
Rättighetsbaserad
tjänstedesign
 
-en metod för att
arbeta rättighetsbaserat

Om metodstödet

Steg för steg

Ringa in. Vad är det ni vill förbättra?

Utforska och lär. Undersök och öka er

förståelse.

Formulera insikter och utmaningar.

Analysera insamlad data. Försök förstå vilka

behov, problem och mönster som ni

behöver möta för att skapa en positiv

förändring. 

Sök och utveckla idéer. Spåna fram möjliga

lösningar.  Vidareutveckla de bästa idéerna.
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Metodstödet är till för er som vill ha stöd i hur ni

kan utveckla nya aktiviteter, projekt eller

verksamheter utifrån ett rättighetsbaserat

arbetssätt. Använd det som ett stöd när ni behöver

hitta nya sätt att bemöta sociala problem och

komplexa frågor. 

 
I metodstödet finns beskrivningar och exempel för

hur ni steg för steg kan gå tillväga. Det viktigaste är

inte att ni följer metodstödet helt och hållet, utan

att ni drar nytta av det ni behöver och det som

passar i er kontext. Våga testa er fram och våga

utmana era antaganden om vilka behov som finns

och om hur en lösning kan se ut.

 
 
 

Testa och utvärdera. Observera och

undersök hur lösningen används och

upplevs. Gör de förändringar som krävs för

att idén ska fungera ännu bättre. 
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Varje människa har rätt att vara delaktig i beslut som rör hen. Arbetet för att förändra
och förbättra en målgrupps situation måste därför göras tillsammans med gruppen –
eller med representanter från gruppen ifråga. Genom att involvera målgruppen kan
deras situation bli tydligast beskriven och lösningsförslagen bli bäst förankrade. Genom
att på allvar arbeta tillsammans med målgruppen följer beslutsfattare viktiga principer i
att arbeta rättighetsbaserat. Traditionellt brukar utvecklingsprocesser drivas av
experter, processledare och tjänstemän i ledningspositioner. Problemet är att
utvecklingsprocesserna då ofta drivs av personer med liknande bakgrund och
erfarenheter. Det kan därför vara svårt för dem att komma på nytänkande lösningar som
verkligen är anpassade efter användarna och målgruppen. Om förändrings- och
förbättringsarbetet inkluderar personer med olika bakgrunder och erfaren heter så kan
problembeskrivningen bli djupare och lösnings förslagen bli bättre anpassade.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Att arbeta rättighetsbaserat innebär att garantera invånarnas mänskliga rättigheter,
vilket kan innebära att säkerställa att alla i befolkningen har samma möjligheter i
samhället och att skapa särskilda insatser för de grupper som idag inte fullt ut åtjnuter
sina mänskliga rättigheter.  Det kan handla om insatser relaterade till arbete, bostad,
utbildning, social trygghet, hälsa eller kultur. Rättighetsbaserat arbete bygger på
principerna icke-diskriminering, jämlikhet, deltagande, inkludering, transparens och
ansvarighet. Metoden som presenteras här utgår från dessa principer antingen genom
att specifikt arbeta utifrån dessa principer genom det sätt arbetet utformas (delaktighet,
inkludering, transparens) eller genom att sträva efter att uppnå principerna genom det
arbete som utförs (icke-diskriminering, jämlikhet, ansvarighet).  
 
 

Metodstöd

Rättighetsbaserad
tjänstedesign 

Icke-diskriminering - Verksamheten
ska i sig inte verka diskriminerande.
Jämlikhet - Att försöka utjämna skill-
nader i samhället genom verksamheten 
Ansvarighet - Att undersöka var
verksamheten brister i genomförande
eller effekter och ta ansvar
för att förbättra detta.  

Inkludering - Säkerställ att alla i
målgruppen kan ta del av verksamheten
Delaktighet - Ta med målgruppen i
utformning och planering av
verksamhetens aktiviteter
Transparens - Verksamhetens
processer är möjliga att följa för
utomstående

Rättighets-
principerna



Frågeställning
Formulera en frågeställning,

exempelvis, hur kan vi öka
antalet romska elever som går

ut gymnasiet? Diskutera igenom
det problem ni vill åtgärda så att

ni har samma uppfattning om
vad ni vill uppnå.

Vad ska ni göra?
 Inom vilket område brister ni i att

säkerställa målgruppens mänskliga

rättigheter? Avgränsa! Vilket

problem tycker målgruppen ska

prioriteras? 

Planera
Gör en plan för projektet. Hur

lång tid och hur mycket tid får det

ta? Vilka andra riktlinjer har ni?

Vilka ska vara involverade?

Specificera vilka som är

målgruppen och fundera hur ni

når målgruppen och hur de

involveras i de olika stegen?

Mall att utgå
ifrån för att öka
förståelsen för
frågeställningen
 

 

 

STEG 1 
Ringa in!

Metodstöd



Er insamlade data kan alltså se ut på många olika sätt.
Det kan vara en text, bilder, ljudfiler, foton eller
någonting annat som beskriver en upplevelse, känsla
eller behov.   
 

Fundera på hur ni kan göra för att komma i kontakt med

personer som kan ge olika perspektiv på ert problem -

utgå ifrån diskrimineringsgrunderna så att ni inkluderar

olika personers perspektiv. Här är det viktigt att ni

faktiskt funderar på vilka som tillhör er målgrupp, finns

det personer inom den vars åsikter sällan efterfrågas?

 

Informationen samlas in med respekt och
transparens gentemot de som lämnar information. 
 

 

STEG 2 
Utforska
och lära

Metodstöd

Skapa en bred förståelse av problemet. Fråga, observera

och samtala med de som har mest insyn - målgruppen

själva.  Fundera på vad ni behöver veta som ni inte redan

vet.

 

Anpassa er efter målgruppen, fråga er hur ni behöver

göra för att få ärliga svar och för att få svar över huvud

taget. Det kan göras genom klassiska kvalitativa

metoder såsom intervjuer, fokusgrupper eller

deltagande observationer. Det kan också ske genom

lekar eller genom att någon beskriver något genom ett

drama eller med hjälp av en film.   
 

 

 

 
 

 

Det går också bra att använda den kunskap som

redan finns inom verksamheten och av befintlig

forskning och statistik. Men var noga med att

inte anta saker som ni egentligen inte vet och

kom ihåg att saker kan ha förändrats sedan den

senaste utvärderingen. 

 

Fråga er varför problemet uppkom och om det

finns framgångsrika lösningar någon

annanstans. 



Sätt upp mål
Delaktiggör målgruppen för att ta reda på vilka mål de

har inom området. Diskutera igenom det problem ni vill

åtgärda så att ni har samma uppfattning om vad ni vill

uppnå. Sätt upp mål som är realistiska, som är möjliga att

uppnå och som går att mäta. Ni kan både ha kortsiktiga

och långsiktiga mål. De behov och de mönster ni har

identifierat i inventeringen kan guida er när ni funderar

över vilka resultat ni vill se. Ni kan här exempelvis avsluta

meningen “Om allting var möjligt skulle den ideala

lösningen …” ett antal gånger som stöd i att hitta vilka mål

ni vill nå. Målet bör innehålla "vad", "vem", "när" och "i

vilken omfattning". 

Gå igenom materialet
Anonymisera materialet. Försök att hitta olika mönster,

likheter och olikheter som kan ge er en bättre bild av

sammanhanget. För att kunna få denna översikt behöver ni

ta ett steg tillbaka och gemensamt studera hela materialet.

Exempel på frågor att ställa är; Vilka samband hittar vi?

Vad gör oss förvånade? Vilka behov uttrycks? Hur

beskriver de "x".

 

Formulera vad ni har funnit för samband, behov eller

problem. Utgå ifrån dessa insikter och formulera sedan

utmaningar. Det vill säga; vad är det ni vill nå för att det

problem eller det behov ni har fått insikt om, ska lösas? 

 

Exempel på insikt: Vi har upptäckt att ungdomarna uttrycker

att de inte har någon vuxen (utanför familjen) som de kan

prata med om svåra saker.

Exempel på utmaning: Hur skulle vi kunna få fler elever att

besöka elevhälsan när de behöver någon att prata med? 

Exempel på
tillvägagångssätt för att
överblicka materialet 
 

 

STEG 3 
Formulera

insikter och
utmaningar

Metodstöd

 
Redovisa det insamlade

materialet med hjälp av bilder som

förmedlar de historier ni har fått

ta del av. Klipp ut ur tidningar,

fotografera, måla eller rita enkla

serierutor.

 

 
Skapa en överblick över centrala

skeden och händelser som

påverkar en person ur

målgruppen. En sådan linje kan

exempelvis synliggöra en patients

alla kontakter med sjukvården.

Livslinjen kan innehålla relevanta

möten, kontakter, insatser,

reaktioner och känslor.

 

 
Presentera det anonymiserade,

insamlade materialet på posters

och bjud in olika personer som kan

ge er återkoppling och ställa

frågor om materialet. Be varje

person ni bjuder in att var för sig

och sedan i grupp skriva ner sina

reflektioner och frågor. Prata

sedan om dessa i arbetsgruppen.

Använd
bilder

Skapa en
"livslinje"
 

Gör en
utställning
 



Sammanställ
Sammanställ era idéer och

presentera dem för
varandra i er arbetsgrupp.

Ni ska i detta skede inte
presentera perfekta idéer.

Skapa idéer
 Låt alla möjliga och omöjliga idéer

komma fram, kritisera inte idéerna

utan släpp fram er kreativa sida. 

Alla idéer har potential att kunna

utvecklas till något bättre.

Välj ut
Välj ut de idéer ni vill arbeta

vidare med, ibland kan flera idéer

komplettera varandra och fungera

bra ihop, dessa kan med fördel

kombineras. 

Exempel på metoder för att skapa idéer
 
 

STEG 4 
Söka och
utveckla

idéer

Metodstöd

Kvantité snarare än kvalité
Deltagarna ska så snabbt som möjligt
komma på ett tiotal olika idéer. Varje idé ska skrivas
ner och gärna illustreras med en skiss eller
liknande.
 

Extrema idéer
Kom på en mängd olika idéer. Utveckla dem sedan

till sin spets. Om en idé exempelvis handlar om

läxhjälp så kan ni fundera ut hur det skulle se ut om

alla fick obegränsat med hjälp i alla ämnen av

särskilt skickliga pedagoger, när som helst på

dygnet. Detta hjälper deltagarna inse att det är

lättare att förvandla en extrem idé till något mer

lagom och genomförbart än att förändra en

medelmåttig idé till något nytänkande. 
 
 

Påståenden
Använd er av påståenden som deltagarna får
avsluta, exempelvis: Vi skulle kunna… Den största
utmaningen är… För att nå fler så kan vi.... Tänk om vi
kunde…
 

Vändningen
Gör en lista över de hinder som skapar problem
och kom på dåliga sätt att överkomma varje
hinder. När ni kommit på en mängd dåliga
lösningar ska ni göra vändningen. Kom då istället
på bra sätt att överkomma varje hinder. Detta
hjälper deltagarna att byta perspektiv och gör det
lättare att tänka kreativt och komma på idéer. 
 
 

Kom ihåg att göra
målgruppen delaktig i
alla tre faser!
Studera graden av
delaktighet med hjälp
av Emergas
delaktighetstrappa.



Kan idén bidra till att
ni når uppsatta mål?

Kan idén lösa det

problem eller ta bort de hinder som

ni valt att fokusera på? Går

idén att utvärdera? 

 

Idén behöver ha ett inkluderande

synsätt. Den ska vara anpassad för

att kunna användas av alla som är i

behov av den.

Är idén
genomförbar?

Fundera över om

organisationen har möjlighet

och resurser att genomföra

idén.  Är det ekonomiskt

hållbart att arbeta med denna

lösning på lång sikt?

Förbättra idén
Vrid och vänd på er idé för att se

hur den skulle kunna förbättras.

Fundera på hur den skulle

genomföras i verkligheten, gå

igenom detaljer. Var inte rädd för

att ställa kritiska frågor till er

själva för att få syn på brister eller

möjliga problem. 

Metodstöd

Testa idén med
hjälp av Emergas
målgruppsanalys

Kom ihåg att involvera
de som ska använda er
idé. Deras synpunkter
och förbättringsförslag
är viktiga i hela
processen!



Testa er idé i verkligheten, börja gärna i

lite mindre skala om det är möjligt.  

 

 

Utvärdera idén. Försök komma underfund med hur aktiviteten

användes, hur deltagarna upplevde den och vilka resultat som kan ha

kommit av deltagandet. Detta kan ni ta reda på genom att fråga

deltagare och eventuell personal. Använd er av statistik såsom hur

många deltog, vilka deltog, deltog personerna flera gånger osv. 

 

 

Förbättra idén genom att använda er av lärdomarna från

utvärderingen. Förändra idén på de sätt ni tycker behövs. Involvera

målgruppen i detta arbete. Var inte rädda för att addressera brister i

er idé, de förbättringar ni gör kommer ni att tjäna på i längden.

 

Fortsätt testa er idé tills ni är nöjda. Sätt upp ramar för den

fortsatta användningen av idén. Sätt upp mål. Bestäm

hur den ska utvärderas och när.

STEG 5 
Testa och
utvärdera

Metodstöd

Testa
 

Förbättra
 

Utvärdera
 

Undersök hur
tillgänglig
aktiviteten är.
Använd Emergas
externa
tillgänglighets-
analys!
 


