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1. Bakgrund  
I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen för 

2013 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för psykisk 

ohälsa. I ett av delmålen finns ett uppdrag att utveckla stöd och behandling på nätet 

genom att utveckla e-hälsotjänster inom psykiatriområdet (Regeringsbeslut 2013-05-30, 

S2012/8769/FS (delvis)). 

I ett av delmålen finns ett uppdrag att utveckla stöd och behandling på nätet genom att 

utveckla e-hälsotjänster inom psykiatriområdet. (Regeringsbeslut 2013-05-30) 

Denna rapport avser den del av projektet som syftar till förbättrad information och ökad 
tillgänglighet för barn om psykisk ohälsa på nätet.  Projektet är en följd av 
1177Vårdguidens arbete med Priopsyk grundkrav 2 under perioden maj-september 2013. 

Huvudfokus har varit att stödja barn i att våga berätta om det som är jobbigt, att barn ska 
förstå att de har rätt att ha det bra och att minska tabun och stigmatisering.  

Arbetet har inneburit att anpassa texter, tilltal och andra presentationssätt för 
målgruppen. En viktig del under senare delen av projektet har varit marknadsföring för att 
barn ska hitta informationen.  

 

2. Mål 

I uppdraget ingick att föra in ett barnperspektiv om psykisk ohälsa på 1177.se, bland annat 
genom interaktivitet och bildspel, personliga berättelser och bloggar. Befintligt innehåll på 
1177.se inom området psykisk ohälsa skulle också göras mer tillgängligt och anpassas 
språkligt. Information riktad till barn och unga om rättigheter samt var och hur de kan få 
stöd om de behöver hjälp.  Genomföra målgruppsundersökning   för barn i olika åldrar. 

3. Så här har materialet tagits fram 

3.1. Kunskap om målgruppens behov 

När projektet startade var barn en ny målgrupp för 1177Vårdguiden. Bortsett de filmer 
som sedan länge funnits på Barnavdelningen har informationen på 1177.se i första hand 
riktat sig till vuxna. 

För att bättre förstå målgruppens behov vände vi oss till vuxna som på olika sätt möter 
barn som till exempel inom elevhälsan samt olika organisationer och myndigheter som 
arbetar med att stärka barn. I februari 2014 mötte vi sex skolsköterskor i Upplands Bro 
komun som gav värdefull input till vår produktion. Vi har även haft kontakt med och 
besökt BRIS, Barnombudsmannen, Ersta Vändpunkten, Trygga Barnen och Kuling.nu i 
Örebro. 
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Vi har också deltagit i olika seminarium och konferenser. Som exempel kan nämnas 
halvdagsseminarium med Maskrosbarn och konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 
januari 2014. Vi har själva föreläst om projektet på ett antal konferenser och sammanhang 
vilket beskrivs under kapitlet Konferenser, workshop och studiebesök. 

3.2. Workshops på 1177Vårdguiden  

 

En första workshop hölls den 21 februari 2014 med  Samordnare, Barn som anhöriga, SKL, 
Region Jönköping (även med uppdrag för NKA/Socialstyrelsen) och projektmedlemmar 
från 1177. 

Den 24 mars 2014 hölls en workshop på 1177 vårdguiden för att ta del av olika perspektiv 
från aktörer som arbetar med frågor som rör information för barn. Inbjudna till 
workshopen var 

 Linda Frank som Samordnare för Barn som anhöriga 

 Merike Hansson för Socialstyrelsen 

 Brita Nilsson Engström och Liselotte Nordh Rubulis, 1177.se och UMO, 1177 

Vårdguiden 

 Niklas Kartengren, Nationellt kompetenscentrum för anhörigas barnperspektiv 

 Marie Rahlén, Länssamordning Barn och Unga, Regionförbundet Jönköping 

 Helena Pellnor, Samordnare 1177.se, Region Jönköping 

 Daniela Baccarini, Anna-Lena Byström, Eva Lindholm, Rebecka Persson, Pelle 

Östberg, representanter för   projektet, 1177 vårdguiden  

En intern workshop hölls  den  28 april 2014 på 1177 vårdguiden för att diskutera området 

”Barntema på 1177.se” med allt som det innebar. Personer inom 1177 vårdguiden 

medverkade och många olika perspektiv kom upp. 

3.3. Innehåll 

Vad som kom framkom i ovanstående möten, övrig research och vid  inventering av 
befintlig information på 1177.se och UMO.se  låg sedan till grund när vi planerade och 
prioriterade innehållet. 

Det allra viktigaste är att informationen ska stödja barnet att få hjälp. Att våga berätta för 
en vuxen som man gillar är en bra början till förändring.  

 Innehållet ska förmedla till barnet att 

• Du har rätt att få hjälp om du har det svårt.  

• Du har rätt att ha det bra. 

• Det kan bli bättre. 
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• Du är inte ensam. 

• Det är inte ditt fel. 

 

Då barn också behöver få information om sjukdomar och andra situationer finns i temat 
ett antal korta faktatexter. Det kan handla om att barnet själv  eller att någon i familjen 
mår dåligt. Dessa texter bygger på redan faktagranskat och publicerat material på 1177.se 
samt UMO.se.  

Vidare finns information om barns rättigheter och texter som ska hjälpa barnet att förstå 
när något är fel.  

Här finns också information om elevhälsan och vilken hjälp barnet kan få där. Intervjuer är 
gjorda med skolsköterskor och skolkuratorer för att göra mötet mer personligt. 
Intervjuerna är bildsatta och inlästa. 

Innehållet ska därtill vara stärkande, normkritiskt, inte värderande, hoppingivande, 
lättillgängligt och anpassat för olika målgruppers behov.  

3.4. Texter 

För att få bättre kunskap i att skriva för barn tog vi hjälp av en språkkonsult. Texterna bör 
vara korta med rakt och enkelt språk. Fakta kan med fördel presenteras i punktlista. När 
det gäller faktatexter om sjukdomar vill barn gärna veta hur mår man när man har XX och 
hur kan man bli frisk/må bättre.  

Det är bra att presentera fakta i ett sammanhang, till exempel ihop  med en fiktiv 
berättelse som åskådliggör ett sjukdomsförlopp eller en situation. Språkkonsulten gav 
även rådet att beskriva en sjukdom i sagoform vilket testades för tre olika diagnoser; 
depression, bipolär sjukdom och psykos.  

Under tiden har vi också stämt av texternas begriplighet med barn inom målgruppen. 

3.5. Bilder  

Bilderna i temat är valda efter synpunkter från ungefär 15 barn i målgruppen. Barnen fick 
välja mellan fyra olika bildmaner, och det valda är det som fick flest röster. Se bilaga 3. 

Bilderna bedöms vara aktuella några år framåt och ska vara normkritiska och 
inkluderande. Bilder och film har tagits fram inom redaktionen med bildredaktör, 
filmredaktör, redaktör interaktionsdesigner och kommunikatör samt ett nära samarbete 
med illustratörerna.   

Samma illustratör/animatör har använts även av SKL och BUP.se. Det bidrar både till 
igenkänning för barnen och underlättar även samarbeten.   

Det finns också utvecklingsmöjligheter, till exempel kan presentationen göras 
tredimentionell och mer interaktiv än den är idag.  
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3.6. Film  

Vi bestämde oss för att ta fram en film som kan användas i annonskampanjen och därefter 
fortsatt vara publicerad på Youtube för att leda besökare till temat. 

Filmen Hemligheter bygger på de fiktiva berättelserna i temat samt på bildspelen om 
Hemligheter och ”hjälp-bildspelet” (om olika sätt att få hjälp). Det gör att filmen på 60 
sekunder förmedlar hela temats huvudbudskap. Ett barn kan känna sig stärkt bara genom 
att se filmen. Budskapet är att ”en hemlighet som gör dig glad och pirrig är bra, men om 
den gör dig orolig eller ledsen, ska du inte behöva vara ensam med den.” 

Miljön i filmen är densamma som i den interaktiva bilden på temats startsida och barnen 
som finns med i filmen finns också i med på denna bild. Det skapar igenkänning när barnet 
besöker temat. 

Filmen publicerades den 3 februari 2015 på Youtube och drygt en månad senare (150311) 
är antalet visningar nära 148 700.  

Filmen visades också som bioreklam före barn och familjefilmer under perioden 6 februari 
till den 19 februari 2015. (se mer under rubriken Marknadsföring) 

3.7. Granskning av materialet  

Fakta i temat bygger på granskade och publicerade texter på 1177.se och UMO.se.  

Alla texter i temat har genomgått en redaktionell process där redaktörer, sjuksköterskor, 
barnläkare samt allmänläkare diskuterar både innehåll, tilltal och upplägg av texten.  

Allt material har även granskats av och diskuterats i en för temat särskilt sammansatt 
referensgrupp som träffades i Invånartjänsters lokaler den 13 juni. I gruppen ingick 

 Kurator, PSYNK-projektet, Vänersborg 

 Specialpedagog, Eksjö kommun 

 Samordnare, Barn som anhöriga, SKL, Region Jönköping 

 Samordnare, Socialstyrelsen 

 Projektmedlemmar från 1177 vårdguiden 

 Skolsköterskor, Upplands-Bro 

3.8. Målgruppens delaktighet  

 

I mitten av maj 2014 genomfördes en workshop med en skolklass på Öxnehagaskolan i 
Huskvarna. Klassläraren hade några veckor tidigare fått ett urval av materialet och 
genomförde en workshop med hela klassen där eleverna delades in i grupper, fick läsa 
texterna och granska bilder, diskutera och svara på i förväg formulerade frågor (från 
projektet hos 1177 Vårdguiden). 



SLUTRAPPORT VÅGA BERÄTTA – OM PSYKISK OHÄLSA FÖR BARN 

ANNA-LENA BYSTRÖM 

SENAST ÄNDRAD: 2015-03-16 

 

 

8  

Därefter valdes sex elever ut av klassläraren/klassen för att representera klassen vid en 
workshop den 4 juni 

Syftet med workshopen var att fördjupa frågorna som några veckor tidigare hade ställts till 
eleverna. Vid workshopen användes mentometrar för anonyma svar. Resultaten av svaren 
visades direkt via powerpoint och projektor och det gavs utrymme för reflektion kring 
varje fråga/resultat. Kompletterande frågor skapades också interaktivt under workshopen. 
Det kom fram många reflektioner som gav värdefulla insikter till den fortsatta 
utformningen av materialet. 

Nedanstående personer medverkade 

 Samordnare, Barn som anhöriga, SKL, Region Jönköping,  

 Samordnare 1177.se, Region Jönköping 

 Journalist från interntidningen Pulsen medverkade del av workshopen för att 

skriva en artikel i Pulsen och invånarnas informationstidning LandstingsNytt 

 Sex elever från Öxnehagaskolan i Huskvarna 

 Klassläraren och rektorn från Öxnehagaskolan i Huskvarna  

 Projektmedlemmar från 1177 vårdguiden.  

Barn medverkade även vid val av bildmanér i maj 2014, se under rubriken Bilder.  

Den 20 oktober 2014 anordnades en workshop med sex barn ur målgruppen i 
Stockholmför att diskutera val av namn på temat. 

3.9.  Presentationssätt  

Ny målgrupp kräver nya sätt att presentera innehållet. En begränsning här har varit att 
1177.se:s publiceringsverktyg framförallt är anpassat till publicering av text. Men vi har 
gjort det bästa möjliga utifrån befintliga tekniska möjligheter för att göra 
presentationssättet anpassat för målgruppen.  

I arbetet har vi tagit hjälp av interaktionsdesignkompetens inom Invånartjänster. 
Resultaten från användarundersökningar gjorda i andra projekt som riktar sig till samma 
åldersgrupp inom Invånartjänster har också varit till hjälp för att förstå målgruppens 
behov och önskemål när det gäller presentationsformer (förstudien Diabit).  

Vi har också gjort studiebesök på Barnkanalens webbredaktion för utbyte av erfarenheter 
kring barns beteende på webben. 

Förbättringsförslag beskrivs under rubriken Erfarenheter och utvecklingsförslag. 

4. Resultat  

4.1. Innehåll 
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När projektet publicerades i början av januari 2015 innehöll det 12 fiktiva berättelser om 
barn i olika situationer, indelat i fyra huvudgrupper: 

 ”Är det något fel på mig?”.   Innehåller situationer där barnet själv mår dåligt som 
till exempel fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, att vara mobbad, 
ledsen eller stressad. 

   Det är jobbigt hemma”. När någon i familjen mår dåligt, med fokus på att det är 
vårdnadshavaren som är sjuk eller mår dåligt. Här beskrivs psykos, bipolär 
sjukdom, alkoholberoende samt depression 

 ”Får vuxna verkligen göra så här?”. Här finns berättelser om barn som utsatts för 
sexuellt övergrepp och bevittnat våld i hemmet. 

 

 ”De är dumma mot mig”. Om mobbning. 
 

Alla berättelserna är presenterade i bildspel där barnets situation först beskrivs, därefter 
hur just det här barnet gjorde för att få hjälp och hur det gick sedan. Kopplat finns också 
en kort faktatext om den aktuella situation, hur mår man mår om man har XX och hur man 
kan bli frisk/bättre.  På flera ställen i både text och bildspel finns hänvisning till det som i 
projektet kallats ”hjälpbildspel”, där barnet får förslag på olika sätt att få hjälp. 
Huvudbudskapet är att ”berätta för en vuxen du gillar”. I bildspelet ges förslag på olika 
vuxna (hemma, någon du träffar på fritiden, i skolan), att berätta anonymt i telefonjour 
eller chatt och ”att prata med en kompis”. Här beskrivs också vad ”du kan göra om en 
kompis berättar nåt jobbigt”. 

Centralt i temat är ”hemligheter”; om en hemlighet gör dig glad är det bra, men om du har 
en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig ska du inte behöva vara ensam med den. 
Resonemang kring hemligheter finns både i bildspel och i den film som tagits fram för 
temat, som finns på Youtube och har även gått som bioreklam. Filmen sammanfattar väl 
hela temats budskap ”du ska inte behöva vara ensam om du har en hemlighet som gör dig 
ledsen eller orolig, prata med en vuxne du gillar” och står på så sätt på egna ben. 

Temat innehållet även information om barns rättigheter, enligt Barnkonventionen, 
Patientlagen och rättigheter när någon i familjen är sjuk. 

Besökaren leds in i temat via en interaktiv bild, som föreställer olika barn som befinner sig 
i en stadsbild. Några av barnen blir representanter för ovan nämnda problemområden och 
är klickbara. Ett klick innebär att ett bildspel öppnas i högerkant, från vilket barnet kan 
orientera sig vidare. Från flera ställen i den interaktiva temasidan kan barnet även tydligt 
hitta olika sätt att få hjälp.  

4.2. Placering och teknik 
 



SLUTRAPPORT VÅGA BERÄTTA – OM PSYKISK OHÄLSA FÖR BARN 

ANNA-LENA BYSTRÖM 

SENAST ÄNDRAD: 2015-03-16 

 

 

10  

Nuvarande publiceringsverktyg för 1177.se är framför allt avsett för text och har därför 
begränsningar till alternativa presentationssätt och navigation och stödjer inte de sätt som 
barn använder webben på.  Resultatet när det gäller navigering och interaktivitet ska alltså 
ses i ljuset av det.  
Efter rådande förhållanden har vi strävat efter att hitta bästa möjliga lösning för att möta 
målgruppens behov.  Bland annat har vi valt att göra den enda sidtyp som i nuläget tillåter 
interaktivitet bli temats startsida istället för den startsida som annars används för teman 
på 1177.se. Nämnas bör att denna sidtyp inte är avsedd för navigering av den här arten, 
utan egentligen är menad för presentation av enstaka bildspel.  Åtgärderna på ”baksidan” 
i publiceringsverktyget är heller inte är optimala. 
 
I en workshop med tillsammans med flera olika representanter från Invånartjänster kom vi 
fram till att det  i nuläget inte finns någon optimal placering av barntemat på 1177.se. 
Flera olika alternativ diskuterades, bland annat att temat skulle ”bo” i tema Psykisk hälsa 
eller i tema Barn och föräldrar. Under workshopen diskuterades för och nackdelar med de 
möjligheter som just nu står till buds och beslut togs att det minst dåliga alternativet var 
den placering temat nu har, dvs  som ett eget tema under ”Fakta och råd” på 1177.se. Det 
är dock inte optimalt ur flera olika aspekter. Exempelvis är temat svårt att hitta via 1177:s 
startsida, det finns också risk att barnet av misstag lämnar barntemat och hamnar i texter 
avsedda för vuxna.  
 
Vår förhoppning är att de flesta besökare kommer in via kortadressen 
1177.se/vagaberatta, och det är också den som lanseras. Kortadressen leder direkt till 
temats interaktiva bild och besökaren hamnar inte på 1177.ses startsida. 
 
Ett mer ingående resonemang både gällande teknisk lösning och placering finns under 
kapitlet Erfarenheter och utvecklingsförslag. 
 

4.3. Vad som inte hanns med  

 Personliga berättelser. Vår plan var att hinna göra korta intervjuer med unga 
vuxna, framförallt med frågeställningar som hur gjorde du för att få hjälp och hur 
blev det sedan, i syfte att ge hopp om att det kan bli bättre.  Vi har dessvärre inte 
hunnit med att göra detta. 

 Inom ramen för projektet har inte någon ingående målgruppsundersökning gjorts. 
Vi har under projektets gång stämt av texter, bildmanér och annat med barn i 
åldern 8-12 år. En rad omständigheter har gjort att det varit svårt att hitta barn 
som utöver ålder även har haft problem med psykisk ohälsa. Ett skäl bedöms vara 
att målgruppen är ny och vi inom 1177Vårdguiden saknar rutin för att utföra den 
här typen av undersökningar med barn. Försök har gjorts att hitta extern aktör för 
uppdraget utan resultat. 
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4.4.   Under fortsatt arbete 

 

 Vi arbetar vidare på frågan om hur 1177:s frågetjänst kan göras mer tillgänglig för 
barn. Vissa justeringar i utformningen av ingången till tjänsten samt bemanning 
hör till frågor som behöver lösas. Som det ser ut nu kan detta införas på prov 
senare under 2015, utan större omkostnader.  . I dagsläget vet vi inte om detta är 
en tjänst som barn i målgruppen skulle vilja använda men att det kommer att visa 
sig under prövotiden. 
 

 Göra sidtypen för navigeringssidan responsiv. Det är angeläget då de flesta idag 
surfar från mobil enhet och sidtypen dessutom  används på fler ställen inom hela 
1177.se 
 

 Ta bort sökrutan högst upp i högra kanten. Detta är angeläget då den ger 
sökträffar på hela 1177.se, om den används leds barnet alltså bort från 
barntemat. 

 

4.5.   Barnens röster 

Det verkar som barn som besöker temat på det stora hela tycker det är bra, både vad 
gäller innehåll och presentation. Här finns citat från några barn som var med i inslaget om 
Våga berätta i Lilla Aktuellt: 

 

”Just såna här frågor, det tänker man ju väldigt ofta på om man är utsatt. ” 

 

”Det kan vara svårt att prata med en riktig människa, det kan vara lättare att skriva eller se 
vad andra har för problem, att man inte är ensam om det.” 

 

”Det är riktigt smart att de pratar med dig, och bilder och liksom att det finns bilder. Det är 
ganska stödjande och bra om man inte vet vad man ska göra.” 

 

En skolkurator som har visat temat i sin skola berättar att barnen gillar temat och tycker 
det är bra. 

 

5. Utfall tidplan 

Tidplanen har ändrats under projektets gång. Första slutdatum var den 30 juni 2014. Då 
det behövdes mer tid för att utveckla interaktiva presentationssätt samt ett mer 
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omfattande arbete kring marknadsföring förlängdes projekttiden till att omfatta hösten 
2014 med publicering och lansering januari-februari 2015. Projektet rapporteras till SKL 
under mars 2015.  

En del efterarbete kommer att ske under mars månad som till exempel inläsning av de 
sista bildspelen. I början av maj kommer projektet presenteras på skolsköterskornas 
kongress i Karlstad med en kort föreläsning samt monter. 

6. Utfall resurser  

Interna resurser 

Under våren 2014 bemannades projektet internt av  

 Eva Lindholm, projektledare 

 Rebecka Persson, redaktör 80% 

 Anna-Lena Byström, redaktör 100% 

Under några veckor hade projektet även stöd av  

• Daniela Baccarini, interaktionsdesign 
• Pelle Östberg, interaktionsdesign 
• Natalia Molina, användbarhetsexpert 
• Åsa Grindal, bildredaktör 
• Susen Olsen Schultz, redaktör 

Från och med oktober 2014 bemannades projektet av 

 Anna-Lena Byström, projektledare och redaktör 100% 

 Åsa Grindal, bildredaktör, 50% 

 Emmali Anseus, filmredaktör, 50% 

 Louise Engström, interaktionsdesigner, 50% 

 Rebecka Persson, redaktör, 10% 

 Anna Mannberg, kommunikatör 

Externa resurser 

 Ylva Kurtén, psykolog, manusunderlag 

 Helena Hjalmarsson - Englund, Språkkonsulterna 

 Mattias Söderholm, illustratör/animatör 

 Jakob Ardmar, illustratör/animatör 

 Markus Strömqvist, ljud 

 Klevgränd ljudstudio 

De personer med olika kompetenser som har varit delaktiga i workshops och 
referensgrupp omnämns under respektive rubriker. 
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7. Utfall budget 

Budget under första halvåret 2014 var 500 000.  

Budget från september 2014 – mars 2015 är 800 000 kronor. Kostnaden för projektet har 
stannat inom budget. OH-kostnader har inte tagits från projektets budget. 

8. Indikation effektmål 

Effektmålet för projektet har varit att anpassa information om psykisk ohälsa för barn i 
åldern 8-12 år. Syftet med det är att öka tillgängligheten, att fler barn som hittar hjälp och 
att  minska stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. 

 

9. Marknadsföring 
 

I skrivande stund är marknadsföringen av Våga berätta inte helt slutförd och det som här 
presenteras är därför endast en delrapport. 

Vi beslöt att annonsera med hjälp av filmen Hemligheter, vars innehåll och utformning 
beskrivs mer ingående under kapitel 3 ”Så här har materialet tagits fram”. 

Filmen användes i digital annonsering på Youtube och mobilappar under cirka tre veckor i 
februari 2015. Antalet spelningar i den digitala annonseringen var drygt 151 000 i mitten 
av kampanjperioden. 

Filmen gick också som bioreklam på SF under två veckor i februari 2015. Antal visningar av 
filmen Hemligheter på 1177Vårdguidens kanal på Youtube var i slutet av kampanjen drygt 
148.000. Av dessa var drygt 145.000 en direkt effekt av den digitala annonseringen.  

(Bilaga 1) 

I slutet av mars 2015 kommer filmen testas mot målgruppen (barn 8-12 år) samt vilka 
förväntningar filmen skapat på temat. Resultatet kommer därefter att läggas till 
slutrapporten. 

Under vecka 11 görs ett utskick med information om temat, affisch och rörliga banners att 
publicera på webbplatser till elevhälsan och olika föreningar som möter barn.  Utskicket 
till elevhälsan görs till alla grundskolor i Sverige, vilket innebär : 

 

 Grundskola: 4907 st 

 Grundsärskola: 837 st 

 Specialskola: 10 st 

 Sameskola: 6 st 
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Fortsatt marknadsföring kommer att ske under våren 2015 i form av fortsatt spridning av 
material till föreningar, reklam på Stockholms filmfestival junior i april samt föreläsning 
och deltagande med monter på skolsköterskornas kongress i Karlstad 7-8 maj. 

10. Konferenser, workshop och studiebesök 
 

Under projektets gång har vi deltagit i olika externa workshops och konferenser och där 
presenterat projektet. De beskrivs helt kort nedan.  
 

 

 140829 deltog Anna-Lena Byström och Eva Lindholm vid arbetsmöte som hölls av 
NKI och Socialstyrelsen för dialog om information för barn på 1177.se och för att 
diskutera fortsatt samverkan inom området. 
 
 

 140923 Anna-Lena Byström berättade om projektet på heldagsseminarium om 
unga och webben, anordnat av SKL: 

 

 141006 Rebecka Persson och Anna-Lena Byström berättade om projektet och 
deltog i den nationella konferens som Barn som anhöriga anordnade på 
kulturhuset Spira i Jönköping. 

 

 141112 Anna-Lena Byström berättade om projektet på Barnrättstrategernas 
nätverksträff (SKL) 

 

 Planerad aktivitet är föreläsning och monter på Skolsköterskedagarna i Karlstad 7-
8 maj 2015. 
 

I november 2014 gjorde vi ett studiebesök på Barnkanalens webbredaktion för att ta del 
av deras erfarenheter kring hur barn beter sig på webben. Det gav värdefull input i vårt 
fortsatta arbete med att göra bästa möjliga navigation för vår målgrupp. 
 
Workshops som hållits inom projektet och vars mål har varit att specifikt diskutera eller 
granska innehållet beskrivs under rubriken Kunskap om målgruppens behov samt 
Granskning av materialet 

 

11. Våga berätta i media 
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Tisdagen den 3 februari 2015 gick pressmeddelande ut om Våga berätta. Responsen på 
detta har varit mycket god.. Den totala medienärvaron är: 

 11 pressklipp 

 2 TV-inslag 

 8 landstingsnyheter 

 1 nationell pressrumsnyhet (1177 Vårdguiden) 

En ingående presentation av medienärvaron finns i bilaga 2. 

12. Erfarenheter  
 

Projektet innebar att presentera material för en ny målgrupp, med helt andra behov än 
vuxna, både när det gäller innehåll, presentationssätt och beteende på nätet.  

Med tanke på detta hade nog det här projektet med fördel föregåtts av en förstudie/pilot 
med frågeställningar som om information för barn finnas på 1177Vårdguiden, hur och var 
ska den presenteras/publiceras, vilka möjligheter finns i befintliga verktyg att publicera 
målgruppsanpassat material och vilken bemanning som krävs. 

En viktig erfarenhet vi har gjort är hur viktigt det är att olika kompetenser, över 
enhetsgränserna, arbetar tillsammans för ett bra resultat. Det hade varit bra om de 
kompetenser som bemannade projektet under hösten hade funnits med från början och   
gjort ett mer ingående  konceptarbete. Utifrån detta bemannades projektet undermåligt 
från början. Även tidsplanen var med tanke på uppdragets art knapp från början. 

Nedan beskrivs vad projektet har lärt oss – om målgruppen, arbetssätt, teknik, 
presentation, kompetens, kontakter och samarbetspartners. 

Grundat på dessa erfarenheter beskrivs också förbättrings och utvecklingsförslag gällande 
funktion, presentationssätt, innehåll, redaktionell kompetens och samarbeten. 

13. Utvecklingsförslag  

 

13.1 Utvidgning av innehåll och övriga förslag på utveckling 
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När det gäller textmässigt innehåll behöver barn behöver kort och tydlig 
information som går rakt på sak. Tilltalet ska vara direkt och empatiskt. Det är en 
fördel om fakta presenteras i ett sammanhang som barnet kan relatera till, till 
exempel tillsammans med fiktiva berättelser. I en utveckling av innehållet kan med 
fördel bildspel och film användas i största möjliga utsträckning. 

. 

Förslag på områden att täcka in: 

 Vanliga känslor. Normalisera utan att förringa känslor som att vara ledsen, orolig, 

arg. 

 Barnet i relation till andra barn. Skolan. 

 Att sakna någon, något eller en plats. 

 Sorg och kris. 

 Att sakna tillhörighet/leva i en subgrupp/”dubbla kulturer – en hemma, en annan 

bland kompisar ute i samhället. 

 Självkänsla. Du duger som du är. Ej prestations eller ägandebaserat. 

 Självmord/självmordstankar/självskadebeteende. 

 Intervjuer, personliga berättelser. 

 ”Hur ser din familj ut” – olika barn berättar. 

 Barnet som närstående. Fler perspektiv än det vi har med nu. 

 Att ha en förälder i fängelse/ på rättspsyk 

Andra förslag på framtida utveckling: 

● Möjlighet att barn ska kunna skicka in egna berättelser och egna förslag på vad till 

exempel ett barn kan göra i en viss situation.  

 

● Göra materialet mer tillgängligt genom till exempel; 

 

 Översättning av hela eller delar av materialet till ett antal relevanta språk. 

Helst inläsning av det på olika språk. 

 

 Teckenspråkstolkning av innehåll och film. 

 

 Ökad förståelse och kunskap kring behoven hos barn med olika 

funktionsnedsättningar. Vilket stöd kan till exempel någon som har 

teckenspråk som modersmål be om hjälp och få hjälp.  

 

● Intervjuer och personliga berättelser. 
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● Mer innehåll bör presenteras i filmformat, till exempel i interaktiva filmer där 
barnen kan påverka innehållet i historierna 

 

● Empati/styrka förmedlat genom musik/ljud. 
 

● Andra interaktiva idéer som vi kommit på under projektets gång, men som vi inte 
hann med. Som till exempel en ”pep-up” låda på temats startsida, där barnet kan 
klicka på en låda och få stärkande tillrop. En annan idé vi hade som inte hanns 
med men som kan användas i ett eventuellt fortsatt arbete är att presentera 
hemligheter i dagboksform. 
 

● Chatt. Att anonymt kunna berätta om sitt problem beskrivs av många som ett bra 
första steg till förändring. För en del kan denna kontakt vara hjälp nog, för andra 
kan det vara ett första steg mot att våga söka hjälp på annat sätt.  

13.2. Bemanning, kompetens och externa samarbeten 

 

Under projektets gång har vi erfarit att det både är nödvändigt och värdefullt med ett nära 
samarbete mellan olika kompetenser, för att tillsammans kunna ta fram ett bra material 
gällande innehåll, tilltal, presentation och användbarhet. För att uppnå detta är det viktigt 
att jobba över enhetsgränserna inom Invånartjänster.  

Om 1177Vårdguiden kommer att fortsätta arbeta med information till barn föreslår vi att 
det sker i en ”barnredaktion” som bemannas med relevanta kompetenser över 
enhetsgränserna .  

 

 Förslag interna kompetenser  

 Projektledare (när det är aktuellt) 

 Redaktör( antal beroende på vad som ska göras.) 

 Bildredaktör 

● Filmredaktör 
● Interaktionsdesigner /användbarhetsexpert 
● Teknisk kompetens - från förvaltning eller utveckling 
● Personer med särskild kompetens i att göra målgruppsundersökning för aktuell 

målgrupp (när det gäller barn nödvändigt med kunskap  om och förmåga att 
kunna möta olika åldrar) 

● Kommunikatör 
● Tillgång till medicinsk kompetens som läkare, sjuksköterska 
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Vidare är det viktigt med kunskap om 

 

● barns behov och hur information bäst presenteras gällande text, presentationssätt 
och interaktivitet i olika åldrar. 

● barns rättigheter enligt Patientlagen och Barnkonventionen 
● barns beteende på nätet. 

 

Externa samarbeten 

 

 Illustratörer 

 Ljudstudio 

 Filmare 

 

Referensgrupp med olika personer inom professionen. Både i samband med framtagning 
av material, för bollning av frågor och för att granska/diskutera materialet.  Som exempel 
kan nämnas:  

 

● Skolsköterska 
● Skolkurator 
● Barnpsykolog/ skolpsykolog  
● Barnrättstrateg 
● Lekterapeut 
● Barnsjuksköterska 
● Barnläkare 
● Andra med expertkunskap inom aktuellt område 

 

 

Övriga samarbeten att värna om  

Under projektet har samarbete inletts med Barn som anhöriga(NKA), som på många olika 
sätt bidragit under projektet bland annat genom förmedlande av kontakter, deltagande i 
workshops och i referensgrupp, anordnat workshop med barn i Huskvarna och lyft fram 
projektet genom att initiera vårt deltagande i Barn som anhörigas nationella konferens i 
kulturhuset Spira den 6 oktober 2014.  

Barn som anhöriga är en viktig samarbetspartner i ett fortsatt arbete då de kan bidra med 
både kunskap, kompetens, kontakter och engagemang. 
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Under projekttiden har vi också haft kontakt med olika organisationer som arbetar med 
utsatta barn på olika sätt. Några har också uttalat att de önskar samarbeta på olika sätt, till 
exempel med input i produktionen och avstämning mot målgruppen. Som exempel kan 
nämnas Barnombudsmannen, Trygga barnen och Maskrosbarn. Dessa kontakter är viktiga 
i ett fortsatt arbete. 

  

13.3. Kunskap om barns beteende på nätet.  

 

Erfarenheter av barns beteende på webben: 

● Navigerar efter ikoner och bilder 
● Vill ha igenkänning 
● Intresset behöver fångas mycket snabbt, annars lämnar barn gärna en webbplats 
● Barnet bör hållas kvar på sidan – minska möjligheterna att ”gå vilse” eller att av 

misstag hamna sidor ej anpassade för barn.  
● Få klick 
● Intuitivt gränssnitt. 
● Rätt nivå på innehåll. 
● Informationen ska inte ge ett alltför textbaserat intryck. 
● Möjlighet att interagera på webbplatsen. 
● Tydlig information ”rakt på sak” 
● Enkelt språk. 

 

Nuläge 1177.se 

 

● Nuvarande publiceringsverktyg för 1177.se har stora begränsningar i möjligheter 
till alternativa presentationssätt och navigation och stödjer inte de sätt som barn 
använder webben på. (Enligt Barnkanalens användartester skiljer sig barns 
beteende på webben från vuxna och barn) 
 

● Barntemat Våga berätta är publicerat på ”stora” 1177.se, vilket innebär att det är 
svårt att hitta temat via 1177.ses startsida.  Det ”drunknar” i övrigt innehåll. Det är 
olyckligt men var i nuläget den möjlighet som fanns.  
 

● Eftersom barntemat ligger på 1177.se finns det risk att i barnen av misstag 
hamnar i texter avsedda för vuxna. Det är olämpligt ur samtliga aspekter på barns 
behov av information och hur den presenteras på nätet. Svårt för barnet att hitta 
tillbaka till navigeringen och temat, ej användarvänligt. Vi har avgränsat 
barntemat i görligaste mån genom att inga länkar till material på 1177.se finns på 
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temat. Vi arbetar även för att sökrutan längst upp till höger på sidan ska kunna tas 
bort på barntemat, då den kan leda barnet bort från temat. 
 

● Kortadressen till Våga berätta leder däremot direkt till temats interaktiva 
startsida, varifrån barnet kan navigera sig vidare inom temat. Vår förhoppning är 
att de flesta kommer in den vägen. Kortadressen är den som kommuniceras utåt, 
på affischer, banners och kontaktkort. 

13.4. Identifierade fördelar med separat barnsajt  

 

Vi som har arbetat med Våga berätta har insett att 1177.se inte är en optimal plats för 
målgruppen, ur både design, användarvänlighet och innehållshänseende.  

Eftersom 1177.se innehåller avancerade artiklar riktade till vuxna kan barnen hamna på 
olämpliga sidor vilket kan skapa onödig oro och förvirring. Sajten är heller inte anpassad 
för målgruppen vad gäller struktur av innehåll, navigering eller design.  Nuvarande 
publiceringsverktyg (Episerver) är i första hand anpassat för publicering av text. 

Enligt Patientlagen har barn rätt till begriplig information både vad gäller egen oh 
närståendes hälsa. Frågan om barnsajt är därför en större fråga som inte bara gäller 
information om psykisk ohälsa. 

Exempel på annat material som finns idag för barn är Barnavdelningen med filmer om 
olika undersökningar, det nyligen publicerade bildspelet om Patientlagen och den 
förstudie som genomförts kring Diabit (om diabetes för barn). 

Vårt förslag är att en förstudie om en separat barnsajt genomförs. Miljön ska vara 
anpassad för barn (cirka 3-12 år) både vad gäller interaktionsdesign och innehåll.  

Förstudien ska också titta på  

 arbetsprocesser 

 kostnader 

 nyttoeffekter 

 kompetens (internt och externt) 

 samarbeten (både internt inom Invånartjänster och externt)  

 avstämning och samarbete med målgruppen.  

 


