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A-focus 

 

A-focus är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom affärsutveckling, marknadsstrategi, 

marknadsundersökningar, analys och rådgivning till myndigheter, organisationer och privata 

aktörer inom teknikintensiva branscher, företrädesvis elektronisk kommunikation. 

Den kompetens som är utmärkande för A-focus är framförallt kombinationen av:  

 Marknadskunskap: Expertkunskap och insikt om marknaden för elektronisk 

kommunikation, television och internet, dess marknadskrafter och förutsättningar.  

 Metodik: Stor kunskap om praktiska angreppssätt, verktyg och modeller samt 

resultatinriktad arbetsmetodik. I detta inkluderas även kunskap och erfarenhet av 

utrednings- och undersökningsmetodik samt rådgivning.  

 Kundfokus: Vi sätter konsekvent slutkundernas och användarnas utmaningar och behov i 

centrum framför teknik och features. I detta arbete är kund- och användarintervjuer ett 

viktigt arbetsmoment. 
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Sammanfattning 

Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn och unga mår psykiskt dåligt i Sverige 

idag. Åren 2011-2014 pågår projektet Psynk. Psynk ingår i Psykiatriöverenskommelsen mellan 

SKL och Socialdepartementet och projektet har till syfte att synkronisera samhällets insatser för 

barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa. Psynkprojektet är beställare av 

denna studie som har utförts av konsultföretaget A-focus med syfte att hitta 

förbättringsmöjligheter för kommuners och landstings webbinfo om psykisk hälsa. 

A-focus har genomfört sju fokusgrupper på fem orter med totalt 30 deltagande högstadieelever. 

Som ett resultat har utvärderingskriterier för begriplighet, relevans och användbarhet kunnat tas 

fram tillsammans med en anvisning och två personabeskrivningar. Fem webbplatser har sedan 

utvärderats och de verktyg som användes finns bilagda till denna rapport för att kommuner och 

landsting själva ska kunna använda dem.  

Intervjuerna visar att användbarhet (sök, navigering, design mm) hänger ihop med begriplighet 

och relevans i ett ekosystem där det ena påverkar det andra. Unga vill ha sajter som är lätta att 

överblicka och där de förstår vad orden betyder. De vill hitta rätt info snabbt, med få klick eller 

genom att söka fram den direkt via Google. Beroende på mognad och syftet med att söka 

information vill de utöver kontaktinformation hitta fakta om symtom, tips om egenvård, 

berättelser om andra ungas upplevelser i samma situation, en anonym chatt eller frågor och svar.  

Ungdomarna har svårt att hitta rätt på sajterna, bland annat därför att rubrikerna inte innehåller 

den förväntade informationen. De associerar de olika områdena inom psykisk ohälsa till 

kategorier som Familj och föräldrar, Skolan, Kompisar och Relationer eller Den egna psykiska och fysiska 

hälsan. Så skulle exempelvis skilsmässa hamna i kategorin Familj och föräldrar och stress skulle 

hamna under Skolan om det är skolarbetet som stressar. A-focus vill till dessa kategorier lägga 

Nätet då det är en kontext för mobbning och övergrepp. 

Designfaktorer som fontstorlek och urvalet av färger, bilder och filmer fyller flera syften: att göra 

sajten överskådlig och lätt att förstå och att göra den inbjudande så att unga orkar och vill 

använda den. Exempel och berättelser som unga kan relatera till gör att de lättare kan ta till sig 

och förstå informationen.  

Genomlysningen av webbplatser visar att det finns mycket att förbättra. Det högsta möjliga 

betyget för områdena Navigering, Innehåll och relevans, Begriplighet samt Design var fyra och 

utfallet visar ett genomsnittsbetyg för alla sajter sammantaget som varierar från 1,53 till 2,78. Det 
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lägsta betyget är för Relevans och det högsta för Navigering. A-focus rekommendation är att 

betygen tre eller fyra sätts som mål för så många enskilda kriterier som möjligt. Inom 

funktionalitet kunde fem poäng delas ut och där fick en sajt fyra poäng medan de andra låg på ett 

eller två.  

Deltagarna i fokusgrupperna tyckte att det kändes onaturligt att vända sig till kommunens 

webbplats för att hitta information eller hjälp om psykisk ohälsa. Som vi ser det krävs antingen en 

massiv informationsinsats, t ex med hjälp av skolorna, för att sprida kännedomen om vad som 

finns på sajterna; eller också bör informationen läggas på sajter som unga redan besöker. Oavsett 

vilken strategi som väljs, är det viktigt att de sajter som barn och unga slussas till upplevs som 

användbara, begripliga och relevanta. Vi hoppas att de utvärderingskriterier som tagits fram kan 

bidra till detta.  
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1 Bakgrund 

Psykisk hälsa har blivit en framtidsfråga då många barn och unga i Sverige idag mår psykiskt 

dåligt. 2011 - 2014 pågår initiativet Psynk, i samarbete mellan SKL och Socialdepartementet, för 

att synkronisera samhällets alla insatser för barn och unga som har, eller riskerar att utveckla, 

psykisk ohälsa.  

I överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet för år 2014 står att: 

”Landstinget och kommunerna i länet ska tillhandahålla webbaserad information eller 

motsvarande där det beskrivs vart i landstinget och kommunerna barn och unga med psykisk 

ohälsa och deras familjer kan vända sig för att få vård, stöd och hjälp. […] Parterna avser 

emellertid att ta initiativ till en barn- och ungdomspanel som från ett brukarperspektiv granskar 

relevansen och begripligheten i den information som finns på kommunernas och landstingens 

webbplatser.” 

A-focus utprovade under våren 2014 ett frågeformulär riktat till unga med syfte att låta dem 

granska och bedöma informationen på webbplatserna. Utprovningen, som omfattade 8 

intervjupersoner mellan 13 och 18 år, visade att intervjupersonerna gav positiva omdömen, även 

när de i verkligheten haft stora svårigheter att hitta och förstå informationen. 

Psynk vände sig därför till A-focus med en förfrågan om att genomföra fokusgrupper med 

högstadieelever samt en utvärdering av utvalda webbplatser, genomförd av 

ungdomsobservatörer.  

2 Syfte och mål 

Syftet med fokusgrupperna har varit att påvisa möjligheter att förbättra informationen för barn 

och unga om psykisk ohälsa på kommuners och landstings webbplatser. Psykiatriöverens-

kommelsen säger att en granskning ska göras av webbinformationens begriplighet och relevans. 

Genomlysningen ska därför utgå från vad som gör webbinformation om psykisk ohälsa begriplig 

och relevant för barn och unga och vad som i övrigt gör webbplatserna användbara för dem.  

Målet har varit att genom fokusgrupper få fram utvärderingskriterier för webbplatser och 

informationen på dem och att sedan genomlysa ett antal webbplatser med hjälp av kriterierna. De 
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kriterier och anvisningar som använts ska kunna återanvändas av kommuner och landsting som 

vill låta granska sina webbplatser.  

2.1 Avgränsningar 

Studien har haft fokus på webbinformationens begriplighet och relevans samt webbplatsernas 

användbarhet för unga ur perspektivet att de ska kunna hitta, förstå och ha nytta av information 

om psykisk ohälsa. Vi har inte tagit något komplett grepp på alla aspekter av att använda internet 

eller hur man designar en webbplats.  

Kommunernas och landstingens webbplatser ska enligt överenskommelsen innehålla information 

om ett stort antal områden. I denna studie valde vi ut en handfull av dessa områden inför 

fokusgrupperna och det var sedan ungdomarnas egna erfarenheter och intressen som styrde vad 

diskussionen handlade om. Alla områden diskuterades inte i alla fokusgrupper. De områden som 

valdes ut inför fokusgrupperna var: 

 Stress 

 Skilsmässa 

 Föräldrar som dricker och bråkar 

 Föräldrar som inte orkar ta hand om sina barn 

 Någon i ens närhet har dött 

 Ångest 

 En vuxen har betett sig illa, fysiskt eller psykiskt, mot ett barn 

Av dessa hade deltagarna generellt lättast för att diskutera stress, skilsmässa och föräldrar som 

dricker och bråkar, övriga områden upplevdes som abstrakta. 

Intervjupersonernas ålder har avgränsats till 13-15 år, d v s högstadieåldern. Detta baserades dels 

på en hypotes om att unga i denna ålder i högre grad än yngre barn söker information själva och 

därmed skulle ha mer återkoppling att ge under fokusgrupperna; dels på att information som är 

begriplig för 13-15-åringar också är begriplig för äldre ungdomar.  
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2.2 Uppdragets huvudfrågeställningar 

Uppdragets huvudfrågeställningar har varit: 

 Vad krävs för att information på webben om psykisk ohälsa ska upplevas som relevant och 

begriplig av unga? Det vill säga: vad vill unga åstadkomma när de mår dåligt och vilken 

information anser de att de behöver i situationer kopplade till deras psykiska hälsa. Hur 

behöver informationen vara formulerad för att unga ska kunna ta den till sig och förstå 

och använda den? 

 Hur ska en webbplats vara utformad ur ett användbarhetsperspektiv, för att underlätta för 

unga att hitta rätt information? 

2.3 Definitioner 

Vi använder begreppen sajt, hemsida och webbplats omväxlande för att beteckna en samling 

webbsidor som ligger under samma startsida. Ett exempel på en webbplats är www.skl.se.  

Vi använder begreppen sida och webbsida för att beteckna en unik sida. Ett exempel på en sida är 

http://www.psynk.se/om-psynkprojektet. 

Att googla är att använda Google eller någon annan sökmotor för att hitta information på nätet.  

Termen relaterbar används i betydelsen att det är något som målgruppen kan känna igen sig i, 

relatera till.  

Intervjuperson, IP, individ och deltagare är alla benämningar för de högstadieelever som deltagit i 

studien. 

3 Kort om metod och resultat 

Den första delen av uppdraget var en kvalitativ studie med minifokusgrupper (3-5 deltagare per 

grupp). Diskussionerna följde en semi-dynamisk guide som gav en tydlig struktur men där inte 

alla frågor var obligatoriska, och frågor kunde omformuleras eller läggas till under samtalets 

gång. Diskussionerna följdes på distans av två ungdomsobservatörer med grundläggande 

kunskaper om användbarhet och interaktionsdesign. Ungdomsobservatörernas roll var att fånga 

upp, ur ett ungdomsperspektiv, vad som påverkar användbarhet, begriplighet och relevans för 

att kunna göra en bättre granskning av webbplatserna i nästa steg. För att begränsa deras restider 

http://www.skl.se/
http://www.psynk.se/om-psynkprojektet
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(deras huvudsyssla var att studera) och för att begränsa antalet personer i rummet, valde vi att 

låta ungdomsobservatörerna delta på distans.  

Resultaten från fokusgrupperna var dels den kvalitativa information som beskrivs i kommande 

kapitel och dels personabeskrivningar, preliminära utvärderingskriterier samt en anvisning för 

utvärderingen. Ungdomsobservatörerna deltog i hög grad i framtagningen av 

utvärderingskriterierna. De återkopplade också på personabeskrivningarna och anvisningen.  

Den andra delen av uppdraget var en utvärdering av webbplatser. Ungdomsobservatörerna 

tillämpade kriterier och anvisning för att betygsätta en handfull webbplatser. Utvärderingen gick 

till så att de gick in på de olika webbplatserna och försökte hitta information om utvalda områden 

och sedan utvärderade de hur webbplatsen och informationen fungerade ur ett 

ungdomsperspektiv.  

Resultaten från utvärderingen var dels ett antal betygsatta webbplatser och dels ett paket med en 

anvisning och testade utvärderingskriterier (bilagor till denna rapport) vilka kan användas av 

kommuner och landsting som själva vill låta utvärdera sina webbplatser.  

Genomförandet beskrivs mer i utförligt i kommande kapitel.  

4 Resultat från fokusgrupperna 

4.1 Genomförande 

4.1.1 Orter och antal deltagare 

Under september 2014 genomfördes sju minifokusgrupper (3-5 deltagare) med tjejer och killar i 

åldrarna 13-15 år. Antalet deltagare per tillfälle begränsades till fem för att kunna ge var och en 

av dem tillräckligt med utrymme att tala utan att intervjun blev för lång. Totalt deltog 30 

personer, 14 killar och 16 tjejer på fem olika orter:  

 Stockholm, fokus på förorter. En tjej- och en killgrupp. 

 Lycksele. En blandgrupp. 

 Borlänge. En blandgrupp. 

 Karlskrona. En blandgrupp. 

 Göteborg, fokus på innerstad. En tjej- och en killgrupp. 
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Eftersom det krävs målsmans samtycke – och därmed en aktiv handling från föräldern att 

förmedla kontakt med barnet – för att intervjua ungdomar yngre än 15 år, är det i huvudsak barn 

till engagerade och intresserade föräldrar som har deltagit i fokusgrupperna.  

På de större orterna genomfördes grupper med enbart killar eller tjejer baserat på hypotesen att 

det kan upplevas lättare att tala öppet om det bara är killar eller tjejer i rummet. I efterhand 

kunde vi konstatera att deltagarna i de blandade grupperna föreföll tala lika öppet.  

4.1.2 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för vilka som inbjöds att delta i studien var: 

 Högstadielever, 13-15 år  

 Har sökt information på en myndighets, organisations eller ett företags hemsida 

 Jämn fördelning mellan tjejer och killar 

Inga krav ställdes på att deltagarna skulle ha sökt information om psykisk ohälsa eller att de 

skulle ha erfarenhet av psykisk ohälsa. Bakgrunden till detta är dels att tidigare intervjuer som A-

focus har gjort1 visar att unga med erfarenhet av psykisk ohälsa efter ett tag lär sig ”systemet” och 

begreppen, men att de kan vara väldigt vilsna i början; och dels att Psynk-projektet vill veta hur 

man kan göra det lättare för de barn och unga som saknar tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa 

att hitta relevant information och hjälp med de förutsättningar som de har.  

4.1.3 Intervjuer och observation 

Fokusgrupperna varade 90 minuter och leddes av en moderator från A-focus.  

De två ungdomsobservatörerna deltog via webbkamer2a och hade i uppdrag att fånga upp 

information som skulle kunna användas för att formulera utvärderingskriterier. Efter varje 

fokusgrupp hade moderatorn en reflektion tillsammans med ungdomsobservatörerna för att 

                                                           

 

1 Se rapporten Unga och psykisk hälsa på nätet, 2014 

2 För att undvika långa restider för observatörerna samt för att inte få för många personer i 

rummet under intervjun. 



Genomlysning av webbinfo för ungdomar om psykisk ohälsa, 2014  

11 

stämma av intressanta iakttagelser och vad som behövde fördjupas ytterligare i kommande 

grupper.   

Diskussionerna cirklade kring hur de unga gör när de söker information, hur de tycker att bra 

information är utformad, vilka ord de använder och förstår och hur en bra webbplats är 

designad. Intervjuguiden finns som bilaga. Alla frågor och exempel i guiden användes inte under 

samtliga intervjuer eftersom tiden var begränsad och deltagarna var olika. 

Under fokusgrupperna användes Hedemora.se, Nykvarn.se, 1177 Örebrolän och 1177 Gävleborg 

som exempel.  

4.2 Iakttagelser 

4.2.1 Skillnader mellan olika grupper 

Under intervjuerna kunde vi inte notera några geografiska skillnader när det gäller vilken 

information som unga vill ha, hur de går till väga för att söka upp information och vad de kan 

relatera till.  

De skillnader vi observerade hängde ihop med personens ålder, mognad och erfarenhet. Det är 

mot bakgrund av detta som vi har valt att ta fram två personabeskrivningar, vilka redovisas i 

bilagorna 3 och 4, för att exemplifiera skillnaden mellan en 13-årig kille och en 15-årig tjej. 

Skillnaderna syns både i vad personerna vill åstadkomma om ett problem uppstår och hur de 

gör/eller tror att de skulle göra för att lösa problemet. En omogen person utan erfarenhet vill i 

första hand bli av med problemet genom att nonchalera det eller genom att överlämna det till 

någon annan. En mer mogen person vill förstå problemet och sin egen möjlighet att påverka det 

för att sedan bedöma vilken hjälp som behövs.  

Skälet till att vi valt att låta den 13-åriga mer omogna personen vara en kille, är att vi under 

intervjuerna kunde se att fler killar än tjejer påvisade en viss omognad när det gäller frågor om 

psykisk ohälsa.  
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Det är dock viktigt att tänka på att det främst är individens personliga erfarenheter som styr 

mognadsgraden. I tidigare uppdrag3 har vi intervjuat 15-åriga killar som varit mer mogna än 

många jämnåriga tjejer, därför att de gått igenom svårigheter vilka har lett till känslomässig 

mognad och eftertänksamhet.    

4.2.2 Deltagarnas dator- och internetvanor 

De flesta av studiens 30 unga har tillgång till internet och kan surfa efter information överallt. De 

använder omväxlande en smartphone, dator eller surfplatta. Alla har inte tillgång till både dator 

och surfplatta. Användningen av datorer/plattor och internet i skolans undervisning variererar, 

från någon gång per vecka till dagligen. I sjuan förefaller det vanligt att lärarna ger tips på sidor 

som innehåller ”rätt” information och skriver upp webbadresserna. Ju äldre personerna är, desto 

fler självständiga sökningar gör de i sitt skolarbete och även privat.  

Det varierar kraftigt mellan individerna vilken erfarenhet de har av att söka information kopplat 

till den egna fysiska eller psykiska hälsan. En femtonårig stockholmstjej tog själv ansvar för att 

boka sina läkar-, gynekolog- och tandläkartider och kände till 1177 Vårdguiden och Mina 

vårdkontakter. Hon kände också till en rad olika ungdomsmottagningar och socialkontor i 

områden där hon och hennes kompisar rör sig. Hon var dock ett undantag.  

Vår bild från fokusgrupperna är att en genomsnittlig 14-15-åring gör sporadiska sökningar 

kopplade till den egna hälsan och måendet för att exempelvis förstå ett symptom innan man 

pratar med någon vuxen, eller för att få bekräftat att man inte är ensam om sina känslor. De yngre 

individerna som saknar erfarenhet ser oftast inte något skäl att söka efter information. De saknar 

helt enkelt intresse för frågor om psykisk hälsa, till den dag något händer som triggar igång deras 

tankar och motiverar dem att söka information eller hjälp.  

Citat från fokusgrupperna 

Jag brukar inte söka på nåt om min hälsa, skulle jag behöva så är det väl jag [som söker] men jag gör inte 

det. (kille 14 år) 

                                                           

 

3 Se rapporten Unga och psykisk hälsa på nätet, 2014. Målgruppen för den studien var unga 15-20 år. 
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Om det är psykiskt kollar jag det själv först, man kanske inte är säker på att det är det man har. Om man 

mår dåligt eller har konstiga tankar, då kan man kolla upp om det är fler som har såna tankar. Om det är 

nåt fysiskt så frågar jag mina föräldrar först.(tjej 14 år) 

4.2.3 Deltagarnas upplevelser av kommuner och landstings webbplatser 

När ungdomarna fick titta på olika kommuners och landstings (1177) webbplatser hade de 

generellt mycket svårt att navigera med hjälp av de rubriker som fanns. De blev också förvirrade 

av att så stor del av innehållet var irrelevant för dem.  

Eftersom det är svårt för ungdomar att navigera fram till rätt information, både på kommunernas 

webbplatser och på 1177, blir sökfunktionen extra viktig. På 1177 ligger den bra i fokus vilket 

gjorde att de flesta spontant använde den. På kommunernas sidor låg den uppe till höger vilket 

gjorde att deltagarna istället försökte hitta rätt flik eller rubrik4. 

En mycket större enkelhet efterfrågades på webbplatserna, med ett fåtal huvudrubriker som 

strukturerar informationen ur de ungas perspektiv: 

 Familj och föräldrar 

 Skolan 

 Kompisar och relationer 

 Hur man själv mår 

Vissa saker som mobbning och stress kan relatera till både skolan, kompisar och den egna hälsan 

och då behöver man kunna hitta informationen på flera sökvägar.  

Intervjupersonerna upplevde inte att kommunernas webbplatser var en naturlig källa till 

information, råd och stöd när man mår dåligt eller har problem. Innehållet upplevdes vara 

skrivet av, och för, kommuntjänstemän och inte för unga medborgare. Deltagarnas kännedom om 

vad de kan hitta på kommunernas webbplatser var också väldigt låg. Det är en lång väg att gå 

innan barn och unga söker sig till kommunernas webbplatser när de behöver information, råd 

eller stöd kopplat till psykisk ohälsa.  

                                                           

 

4 Samma observationer gjordes i ett first-click test våren 2014 där 8 unga fick använda 

webbplatserna för att utprova en webbenkät (A-focus 2014) 
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När vi jämförde kommunernas sajter med 1177 så upplevdes 1177 bättre, eftersom fokus är på 

hälsa. Men det var svårt att hitta direkt fram till information som riktar sig till barn och unga 

även på 1177 och sajterna upplevdes främst vara inriktade på fysisk hälsa.  

Vissa deltagare i fokusgrupperna kommenterade att kommunerna direkt borde dirigera unga 

besökare vidare till UMO.se, eftersom den webbplatsen riktar sig till unga och tar upp relevanta 

frågeställningar ur de ungas perspektiv. Både kategoriindelning, namn på rubriker, bilder och 

textinnehåll upplevdes mer relevant och lättare att förstå än kommunernas och landstingens 

webbplatser. Men det innebär inte att den eftersökta informationen alltid var lätt att hitta ens på 

UMO.se, när vi klickade runt på den sajten.  

Andra deltagare tyckte att kommunerna och landstingen borde marknadsföra sina webbplatser 

mycket mer så att barn och unga får kännedom om dem. Information som ingen hittar fram till, 

fyller ingen funktion.  

Citat från fokusgrupperna 

All information är ju till dom som har problemet, inte till dom som vill bli av med problemet. (tjej 14 år 

angående sökning efter hjälp när föräldrar dricker och bråkar) 

Kommunen ska inte ha så många inriktningar kanske, det var lite svårt att hitta det man ville. Jag tror inte 

man går in på kommunens hemsida för pyskisk ohälsa eller ätstörningar. (tjej, 14 år) 

Vissa ord är inte anpassade för oss unga liksom, man använder ord som vuxna använder. Vi säger inte 

"ohälsa”, vi säger att man mår dåligt. (tjej, 15 år) 

4.2.4 Användbarhet ur ett ungdomsperspektiv 

Det visade sig under fokusgrupperna att användbarhetsaspekter som navigering, sök, design, 

relevans och begriplighet hänger ihop i ett ekosystem där det ena påverkar det andra. Om man 

inte förstår rubrikerna, blir det till exempel svårt att navigera; om man inte har ”rätt” språk går 

det inte att söka fram information. Vi har valt att inkluderat navigering i kapitlet om design 

nedan, medan sök, begriplighet och relevans har fått egna kapitel.   

4.2.4.1 Att söka information 

Alla i studien googlar för att hitta information, utom när de har fått en komplett webbadress där 

informationen ska finnas.  
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Googles sökmotor upplevs av många vara bättre än webbplatsernas egna sökfunktioner, när 

sådan finns, och även mer lättanvänd än webbplatsernas rubriker. Det gör att man ibland googlar 

igen för att hitta rätt information istället för att leta bland webbplatsens rubriker, även om man 

har hittat en webbplats där informationen borde finnas.  

Intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att den sökfunktion som finns inbyggd på en 

webbplats är väl synlig på sidan, att den kan hantera ungas språkbruk och associationer och att 

den kan föreslå sökord/fraser medan man skriver i sökrutan.  

Det varierar om intervjupersonerna använder nyckelord eller fraser och om man söker på 

symtom eller diagnos. Det förefaller lite vanligare att använda nyckelord än fraser, men det beror 

på hur komplext ämnet är. En person som mår dåligt av stress skulle exempelvis kunna försöka 

med stress symtom eller stress i skolan eller ont i magen. 

Stress är en ganska enkel sökning, eftersom ordet och företeelsen är välkända. Det är svårare med 

begrepp som exempelvis ångest, som man inte talar om lika ofta. Där skulle sannolikt vissa välja 

en fras i stil med är det farligt med hjärtklappning eller varför får man hjärtklappning5. 

När det handlar om problem i familjen föreslår vissa intervjupersoner sökningar i stil med hjälp 

mina föräldrar bråkar hela tiden eller min mamma bryr sig inte om mig, men det är vanligare med 

familjeproblem eller bråk hemma. 

En sökning på Google kan ge tusentals träffar. I allmänhet kollar intervjupersonerna på de 

översta 3-5 träffarna i listan. Om de inte hittar något bra gör de om sökningen med andra sökord. 

Inställningen hos de flesta är att om man inte hittat rätt efter ett par försök så får man vända sig 

till någon vuxen, en kompis eller ge upp sökandet.  

Citat från fokusgrupperna 

Ibland är det svårt att hitta rätt sökord om man inte vet vad det är man ska söka på, om man vill veta nåt 

om nåt som man inte vet vad det heter. (kille 13 år) 

Det är krångligare att klicka på rubriker än att googla direkt (kille 14 år) 

                                                           

 

5 Notera dock att de haft mycket svårt att relatera till de svårare och tyngre begreppen som 

ångest, dödsfall, övergrepp etc och däför haft svårt att föreslå sökningar. 
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4.2.4.2 Design  

Intervjupersonerna ville att det skulle gå snabbt att hitta det man behöver på en webbplats. Rörig 

struktur och irrelevant innehåll utgör hinder för detta.  

När intervjupersonerna försöker hitta rätt på en sida så vill de skapa sig en överblick över 

webbplatsens innehåll genom att läsa vad som står mitt på sidan och vad som står på flikar, 

rubriker etc. De efterfrågade tydliga och beskrivande flikar/rubriker och underrubriker där man 

förstår vad som riktar sig till barn och unga. Till exempel så skulle fliken/rubriken Skola kunna ha 

underrubriken när du blir stressad av skolan och Familj och föräldrar skulle kunna ha en underrubrik 

När föräldrarna bråkar.  

De flesta är vana vid att det kan finnas flikar högst upp som innehåller kategorier och att det kan 

finnas rubriker och underrubriker i vänstermarginalen.  

Intervjupersonerna tycker att det är rimligt att det krävs 2-3 klick för att hamna rätt på en 

webbplats. När vi under fokusgrupperna tittade på olika webbplatser tillsammans och lät 

deltagarna styra navigeringen så hamnade vi konsekvent på irrelevanta sidor och måste backa 

och testa igen. Det krävdes fem till tio klick för att hitta rätt.  

En utmaning för deltagarna var att webbplatsernas rubriker inte var tillräckligt förutsägbara. 

Deras antaganden om vad de skulle hitta om de klickade på en länk eller flik stämde inte. De 

hamnade på kommunsidor som inte ens handlade om psykisk ohälsa (se under Begriplighet 

nedan). På 1177 hamnade de också fel, men då främst för att informationen inte riktade sig till 

unga och därför blev irrelevant.  

När det gäller sidornas utseende så efterfrågade deltagarna ”rena” sidor snarare än ett överdåd 

av färger och objekt. De blev överväldigade när förstasidan var full av olika budskap, färger och 

klickmöjligheter. Enkel lay-out, få färger och tydlig struktur var det som fungerade bäst för dem.  

Deltagarna ville helst ha iögonenfallande rubriker som tydligt vänder sig till barn och unga och 

som strukturerar informationen enligt deras logik. Bilder och filmer efterfrågades också för att 

förtydliga innehållet och göra det mera lättsmält. Bilder kan göra att rubriker blir lättare att tolka. 

De flesta deltagare gillade inte när de behövde scrolla mycket för att få en överblick över en sidas 

innehåll. Helst ville de att den första skärmbilden skulle ge en förståelse för vad sidan erbjuder i 

form av fakta, råd eller kontaktuppgifter.  
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Citat från fokusgrupperna 

Det ska inte vara alla regnbågens färger liksom. Svartvitt räcker. Bilder är bra, så man inte tappar sugen. 

Det är inbjudande.(tjej 13 år) 

Det är viktigt att tänka på det första man ser på sidan. Det är viktigt att ha bra bilder. (kille, 14 år) 

Det är lättare att få en överblick med bilder. Ser man en bild på en skola så fattar man att det är dit man 

ska.(tjej 15 år) 

Det är bra om det finns lite text men att man sen kan läsa mer. (kille, 14 år) 

Jag läser hela sidan för att hitta rätt och då är det svårt om det är för mycket text. (tjej 14 år) 

Det är rörigt om det är många kategorier, då måste man ju leta.  (kille, 13 år) 

Man kan ju ha kategorier i kategorierna, då blir det ju färre. (kille, 14 år) 

4.2.4.3 Informationens begriplighet 

Textens flöde och innehåll var viktiga för begripligheten. Långa och kompakta texter upplevdes 

svåra – även om inte facktermer används. Deltagarna föredrog styckeindelad text med korta 

meningar och beskrivande mellanrubriker som underlättar snabbläsning. 

När texterna var skrivna i andra person eller tog upp exempel från barn och ungas liv upplevdes 

de i allmänhet som lättare att ta till sig och förstå.  

Ungas kännedom om ord och begrepp inom psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som alla sade att de förstår, men det upplevdes inte vara ett 

fungerande samlingsbegrepp. Ohälsa är inte ett ord som används av unga, istället använder man 

ord som må dåligt om det handlar om hur man själv mår. Ofta ansågs dock problemet ligga någon 

annan stans än hos individen själv och då var det familjen, skolan eller kompisarna som man vill ha 

som samlingsbegrepp i flikar och navigeringsrubriker (se kapitlet om kommuner och landstings 

webbplatser ovan).  

Intervjupersonerna förväntade sig att existerande rubriker som Miljö och hälsa skulle handla om 

hur man mår i olika miljöer och hur man kan må bättre. Barn och föräldrar förväntades bland 

annat innehålla information som riktar sig till barn som har problem med sina föräldrar eller 

familjen. Skola och utbildning förväntade man sig skulle innehålla information om skolstress, 
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skoltrötthet, problem med lärare och mobbning men även praktisk information kopplad till 

skolgången. Oftast var det annat innehåll som hörde till dessa rubriker.  
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Alla i fokusgrupperna hade inte tidigare hört eller sett begrepp som   

 Brister i föräldraskap 

 Kris i livet 

 Funktionsnedsättning 

 Riskbruk och missbruk (främst är riskbruk okänt) 

 Självskadebeteende 

 Sömnstörning 

Vissa tyckte sig ändå förstå vad orden betydde. De ord som upplevdes svårast att förstå oavsett 

om man hört dem förr eller inte var: 

 Kris i livet 

 Brister i föräldraskap 

 Funktionsnedsättning 

 Riskbruk och missbruk  

 Självskadebeteende 

 Sömnstörning 

 Ångest 

Mer detaljer finns redovisade i bilaga 26.  

Deltagarna tyckte att webbsidorna skulle använda ungas ordförråd istället för vuxnas och 

myndigheters. Exempelvis så tyckte vissa intervjupersoner att när föräldrar inte orkar ta hand om 

sina barn var en bättre rubrik än bristande föräldraskap, medan andra föreslog dåliga föräldrar.  

Ungas kännedom om var de kan få hjälp 

Även kontaktinformationen på hemsidorna kan vara svår att förstå när man saknar erfarenhet. 

Inför fokusgrupperna gick vi igenom ett antal sajter för att se vilka ställen för hjälp som nämndes. 

Dessa stämde vi sedan av med deltagarna.  

                                                           

 

6 Samtliga ord i överenskommelsen stämdes inte av, då de bedömdes vara för många för att 

fungera i sammanhanget. Orden valdes ut i dialog med Psynk.  
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De ställen dit man kan vända sig, som spontant nämndes under diskussionerna var: 

  BRIS, deras anonyma chatt 

 Skolkuratorn 

 BUP  

 Ungdomsmottagningen 

 UMO.se 

 Socialen  

 Polisen 

 Forum (t ex Flashback och iFokus) 

 Friends (nämns endast i Stockholm) 

Alla kände inte till samtliga av dessa ställen. BRIS och kuratorn nämndes oftast. Det var främst 

äldre deltagare som nämnde ungdomsmottagningen eller UMO.se.  

Skolsyster och vårdcentralen är ställen som alla kände till men som de inte spontant nämnde 

eftersom de associeras till fysiska åkommor. Kurator fanns inte på alla deltagarnas skolor.  

Ställen som få deltagare i fokusgrupperna kände till, men som sajterna ibland hänvisar till, var 

 Elevhälsan (men de kände till skolsyster och ibland kurator) 

 Sjukvårdsrådgivningen7 (de som kände till den sade 1177, vårdguiden eller 

sjukvårdsrådgivning men tyckte att den är för fysiska åkommor ) 

4.2.5 Informationens relevans och innehåll 

De exempel som deltagarna själva tog upp på frågan om vad unga i deras ålder kan behöva stöd 

eller hjälp med var 

  mobbning (även i sociala medier), att känna sig utanför 

 skolstress som leder till magont eller depression 

 dåligt självförtroende, ”man känner sig dålig och vet inte vem man är” 

                                                           

 

7 Detta kan jämföras med de telefonintervjuer A-focus tidigare gjort med 16-20-åringar som sökt 

information om psykisk ohälsa – där var 1177 Vårdguiden välkänt. Anledningen till att vi i denna 

studie använder begreppet sjukvårdsrådgivning är att det används på vissa webbplatser.  
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 kompisar och föräldrar som missbrukar droger och alkohol 

 problem hemma, skilsmässa 

  att bli lämnad av partner eller en kompis, att inte veta vilka ens verkliga vänner är 

Deltagarna gav inte en helt samstämmig bild av vad de vill åstadkomma om de har problem och 

vilka typer av information och hjälp som är relevanta.  

Vissa, det tenderar att vara de mindre mogna, ville hitta någon att prata med för bli av med 

problemet och söker därför mycket kort och lättläst information med fokus på vart man kan 

vända sig. Om kontaktuppgifter inte finns på sidan kan de enligt intervjupersonerna googlas 

fram, men det sänker tröskeln om telefonnummer, mejladress och besöksadress finns direkt på 

sidan. Även länkar till andra sajter utgör en viss tröskel, speciellt om det inte tydligt framgår vad 

man hittar om man klickar på länken.  De ville också gärna få en förklaring av vad de olika 

organisationerna eller enheterna är så att de förstår vilken hjälp som erbjuds.  

Andra, de mer mogna, ville förstå och kanske ta kontroll över situationen eller själva lösa 

problemet vilket gör att de efterfrågade mer information. För dem är det bra med beskrivningar 

av symtom om det är åkommor, berättelser från andra som varit i samma situation och en 

anonym chatt eller frågor och svar. Vissa föredrog att läsa andras frågor och svar framför att 

skriva själva. De ser gärna att texterna är utförliga och beskrivande. Kontaktuppgifter och länkar 

till mer information upplevs också relevanta för dem som vill gå vidare.  

Flera deltagare ville ha exempel som de kunde känna igen sig i för att både kunna relatera till och 

förstå innehållet. 

Citat från fokusgrupperna 

Man kan kolla på anonyma sajter om det är andra som har känt likadant, och man kan skriva anonymt. 

(tjej, 14 år) 

Det är lättare att ringa än att prata med någon [i verkligheten]. (tjej, 15 år) 

Det är bra med flera kontaktalternativ, det känns som en bra början att mejla. (tjej, 14 år) 

Telefonnummer måste finnas. (kille, 13 år) 

Det är ju inte alltid man vill gå till skolsyster eller kuratorn. Är man stressad vill man ju inte ta tid från 

skolan för att gå dit. Då är det smidigt att kanske kunna chatta med någon. (tjej, 15 år) 
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Det hade varit bättre med nån berättelse om någon annan som varit stressad. Eller tips på hur man gör för 

att stressa ner. (tjej, 14 år) 

Man kan prata med nån [om föräldrarna] som får dom att inte dricka och bråka. Man kan gå till en lärare 

och få nummer av dom, för läraren kan ju inte göra så mycket åt det. (kille, 13 år) 

Flashback är bra för stöd, och prata med andra. (kille, 13 år) 

4.3 A-focus kommentarer 

Deltagarna i fokusgrupperna har vant sig vid att nätet alltid finns tillgängligt och att det kan ge 

snabba svar. Det är en förväntan som kommuners och landstings webbplatser behöver leva upp 

till om de vill ha barn och unga i sin målgrupp. Visserligen är vår bedömning att ju viktigare 

något är för oss människor, desto mer tid är vi beredda att lägga på det, men när något känns för 

svårhanterligt är det lätt att man ger upp och försöker leva med situationen eller flyr undan den 

istället för att hitta en lösning. Särskilt när man är ung och ännu inte har samma ordförråd, 

referensramar och makt över sitt liv som vuxna har. 

Orden som används om psykisk ohälsa på sajterna är svåra, särskilt när de används utan 

förklarande text. I allmänhet skulle det istället krävas en eller flera beskrivande rubriker som 

utgår från hur barn och unga upplever situationen.  

Deltagarna var tydliga på att de inte kan eller vill klicka runt länge för att hitta information, utan 

att de vill ha den enkelt serverad. Det är anledningen till att vi har valt att rikta in 

användbarhetskriterierna mot navigering och sök, som ett komplement till att informationen ska 

vara begriplig och relevant.  

Det försvårar om navigering kan ske både genom flikar överst på sidan, vänstermarginal, 

högermarginal och rutor mitt på sidan – allt på samma webbsida. Användarna får ingen 

överblick och får svårt att avgöra vad som är ”stickspår”.  Vi har därför satt som kriterium att 

navigering i första hand sker via toppmeny överst på sidan och via rubriker i vänster marginal 

eftersom det upplevs vara standard just nu av deltagarna. Naturligtvis kan en webbplats vara 

lättnavigerad även om toppmenyns flikar/rubriker ligger mitt på sidan, men man bör ha viss 

respekt för vad användarna är vana vid och att man måste vara extra pedagogisk om man gör 

annorlunda.  
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Flera deltagare hade google som sitt verktyg för att hitta rätt, eftersom navigering är svårt. Då är 

det viktigt att webbplatserna jobbar med SEO (sökordsoptimering) för att hamna högt i Googles 

träfflistor. Det är anledningen till att vi tagit med ett sådant kriterium.  

Eftersom samtliga unga i studien surfar på mobilen, är det en förutsättning att sidorna är 

responsiva, d v s att de anpassar sig till skärmformatet och att det inte krävs en mus för att 

använda sidan.  

Det finns riktlinjer (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) för hur man utvecklar 

tillgängliga webbplatser för personer med funktionsnedsättning och enligt en design-för-alla-

princip skulle dessa kunna vara användbara för dem som vill utveckla webbplatser som är 

tillgängliga för barn och unga med deras specifika förutsättningar (t ex att ordförrådet och 

erfarenheterna/vad man kan relatera till är annorlunda än hos många vuxna). Vi tänker då främst 

på vissa av de krav som handlar om navigering, begriplighet och förutsägbarhet8. I de 

utvärderingskriterier som vi har tagit fram har vi dock fokuserat på vad som framkommit under 

fokusgrupperna och eventuella likheter med WCAG beror helt enkelt på att behoven 

sammanfaller.  

5 Resultat från utvärdering av webbplatser 

5.1 Genomförande 

Utvärderingen av webbplatserna gjordes av två ungdomsobservatörer som var 20 och 24 år 

gamla. De hade bl a läst kurser i människa- och datorinteraktion samt utvärderingsmetoder på 

Institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms Universitet. 

I samråd med Psynk valdes fem webbplatser ut för utvärderingen:  

 Uppsala läns landsting/Uppsala kommun 

http://www.sagauppsalalan.se/ 

 Västerbotten läns landsting 

http://www.1177.se/Vasterbotten 

                                                           

 

8 Se  WCAG, http://www.w3.org/WAI/WCAG20/glance/   

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/glance/
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 Sollefteå kommun 

http://www.solleftea.se/ 

 Nynäshamn 

http://www.nynashamn.se/ 

 Partille 

http://www.partille.se/ 

Fem ämnesområden valdes också ut inför utvärderingen:  

 Stress 

 Skilsmässa 

 Föräldrar som bråkar 

 Ångest 

 Mobbning 

Vissa områden ska det enligt överenskommelsen finnas information om på kommunernas 

hemsidor, och andra ska finnas på landstingens hemsidor. Föräldrar som bråkar kan inte kopplas 

helt tydligt till något område, men togs ändå med eftersom det är vanligt förekommande och har 

påverkan på barnens välmående.  

Observatörerna, som följt fokusgrupperna via webbkamera, tog fram förslag på 

utvärderingskriterier och tillvägagångssätt. A-focus analytiker bidrog med viss ledning och råd, 

men perspektivet på vad som ska bedömas är ungdomsobservatörernas. En anvisning togs fram 

av A-focus för vilka sökord och typer av rubriker som unga kan förväntas koppla till 

ämnesområdena, baserat på iakttagelser under fokusgrupperna.  Se den bilagorna 5 och 6 för mer 

detaljer. 

Kriterierna och anvisningen testades först på andra webbplatser, sedan förtydligades de och 

tillämpades på de utvalda webbplatserna.  

Varje observatör utvärderade alla webbplatser individuellt, utan samråd observatörerna emellan. 

Lägsta betyg var 0 och det högsta 4 poäng. 

Resultatet byggdes så att alla utvärderingskriterier inom ett område, t ex navigering, vägdes 

samman till ett medelvärde. Fyra områden finns i kriterielistan: 
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 Navigering 

 Innehåll & relevans 

 Begriplighet 

 Design 

På slutet innehåller kriterielistan ett antal önskade funktioner där varje funktion ger en poäng: 

 En anonym direktkontakt i form av chatt eller "ställ en fråga" finns tillgängligt. 

 Artiklar innehåller en navigeringsbar innehållsförteckning eller liknande  

 Artiklar innehåller nyckelord som länkar till berörda artiklar. Exempel: Alla 

förekommande av ordet "stress" hänvisar till information om stress. 

 Huvudmenyn innehåller minst en flik riktad till ungdomar och hälsa. 

 Sökfunktionen ger förslag på alternativa/kompletta sökfraser i realtid. 

Medelvärdena per område adderades först med varandra och sedan med antalet existerande 

funktioner så att man fick en totalpoäng för webbplatsen. Högsta möjliga poäng var 21. Fyra 

poäng vardera för navigering, relevans, begriplighet och design samt fem poäng för funktioner.   

Därefter sammanställdes de två observatörernas poängsättning och genomsnittet blev 

webbplatsernas slutpoäng.  

Ju högre poäng, desto bättre motsvarar webbplatsen ungas behov.  

5.2 Utfall 

När poängen sammanställts syns tydliga skillnader mellan webbplatserna.  

Ingen webbplats fick det högsta betyget (4) som medelpoäng inom något utvärderingsområde. 

Alla webbplatser har dock fått högsta poäng på ett eller flera individuella kriterier.  

1177 Västerbotten innehöll fyra av fem efterfrågade funktioner. Övriga webbplatser innehöll bara 

en eller två av funktionerna, vilket gjorde att 1177 Västerbottens totalpoäng blev högst. 1177 

Västerbotten låg också över genomsnittet på alla utvärderingsområden utom navigering.  

Saga Uppsala placerade sig som nummer två i denna utvärdering. Den ligger över genomsnittet 

på navigering, relevans och begriplighet. Därefter kommer Sollefteå och Nynäshamn med 

likartade slutpoäng. Sollefteå ligger över medel på navigering, relevans och design. Nynäshamn 
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ligger över medel på navigering och begriplighet. Partille har lägre värden än genomsnittet på 

samtliga områden.  

Saga Uppsala är den webbplats som enligt denna utvärdering har bäst fungerande navigering 

följt av Sollefteå. Både Saga Uppsala och Sollefteå har medelbetyg över tre för navigering.  

Saga Uppsala ligger också i topp avseende relevans och innehåll, men medelbetyget är bara 

drygt två av fyra möjliga poäng. 1177 Västerbotten och Sollentuna delar på andraplatsen och når 

inte upp till två poäng. 

När det gäller begriplighet så toppar Saga Uppsala tillsammans med Nynäshamn med 

medelbetyg över tre.  

Inom design har 1177 Västerbotten högst betyg, strax under tre poäng, följt av Sollefteå.  

Sammantaget är webbplatserna svagast på relevans och starkast på navigering. Utfallet är 

sammanfattat i tabellen nedan. Detaljerade resultat finns i bilaga 7.  

 

Tabell 1: Sammanfattning av resultat efter utvärdering av webbplatser, A-focus 2014 

Nedan har vi återgett några exempel på kommentarer från observatörerna, samtliga finns 

redovisade i bilaga 7: 

 Det finns mycket information riktad till ungdomar men saknar tydliga flikar.  

 Sidan är inte så tilltalande rent estetiskt men den fyller sin funktion väl och är 

lättöverskådlig. 

 Svårt att veta vilken flik man ska klicka på. Kräver mycket scrollande.  

 Finns det för många kontaktuppgifter är det svårt att veta vart man ska vända sig. 

 Det går inte att söka på sammansatta ord som skolstress, eller på vardagliga fraser som 

mamma och pappa är osams. 

Saga Uppsala

1177 

Västerbotten Sollefteå Nynäshamn Partille

Medelvärde 

samtliga 

Medelvärde navigering 3,50 2,50 3,08 2,83 2,00 2,78

Medelvärde relevans 2,25 1,63 1,63 1,50 0,63 1,53

Medelvärde begriplighet 3,13 2,63 2,38 3,13 1,25 2,50

Medelvärde design 1,75 2,83 2,67 1,75 2,00 2,20

Medelvärde funktioner 2,00 4,00 1,00 1,50 1,00 1,90

Total poäng 12,62 13,58 10,75 10,71 6,88 10,91

Användbarhetsområde som 

utvärderats

Kommun/län vars webbplats utvärderats
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 Vissa sidor tar lång tid att ladda, vilket försämrar upplevelsen. 

5.3 Verktyg för andra som vill utvärdera webbplatser  

De kommuner och landsting som vill låta utvärdera sina webbplatser ur ett ungdomsperspektiv 

med fokus på psykisk ohälsa kan använda det material som finns bilagt: 

 Anvisningen innehåller information om vilka områden som ska testas, och stöd kring vilka 

rubriker som är relevanta för unga.  

 Utvärderingskriterierna innehåller de egenskaper och funktioner som ska testas 

tillsammans med grundläggande riktlinjer för betygsättningen. 

 Personabeskrivningarna är till för att visa hur olika användarna kan vara, och bör läsas av 

dem som ska utvärdera webbplatserna för att lättare kunna ta målgruppens perspektiv 

under testningen. De kan också fungera som inspiration för webbmaster och redaktörer. 

Webbplatserna och informationen måste fungera både för Linda och Adam om båda 

typerna ingår i målgruppen. 

5.4 A-focus kommentarer 

Det är svårt att göra en helt objektiv utvärdering av webbplatserna eftersom det till stor del är en 

upplevelse som ska mätas. Vi rekommenderar därför att minst två granskare utvärderar varje 

webbplats, utan att påverka varandra. Efteråt kan man räkna fram ett medelbetyg samt jämföra 

och diskutera intrycken.  

Granskarna ska helst vara unga, så att de lättare kan ta ett ungdomsperspektiv, men de måste ha 

en viss erfarenhet av att använda och jämföra webbplatser. Gymnasie- eller högskolestudenter 

med intresse för, eller erfarenhet av, användbarhet på webben9 är optimalt. I denna studie fick 

granskarna/observatörerna vara max 24 år.  

Vi kunde notera att poängen blev generellt låga. Samtliga webbplatser har flera saker som kan 

förbättras. Vår rekommendation är att man eftersträvar betyg 3-4 på så många enskilda kriterier 

                                                           

 

9 Människa- och dator interaktion, interaktionsdesign, usability design e dyl 
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som möjligt. Betyg därunder är en signal på att webbplatsen inte är användbar, begriplig eller 

relevant för unga.  

Vi har under det senaste året tittat på många, men inte alla, av kommunernas och landstingens 

sajter. Vår övergripande reflektion är att i vissa fall verkar information för unga ha ”pressats in” i 

en befintlig sidstruktur för att informationen ska finnas där, utan tanke på vilka behov den ska 

möta och vilka krav på användbarhet som målgruppen har. Då tror vi att barn och unga vare sig 

hittar, begriper eller kan använda informationen. Det vi sett och hört under fokusgrupperna 

styrker detta antagande.  

6 Avslutande kommentarer 

A-focus har sammantaget gjort tre studier om unga och internet på uppdrag av projektet Psynk. 

Studierna har haft olika perspektiv och omfattning, men iakttagelserna kompletterar varandra 

som bitarna i ett pussel. 

I studien Unga och psykisk hälsa på nätet (februari 2014) framkom att unga som av någon anledning 

mår dåligt och vill ha fakta eller hjälp genomgår en resa med olika steg. Från omedvetenhet till 

kunskap och eventuellt en lösning. Det är något som triggar igång behovet av att få information 

eller hjälp och det är den triggern som unga utgår från när de söker hjälp. Bilden nedan kommer 

från den studien. 

 

Bild 1: Schematisk beskrivning av ungas ”resa” mot att må bättre, A-focus 2014 

Vilken roll nätet kan ta beror på individens syfte: att förstå eller att lösa problemet. Det beror 

också på hur allvarlig situationen är och hur mycket den påverkar ungdomens vardag. Vissa av 



Genomlysning av webbinfo för ungdomar om psykisk ohälsa, 2014  

29 

deltagarna i de fokusgrupper som gjordes i september hade inte genomgått någon resa medan 

andra hade gjort en resa med syftet att antingen förstå eller lösa situationen. Under 

fokusgrupperna framgick det också tydligare hur mycket personens mognad påverkar hur de 

hanterar ett problem. Detta är anledningarna till att behov och preferenser ser olika ut i de 

personabeskrivningar som tagits fram som bilaga 3 och 4 till denna rapport. 

I de first-click tester som genomfördes under studien Utprovning av webbenkät våren 2014 

efterfrågade ungdomarna en kommunal ungdomsportal där allt innehåll som riktar sig till dem 

kunde samlas. Det framkom också indikationer på att det är olämpligt att rakt av använda 

benämningarna på de områden som finns i överenskommelsen med Socialdepartementet.  Dessa 

iakttagelser ligger helt i linje med det som framkom under fokusgrupperna i september.  

Under fokusgrupperna i september fick vi bättre inblick i hur sajterna måste struktureras så att de 

passar ungas sätt att se på problemen, oavsett om informationen tillhandahålls via en särskild 

ungdomsportal eller på annat sätt.  

Ur intervjupersonernas perspektiv kan de flesta av de exempel på psykiska ohälsa som togs upp 

under intervjuerna kopplas antingen till skolan, hemmet, kompisarna eller det egna måendet. A-focus 

vill till det lägga kontexten nätet eftersom några deltagare nämnde att man kan bli mobbad på 

nätet och eftersom det förekommer att främmande personer via nätet förgriper sig på barn och 

unga. Vi tror att det finns ett värde i att se nätet som en särskild kontext. Problem som 

spelberoende och spelstress kan också tas upp i denna kontext.  

Rubriker som ”Ung och mår dåligt” fungerade inte för deltagarna i fokusgrupperna i sådana 

exempel där det var föräldrarna eller skolan som upplevdes vara roten till problemet. En rubrik 

som Ung och mår dåligt passade däremot för ångest eller annat som upplevdes komma inifrån 

individen själv. I bilden nedan sammanfattar vi de viktigaste kontexterna ur ett 

ungdomsperspektiv. 
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Bild 1: Kontexter ur ett ungdomsperspektiv, A-focus 2014  

Deltagarna i fokusgrupperna tyckte att det kändes onaturligt att vända sig till kommunens 

webbplats för att hitta information eller hjälp om psykisk ohälsa. Som vi ser det krävs antingen en 

massiv informationsinsats, t ex med hjälp av skolorna, för att sprida kännedomen om vad som 

finns på sajterna; eller också bör informationen läggas på sajter som barn och unga redan besöker.  

De sajter som deltagarna i de olika studierna nämner är till exempel forum och nätverk (som 

Flashback, iFokus, Ask, Tumblr, Familjeliv med flera), UMO.se, Wikipedia, BRIS, Vårdguiden 

samt andra sociala medier och bloggar. Vilka sociala medier som ”gäller” varierar över tiden och 

det krävs att man hänger med så att man syns med sin information på rätt ställen.  

Oavsett vilken strategi som väljs, är det viktigt att de sajter som barn och unga slussas till är 

anpassade till barn och ungas behov och sätt att använda nätet så att de upplevs som användbara, 

begripliga och relevanta. Vi hoppas att de utvärderingskriterier som tagits fram kan bidra till 

detta.  

 

 

  

  

Individen Skolan 

Familjen 

Egen 
fysisk/psykisk 

hälsa 

Kompisar/ 
relationer 

Nätet 
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Bilaga 1 

Intervjuguide för fokusgrupper 

 

Om guiden 

Varje fokusgrupp varar 90 minuter.  

 

Var vänlig notera att: Detta är en semistrukturerad dynamisk samtalsguide, inte ett script. Frågorna kommer 

att anpassas till situation och mottagare. 

 

 Det inledande syftet under varje avsnitt avgör vad samtalet ska sträva efter att klarlägga och sedan 

gäller det att disponera tiden väl under intervjuerna för att kunna möta dessa syften utan att tumma 

på svarskvaliteten genom att forcera diskussionen. 

 Fokus kan skilja sig mellan olika intervjuer, vi följer intervjupersonernas erfarenheter och "gräver 

där vi står". Alla frågor kanske därmed inte kommer att vara relevanta i alla intervjusituationer.  

 Frågor i fet stil är mycket viktiga och övriga kommer att tas med i mån av tid. 

 

Inledande frågor 

Syfte: Samla in grundläggande data och få en bild av vem vi talar med. 

 

1. Ålder 

2. Var bor du? 

3. Vilken skola går du på? 

4. Har du tillgång till internet? – Var? 

5. När har du tillgång till dator, surfplatta eller smartphone med surf? 

Dator- och internetvanor  

Syfte: Förstå personens vana och erfarenheter av att söka information på internet.(Underlag till 

personabeskrivning samt kriterier för att bedöma användbarhet/webbplatsens effektivitet) 

6. Hur mycket är du ute på internet? 

7. Vad brukar du göra? 

8. Vilka sidor brukar du vara inne på? 

9. Har du jobbat mycket med internet i skolan? - Vad gör ni då? 

10. Om det handlar om dig och din kroppsliga eller psykiska hälsa, brukar det vara du 

själv eller någon annan som söker information åt dig? – Varför? 

11. När sökte du senast information på internet? – Var det skolarbete eller för egen del? 
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Användarnas mål med att söka information 

Syfte: Förstå vad kriterierna är för en lyckad sökning.(Underlag för bedömning av användbarhet och 

persona) 

12. Har ni några exempel på lyckade och misslyckade sökningar? – Varför var sökningen 

/miss/lyckad? 

13. Hur förväntar du dig att det funkar, eller hur vill du att det ska funka, när du söker 

information? 

14. Letar du oftast efter ”färdig” information som du bara kan läsa, eller vill du kunna ställa 

frågor till experter eller chatta med andra unga? – Varför? 

15. Hur gjorde du senast du sökte information?  

16. Exempel på en sökfras om du googlar? 

17. Hittade du det du letade efter? – Om inte: Vad var det du inte hittade? 

18. Vad tror du det berodde på att du inte hittade infon? 

19. Brukar du irritera dig på något när du ska söka information? – Vad? Varför är det så 

irriterande? 

20. Brukar något vara svårt när man söker information? (Ge endast exempel nedan om de 

inte kommer på något själva) 

a.     hitta rätt sökord? 

b.     förstå texterna? 

c.     förstå hur sajten är byggd och vad som finns var? 

d.     tappar bort sig i navigeringen? 

 

21. Vad gör du om du inte hittar rätt information på första försöket? 

22. När ger man upp och slutar leta? – Har det hänt dig någon gång? 

23. Hur vill du att det ska fungera när du söker information om något som t ex handlar om 

att du är orolig eller behöver hjälp? 

 
Användbarhet ur ett ungdomsperspektiv  

Syfte: Förstå hur deltagarna söker och vad som hindrar dem. (Underlag för kriterier för webbutvärdering 

avseende användbarhetsaspekter som navigering, sökfunktion, disposition av innehåll.) 

24. När du hittat fram till en webbplats som verkar användbar - brukar du fritextsöka på 

sidan för att hitta information, eller brukar du leta dig fram genom att klicka på 

”flikar”, rubriker och länkar?  

25. Hur gör du när du fritextsöker? - Vad kan vara svårt? 

26. Hur gör du när du navigerar? - Vad kan vara svårt? 

27. Gillar du sidor med mycket eller litet text? – Varför? 

28. Gillar du sidor med mycket bilder – Varför? Är det något annat i designen av webbsidor som 

du tycker är bra eller dåligt? 
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29. Gillar du sidor med många eller få rubriker och navigeringsalternativ? – Varför? 

30. Hur lång tid tar det innan man tröttnar och ger upp för att man inte hittar rätt information? 

Informationens relevans  

Syfte: Förstå vilken nivå av information, främst kontaktinformation, som behövs för att vara till nytta. 

(Underlag för att bedöma kontaktinformation – fyller den syftet för målgruppen, samt underlag för 

personabeskrivning) 

 

31. Kan ni ge några exempel på vad unga i er ålder kan behöva hjälp eller råd om som har 

att göra med hur man mår psykiskt? – Där det kanske inte räcker, eller inte funkar, att 

prata med kompisar eller föräldrar. – Vad är vanligt på er skola? 

32. Vilka ställen har du hört talas om där barn och unga kan få stöd och hjälp om de mår 

dåligt eller har problem?  

33. Känner du till något av följande: 

a. BUP (Barn och ungdomspsykiatri) 

b. Elevhälsan 

c. Ungdomsmottagning 

d. Vårdcentralen 

e. Socialjouren 

f. Sjukvårdsrådgivningen 

 

34. Uppfattar du att några av dem är ställen dit det skulle kännas okej att vända sig? – Varför? 

35. Vet du var du kan komma i kontakt med några av de här ställena, här där du bor? 

36. Om du skulle vilja komma i kontakt med något av de här ställena, hur skulle du göra 

då? 

37. Läs den här texten (text om stress). Tror du att den här typen av information är användbar 

för en ung person som behöver hjälp eller stöd? – Varför /inte/? 

38. Vad behöver man för information för att det ska vara till hjälp för en i en sån här 

situation?  - fakta, kontaktinfo, tips och goda råd, andras berättelser? 

Gör om fråga 37-38, men nu med text om skilsmässa. 

Test: Språk och begriplighet  

Syfte: Förstå hur välkända de vanligaste begreppen är och hur de kan kopplas till rubriker på webbsidor. 

(Underlag för kriterier för webbutvärdering avseende begriplighet) 

39. Scenario 1: Tänk dig att XX (beskriv scenario om föräldrar som dricker och bråkar så att 

man hela tiden är orolig över vad som ska hända och har svårt att sköta skolan och umgås 

med kompisar). - Hur skulle du söka information eller hjälp på nätet? Vilka ord skulle 

du använda? 

40. Scenario 2: Tänk dig att XX (beskriv scenario om föräldrar som själva mår så dåligt att de 

inte kan ta hand om sina barn – läxor, tvätt, matlagning). - Hur skulle du söka 

information eller hjälp på nätet? Vilka ord skulle du använda? 

41. Scenario 3: Tänk dig att XX (beskriv scenario att någon i ens närhet har dött och man är så 

ledsen att man inte vet vad man ska göra). - Hur skulle du söka information eller hjälp på 

nätet? Vilka ord skulle du använda? 
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42. Scenario 4: Tänk dig att XX (beskriv scenario att man ibland drabbas av så stark ångest att 

man tror att man ska dö och man vet inte vad det är eller vad man ska göra åt det). - Hur 

skulle du söka information eller hjälp på nätet? Vilka ord skulle du använda? 

43. Scenario 5: tänk dig att XX (beskriv scenario att man själv eller en kompis blir slagen eller 

illa behandlad av nån vuxen). - Hur skulle du söka information eller hjälp på nätet? Vilka ord 

skulle du använda? 

44. Vad vore bra namn på kategorier som hör ihop med de här situationerna: 

a.  Föräldrar som dricker och bråkar 

b.  Föräldrar som inte kan ta hand om sina barn 

c.  Någon har dött och man behöver stöd 

d. Man har ångest  

e. Ett barn blir slaget eller illa behandlat av nån vuxen 

 

45. Nu får ni en lista med rubriker som är vanliga på kommuner och landstings 

webbplatser. Läs igenom den och fundera på vilken sorts info man kan tänkas hitta 

under en sån rubrik. - Skulle några av dem passa in i någon av situationerna jag nyss 

beskrev? 

a. Vi diskuterar hur de associerar till rubrikerna. – Vilka känns begripliga och användbara när 

man är ung? 

46. Nu får ni en lista med 15 ord. Kryssa för vilka ni känner igen och vilka ni tror att ni vet 

vad de betyder. Ni får ge listan till mig sedan. 

a. Var det några ord som var svåra att förstå, eller som ni tror att andra i er ålder kan 

ha svårt att förstå? (Förklara vid behov vad det betyder) - Vad skulle man kalla det 

för istället? 

Test: titta på webbsidor  

Syfte: förstå hur befintliga webbplatser uppfattas. (Underlag för bedömning av användbarhet)  

Titta på så många sidor som tiden tillåter.  

47. Titta på den här sidan (visa 1177.se/Örebro) 

o Vad tycker ni om den? 

o Verkar det lätt att hitta rätt, t ex om man vill ha stöd för att man mår dåligt av för 

mycket stress (eller ge annat exempel som de själva tagit upp)? – Varför? 

o Hur skulle ni göra? – klicka på något/vad etc? 

o (klicka fram enligt gruppens förslag) Vad tycker ni om orden de använder – är de lätta 

att förstå? – Varför? 

o Är det något ni saknar för att den ska vara lätt att använda för er? 

48.  (visa 1177.se/Gävleborg)  

49.  (visa Nykvarn.se) 

50.  (visa Hedemora.se) 

51. Var det någon av de här sidorna som ni tyckte verkade lättare att använda? – Varför? 

52. Vilka råd skulle ni vilja ge till dem som utvecklar webbsidorna? 

Tacka och avsluta  
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Bilaga 2 

Ord som stämts av under fokusgrupperna 

Anvisning till IP: ”Läs igenom listan här nedanför. Kryssa för vilka du har hört förut, och vilka 

du förstår vad de betyder.#  

Vi redovisar antal kryss i respektive kolumn. 

 

  Hört ordet förut Förstår ordet 

Brister i föräldraskap 

25 17 

Funktionsnedsättning 

26 18 

Kriminalitet 

29 28 

Kris i livet 

25 14 

Mobbning och kränkande behandling 

30 28 

Oro 

30 27 

Riskbruk och missbruk 

26 21 

Sexuella övergrepp 

30 27 

Skilsmässa 

30 29 

Stress 

30 29 

Självmordstankar 

30 29 

Självskadebeteende 

28 21 

Sömnstörning 

28 24 

Våld och övergrepp 

30 27 

Ångest 

30 25 

 

Kommentarer: Missbruk är ett mer känt ord än riskbruk. Några har aldrig hört ett uttryck som kris 

i livet eller brister i föräldraskap men tycker sig ändå förstå dem. Andra har vare sig hört eller 

förstått, eller hört men inte förstått.   
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Bilaga 3 

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. 
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Bilaga 4 

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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Bilaga 5 

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. 

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 

 

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

föräldrarna) 

 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) 

Anvisningar för navigering och sök 

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  

stress i skolan  

ont i magen 

stress  

Skolan 

Skilsmässa Föräldrar ska skiljas 

Föräldrar flyttar isär 

Hos vem ska jag bo 

Skilsmässa 

Familj och föräldrar 

Föräldrar som bråkar Problem föräldrar 

Föräldrar bråkar 

Bråk hemma 

Mamma och pappa är osams 

Familj och föräldrar 

Ångest Panik 

Hjärtklappning  

Ångest  

Orolig 

Den egna kroppen och psyket 

Mobbning Mobbad 

Mobbning  

Inga kompisar 

Ensam 

Kompisar och andra relationer 

Skolan 

Bilaga 6 

Kriterier för webbutvärdering 
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Namnet på webbplatsen där bedömningarna genomförs 

 

Namnet på personen som granskar 

 

 

Navigering 

Navigering omfattar hur effektiv sökfunktionen upplevs vara, samt att antalet klick för att nå 

målen är låga. Effektiviteten av sökfunktionen bedöms bland annat: hur synligt fältet är, om 

sökförslag ges och hur relevanta träffarna anses vara utifrån ungdomars språk. 

Fliknamnet överensstämmer med ungdomars förväntningar på innehållet 
Exempel: Skola - stress, mobbing skoltrötthet | Familj - skilsmässa, problem med föräldrar | 

Hälsa - Mat, sömn och motion. | Vård & omsorg - har en tydlig underkategori som riktar sig till 

barn och unga | Ung & må dåligt - information riktad till unga som själva mår dåligt 

0 1 2 3 4 

Webbplatsens sökfunktion är tydligt placerad och känns i fokus 
Förslagsvis är sökrutan stor, samt placerad nära mitten och framstår viktig. Om sökruta saknas 

ges betyg 0, om den är stor och mitt på sidan ges betyg 4. 

0 1 2 3 4 

Sökfunktionen behärskar ungdomars språk, dvs genererar träffar knutna till ämnet 
Använd sökorden som finns i anvisningarna. Addera antalet sökord som genererar träffar och 

dividera med antalet kategorier som bedöms. Avrunda till närmsta heltal och betygssätt där 

efter. 

0 1 2 3 4 

Sökfunktionens träffar är relevanta, dvs riktar sig till unga och handlar om ämnet 
Använd sökorden som finns i anvisningarna. Ge en poäng per bedömd kategori som genererar 

minst en sökträff riktad till barn och unga bland de fem första träffarna. Om samtliga kategorier 

genererar relevanta träffar - ge 4 poäng 

0 1 2 3 4 
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Webbplatsen kräver inte scrollning av mer än två skärmfönster för att få en förståelse av 

ämnet och kontaktuppgifter 
Om scrollning motsvarande 4 skärmfönster krävs för att få en förståelse eller hitta 

kontaktuppgifter (eller en tydlig länk till kontaktuppgifter) ge betyg 0. Om både kontaktuppgifter 

och en bra överblick/förståelse ges inom två skärmfönster, ge betyg 4. 

0 1 2 3 4 

Övergripande bedömning av navigering 
Baserat på hur effektivt sökandet av information sker, samt antalet klick för att nå målet känns 

naturligt. Om navigeringen är intuitiv och barnvänlig, sätt betyg 4. 

0 1 2 3 4 

Kommentarer angående navigering 
Kommentera varför ni betygsatt som ni gjort eller ge förslag till förbättringar. 

 

 

Innehåll & Relevans 

Innehåll och relevans bedömer om informationen känns relaterbar och ger stöd till unga. 

Omfattar även var ytterligare stöd kan fås och om kontaktinformation finns snabbt tillgängligt 

och skrivet på ett tydligt sätt. 

Webbplatsen har kontaktuppgifter till berörda organisationer/enheter med 

telefonnummer, adress & e-post 
Dessa bör vara placerade tydligt och högt i högerspalten eller längst ner i innehållet. Om 

kontaktuppgifter är i fokus på sidan och lätta att förstå, ge betyg 4. Om tydlig information/länkar 

finns till höger eller under texten, ge betyg 3. Om kontaktuppgifter är svåra att hitta/förstå eller 

saknas, ge betyg 2-0. 

0 1 2 3 4 

Det finns en kort beskrivning på webbplatsen av de organisationer/enheter som sidan 

hänvisar till 
Exempel: "UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar 

på sina frågor om sex, hälsa och relationer." (umo.se, 2014) Om en enkel beskrivning finns i 

direkt anslutning till kontaktuppgifter/länk, ge betyg 4. Om beskrivning saknas, ge betyg 0. Om 

beskrivningen är svår att förstå eller inte finns i direkt anslutning till kontaktuppgifter/länk, ge 

betyg 2-1. 

0 1 2 3 4 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fumo.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGY7jglD8VsW55m8rzzDuetyGtTOg
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På webbplatsen finns andra personers upplevelser av verkliga situationer som är 

relaterbart till det berörda ämnet 
Exempel: "Jag kände mig deprimerad en längre period, men mår mycket bättre nu när jag har 

börjat träna och äta bättre." Om andras berättelser är lätta att hitta och anpassade för barn och 

unga, ge betyg 4. Om andras berättelser helt saknas eller inte är relevanta för barn/unga, ge 

betyg 0. Om berättelserna är svåra att hitta eller bara enstaka finns, ge betyg 3-1. 

0 1 2 3 4 

Övergripande bedömning av innehåll och relevans 
Baserat på innehållets relaterbarhet till ungdomar och förståelse av vart de kan vända sig för 

hjälp. 

0 1 2 3 4 

Kommentarer angånde innehåll och relevans 
Kommentera varför ni betygsatt som ni gjort eller ge förslag till förbättringar. 

 

 

Begriplighet 

Begriplighet skall granskas ur en ungdoms perspektiv med tanke på språket och de ord som 

används. Ord med flera betydelser eller med negativ laddning bör även iakttas exempelvis 

"miljö", "ohälsa", "störning". De kan påverka begripligheten och användbarheten negativt.  

Kategorier (t.ex. huvudmenyns flikar) definieras kort och använder lättbegripliga ord som 

inte kan misstolkas 
Exempel: "Mår dåligt", "Familj", "Barn och Ungdomar", "Kompisar och relationer", "Skola". Om 

det finns lättbegripliga flikar för alla områden, ge betyg 4. Om inga relevanta och lättbegripliga 

flikar finns, ge betyg 0. 

0 1 2 3 4 

Information som riktar sig till unga är skriven i andra person eller är på annat sätt 

formulerad med barn/unga som mottagare 
Exempel: "Du har rätt att känna dig trygg i ditt hem." "Det är vanligt att man känner sig stressad 

ibland". Om texten är skriven i du-form eller på annat sätt tar barn och ungas perspektiv, ge 

betyg 4. Om texten är akademisk/skriven för vuxna, ge betyg 0. 

0 1 2 3 4 
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Texten är uppdelad i tydliga stycken med beskrivande rubriker 
Exempel: "Att bo med en vuxen som dricker eller använder droger", "Det kan vara lättare att 

prata med någon annan". Om texten har korta stycken med tydliga beskrivande rubriker som gör 

snabbläsning lätt, ge betyg 4. Om texten är lång, upplevs tung och saknar beskrivande 

mellanrubriker, ge betyg 0. 

0 1 2 3 4 

Övergripande bedömning av begriplighet 
Baserat på språket använt och hur väl texten riktar sig till unga. 

0 1 2 3 4 

Kommentarer angående begriplighet 
Kommentera varför ni betygsatt som ni gjort eller ge förslag till förbättringar. 

 

 

Design 
Design riktar in sig på webbplatsens gränssnitt, med struktur och estetik i åtanke. Förstår 

ungdomar vart de ska ta vägen och känns detta beslut välkomnande/stöttande. 

Webbplatsen är överskådlig och informationen som riktar sig till unga är lätt att urskilja 
Beakta färgval, placering av element och typsnitt. Om webbplatsen upplevs rörig och det är svårt 

att direkt hitta relevant innehåll, ge betyg 0. Om det finns ett överblickbart antal kategorier där 

det går snabbt (3 sek) att hitta kategorier som är relevanta för unga, ge betyg 4. 

0 1 2 3 4 

Webbplatsen innehåller flera bilder som kompletterar innehållet, men är inte överflödiga 

till antalet 
Bilder ska vara beskrivande, men bör inte säga samma som texten. De bör komplettera det som 

skrivits, följa samma tema och få ungdomar att känna sig viktiga/välkomna. Om bilder saknas, ge 

betyg 0. Om bilderna är pedagogiska/inbjudande och relaterar till ämnet för barn och unga, ge 

betyg 4. 

0 1 2 3 4 

Användaren får en förståelse av kategoriers innehåll innan klick görs 
Exempel: Beskrivning i form av hoverbubblor eller kort summering, gärna med kompletterande 

grafik. Om det är lätt att innan klick förstå vad en kategori/rubrik handlar om, ge betyg 4. Om 

ingen guidning ges om vad kategorin handlar om, ge betyg 0. 

0 1 2 3 4 
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Webbplatsen är mobilanpassad eller responsivt designad 
Bör granskas med ett flertal telefoner med olika operativsystem. Om webbplatsen är lätt att 

överblicka och använda med flera olika mobiler/smartphones, ge betyg 4. Om webbplatsen blir 

ohanterlig i de flesta mobiler, ge betyg 0. 

0 1 2 3 4 

Webbplatsen listas på Googles första sida av träfförslag när ortnamn inkluderas 
Använd sökorden som finns i anvisningarna. Ge en poäng per bedömd kategori som genererar 

minst en sökträff med länk till den webbplats som utvärderas. Sökträffen ska finnas på Googles 

förstasida. Om samtliga kategorier genererar relevanta träffar - ge 4 poäng 

0 1 2 3 4 

Övergripande bedömning av design 
Baserat på om strukturen och layouten främjar användandet, samt hur estetiskt tilltalande sidan 

upplevs. 

0 1 2 3 4 

Kommentarer angående design 
Kommentera varför ni betygsatt som ni gjort eller ge förslag till förbättringar. 

 

 

Funktionalitet 

Checklista över funktionalitet som sidan bör tillhandahålla 

□ En anonym direktkontakt i form av chatt eller "ställ en fråga" finns tillgängligt. 

□ Artiklar innehåller en navigeringsbar innehållsförteckning eller liknande 

överblickssystem för snabb orientering. 

□ Artiklar innehåller nyckelord som länkar till berörda artiklar - Exempel: Alla 

förekommande av ordet "stress" hänvisar till information om stress. 

□ Huvudmenyn innehåller minst en flik riktad till ungdomar och hälsa. 

□ Sökfunktionen ger förslag på alternativa/kompletta sökfraser i realtid. 

Kommentarer angående funktionalitet 
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Bilaga 7 

Resultattabell utvärdering 

  

Namnet på kommun/län där 

bedömningarna genomförs

Saga 

Uppsala

Saga 

Uppsala

1177 

Väster-

botten

1177 

Väster-

botten Sollefteå Sollefteå

Nynäs-

hamn

Nynäs-

hamn Partille Partille

Medelvärde 

samtliga 

webbplatser

Granskare id EH SN EH SN EH SN EH SN EH SN

Fliknamnet överensstämmer med 

förväntning 3 4 3 2 3 3 2 2 2 1

Webbplatsens sök känns i fokus 3 4 3 4 3 2 3 3 1 1

Sökfunktionen behärskar 

ungdomars språk 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Sökträffar är relevanta 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3

Webbplatsen kräver inte mkt 

scrollning 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4

Övergripande bedömning av 

navigering 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1

Medelvärde på navigering 3,33 3,67 2,67 2,33 3,17 3,00 2,83 2,83 2,00 2,00 2,78

Webbplatsen har kontaktuppgifter 3 3 1 1 3 3 3 2 2 1

Beskrivning av 

organisationer/enheter 3 4 1 2 2 1 3 0 0 0

Andra personers upplevelser som 

är relaterbart 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Övergripande bedömning relevans 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1

Medelvärde på  relevans 2 2,5 1,5 1,75 1,75 1,5 2 1 0,75 0,5 1,53

Kategorier definieras kort och 

enkelt 3 4 3 2 2 3 3 2 0 1

Information formulerad för barn 4 4 2 1 3 3 4 4 1 2

Stycken med beskrivande rubriker 1 2 4 4 1 2 3 3 1 2

Övergripande bedömning av 

begriplighet 3 4 3 2 3 2 3 3 1 2

Medelvärde på begriplighet 2,75 3,5 3 2,25 2,25 2,5 3,25 3 0,75 1,75 2,50

Webbplatsen är överskådlig,  

informationen till unga syns 2 3 3 2 1 2 3 2 1 1

Bilder som kompletterar innehållet 0 1 3 2 2 3 1 2 2 2

Förståelse av kategorier innan 

klick 1 1 2 1 0 2 0 0 3 3

Mobilanpassad eller responsiv 4 4 4 4 4 4 1 0 1 0

Listas på första sidan av sökträffar 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4

Övergripande bedömning av design 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1

Medelvärde på design 1,50 2,00 3,17 2,50 2,33 3,00 1,83 1,67 2,17 1,83 2,20

Poäng innan tillägg för funktioner 9,58 11,67 10,33 8,83 9,50 10,00 9,92 8,50 5,67 6,08 9,01

Antal funktioner i checklista 2 2 4 4 1 1 2 1 1 1 1,90

Total Poäng 11,58 13,67 14,33 12,83 10,50 11,00 11,92 9,50 6,67 7,08 10,91

Total poäng per webbplats, 

genomsnitt av två granskare 12,62 13,58 10,75 10,71 6,88 10,91
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Observatörernas kommentarer 

Nedan återges observatörernas kommentarer i oredigerat format. Eftersom de var två personer så 

finns ofta två kommentarer per område. När det gäller Existerande funktioner så har vi bara 

återgett en observatörs svar eftersom alternativen var formulerade i förväg.  

 
Saga Uppsala 

Navigering 

 Navigeringen sker trögt, men resultaten är vad man förväntar sig. Dock genereras inga 

resultat på sammansatta ord "nätmobbning, skolstress" eller vardagliga ord som 

"mamma pappa är osams". 

 Hemsidan är väldigt seg (laddar långsamt) vilket försvårar sök och navigering. Annars bra. 

Innehåll och relevans 

 Information relaterat till kontaktuppgifter bör ligga till höger eller längst ner på sidor för 

att unga ska lätt hitta. 

 Svårt att välja vilket av alternativen av kontakter man ska vända sig till, finns så många. 

Annars bra. 

Begriplighet 

 Flikarna är tydliga och unga förstår vad som ligger bakom varje, dock bör de samlas så att 

allt relaterat till familj hamnar under en flik och skola en annan. Detta innebär även att 

fliknamn så som "skola" och "familj" bör vara tydligt utplacerade istället för "problem i 

skolan" och ”problem i familjen". 

 Rubrikerna kan vara än mer beskrivande, som längre meningar. 

Design 

 Hemsidan är överskådlig, men har ovanligt placerade kolumner, samt att bilder saknas. 

Många unga förväntar sig att hitta kontaktuppgifter i högerspalten. 

 Sidan är inte så tilltalande rent estetiskt men den fyller sin funktion väl och är 

lättöverskådlig. 
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Existerande funktioner 

 Huvudmenyn innehåller minst en flik riktad till ungdomar och hälsa. 

 Sökfunktionen ger förslag på alternativa / kompletta sökfraser i realtid. 

1177 Västerbotten 

Navigering 

 Finns mycket information riktad till ungdomar men saknar tydliga flikar. Sökfunktionen 

funkar väldigt bra, dock är det svårare att hitta kontaktuppgifter utan att lämna sidan 

man var på. 

 Svårt att veta vilken flik man ska klicka på. Kräver mycket scrollande. Sökfunktionen är 

bra med relevanta träffar. 

Innehåll och relevans 

 Svårt att hitta kontaktuppgifter till andra organisationer än 1177. 

Begriplighet 

 Informationen är tydligt strukturerad, men svårt att förstå vilka flikar som är relevanta vid 

t.ex. stress. 

 Sidan talar inte till barn och unga öht. 

Design 

 Fler bilder i artiklarna kan underlätta läsandet och förståelsen för innehållet. 

 Sidan är estetiskt tilltalande men fyller inte funktionen att ett barn ska kunna hitta rätt. 

Existerande funktioner 

 En anonym direktkontakt i form av chatt eller "ställ en fråga" finns tillgängligt. 

 Artiklar innehar en navigeringsbar innehållsförteckning eller liknande överblickssystem 

för snabb orientering. 
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 Artiklar innehåller nyckelord som länkar till berörda artiklar. Exempel: Alla 

förekommande av ordet "stress" hänvisar till information om stress. 

 Sökfunktionen ger förslag på alternativa / kompletta sökfraser i realtid. 

Sollefteå 

Navigering 

 Lite svårt att finna det som relaterar till barn. 

 Smidigt att navigera, bra sökfunktion men dåligt att den ej ger sökförslag. 

Innehåll och relevans 

 Generiskt information, men riktar sig mot barn. Det finns även gått om länkar men inte 

mycket till beskrivningar angående varför man bör kontakta dem. 

 Lätt att hitta kontaktuppgifter, lite sämre med info om man bara vill känna igen sig eller ha 

råd. 

Begriplighet 

 Ungdomar förväntar sig se tydliga flikar så som skola, familj och hjälp. Rubriker är också 

korta och inte tillräckligt beskrivande. 

 De texter som vänder sig till barn och unga är bra skrivna, i duform med symptom ex på 

stress. Dock lätt att halka in på sidor skrivna direkt till vuxna. 

Design 

 Tydligt placerade element och kontaktuppgifter men svårt att urskilja informationen som 

riktar sig till barn och unga. 

Existerande funktioner 

 Huvudmenyn innehåller minst en flik riktad till ungdomar och hälsa. 

Nynäshamn 

Navigering 
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 Sökfunktionen i hörnet ger ej förslag, men funktionen på söksidan gör det. Sökorden stress, 

mobbning och skilsmässa ger relevanta träffar för barn, men när andra sökord används 

relaterade till ämnena ges inga eller irrelevanta träffar. 

 Generisk information och kan inte hantera ungas sökord. 

Innehåll och relevans 

 Kontaktuppgifter finns synligt men oftast bara i form av telefonnummer. 

 Beskrivning av kontakt organisationer finns enbart under akut hjälp. 

Begriplighet 

 Stöd & omsorg är lite diffust, "bristande föräldrarskap", "stöd för barn och elever". Texterna 

är bra skrivna. 

 Svårt att hitta informationen riktad till barn, men den känns relevant och riktad till unga. 

Design 

 Få bilder och och har ingen mobilanpassning. 

Existerande funktioner 

 Huvudmenyn innehåller minst en flik riktad till ungdomar och hälsa. 

 Sökfunktionen ger förslag på alternativa / kompletta sökfraser i realtid. 

Partille 

Navigering 

 Svårt att veta vad man ska trycka på, inte ens jag som relativt vuxen förstår hur man ska 

klicka för att nå informationen. 

 Svårt att finna information riktad till ungdomar. 

Innehåll och relevans 

 Kontaktuppgift i form av telefonnummer till växeln. 



 Genomlysning av webbinfo för ungdomar om psykisk ohälsa, 2014 

50 

 Informationen är skriven kall och kontaktuppgifter beskrivs inte. Unga vet inte vad det är 

de ringer. 

Begriplighet 

 Texten som vänder sig till unga använder du-form, det är dock väldigt lite info och ytterst 

få sidor som öht vänder sig till barn och unga. 

 Texten känns inte riktad till barn och dåligt beskrivande rubriker. 

Design 

 Väldigt rörig sida där man inte kan utläsa var man ska klicka för att hitta rätt information. 

Rörig. 

 Hemsidan är inte mobilanpassad, men innehåller en del bilder samt hoverbubblor på 

navigeringen. 

Existerande funktioner 

 Sökfunktionen ger förslag på alternativa / kompletta sökfraser i realtid. 
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Bilaga 8 
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