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Bättre webb 
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Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning 
samt bedömningskriterier som framtagits inom 
ramen för rapportarbetet, med syftet att de ska vara 
verktyg för de kommuner och landsting som vill 
låta granska sina webbsidor med information om 
psykisk ohälsa för barn och unga.
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Personabeskrivning 1, Linda 15 år

Persona 1 är tjej och 15 år. Hon söker ofta information på nätet till skoluppgifterna 
och har en ganska god uppfattning om hur webbsidor brukar vara strukturerade. 
Hon söker också en del information för egen räkning. Mycket är kopplat till nöje 
och kommunikation (facebook, youtube etc) men hon besöker ibland också 
ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se, som hon tycker har bra information, 
eller 1177 vårdguiden.

När hon söker efter information går hon via Google och störs av att det ofta 
kommer upp irrelevanta träffar. Hennes syfte är att kunna förstå och hantera 
problemet. Hon vill hitta en webbplats skapad av den som är auktoritet på området, 
källan till korrekt information. När hon landar på en webbplats läser hon snabbt 
av sidans text, flikar, rubriker eller länkar för att se om sajten är vad hon sökte efter 
och för att hitta rätt kategori. Kanske klickar hon på någon länk eller rubrik som 
verkar relevant. Om ingen kategori eller flik stämmer, tittar hon om det finns 
frågor och svar som matchar hennes egen fråga, eller gör en fritextsökning på 
sidan. Hon skulle kunna ställa en fråga själv men bekymras av att svaret kan 
dröja. Hittar hon ingenting kollar hon nästa sökträff i Googles lista eller gör 
en ny sökning med andra ord (synonymer e dyl).

Hon tycker det är bra med tydliga beskrivande rubriker så att hon snabbt 
kan hitta rätt kategori. Gärna underrubriker som är ännu mer detaljerade.

Hon vill gärna hitta beskrivningar som hon kan identifiera sig med, för 
att sätta namn på och förstå situationen, samt information om vart hon 
kan vända sig. Gärna mejl och telefon. Om informationen är relevant för 
henne behöver den inte vara kort, men den ska vara lätt att överblicka 
och skumma igenom.

Hon tänker att många av de problem hon har säkert har upplevts av 
många andra och att det därför garanterat finns något om det på nätet. 
Hon använder också nätet för att få bekräftat att hon är ”normal”.

Ibland använder hon forum, t ex Flashback, för att söka information och 
andras berättelser.



Personabeskrivning 2, Adam 13 år

Persona 2 är kille och 13 år. Han söker information på nätet till skoluppgifterna, 
men är ganska omogen i sitt sökande och förlitar sig på att lärarna kommer med 
tips på sidor. Han söker en del för egen räkning, oftast musik och filmklipp, 
men sällan kopplat till den egna hälsan. Istället vänder han sig till någon vuxen 
(förälder/lärare) eller försöker lösa situationen med eget sunt förnuft.

Han googlar efter information och vill hamna direkt på rätt undersida. Hans syfte 
är att hitta någonstans att vända sig för att någon annan ska lösa problemet 
åt honom. Hittar han inte den information han sökte efter så googlar han 
igen, istället för att klicka runt på olika rubriker och leta vidare på den 
sajt där han hamnade. Han tycker att det är svårt att hitta bra sökord 
och frågar hellre någon vuxen om hjälp när det är svårt – och psykisk 
ohälsa upplevs vara svårt. Han brukar inte använda fritextsök på de 
sajter han besöker, istället använder han google.

Han vill ha korta texter med kontaktinformation vart man ska 
vända sig. Pedagogiska bilder är bra för att snabbt ge överblick.

Han tror inte att internet kan erbjuda så mycket information 
och stöd när det gäller psykisk hälsa därför att varje individ 
är så unik och nätet är så allmänt. Ibland när han vill vara 
anonym känns ändå nätet som ett alternativ.
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Anvisning för webbutvärdering
Anvisningarna ska användas tillsammans med de kriterier för utvärdering av 
webbsidor som tagits fram i samarbete med de ungdomsobservatörer som deltagit i 
studien.

Utvalda områden
Nedanstående områden ska testas.

Notera att vissa områden endast är obligatoriska på antingen kommuners eller 
landstings webbplatser. I de fall informationen inte är obligatorisk bör den inte 
påverka betyget.

Föräldrar som bråkar är ett undantag, den formuleringen finns inte i 
överenskommelsen för vare sig kommun eller landsting men har ändå tagits med 
då problemet är vanligt. Området testas på alla webbplatser för att se om relevant 
och begriplig information finns någonstans på webbplatsen.

Studien visar generellt att unga kopplar sina problem till fyra kontexter:

•   Familj och föräldrar

•   Skolan

•   Kompisar och andra relationer

•   Den egna hälsan (fysisk eller psykisk)

Det är utifrån dessa kontexter som de försöker hitta relevanta kategorier. Exempel 
på befintliga kategorier som upplevs relevanta (förutsatt att de innehåller den 
förväntade informationen), obs att listan inte är komplett:

•   Miljö och hälsa (hur man mår i sin miljö, tips hur man kan må bättre/friskvård)

•   Familjestöd (stöd till alla i familjen när det uppstår problem i familjen)

•    Barn och föräldrar (relation mellan barn och föräldrar och mellan föräldrar, 
problem med föräldrarna)

Område Obligatorisk för

Stress Kommun, landsting

Skilsmässa Kommun

Föräldrar som bråkar Kan landa i olika områden inom kommun och landsting 
(finns inte som namngivet område) Testas på båda

Ångest Landsting

Mobbning Kommun

Bilaga 5



•   Stöd och omsorg (hjälp och stöd, någon att prata med)

•   Socialt stöd (stöd med relationer, sociala sammanhanget)

•   Psykisk hälsa (hur man själv mår, tips hur man mår bättre)

•   Må dåligt (hur man själv mår, tips hur man mår bättre)

•   Skola och utbildning (alla problem kopplade till skolan även t ex stress och mobbning)

Område 
Sökord 

(testa av vilka av sökorden som ger 
någon bra träff – är det alla, många, inga?) 

Kontext 
(används för att leta rätt 
rubriker/flikar på sidan)

Stress

Skolstress

Skolan
stress i skolan

ont i magen

stress

Skilsmässa

Föräldrar ska skiljas

Familj och föräldrar
Föräldrar flyttar isär

Hos vem ska jag bo

Skilsmässa

Föräldrar 
som bråkar

Problem föräldrar

Familj och föräldrar
Föräldrar bråkar

Bråk hemma

Mamma och pappa är osams

Ångest

Panik

Den egna kroppen och psyket
Hjärtklappning

Ångest

Orolig

Mobbning

Mobbad

Kompisar och andra relationer
Skolan

Mobbning

Inga kompisar

Ensam
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Anvisningar för navigering och sök


