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Syfte 

Idén bakom denna metod är att en grupp personer samlas och genomför en strukturerad 
diskussion om ett på förhand valt ämne. Exakt vad som ska diskuteras bestämmer varje 
grupp själv. ”Tre träffar om” är en studiecirkel som styrs av gruppens deltagare, deras 
kunskaper, intressen och behov. ”Tre träffar om syftar till att bemyndiga (”empower”) 
gruppen, hjälpa dem att fördjupa sin förståelse och kommunicera på sina villkor.  Denna 
metod är särskilt kraftfull i arbete med grupper i samhället som i andra sammanhang har 
svårt att göra sin röst hörd. All kommunikation ska ske på gruppens villkor. Cirkeln tar därför 
sin utgångspunkt i gruppens kunskaper, intressen och behov och börjar diskussionen utifrån 
var deltagarna befinner sig.  
 

Mål 

”Tre träffar om” har fyra mål: 

1. Samtliga deltagare i gruppen kommer till tals och påverkar diskussionens riktning och 
resultat. 

2. Gruppens deltagare fördjupar sin kunskap och medvetenhet om den fråga gruppen 
valt att utforska.  

3. Resultat och slutsatser dokumenteras i en rapport.  
4. Rapporten skickas till er riksorganisation, och används för att påverka politiker, 

beslutsfattare, forskare och andra som behöver veta mer om dessa frågor. 

 

Metod 

”Tre träffar om” är en form av studiecirkel. Det behövs minst tre träffar, men kan gärna vara 
fler. Metoden bygger på tre delar. 
 

Del 1:  
 

Introduktion och presentation av ämnet. Deltagarna i gruppen skriver ner vilka 
frågor de tycker är viktiga. Tillsammans grupperar och prioriterar deltagarna, med 
stöd av studieledaren, vad som ska diskuteras utifrån den givna frågeställningen 
under kommande möte/möten. 
 

Del 2:  
 

Deltagarna i gruppen diskuterar och arbetar igenom frågorna/temana i 
prioritetsordning. Denna del kan med fördel utökas till flera träffar, om det är 
många frågor som känns angelägna att hinna med. 
 

Del 3: 
 

I denna fas knyter vi ihop säcken. Vi utvärderar hur deltagarna upplevt cirkeln och 
vad de lärt sig. Cirkelns diskussioner, frågor och förslag sammanfattas i en 
rapport. Denna rapport skickas sedan vidare till lämplig mottagare. Om behovet 
finns kan denna del kan också ta mer än ett möte. 
 

 

  



Roller 

Det är önskvärt att en cirkel utifrån metoden ”tre träffar om” besätter tre roller: 

• Cirkelledare 

• Sekreterare som tar minnesanteckningar 

• Deltagare 
 
 

Val av lokal  
Av erfarenhet så fungerar ”neutrala lokaler” bäst. En neutral lokal är alltså inte någons hem 
eller en förenings egna lokal, utan en för gruppen neutral plats. En vanlig möteslokal, där 
man kan arbeta ostört, är ofta god nog. Det är önskvärt att det finns white board, projektor 
och ytor där man kan sätta fast större pappersark.  
 
 

Kallelser och påminnelser  
Vi människor fungerar olika. Vissa av oss har svårare än andra att ihåg vad vi ska göra. För att 
så många som möjligt ska komma till varje möte så behöver gruppen diskutera hur kallelser 
och påminnelser ska fungera. Epost och sms är några sätt som kan användas. Vissa deltagare 
kan behöva bli hämtade eller på annat sätt få hjälp att komma sig till möteslokalen.  
 

 

Hålla tiderna  
De utsatta tiderna för varje möte bör respekteras, även om det är frestande att fortsätta en 
intressant diskussion. Om tiden inte räcker till är det bättre att boka in fler möten. Många 
deltagare är starkt beroende av att tider respekteras. Det kan bero på transporter, 
medicinering, förmåga att behålla koncentration, men också för att det är viktigt att helt 
enkelt veta när något börjar och slutar.  
   
Det finns hjälpmedel för att hålla och synliggöra tider. Några exempel är timstock, 
äggklocka eller time timer. 
 
 

  

  
  

Material 
För att genomföra en cirkel krävs följande material: 

• Post-it-lappar 

• Pennor 

• Klistermärken i form av prickar  

• Dator eller papper för att ta anteckningar 

• Mobil för att ta foton 



Inledande måltid  
Om det är möjligt så rekommenderar vi att inleda varje träff med en måltid. De flesta av oss 
har större möjlighet att bidra konstruktivt till en diskussion om vi har energi i kroppen. 
Dessutom ger måltiden deltagarna en chans att lära känna varandra. När vi känner oss 
trygga med varandra har vi lättare att prata. Dessutom kommer det troligtvis upp många 
intressanta tankar under måltiden. Om det inte finns medel i budgeten för en måltid så 
rekommenderar vi att en eller flera deltagare tar med sig något att bjuda på. 
 
 

Minnesanteckningar  
Det är viktigt att snabbt sätta samman och skicka ut minnesanteckningar. Det är svårt att 
både leda och dokumentera det som sägs. Därför är det önskvärt att en person annan 
person än cirkelledaren ansvarar för dokumentationen. En träff kan dokumenteras i skrift 
och genom att fotografera blädderblock, white board mm. Cirkelledaren kan sedan 
komplettera i efterhand med sina kommentarer, om det behövs. 
 

Minnesanteckningarna ska skickas ut till deltagarna senast två dagar, helst en dag, efter ett 
möte. De kan skickas via e-post eller med vanlig post.  
 
 

Visualisering med hjälp av bilder  
Bilder hjälper oss att beskriva komplexa sammanhang. Dessutom bidrar de till fler och mer 
spännande diskussioner. Genom att lägga bilder på bilder, kan vi gå från enkla samband och 
sedan steg för steg lägga på lager efter lager. Resultatet blir en beskrivning av stora och ofta 
komplexa företeelser. Bilder hjälper oss att förstå och göra något tydligt. De öppnar också 
upp diskussioner om både problem och tänkbara lösningar.  
 
Det är därför en god ide att förbereda ”tre träffar om” med relevant bildmaterial. Det är 
också lärorikt om cirkeln producerar och kommenterar egna bilder.   
 
Ett syfte med denna cirkel är att samla in mer underlag. Vi uppmanar er därför att skicka in 
både era kommentarer på de bilder vi tagit fram, och era egna bilder med kommentarer om 
hur de ska tolkas.  

 
 
Ett inkluderande arbetssätt  
Utgångspunkten för alla diskussioner är att samtliga deltagare besitter en unik 
expertkompetens. Följande värderingar ligger till grund för hur processen ska drivas och 
arbetet ska organiseras:  

• Alla deltagares lika värde och lika rätt att delta i diskussionerna.  
• Alla deltagares rätt att ha inflytande över gruppens prioriteringar, rekommendationer 

och förslag.  
• Bejakande av mångfald och olika perspektiv. 
• Respekt för varandras kunskaper och erfarenheter. 
• Strävan att tydliggöra idéer och förslag så att alla kan förstå.  
• Förståelse för att tid för reflektion är en viktig del av processen.  

 



Tänka högt och beskriva på flera sätt 
Cirkelns ämne kan behöva förklaras, förtydligas och exemplifieras så att alla förstår vad 
diskussionen ska handla om. Genom att presentera ämnet på flera sätt, ges fler möjlighet att 
förstå. Det kan ske genom muntliga och skriftliga presentationer, filmer, bilder, symboler 
men också att deltagarna försöker förklara för varandra vad frågeställningen handlar om. Att 
få något förklarat för sig på flera olika sätt, och att själv försöka sätta ord på vad något 
innebär, hjälper deltagarna att få en djupare förståelse. Repetition är också en stor hjälp, 
och sker med fördel under processen när behov finns.   

 
 
Introduktion och val av ämne 
Ämnet för diskussion kan antingen vara bestämt i förväg eller beslutas av gruppen. Har 
cirkeln ett på förhand bestämt ämne så behöver detta introduceras i början av första träffen. 
Om det är deltagarnas uppgift att bestämma vilket ämne som ska diskuteras, sker det 
genom den metod för brainstorming och prioritering som beskrivs i denna handbok. 
 
 

Brainstorming 
Det är deltagarna i gruppen som väljer vad som ska diskuteras inom ramen för det valda 
ämnet. Deltagarna får skriva lappar/diktera/rita för att specificera vad de tycker är viktigt.  
När deltagarna förstått frågan uppmanas de att skriva ner det de tycker är viktigt. Dela gärna 
ut frågan på papper och visa den med hjälp av en projektor/skärm. Deltagarna ska skriva EN 
sak per post-it-lapp. Detta kan pågå i cirka 10 minuter.  
 

Var inte orolig om deltagarna inte kommer igång att skriva direkt, utan ge dem tid. Var noga 
med att det står EN sak per lapp. Det gör det lättare att sortera och prioritera senare. Samla 
in lapparna och sätt upp dem på en vägg eller whiteboardtavla.  

 
 
Sortering 
En viktig del i konceptet är att datainsamling varvas med att deltagarna också är delaktiga i 
analysen av insamlat data.  
 
Det material (tankar och idéer på post-it-lappar) deltagarna producerat sätts upp på en stor 
tavla. Tillsammans med gruppen resonerar/tänker mötesledaren högt. Det är viktigt att alla i 
gruppen förstår varför en post-it-lapp och materialet som helhet grupperas på ett visst sätt. 
Både ledare och deltagare kan, när som helst i processen, stanna upp och resonera kring om 
grupperingen blir riktig.  
 

 
  



Prioritering 

Eftersom tiden för diskussion är begränsad är det viktigt att börja med det som känns mest 
angeläget. I mån av tid betas sedan de övriga områdena av ett efter ett, i prioritetsordning. 
Prioriteringsövningen bidrar också till att alla deltagare är med och påverkar VAD som ska 
diskuteras. På detta sätt får även de som kanske inte säger så mycket lika stort inflytande. 
 
När frågorna har sorterats in i olika teman/områden är det därför dags att prioritera dem. 
Det sker genom att cirkelledaren ställer frågan; ”Vad av det som nu sitter på tavlan tycker du 
är viktigt att vi diskuterar?”.  
 
Varje deltagare får sätta maximalt fem ”poäng” på vad de tycker är viktigt. De kan välja att 
sätta alla fem på ett område eller fördela ut punkterna på flera. När alla deltagare röstat, 
genom att sätta ut prickar (eller streck), blir det visuellt tydligt vilka områden som gruppen 
tycker är viktigast att diskutera. Deltagarna sätter alltså en markering på den post-it lapp 
vars text bäst representerar det dem tycker. Eller vid titeln på temat/området. 
  

För deltagare som tycker att det är svårt att prioritera genom att dela ut fem poäng kan en 
tregradig smiley- eller pictogramskalor användas. Deltagarna får då ta ställning till varje 
frågeställning och värdera denna.  
 

 
 
Om ni väljer att dela upp del 2 i flera träffar kan det vara hjälpsamt att då och då under 
arbetets gång stanna upp och besluta hur ni ska prioritera det fortsatta arbetet. Nu kanske 
det är andra frågor som känns viktigare att diskutera än de ni prioriterade under den första 
träffen (Del 1).  

  



Analys  
Deltagarna analyserar de valda områdena ett efter ett genom diskussioner. Samma ämne 
kan diskuteras flera gånger under cirkelns gång. Ofta behövs eftertanke och tid för att föra 
en diskussion framåt. Bilder kan användas för att få fram poänger.  
 
Diskussionerna sammanställs på olika sätt i minnesanteckningar.  
 
 

När de inledande ämnena diskuterats så att diskussionen är mättad kan det insamlade 
materialet börja analyseras vid nästa träff. På samma träff kan nya ämnen introduceras som 
i sin tur går igenom en gemensam analys. Data samlas in men deltagarna får också möjlighet 
att reflektera och att bidra med sina tankar kring frågeställningar som ”varför…?” ”hur kan 
det komma sig att…?” ”vad betyder det…?”.  
 
 

Fördjupning 

Utifrån den analys som gjorts av ett tema/område utkristalliseras ett behov av att lära mer. 
Denna cirkel ger möjlighet att lära sig att använda olika tekniska verktyg och hjälpmedel, så 
som exempelvis mobiltelefon. Gruppen kommer under projektets gång att kunna ta hjälp av 
en teknikcoach och få tillgång till en prova-på-låda. 
 
 
 
  



Ett exempel 
I exemplet nedan har en grupp personer med psykiska funktionsnedsättningar diskuterat 
vilka områden som är viktiga för dem.  
 

  

 
Bilden visar nio grupper av frågor;  

• Bemötande, Ekonomi 
• Vård/medicinering 

• Arbete 

• God man 

• Bostad 

• Information 

• Ljus/ljud 

• Minne 

 
I detta exempel ansåg gruppen att; Ekonomi, Bemötande och Vård/medicinering, var 
viktigast att diskutera. 
 
 

  

  
 

  



Upplägg för träffarna  
En cirkel är minst tre träffar. Om behov finns går det att utöka till fler träffar.  

 
Del 1:  
 

Introduktion och presentation av ämnet. Deltagarna i gruppen skriver ner vilka 
frågor de tycker är viktiga. Tillsammans grupperar och prioriterar deltagarna, med 
stöd av studieledaren, vad som ska diskuteras utifrån den givna frågeställningen 
under kommande möte/möten. 
 
Upplägget av träff:  

• Om möjligt, inledande gemensam måltid. 
• Presentation av alla som är närvarande. 
• Presentation av metoden ”tre träffar om”.  
• Introduktion – presentation av cirkelns ämne och relaterade bilder. 
• Varje deltagare skriver ner det de tycker är viktigt att diskutera.  

En fråga per post-it-lapp. 
• Gemensam gruppering/sortering av frågorna i områden/teman. 
• Prioritering av de valda områdena genom att varje deltagare delar ut 5 

”poäng” totalt var. 
• Dokumentera och samla in materialet. 

 
Del 2:  
 

Del två kan var en träff, eller flera. Det bestämmer gruppen. Är det mycket som 
känns angeläget att diskutera? Finns lust och möjlighet att ses flera gånger? 
 
Upplägg av träff: 

• Inledande gemensam måltid  
• Presentation av alla som är närvarande  
• Reflektioner från förra träffen  
• Diskussion av de 2-3 viktigaste ämnena  
• Dokumentera och samla in materialet.  

 

Del 3: 
 

I denna fas knyter vi ihop säcken. Vi utvärderar hur deltagarna upplevt cirkeln och 
vad de lärt sig. Cirkelns diskussioner, frågor och förslag sammanfattas i en 
rapport. Denna rapport skickas sedan vidare till lämplig mottagare. Om behovet 
finns kan denna del kan också ta mer än ett möte. Del 3 kan vara en träff eller två. 
 
Upplägg av träff: 

• Inledande gemensam måltid  
• Presentation av alla som är närvarande  
• Reflektioner från förra träffen  
• Arbete med dokumentation, diskutera och sammanställ material. 
• Skicka in materialet till relevant förening, förbund eller annan instans. 
• Presentera undersökningen om Svenskarna och internet samt enkäten 

”Svenskar med psykisk ohälsa och internet. Ge deltagarna information så 
att de kan göra undersökningen hemma (om det inte går att göra den 
direkt i lokalen). Se bilaga 1. 

 
 



Bilaga 1 - Enkät om internet, datorer och telefoner  
Det finns en årlig undersökning som heter ”Svenskarna och internet”, 
http://www.soi2014.se/.  Denna undersökning ger en bra bild av hur ”svenskar” använder 
internet, datorer och telefoner. Denna undersökning säger dock ingenting om ”svenskar 
med psykisk ohälsa och internet”. För att kunna göra sådana jämförelser har vi tagit fram 
vad vi kallar en skugg-undersökning. Vi vill se om det finns några skillnader. Vi frågar därför 
om samma saker, men vänder oss till personer som inte finns representerade i den 
ursprungliga undersökningen, så som personer med psykisk ohälsa.  
 

Vår första skuggundersökning visar att det finns skillnader. Till exempel verkar färre personer 
med psykisk ohälsa ha tillgång till surfplattor och så kallade smarta mobiltelefoner.   
 
Vi kommer att genomföra en andra skuggundersökning under andra hälften av 2019. Länk 
till undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet” finns 
på http://www.begripsam.se/. Genom att göra undersökningen hjälper du oss att visa 
beslutsfattare inom offentlig och privat sektor hur personer med funktionsnedsättning har 
möjlighet, eller inte, att delta i den digitalisering av samhället som sker. Det är alltså en 
möjlighet att påverka. 
 
Tack för att du deltar i undersökningen!  
  

http://www.soi2014.se/
http://www.begripsam.se/


Bilaga 2 - Introduktion till projektet Diplomerat digital 
 
Personer med kognitiva och psykiska funktionsnedsättningar, som inledningsvis är osäkra på 
att använda moderna digitala verktyg ska känna att detta är en teknik som de kan behärska 
och som kan göra vardagen enklare. Vi kommer att genomföra studiecirklar och erbjuda 
självstudiematerial online, med möjlighet att få stöd från en online-teknikcoach.  
 
Deltagarna i varje grupp identifierar vad av allt i den digitala världen som de vill kunna 
bättre. Det gör det möjligt att utgå från vad som är aktuellt och värdefullt för de individer 
som samlas i respektive grupp. I praktiken vet vi att detta kommer att resultera i ett antal 
teman. Det kan handla om att lära sig använda sin mobiltelefon på ett smart sätt, lära sig 
specifika appar eller program, skaffa mobilt BankID, träna på att använda en kalender etc. 
 
Personerna som genomgått utbildningen kommer att diplomeras som bevis för att de har 
skaffat sig en grundkompetens för att leva i det digitala samhället. 
 
Detta projekt syftar alltså till att höja den digitala kompetensen hos målgruppen. Det drivs 
av RSMH i samarbete med Begripsam och ABF. ABF är landets ledande studieförbund och 
RSMH har sedan lång tid organiserat studiecirklar i samarbete med ABF. ABF har 
representation i hela landet i form av lokaler, pedagogisk kompetens och nätverk. RSMH har 
föreningar över hela landet och driver sedan länge kamratstödjande verksamhet där 
medlemmar bland annat får möjlighet att använda datorer för att betala räkningar. 
Begripsam är ledande inom kognitiv tillgänglighet och bedriver bland annat forskning och 
projekt i syfte att öka det digitala samhällets kognitiva tillgänglighet. Begripsam utvecklar 
metoder baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Digidel och olika center finns på 
flera ställen i landet och arbetar sedan länge med dessa frågor. 
 

 
Utvärdering 
 

1. Ökad digital kompetens 
Deltagarna kommer att göra en före-efter-mätning. Vi har tagit fram ett 
bedömningsinstrument som kommer att användas vid projektstart och projektslut. Vi 
kommer sedan att uppmana deltagarna att fylla i detta instrument ett år efter 
avslutad utbildning, via en enkät. 
 

2. Ökad digitalt självförtroende 
Vi använder ett bedömningsunderlag för så kallad self-efficacy. Det utgår från 
generella frågor om self-efficacy och har anpassats till en digital kontext. Mätning 
görs före och efter deltagande, med en uppföljning ett år efter projektets slut. 
 

3. Kursutvärdering 
Kursutvärderingen består av två frågor. ”Vad tar jag med mig?” ”Hur kan kursen 
förbättras?” 

  



Hjälp du kan få under projektet 
 

1. Prova-på-lådor 
Vi har tagit fram ett antal prova-på-lådor. Detta för att gruppen ska kunna prova olika 
tekniska verktyg och hjälpmedel, för att se vad som passar. 
 
 

2. Material 
Vi har tagit fram ett paket med bilder som förklarar kursens ämne. 
(Bilder RSMH-Sv.ppx) 
 
Utvärdering Digitalt kompetens 
(Utvärdering Digital kompetens.doc) 
 
Utvärdering Digitalt självförtroende 
(Utvärdering Digitalt sjävförtroende.doc) 
 
Utvärdering av kursen 
(Kursutvärdering diplomerat digital.doc) 
   

 
3. Teknikcoach 

Under projektets gång kommer ni ha tillgång till en teknikcoach online och via 
telefon.   
 
 

4. Instruktionsfilmer 
Vi tar fram ett antal instruktionsfilmer över hur man använder olika digitala tjänster. 
Dessa kommer att finnas på webben, se kontaktuppgifter. 
 

 
5. Online självstudiematerial 

Detta material håller på att tas fram. Det beräknas finnas tillgängligt år 2020.  
 
 

6. Kontaktuppgifter 
 

https://rsmh.se/projekt/diplomerat-digital/ 

Tommy Hagström 
Projektledare 
Begripsam AB 
073-591 91 73 
Tommy.hagstrom@begripsam.com 

 
 
 

Isabella Canow 
RSMH 
08-120 080 62 
isabella.canow@rsmh.se 
 
 

mailto:Tommy.hagstrom@begripsam.com
call:+46812008062
mailto:isabella.canow@rsmh.se

