner och landsting (SKL). https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/medborgardialog-om-
komplexa-samhallsfragor.html (Hämtad 2019-05-02).

Medskapande dialog för romsk inkludering (2016). Sveriges kommuner och landsting (SKL). https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-376-5.pdf
(Hämtad 2019-05-02).

4.1.3 Jämställdhetsintegrering

Så gör du: Jämställt bemötande (2015). Nationella sekretariatet för genusforskning. https://www.genus.se/wp-content/uploads/Sa-gor-du-Jamstallt-
bemotande-4.pdf (Hämtad 2019-05-02).

Så gör du: Jämställd kommunikation (2016). Nationella sekretariatet för genusforskning. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/wp-
content/uploads/2017/10/Sa-gor-du-Jamstalld-kommunikation.pdf (Hämtad 2019-05-02).

Metodstöd för jämställdhetsintegrerade medborgardialoger (2013). Göteborgs stad. http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/790/1/medborgardialoger.pdf
(Hämtad 2019-05-02).
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5 Benämning av målgrupper

I följande kapitel presenteras hur PTS benämner olika målgrupper.
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5.1 Benämning av målgrupperna

5.1.1 Personer med funktionsnedsättning
I arbetet med digital delaktighet använder PTS samlingsbegreppet ”personer 
med funktionsnedsättning” snarare än ”personer med funktionsvariation”. 
”Funktionsnedsatta (personer)” och ”funktionshindrade (personer)” används 
inte. 

PTS har valt att använda följande begrepp för att benämna olika målgrupper av 
personer med funktionsnedsättning:

• Personer med hörselnedsättning. Begreppet omfattar personer med lätt till 
grav hörselnedsättning, samt döva (personer). Undvik ”hörselskadade 
(personer)”. 

• Döva (personer). Ibland används ”barndomsdöva (personer)” för att 
beteckna personer som är födda döva eller som har förlorat hörseln tidigt i 
livet och i regel har teckenspråk som förstaspråk. ”Vuxendöva (personer)” 
förekommer för att beteckna personer som har förlorat hörseln senare i 
livet. Vuxendöva personer är ofta beroende av text för sin kommunikation 
och är i regel inte teckenspråkiga. 

• Personer med synnedsättning. Här ingår personer med lätt till grav 
synnedsättning, samt blinda (personer). Undvik ”synskadade (personer)”. 

• Blinda (personer).

• Personer med dövblindhet. Undvik ”dövblinda (personer)”.

• Personer med kognitiv funktionsnedsättning. Ett samlingsbegrepp som 
omfattar funktionsstörningar, skador eller sjukdomar som påverkar 
hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram 
information. Exempel kan vara målgrupperna ”personer med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning”, ”personer med intellektuell 
funktionsnedsättning” eller ”personer med förvärvad hjärnskada”.

• Personer med läs- och skrivsvårigheter. 

• Personer med språkstörning. Undvik ”språkstörda (personer)”.

• Personer med talsvårighet. Undvik ”talskadade (personer)”.

• Personer med psykisk funktionsnedsättning.

• Personer med fysisk funktionsnedsättning. Exempelvis nedsatt 
handfunktion. 

5.1.2 Nyanlända personer
Nyanlända personer. I Sverige finns ingen enhetlig myndighetsdefinition 
av vem som räknas som nyanländ. Enligt Arbetsförmedlingen och 
Migrationsverket är en person nyanländ efter att hen fått 
uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är 
två till tre år efter uppehållstillståndet.



AB Stelacon
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