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Bakgrund, syfte och metod

 Staten och SKL har genom olika projekt och överenskommelser 

finansierat webbsatsningar inom området psykisk ohälsa för att 

stimulera och stödja verksamheterna inom kommuner och landsting.

 Projektet Uppdrag psykisk hälsa vill följa upp fem av satsningarna 

och har för detta tagit hjälp av A-focus.

Bakgrund

Syfte
 Syftet är att öka förståelsen för hur användarna upplever 

webbsatsningarna avseende användbarhet och nytta 

(måluppfyllelse).

 Förståelsen ska ligga till grund för beslut om utveckling av framtida 

satsningar och eventuella förbättringar av de befintliga. 

Metod
 Uppföljningen och utvärderingen baserar sig på kvalitativa intervjuer 

med användare och expertgranskningar.  

 Se bilaga 1.
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Projektets omfattning

 6-23 intervjuer per webbsatsning, se bilaga 2.

Utvärderade webbsatsningar
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Innehåll

 Användbarhet och nytta

 Stimulerar och stödjer webbsatsningarna verksamheten?

 A-focus kommentarer

 Bilagor
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?

Projektet har fokuserat på följande huvudsakliga 

frågeställningar gällande användbarhet och nytta:

Vilken nytta upplever användarna att webbsatsningarna tillför?

Hur nöjda är användarna?

Kan användbarheten förbättras? 

1

2

3
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Användarnas mål speglar deras önskade nytta

Webbutbildningarna

 Användarnas mål med att göra 

webbutbildningarna har varit att 

förstå bakgrund och tillämpning, att 

få ökade färdigheter eller svar på 

frågor samt att kunna guida och 

hjälpa andra.

 Målet med att använda 

Politikerchecklistan har varit att få 

en nulägesbild av insatser och hur 

det ser ut i kommun / område / 

landsting.

 Bland dem som fullföljt 

användningen av webbutbildningar 

är måluppfyllnaden hög, för 

checklistan relativt lägre då få har 

använt denna fullt ut

 Personer med erfarenhet eller 

utbildningsansvar efterfrågar mer 

fördjupning i webbutbildningarna för 

ännu större nytta.

Mål Uppfyllnad

Visar på vilken nytta användarna vill få ut

1
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Användarnas upplevda nytta av utbildningarna och 
checklistan

Webbutbildningarna

 Skapar motivation för att använda 

arbetssättet/metoden.

 Visar på bakgrund och möjliga 

resultat.

 Inspirerar.

 Bekräftar tidigare inlärd kunskap och 

att man arbetar på ett korrekt sätt.

 För erfaren personal.

 Skapar nya färdigheter eller svarar 

på frågor.

 Kunskapshöjande främst för nya 

på området.

 Eventuell fördjupning för erfarna.

 Leder till en lärandeprocess under 

arbetets gång.

 Stimulerar till diskussion.

 Ger en sammanställning som visar 

resultaten svart på vitt.

 Ersätter de ”uppfattningar” som 

finns i kommunen / området / 

landstinget. 

Webbutbildningarna Politikerchecklistan

1
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Användarnas återkoppling på tid- och resursåtgång

 En tröskel för många att frigöra tid i sitt ordinarie arbetsschema om 

det inte är tydligt motiverat och/eller beordrat.

Gemen-

samt

 De flesta upplever att 15-60 minuter per session är optimalt för en 

webbutbildning. Ju längre tid utbildningen kräver, desto mer 

möjligheter till fördjupning önskas. 

 Flera yrkesgrupper har svårt att lägga mer än 10-15 minuter om det 

inte är inplanerat i kalender eller schema. SIP för barn erbjuder en 

version på 8 minuter, vilket har framhävts som positivt.

 Webbutbildningarna har oftast inte krävt andra resurser än 

användaren själv och en egen/lånad dator. 

Utbild-

ningarna

 Färdigställande av Politikerchecklistan kräver 40-60 timmars samlat 

arbete, vilket framhävs som för mycket i relation till upplevd nytta.

 Politikerchecklistan kräver även insatser från flera funktioner och 

enheter, vilket försvårar användning och genomförande. 

Check-

listan

2
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Återkoppling från användare (1/2)

 Användargränssnitten är lätta att använda för användare med 

grundläggande datorvana. 

 Språket är lätt att förstå. 

Upplevda fördelar, detaljer finns i bilagorna

Gemen-

samt

 Majoriteten av de intervjuade är nöjda. Utbildningarna upplevs vara 

pedagogiska och enkla, med relevant innehåll.

 Blandning av bild, film, text och ljud gör det enklare för användarna 

att ta till sig och bearbeta informationen.

 Interaktiviteten med klickbara element håller intresset uppe och gör 

det möjligt att styra takten i utbildningarna.

 Testmomenten ökar engagemanget.

 De utbildningspaket som Psynk.se tillhandahåller på webben 

underlättar i hög grad planering och förberedelser av lokal utbildning. 

Utbild-

ningarna

 Syftet med Politikerchecklistan anses vara korrekt. Det finns ett 

behov av en tydlig överblick av läget och insatser i det egna området.

Check-

listan

2
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Återkoppling från användare (2/2)

 Det krävs ofta en direkt anvisning och/eller länk för att användarna 

ska hitta fram till utbildningar och checklista. 

 Utbildningar och checklista har upplevts fungera sämre på surfplatta 

än på dator/laptop.

Upplevda nackdelar, detaljer finns i bilagorna

Gemen-

samt

 Alla uppfattar inte utbildningarnas funktioner, exempelvis textning av 

filmer eller möjligheten att navigera med hjälp av menyer.

 Erfarna användare saknar komplexare exempel och fördjupning. 

 Det lokala perspektivet saknas i SIP-utbildningarna.

 Möjlighet att diskutera med andra saknas i SIP, uppfattas inte i Cgas.

 Användare av Cgas saknar utförlig motivering av ”rätt svar” i svåra 

fall, och bakgrundsinformation till varför Cgas har valts som modell.

Utbild-

ningarna

 Checklistan upplevs ta för mycket resurser i anspråk och vara för 

tidskrävande att använda. Den informationsmängd som krävs finns 

inte alltid tillgänglig på ett enkelt sätt.

Check-

listan

!
3
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Innehåll

 Användbarhet och nytta

 Stimulerar och stödjer webbsatsningarna verksamheten?

 A-focus kommentarer

 Bilagor
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Trots positiv återkoppling 

förefaller graden av 

användande att 

vara låg
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Satsningarnas effekt som stöd till verksamheten

 Intervjuerna har främst undersökt webbsatsningarnas nytta på individnivå, men 

i intervjuer med exempelvis verksamhetsutvecklare och ledare har även 

organisationsnivån diskuterats. 

 På individnivå upplever de flesta användare att webbutbildningarna hjälper 

dem att göra ett bättre jobb på så sätt att de blir säkrare på det område 

utbildningen omfattar och att de förstår nyttan. De som gått webbutbildningarna 

kan därmed förväntas ha kommit ett steg närmare mot att förstå och tillämpa 

SIP, Cgas eller Skolfam. 

 På organisationsnivå kan webbutbildningarna bidra till bättre tillämpning av 

SIP, Cgas och Skolfam i de fall ansvariga för införande eller utbildning beslutar 

att sprida information om webbutbildningarna och motiverar och/eller kräver att 

personalen genomför dem. 

 Möjligheterna till webbutbildning utnyttjas på många ställen inte. Orsakerna är 

bl a tajming och prioriteringar, behov av lokal anpassning, uppfattad datorovana 

eller bristande kännedom om utbildningarna (se nästa bild). 

Utbild-

ningarna

 Politikerchecklistan förefaller inte få avsedd effekt, då den upplevs för 

tidskrävande och därför inte används. Det värde den tillför handlar mer om 

läroprocessen i arbetet med att färdigställa listan än om att förenkla och 

effektivisera arbetet för att få en överblick av situation och insatser.

Check-

listan
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Kännedom och informationsspridning av 
webbsatsningarna

 Kännedomen om att webbutbildningarna och checklistan finns förefaller att vara 

låg. Särskilt bland personer som inte medverkat i de projekt som står bakom 

webbsatsningarna.

 De som känner till webbsatsningarna arbetar inte alltid aktivt för att öka 

kännedomen och användningen i sin verksamhet. Orsakerna till det varierar (se 

föregående bild).

 Proaktiva personer, som utbildare eller samordnare, kan i vissa fall själva söka sig 

fram till relevant material online.

 Samordnare tipsar varandra om webbutbildningarna.

 De flesta som inte jobbar med samordning eller verksamhetsutveckling vill få 

informationen från sin chef och gärna bli beordrade att avsätta tid. 
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Lagkrav
Infosök inför

lokalt 
införande

Utbildning/
information

Infosök om 
tillämpning

Löpande 
arbete

Användning av webbutbildning triggas i specifika 
situationer – en fråga om tajming

1) Chefer, verksamhetsutvecklare och samordnare behöver information för att kunna 

implementera och utbilda personal och söker bl a på nätet.

 Alla känner inte till webbsatsningarna. 

2) Personal behöver information för att kunna börja jobba på ett nytt sätt. Ett fåtal söker 

på nätet.

 De får inte alltid information om att webbsatsningarna finns. 

3) Efter att ha arbetat ett tag dyker nya frågor upp som kräver fördjupande svar.

 Kännedom om webbsatsningarna saknas i allmänhet fortfarande

1) Beslut att 

implementera 

arbetssätt

2) Person ska 

använda

3) Frågor 

uppstår under 

arbetet
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Innehåll

 Användbarhet

 Stimulerar och stödjer webbsatsningarna verksamheten?

 A-focus sammanfattande kommentarer

 Bilagor
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A-focus sammanfattande reflektioner (1/2)

 Gör trösklarna för att använda webbutbildningar och checklistan så låga som 

möjligt, både avseende tid och kunskap/svårighetsgrad. Förändring, av 

arbetssätt eller utbildningsformer, kan upplevas svårt och görs motvilligt. 

 Gör det enklare att hitta till webbsatsningarna via sökmotorer och andra 

webbplatser såsom SKL.se, Socialstyrelsen.se, regionala portaler etc.

 Gör det enklare att navigera på webbplatserna så att de användare som 

saknar en direktlänk snabbt hittar rätt.

 Ta hänsyn till tajming och vikten av informationsspridning. Utbildningar och 

verktyg måste vara kända när de behövs, d.v.s. när verksamheterna ska börja 

tillämpa ett nytt arbetssätt, en metod eller ett verktyg.
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A-focus sammanfattande reflektioner (2/2)

 Anpassa utbildningarnas funktionalitet och innehåll för ett brett spann av 

användare, både nybörjare och erfarna.

 Gör det lätt att hitta fördjupad information eller ställa frågor kopplat till 

utbildningarna.

 Ge tips på hur man kan använda utbildningarna och skapa tid i personalens 

kalendrar. 

 Ge tips på hur man stegvis kan komma igång med checklistan. 

 Överväg flera etapper i checklistan: en enkel start, komplettering av 

informationen och fullskalig kartläggning.
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Innehåll

 Användbarhet och nytta

 Stimulerar och stödjer webbsatsningarna verksamheten?

 A-focus kommentarer

 Bilagor
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Innehåll bilagor

1. Metod

2. Antal genomförda intervjuer

3. Projektets undersökta områden

4. Delrapport för Cgas

5. Delrapport för Politikerchecklistan

6. Delrapport för SIP för barn

7. Delrapport för SIP för vuxna

8. Delrapport för Skolfam
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Bilaga 1: Metod (1/2) 

 Uppdraget har genomförts i etapper under perioden april-november 2015.

 Utvärderingen baserar sig på kvalitativa telefonintervjuer (djupintervjuer) 

med användare och beslutsfattare på olika nivåer. 

 Exempelvis socialsekreterare, skötare, specialpedagoger, 

administrativa tjänstemän, politiker, verksamhetsutvecklare och 

enhetschefer.  

 En spridning över landet, över organisationer och över olika funktioner 

har eftersträvats. Projektledarna för webbsatsningarna har bidragit 

med kontaktpersoner/urval för rekryteringen. 

 Sammanlagt har 69 användare, chefer och verksamhetsutvecklare 

intervjuats.

 Endast 3 privatpersoner har deltagit i utvärderingen, p g a 

utmaningarna i att identifiera och rekrytera dem (integritetsskydd mm). 

Djupintervjuer

på telefon

Webbmöte
 För en andel av intervjuerna har även webbmöte använts för att kunna se 

webbplatsen under intervjuns gång. Alla intervjupersoner har dock inte 

kunnat eller velat använda webbmöte.
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Bilaga 1: Metod (2/2) 

 Efter genomförda intervjuer har experter på användbarhet och design 

granskat fyra av webbsatsningarnas tillhörande webbsidor och/eller 

webbutbildningar (ej Politikerchecklistan). Dessa har tagit del av A-focus 

sammanställning av användarnas återkoppling innan granskningen.

Expert-

granskning

Incentive
 36 personer har som tack för nedlagd tid erbjudits ett presentkort på 200 

kronor att användas på det sätt som enheten väljer. 

 Privatpersoner har fått presentkortet till sig personligen. 

 Erbjudandet upphörde i augusti efter en strängare tolkning av gällande 

mutregler. 
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Bilaga 2: Antal genomförda intervjuer per delprojekt 

Cgas 8 - 

SIP för vuxna 12 8 

SIP för barn 23 - 

(8 min utb.)

Skolfam 11 1 

(Skolfamteam)

Politiker-

checklistan 2 4 -
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Bilaga 3: Projektets undersökta områden

Kontext

 I vilket sammanhang har webbutbildningen/checklistan använts?

 Vilken vana har användaren av datorer, internet och webbverktyg?

Ändamålsenlighet och måluppfyllelse

 Vilket mål hade användaren?

 Hur väl nåddes det?

Tidsåtgång och resurser

 Är tidsåtgången rimlig?

 Ställer användningen krav på andra resurser (personal, hjälp, lokaler, datorer, planering)

Tillfredsställelse avseende innehåll, relevans och design

 Hur var upplevelsen?

Enkelhet, navigering och feltolerans

 Hur var det att hitta, komma igång och använda?

Kännedom och spridning

 Hur fick intervjupersonen kännedom? 



Bilaga 4: Delrapport för Cgas
Utvärdering av webbutbildning
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Bakgrund och genomförande

 ”Uppdrag psykisk hälsa” har finansierat ett antal websatsningar inom området 

psykisk hälsa för att stimulera och stödja olika funktioner inom kommun och 

landsting

 Inför kommande satsningar utvärderas nu websatsningarna bl.a. för att ta reda 

på hur användare upplever dessa

 Denna rapport fokuserar på webbutbildningen där användare tränas på att 

skatta enligt CGAS-skalan (Children's Global Assessment Scale) på 

webbplatsen Cgas.se, vilken finansierats av Uppdrag psykisk hälsa och BUP 

Stockholm

Bakgrund

Genom-

förande

 Uppdraget har genomförts under april – november 2015

 8 användare som genomfört och/eller påbörjat utbildningen har intervjuats per 

telefon under 30-45 minuter

 Intervjuerna ligger som grund för utvärderingen och ger input på i vilken 

utsträckning webutbildningen Cgas.se är användarvänlig och fyller sitt syfte
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Intervjupersonerna

Organisationer och målgrupp

 Behandlande personal som använder 

skattningsskalan CGAS för att bedöma 

funktionsnivån hos barn och unga med 

psykiska symtom i åldrarna 4-20 år

 Målgrupp som intervjuats har bestått av 

personer som påbörjat och/eller genomfört 

webbutbildningen på Cgas.se

 Intervjupersonerna (IP) har arbetat på ex. 

Första linjen och BUP

Regioner / landsting / kommuner

 Intervjupersonerna har varit baserade i 

Skåne, Halland, Blekinge Sörmland och 

Stockholm

Användare av webbutbildningen Cgas.se

MÅLGRUPP

Intervjupersonernas yrken
Psykologer

Kuratorer

Sjuksköterskor
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Kännedom och informationsspridning

 Varierande initial kännedom om att 

CGAS.se finns

 IPs har ofta blivit muntligt informerade 

av chef eller på utbildningsdag att 

utbildningen finns

 Påminnelser om att utbildningen 

existerar och/eller uppmuntran att gå 

den efterfrågas

 Svårt för somliga att hitta till utbildningen 

 IPs har sökt genom att googla och på 

SKLs websida med varierande resultat

 Somliga har antecknat eller fått URL 

länk skickat till sig

 Inte uppenbart för alla att de har 

åtkomst till utbildningen från hemmet



292925 november 2015

Intervjupersonernas förutsättningar och förväntningar

 Intervjupersonerna har relativt god 

datorvana, dock har ett fåtal gått 

webbutbildningar för kompetensutveckling 

tidigare

 Intervjupersonerna har påbörjat och/eller 

genomfört utbildningen på frivillig basis 

(1/8 anger obligatorisk) på 

arbetstid/kontoret och har återkommit till 

webutbildningen vid 2-4 tillfällen.

 Hälften av intervjupersonerna säger sig 

inte ha tid för eller nedprioriterar denna 

typer av aktiviteter då andra 

arbetsuppgifter tar upp deras tid, medans 

resterande menar att de har tid och/eller 

tar sig tid

 IPs har förväntat sig att utbildningen skulle 

innehålla grafiska element, studiematerial, 

filmklipp samt frågor

Jag tycker det är jättebra att man kan komma tillbaka till 

utbildningen när man vill. Jag har tänkt att göra lite hemifrån 

men jag är osäker på om jag kan logga in därifrån

Kurator, BUP 

Jag har i regel ingen tid att lägga på denna typ av aktiviteter på 

arbetstid. Vill de att folk ska gå utbildningen skulle det kunna 

förankras bättre och avsättas tid i schemat

Psykolog, Första linjen

Jag har generellt sett låga förväntningar på den här typen av 

initiativ som kommer från landstinget, de hänger inte alltid med 

på den senaste tekniken. Jag blev därför positivt överraskad av 

Cgas.se
PTP Psykolog, Specialistmottagning
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Intervjupersonernas mål samt upplevd måluppfyllelse

 För nya medarbetare är mål med att 

genomföra webutbildningen att 

introduceras för CGAS skalan

 Mer erfarna medarbetare såg utbildningen 

som ett sätt att bli bättre på att skatta 

enligt CGAS-skalan samt att få facit på att 

de tidigare arbetat rätt

 Måluppfyllelsen är hög, och samtliga 

intervjupersoner menar att de antingen 

blivit bättre på metodiken med CGAS 

alternativt att de fått bekräftelse på att de 

förstått skalan korrekt

 Tid för genomförande ligger i linje med 

respektive kapitels beräknade tid, dvs. 20, 

40 respektive 60 minuter

Jag är relativt nyanställd och blev tipsad om att utbildningen fanns av 

min chef. För mig var det ett sätt att snabbt sätta mig in i metodiken och 

komma på banan.

Psykolog, Första linjen

Jag tyckte det var ett bra sätt genomföra utbildningen på och 

tycker absolut att jag blivit bättre och fått några ”aha” 

upplevelser. Jag hade kanske missat några saker innan och det 

här var bra som fördjupning.

Kurator, Första linjen

Även om jag jobbat med det här ett tag ville jag bli bättre på att 

använda CGAS skalan. Det var också ett sätt för mig att få 

bekräftelse på att jag tänkt rätt innan
Sjuksköterska, BUP

Ändamålsenlighet samt effektivitet
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Återkoppling på webbutbildningen (1/2)

Innehåll, relevans, design Filmer Tester

 Innehållet upplevs som 

trovärdigt, seriöst och lätt 

att ta till sig, även för 

personer som inte har 

svenska som modersmål

 Bra, enkel design med 

lagom av allt där 

innehållet är viktigast

 Nyttigt med videoklipp och 

möjlighet till att få 

feedback utifrån hur en 

expertgrupp skulle skattat

 Filmerna upplevs överlag 

som bra och att de fyller 

sitt syfte

 Bra att det går att skriva 

ut anpassad mall för att 

anteckna när filmerna 

tittas på

 Bra att de utspelar sig i 

olika miljöer

 Möjlighet till att träna och 

att resultaten inte sparas 

uppskattas

Styrkor
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Återkoppling på webbutbildningen (2/2)

Innehåll, relevans, design Filmer Tester

 Bakgrundsinformation om 

varför just CGAS skalan 

valts ut som arbetsmodell

 Mer material och 

möjlighet till fördjupning

 Interaktiva moment med 

möjlighet att diskutera fall 

med andra

 Möjlighet att skriva ut fall 

för gruppövning ej 

självklart för IPs, de 

genomför ofta 

utbildningen själva 

 Olika färger på CGAS 

skalan (helgrå f.n.) och att 

framhäva rubriker på 

densamma

 Fler fallfilmer (och mer 

komplexa för de som vill 

fördjupa sig)

 Filmklipp som del av facit i 

de fall då exemplen inte 

är självklara där erfarna 

skattare förklarar var 

tyngdpunkt kan läggas

 Uppdatera utbildningen 

med nya filmer/fall tidvis

 Fler träningsfall

 Givet felskattning i 

övningarna, ledtråd om 

vilket svar som är rätt / 

vilket håll man bör gå åt 

på skalan

 I de fall då svaren på 

övningar inte är självklara 

kan facit kompletteras 

med information/ett 

filmklipp där det förklaras 

varför och var tyngdpunkt 

ska läggas 

Möjliga förbättringar !
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Förslag på möjliga ändringar i webbdesign för 
förbättrad användarbarhet

 Givet varierande kännedom om att och var utbildningen finns:

 Utöka innehåll och SEO (search engine optimization) anpassa för lättare 

åtkomst via ex. Google

 Lägg till ”skicka på mail” funktion via utbildningen där ex. kollega kan 

rekommenderas att logga in på Cgas.se

 Påminnelse (ex. mailform) om att användaren varit inloggad, inte utfört alla 

steg i utbildningen, och ej återkommit på ex. 30 dgr

 Responsivitet anpassa (mobilanpassa) utbildningen för högre användarbarhet 

från hemmet och högre ranking i sökmotor

Allmänt

Optimering

förslag

 Öka storlek på text genomgående med 1-2 punkter för hög(re) läsbarhet

 Se kommande sidor för ytterligare förslag

Baserat på expertgranskningen
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Optimeringsförslag (1/5)

1. Jämna till linjer i sidhuvud (logotype och 

”inloggad som”) i förhållande till 

hemsidekropp för en renare upplevelse

2. Ursprungsikoner används ofta för 

”användare”, i detta fall används denna 

som nytt förslag för information

3. Justera marginalen så att den är lika på 

båda sidor så att användaren upplever 

att hemsidan ligger i mitten av skärmen

4. Lägg svag grå färg som bakgrund vid de 

tre blocken för inledningstext

1

2

3

4
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Optimeringsförslag (2/5)

1. Flytta ned innehållet så att ”frizonen” är 

densamma i höjd och sidled. Detta ger 

ett ökat fokus på innehållet och ett mer 

städat intryck

2. Ökad marginal runt rubriker för 

ytterligare tydlighet

3. Pilar för nästa steg kan läggas utanför 

innehållet för att tydliggöra vad som är 

funktionalitet och innehåll

1

2

3
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Optimeringsförslag (3/5)

1. Förtydliga med markör att det gröna är 

rätt svar

1
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Optimeringsförslag (4/5)

1. Förstora själva frågan

2. Ett av de tre svarsalternativen är redan 

ifyllt, de tre alternativen bör vara tomma 

från start1

2
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Optimeringsförslag (5/5)

1. Lägg till ett alternativ där användaren 

kan återställa listan med utförda 

uppgifter så dessa ställs om till ”ej 

utförda”

1
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A-focus reflektioner om webbutbildningen

 Användare av webbutbildningen anser 

samlat att de haft nytta av Cgas.se, där 

nya medarbetare snabbt introduceras för 

skalan samt mer erfarna får information 

om de tidigare arbetat rätt

 Mer referensmaterial samt möjlighet till 

fördjupning skulle öka nyttan ytterligare för 

de som arbetat ett tag och vill fördjupa sig

 Ytterligare och tydligare forum för 

diskussion och/eller interaktiva moment 

skulle öka möjligheten för medarbetare att 

diskutera och jämföra fall

 Många anser sig ha svårt att ta sig tid för 

denna typ av aktiviteter då andra 

arbetsuppgifter alltid går före, att ”beordra” 

och/eller avsätta specifik tid i potentiella 

användares scheman skulle därför 

underlätta användandet ytterligare



Bilaga 5: 

Delrapport för Politikerchecklistan
Utvärdering av webverktyg
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Bakgrund och genomförande

 ”Uppdrag psykisk hälsa” har finansierat ett antal websatsningar inom området 

psykisk hälsa för att stimulera och stödja olika funktioner inom kommun och 

landsting

 Inför kommande satsningar utvärderas nu webinitiativen bl.a. för att ta reda på 

hur användare upplever dessa

 A-focus utvärderar fem websatsningar, denna rapport fokuserar på 

Politikerchecklistan vilken syftar till att ge förtroendevalda och beslutsfattare

en bild av och vägledning om situationen för barn och unga i deras respektive 

kommun / område / landsting

Bakgrund

Genom-

förande

 Uppdraget har genomförts under april – november 2015

 6 användare som genomfört och/eller påbörjat checklistan har intervjuats per 

telefon 

 Intervjuerna ligger som grund för utvärderingen och ger input på i vilken 

utsträckning verktyget Politikerchecklistan är användarvänlig och fyller sitt 

syfte
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Intervjupersonerna

Organisationer och målgrupp

 Förtroendevalda och beslutsfattare i 

kommun eller landsting

 Målgrupp som intervjuats har bestått av 

personer som har lett arbetet med att 

färdigställa listan,  haft en samordnande 

roll alt. haft insyn i hur denna fungerat

Kommuner och landsting

 Intervjupersonerna (IPs) har varit 

baserade i kommuner eller landsting, inkl. 

Gotland, Vänersborg, Hagfors, Uppsala, 

Göteborg och Tidaholm

Användare av webbverktyget Politikerchecklistan

MÅLGRUPP

Intervjupersonernas yrken
Verksamhetsledare

Utvecklingsledare

Administratör

Närvårdskoordinator

Kommunalråd

Projektledare
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Intervjupersonernas förutsättningar

 IPs har blivit ombedda alt. på eget initiativ 

använt verktyget Politikerchecklistan

 Syftet har varit att se vilket stöd verktyget 

kan ge kommun / landsting i att ge en 

övergripande bild av nuläget samt vilka 

insatser som finns

 Flertalet har dock inte använt verktyget 

fullt ut, utan har stannat i 

utvärderingsfasen

 De som använt verktyget har i huvudsak 

haft ansvar att leda och samordna arbetet 

med att samla in information och ex. att 

engagera relevanta funktioner och 

förvaltningar för detta

 Användarna har vid flertalet tillfällen 

återkommit till verktyget för att tolka frågor 

och komplettera med uppgifter

Jag fick som uppgift av styrgruppen att testa vad 

Politikerchecklistan kunde ge oss, och såg till att fylla i och dra 

ut en rapport på Politikerchecklistan. De ville ha data på hur det 

såg ut i deras region

Verksamhetsledare BarnSam

Jag har haft Politikerchecklistan i min hand och föreslagit att vi 

inom organisationen skulle se om den skulle kunna vara 

användbar. När vi diskuterat det så har känslan varit att den är 

för omfattande och man har undrat hur man ska hinna med

Närvårdskoordinator

Jag ville få en helhetsbild och kunna meddela politiker om hur 

det ser ut i kommunen svart på vitt. En annan person har hjälpt 

till med att samla in svaren men när jag försökte mata in dem så 

stämde inte frågorna med de svar jag fått

Projektledare
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Intervjupersonernas mål med att genomföra 
webbutbildningen

 IPs uppger att mål med att använda 

verktyget är att få en nulägesbild av 

insatser och hur det ser ut i kommun / 

område / landsting

 IPs framhäver även nyttan av att få en 

korrekt bild med information i klartext 

som resultat

 Politikerchecklistans syfte upplevs som 

korrekt

 Kommunerna / landstingen upplever 

att de behöver en tydlig bild av sin 

situation, då kommunerna idag ofta 

nöjer sig med en uppfattning

 Rapportunderlaget kan sedan 

användas som underlag för diskussion 

med ex. politiker för att bedöma ev. 

behov av åtgärder

Vår initiala målsättning var att få en nulägesanalys av 

projektområdet. Vi hade dock gärna också jobbat så vi kunnat få 

info om ett specifikt bostadsområde i kommunen, vilket hade 

vart mer intressant

Utvecklingsledare

Målet med listan är bra och i många delar bättre än vårt eget 

upptagningssystem. Det är en kombination av att få saker svart 

på vitt, ex. hur långt man kommit i SIP arbetet, och att lära sig 

saker på vägen

Kommunalråd

Jag tycker att listan är bra på så sätt att den ger en fingervisning 

om hur man kan lösa problemen i kommunen. Jag tror också att 

diskussionerna med politikerna hade gått på ett annat sätt om 

man haft verkliga siffror att visa upp snarare än att de tror att det 

är på ett visst sätt

Administratör/Rehab-koordinator
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Upplevd måluppfyllelse samt nedlagda resurser

 Måluppfyllelsen med checklistan är relativt 

låg då den sällan använts fullt ut

 IPs framhäver att för mycket resurser 

krävs ifråga om tid och involverade antal 

personer i relation till upplevd nytta

 Flertalet funktioner och personer 

behöver involveras i arbetet

 Arbetsmöten för att hämta / hitta rätt 

information

 Statistik finns ofta inte sammanställt på 

det sättet som verktyget kräver

 Uppskattad total tid för att färdigställa 

checklistan varierar mellan 40-60 h 

 Att använda checklistan praktiskt 

uppfattas dock som enkelt och rättfram

Ändamålsenlighet och effektivitet

Tanken är bra, dvs. att få en helhetsbild av frågor som är viktiga, 

men checklistan är för stor och innehåller för många delar för att 

vara lättarbetad. Allt material är inte nödvändigt och spåren är 

inte anpassade efter hur det ser ut i den egna kommunen.

Utvecklingsledare

Det var för tidskrävande och tiden motsvarade inte nyttan. Man 

behöver en samlad bild av situationen men verktyget är för 

omfattande och på för hög detaljnivå. Den blir heller inte till nytta 

för kommunens dagliga verksamhet då rapporten inte ställs i 

relation till något. Vi kommer använda Kolada igen framåt.

Verksamhetsledare

Små kommuner håller bara på med akutlösningar och känner 

inte att de har tid med sånt här. Man har heller inte information  

sammanställt på det sätt som krävs. Istället för att gräva två år 

bakåt kan man istället börja nu och samla data och göra 

checklistan ngt år framåt när den finns på plats

Administratör/Rehab-koordinator
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Återkoppling på webbverktyget

Styrkor Möjliga förbättringar

 Syfte att underlätta för kommuner och 

landsting att få en bild av nuvarande 

situation korrekt. Behovet existerar

 Lärandeprocess under arbetets gång, 

stimulerar till diskussion

 Om avslutad korrekt ersätter verktyget de 

”aningar” man har i kommunen / området / 

landstinget och ger resultat svart på vitt

 Snabbt och enkelt att förstå hur den 

används, samt snygg design och 

utseende

 Dela upp och avgränsa ytterligare, korta 

ned 

 Anpassa om möjligt ytterligare efter 

specifik kommun / område / landsting

 Inkludera möjligheter att ställa resultat i 

relation till eget område (ex. X barn får 

betyg i relation till Y barn totalt)

 Frågor ställs olika i olika ”spår”, upplevs 

som osammanhängande och ologiskt

 Minimera utrymme för tolkning av frågor, 

vilket har lett till onödiga diskussioner

 Visa praktiskt m.h.a. manual/dylikt hur 

man kan gå tillväga för att genomföra 

listan

 Marknadsför nyttan med verktyget för 

ökad användning

Styrkor och möjliga förbättringsåtgärder

!
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A-focus reflektioner om checklistan

 Syftet med Politikerchecklistan belyses 

som korrekt av de som känner till och/eller 

använt verktyget, dock skulle nyttan med 

det kunna förankras vidare för bättre 

spridning

 Faktiska resurser ifråga om samlad tid för 

att använda verktyget minskar 

användningen dramatiskt och avskräcker 

många, tydligare instruktioner för 

genomförande samt om möjligt bantat 

verktyg skulle öka användningen



Bilaga 6: 

Delrapport för SIP för barn

Juni 2015 (reviderad lay-out i november 2015)

Utvärdering av webbutbildning
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Bakgrund och genomförande

 Projektet Psynk har finansierat ett antal websatsningar inom 

området psykisk hälsa för att stimulera och stödja olika funktioner 

inom kommuner och landsting.

 Projektet Uppdrag psykisk hälsa, som startats efter Psynk, vill följa 

upp satsningarna och har för detta tagit hjälp av A-focus.

 Den här uppföljningen fokuserar på SIP för barn.

Bakgrund

Genom-

förande

 Uppdraget har genomförts under april-augusti 2015.

 23 personer intervjuades under 45-60 minuter via telefon och 

webbmöte.

 Experter på användbarhet och design har dessutom återkopplat på 

webbsidor och webbutbildningen som är 8 minuter.
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Intervjupersonerna

Organisationer

 Skola, Elevhälsa 

 BUP 

 Socialtjänst, Barn- och ungdomskontor

Landsting och/eller kommuner i

 Stockholm, Sollentuna

 Skåne, Malmö

 Västernorrland, Härnön, Härnösand, 

Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, 

Örnsköldsvik

 Västra Götaland/Vänersborg

 Örebro län och kommun

MÅLGRUPP

Roller:

• Kurator

• Psykolog/terapeut

• Skötare

• Specialistsjuksköt.

• Socialsekreterare

• Ungdomssekr.

• Samordnare

• Samordn. kurator

• Samverkansstrateg

• Verksamhetsutv.

• Verksamhetschef
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Intervjupersonernas användning och erfarenhet

 De flesta har använt utbildning och information på 

kontoret på arbetstid, vissa även hemma. Enstaka 

har använt surfplatta.

 De flesta är datorvana och söker information på 

nätet. 

 Många har gått någon webbutbildning tidigare.

 Ungefär hälften har någon gång varit inne på 

webbplatsen www.psynk.se/sip.

 En handfull har använt delar av utbildningspaketen.

 Alla utom en har sett introduktionsfilmen på tre 

minuter. De flesta har dessutom sett en eller två av 

webbutbildningarna. Vanligast är att man har sett 8-

minutersfilmen.

 Ett fåtal har använt funktionen ”Fråga Viveca”.
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Två olika målgrupper har identifierats

Behandlande och handläggande Utvecklande och samordnande

 Kurator

 Terapeut

 Skötare

 Specialistsjuksköterska

 Psykolog

 Socialsekreterare

 Ungdomssekreterare

 Samordnare

 Samverkansstrateg

 Samordnande kurator

 Verksamhetsutvecklare

 Verksamhetschef
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Intervjupersonernas förutsättningar och förväntningar

 Har ibland bara 10 minuter mellan två 

möten för uppdatera sig om SIP. 35 

minuter behöver planeras in. 

 Kan komma tillbaka någon enstaka gång 

för ett förtydligande. 

 Har svårt att snabbt hitta den mest 

användbara informationen.

 Förväntar sig att hitta information om vad 

SIP är, hur man ska jobba, ”vad som 

gäller” (ibland även lokalt) och vad som 

kan krävas av olika aktörer.

Behandlande och handläggande personal

”Jag fick tid att se filmerna för en patient 

blev sjuk. 35 minuter var för mycket.”

Terapeut, BUP

”Efter utbildningen vi fick så sökte jag på ’SIP 

för placerade barn’. Jag hittade inte 

webbutbildningen så jag ringde 

Socialstyrelsen för att fråga.”

Kurator, BUP

Chefen tipsade mig så jag googlade ’webbutbildning 

SIP’... Jag kom tillbaka några gånger för att läsa allt. 

Jag hade rätt låga förväntningar, många 

webbutbildningar är så dåliga.”

Spec.sjuksköterska, BUP
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Intervjupersonernas förutsättningar och förväntningar

 Lägger timmar eller dagar på hemsida och 

filmer. 

 Letar material att återanvända i 

utbildningar eller i utvecklingsarbete. 

 Kan komma tillbaka många gånger till 

webbplatsen. 

 Lär sig hitta efter ett tag, men kan ha svårt 

att hitta tillbaka till en specifik undersida, 

film eller länk. 

 Förväntar sig att det ska finnas sparsamt 

med material att använda i t ex utbildning 

och att de ska behöva ta fram mycket 

själva.

Utvecklande och samordnande personal

”Jag använde oftast datorn på kontoret. Jag 

kom tillbaka flera gånger för att verifiera och 

leta efter nyheter.”

Samordnare, Socialtjänsten

”Jag surfar ibland från padda eller telefon. Jag 

kommer tillbaka till sidorna för att dubbelkolla nåt 

inför ett möte.”

Biträdande chef, Elevhälsan

”Inför utbildningen kom jag tillbaka och läste på flera 

gånger, både hemma och på kontoret. Det funkade 

sämre på plattan.”

Verksamhetschef, Individ- och familjeomsorg
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Mål med att använda webbutbildning och webbplats

Att kunna jobba operativt med SIP

 Snabbt få veta det grundläggande. 

 Kunna kalla till och leda ett SIP-

möte på ett bra sätt

 Kunna följa upp

 Kunna bidra till ett SIP-möte

 Förstå rollfördelningen

 Förstå vilka krav som kan ställas på 

den egna organisationen och på 

andra

 Dubbelkolla att man inte missat 

något

Behandlande och handläggande personal

”Jag ville lära mig nåt som kunde underlätta 

nästa SIP-möte.”

Socialsekreterare, Socialtjänsten

”Jag behövde snabbt lära mig hålla SIP-möten 

proffsigt…förstå vilka krav man kan ställa enligt 

lagen… Jag ville ha struktur, syfte, ramar för 

uppföljningen.”

Specialistsjuksköterska, BUP

”Jag ville se vad som sägs om barnens delaktighet 

och skolans roll och skyldighet.” 

Kurator, BUP
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Mål med att använda webbutbildning och webbplats

Att hjälpa andra att komma igång

 Få bred och djup information om 

helheten. 

 Kunna hålla en utbildning om SIP

 Kunna ge ”kom-igång-hjälp” till 

ovana

 Kunna skapa rutiner och mallar för 

SIP

 Kunna införa SIP i verksamheten

 Kunna handleda och råda andra 

som jobbar med SIP

 Kunna hänvisa andra till rätt 

information

Utvecklande och samordnande personal

”Jag letade främst en checklista som kan 

ge stöd för att enkelt komma igång för 

ovana.”

Kurator, BUP

”Jag vill känna till utformningen för att kunna 

hänvisa och sprida info.”

Processledare, Socialtjänsten

”Jag ville lära mig mer, förbereda mig på 

frågor…kunna hänvisa till rätt rubrik på 

webbplatsen.”

Verksamhetschef, Individ och familjeomsorg
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Upplevd måluppfyllelse och nöjdhet

 Samtliga är nöjda, eller i någon mån 

nöjda, med vad de fått ut av att använda 

webbsidor och/eller webbutbildningar.

 Behandlande och handläggande personal 

har i de flesta fall uppnått sitt mål. Vissa 

har haft svårt att hitta relevant information 

eller svar på frågor, t ex om vilka krav som 

kan ställas på andra. 

 Utvecklande och samordnande personal 

är positivt överraskade av mängden 

material som finns att tillgå. De har hittat 

det material de behöver. Vissa har använt 

”Fråga Viveca” för att få fördjupande svar.

 Behandlande och handläggande personal 

är villiga att lägga 10-35 minuter på 

webbutbildningen, utvecklande och 

samordnande personer kan lägga dagar.  

Ändamålsenlighet och effektivitet

”Det var bra, jag blev tryggare. Den 

skriftliga infon var mer detaljerad med 

länkar som jag behövde.”

Verksamhetsutvecklare, Socialtjänsten

”Jag hittade mycket info men det var inte mitt i 

prick.”

Kurator, Skola

”Jag är väldigt nöjd, jag hittade mer än väntat. Sånt 

jag kan använda i utbildningen.”

Samordnare, Socialtjänsten
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Återkoppling på webbplatsen
www.psynk.se/sip
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Användarnas återkoppling på webbplatsen

Positivt Förbättringsmöjligheter

 Webbplatsen är överblickbar. Den 

rena ”myndighetsdesignen” sätter 

fokus på innehållet.

 Bra optisk läsbarhet.

 Fokus på information och fakta.

 Bred relevant basinformation som passar 

många målgrupper.

 Lätt att ta till sig och förstå texterna.

 Länkar för att läsa mer. 

 Skapar nyfikenhet hos den som har tid, 

man klickar vidare.

 Frågor och svar samt ”Fråga Viveca” 

möjliggör fördjupning.

 Enklare navigering och rubriker som 

speglar innehållet.

 Information som riktar sig till 

Skola/Förskola.

 Ev information som riktar sig till 

Socialtjänsten.

 Innehållet upplevs av enstaka rikta sig 

mest till BUP.

 Information om skolans ansvar och vilka 

krav som kan ställas på hälso- och 

sjukvården.

 Skriftlig information motsvarande 

webbutbildningarna.

www.psynk.se/sip

!
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 Behandlande och handläggande personal som har ont om tid 

letar inte runt på webbplatsen och hittar därför inte checklistor, 

broschyrer och videofilmer.

 De behöver direktlänkar till det viktigaste materialet: 

webbutbildning och skriftligt material
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 Utvecklande och samordnande personal som ska svara på frågor 

har svårt att snabbt hitta tillbaka till information som ligger 

inbäddad i webbutbildningen, t ex bakom ett ”i” eller en 

webblänk.

 De behöver överskådliga länklistor till 

inbäddat material.
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Citat om webbplatsen

”Det finns så mycket info att det är svårt att hitta. Det är många rubriker, men alla är inte 

relevanta och infon bakom dem är lite tunn.” 

Kurator, BUP

”Sidorna om skola och förskola innehöll inte information om hur man initierar och genomför SIP 

för skolan. Men det fanns nog mer än det jag hittade.” (Kurator, Skola)

”Jag tycker det var bra information, det var genomarbetat, men allt passade inte mig och BUP.” 

Kurator, BUP

”Jag tycker att innehållet är väldigt bra. Jag kom tillbaka och läste mer flera gånger. Man kunde 

ställa fördjupande frågor och få svar.” 

Samordnare, Socialtjänsten

”Det är bra, man blir kvar. Jag gillar överblicken och att man kan välja. Det är lätt att läsa när 

det är uppdelat på många rubriker.” 

Samordnare, Socialtjänsten

”Jag tycker det är bra, fokus på informationen. Det är lätt att hitta. Det behövs inte färg och 

bilder.” 

Socialsekreterare, Socialtjänsten
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Återkoppling från expertgranskning av webbplatsen

 Struktur och navigering gör det svårt, 

främst för målgruppen Behandlande och 

handläggande personal, att snabbt hitta 

rätt information. 

 Alla undersidor bör ha en navigerbar 

högermeny. 

 Högermenyn bör vara konsekvent oavsett 

var på webbplatsen användaren är. Slå 

samman de två existerande menyerna till 

en, se bilden.

 Relationen mellan klickbara ”knappar”, 

rubriker och URL-adresser är 

inkonsekvent. Det skapar förvirring.

 Ytterligare rekommendationer till 

förändring i menyer och design finns i 

bilagan Kommentarer till webbsidorna sist 

i denna rapport. 

!



646425 november 2015

Användarnas återkoppling på utbildningspaketen

Positivt Förbättringsmöjligheter

 Underlättar arbetet avsevärt vid 

planering av utbildning.

 Fungerar som inspiration för eget 

arbete. Det som använts är:

 Upplägg (grund och fortsättning)

 Introfilm 3 min + klipp ur andra filmer

 Vinjetter

 Powerpointbilder

 Fördjupande talarmanus till 

powerpoint. Manus är samma som 

bilderna just nu

http://www.psynk.se/barnibehovavsammansattstod/samordnadindividuellplan/utbildningspaket.1936.html

!
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Återkoppling på introduktionsfilmen
SIP på tre minuter

http://vimeo.com/105220510 
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Introduktionsfilm – 3 minuter

Positivt Förbättringsmöjligheter

 Bra introduktion som visar på 

lagkrav och omfattning

 SIP görs inte bara för barn.

 Filmen väcker intresse för SIP.

 Kan räcka för någon som är kunnig för att 

förstå konceptet.

 Uppfattas som kul, modern, snygg.

 Visar omsorg och hopp.

 Kan användas för att ”marknadsföra” SIP 

till både hälso- och sjukvård.

 Lämplig för alla, utom barn, som behöver 

en överblick eller vill förstå nyttan och 

lagkravet. 

 Ingen har uppfattat att filmen kan 

ses med undertexter.

 Lite långsam och övertydlig för 

professionella målgrupper.

 Nyanlända kan behöva ännu enklare 

språk eller översättning.

 Filmen upplevs inte anpassad för barn.

!
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Citat om SIP på tre minuter

”Den är bra för att visa bredden… och för familjerna. Den folder vi har är för tung.” 

Skötare, BUP

”Den är kul som intro, men ger för lite info för proffs.” 

Terapeut, BUP

”Den var mycket passande, mer behövs inte som bas.” 

Kurator, BUP

”Jag gillar den, den var snygg och lagom ytlig. Bättre än powerpointbilderna som visades på 

utbildningen.” 

Kurator, Skola

”Den är bra för alla, ovärderande. Det var en tilltalande vardaglig ton. Den funkar på alla, 

även tonåringar, men inte barn.” 

Samordnare, Socialtjänsten

”Den var lite långsam, men inte tråkig. …Bra för att sälja in till vård och omsorg och för att få 

samtycke från klient.” 

Socialsekreterare, Socialtjänsten
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Återkoppling på webbutbildningarna
http://www.samordnadindividuellplan.se/kortinformation/story.html
http://www.samordnadindividuellplan.se/merinformation/story.html

http://www.samordnadindividuellplan.se/kortinformation/story.html
http://www.samordnadindividuellplan.se/merinformation/story.html
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Återkoppling från användarna på båda utbildningarna

 Bra och användbar information.

 Behöver inte vara lika ”snyggt” som introfilmen på 3 minuter.

 Seriös ton, språket är lämpligt för samtliga intervjuade personer. 

 Bra att inkludera lagtexten.

 De flesta uppskattar interaktiviteten

 Man kan styra takten i informationsintaget (klicka på ”nästa”).

 Man kan hoppa över det man inte behöver(fördjupningslänkar).

 Bra att kunna navigera och gå tillbaka.

 Frågorna ger avbrott och bekräftelse att man förstått. 

Positivt

Förbättringsmöjligheter
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Återkoppling från användarna på båda utbildningarna

 Enstaka inom Skola och BUP upplever inte att filmerna är anpassade för dem. 

 Mindre relevant för chefer och ledare.

 Designen är texttung och mindre modern än i introfilmen.

 Fungerar sämre på surfplatta än på dator. 

 Alla uppfattar inte navigeringsmöjligheten i vänstermenyn.

 Alla gillar inte att klicka på ”nästa”.

 Alla uppskattar inte frågorna, utan vill hoppa över dem. 

 Kims problembeskrivning upplevs av några som lite väl ytlig.

 Några upplever det som otydligt vem som bör se vilken webbutbildning.

Förbättringsmöjligheter

!
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Användarnas återkoppling på utbildningen 8 minuter

Positivt Förbättringsmöjligheter

 Heltäckande och tydlig.

 Lämplig tidsåtgång för behandlande 

och handläggande personal som 

snabbt behöver förstå hur SIP ska 

genomföras.

 Luftigare och mer lättillgänglig än den 

längre filmen.

 Rösten är lugnare än i den långa filmen.

 Lämplig även för föräldrar.

 Ge tips för svåra situationer, t ex hur 

gör man SIP om familjen strävar 

emot, eller om barnet är aktuellt på 

Soc men inte på BUP?

 En utmaning ligger i att alla handläggare 

inte hinner se ens den korta utbildningen 

på jobbet.

!
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Experternas återkoppling på utbildningen 8 minuter

 Utbildningen är genomgående väldigt lätt att få ett grepp om och man förstår snabbt hur de 

olika delarna i SIP-planen är sammankopplade. 

 Sidan ”Så här fungerar webbutbildningen” är väldigt tydlig och ligger på en bra plats, d.v.s. 

tidigt i utbildningen.

 Menyn i vänsterspalten gör det lätt att navigera.

 Grafik, berättarröst och texter arbetar väl tillsammans 

 Många klickbara exempel underlättar förståelsen och ökar chansen att läsaren hittar en 

situation likt sin egen. 

 Menyn i vänsterspalten gör hela presentationen lätt att navigera i och vill man gå tillbaka och 

läsa mer om en viss del är det lätt att hitta rätt tack vare att rubrikerna överensstämmer med 

sidorna 

 Frågorna i slutet är ett roligt inslag som ger variation och får läsaren att lättare komma ihåg 

hur processen för SIP-arbetet ser ut. Att få vara delaktig genom den här typen av tester brukar 

vara populärt och höjer helhetsupplevelsen. 

 Stort plus för en tydlig och positiv berättarröst samt fina illustrationer som ger liv åt 

utbildningen.

Förslag från InVise
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Experternas förbättringsförslag på utbildning 8 minuter

 Gör Så här fungerar webbutbildningen till en integrerad del i utbildningen istället för ett 

klickbart val för att säkra att ingen missar förklaringarna.

 Förtydliga Kims situation ytterligare, t ex hemförhållandena, på sidan Kim behöver en SIP.

 Lägg till en rubrik ovanför processbeskrivningen, t ex ”Steg i SIP-arbetet” på sidan Vad är vad.

 Behåll knappen ”tillbaka” även på sidorna med Sammanfattning och frågor för dem som inte 

vill/kan använda vänstermenyn när de ska ta reda på svaret på en fråga. 

 Lägg rutan med ”Mer info” tidigare, t ex samtidigt med Kim på bilden Tack! Istället för sist. 

Risken är annars att många stänger ner utbildningen innan de sett möjligheten att få mer 

information.

Förslag från InVise

!
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Användarnas återkoppling på utbildningen 35 minuter

Positivt Förbättringsmöjligheter

 Den mest relevanta filmen av dem 

som vill ha fördjupning, samt 

nyanställda.

 Svarar på många av de frågor som 

professionella har.

 Visar komplexitet inom psykiatri.

 Rösten upplevs lite mer monoton 

och pressad än i övriga filmer.

 Utbildningen upplevs för lång och 

tråkig av personer som är vana vid 

högt tempo eller är ovana vid mycket text.

 Alla har inte sett instruktionen och inte 

förstått att man kan navigera i 

vänstermenyn.

 Tydliggör hur SIP ska journalföras.

 Tillhandahåll samma information som 

textfil för att kunna snabbläsa och stryka 

under det viktiga.

 Frågorna 3-2 och 4-1 upplevs vara 

konstigt formulerade och sakna bra svar.

!
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Citat om webbutbildningarna

”Det här passade mig som hand i handske, särskilt den långa… En av de bästa 

webbutbildningar jag gått. Det var bra med avsnitt, man kan backa och hoppa över.” 

Spec. sjuksköterska, BUP

”Åtta minuter var bäst, det var tillräckligt för att kunna delta på ett möte.” 

Terapeut, BUP

”Det är bra att kunna klicka på länkar men jag gillade inte frågorna… jag blev för otålig. Jag 

skulle nog ha klickat på alla länkar om jag hade förberett ett möte. 

Samordnande kurator, Skola

”Jag saknade en problematisering av det där med informationsdelningen och hur man hanterar 

integriteten för familjerna. De är så utsatta.” 

Samordnare, Socialtjänsten

”Filmen väckte några frågor hos mig... Hittade svar på sajten.” 

Socialsekreterare, Socialtjänsten

”Åttaminutersfilmen är bra för handläggare att se hemma… de hinner nog inte på jobbet även 

om de borde.” 

Verksamhetschef, Socialtjänsten
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Kännedom och informationsspridning

Informationsspridning

 Önskemål finns om att denna typ av 

information ska spridas på gruppmöten 

och/eller via mejl med direktlänk till 

webbutbildningarna.

 Det är bra om chefen beordrar personal 

att gå webbutbildningen, annars blir det 

inte av för dem som har ont om tid.

 Flera kände inte till webb-utbildningarna 

eller webbplatsen trots att de arbetar med 

SIP*.

− Främst handläggande och 

behandlande personal samt 

organisationer som inte har något 

uttalat krav på sig att göra SIP:ar.

 De som kände till utbildningarna innan 

intervjun hade

− Letat själva inför start av SIP-arbete: 

Google, SKL.se eller socialstyrelsen.se

− Fått tips av en kollega (vanligast bland 

samordnare/motsv).

− Sett  en av de kortare filmerna på ett 

gruppmöte.

− Fått en länk t ex av ledaren och blivit 

uppmanade att titta enskilt.

* Dessa har fått en länk och tittat på utbildningen inför intervjun
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Lagkrav
Infosök inför

lokalt införande
Utbildning/
information

Infosök inför 
1:a SIP

Löpande 
arbete

Användning av psynk.se och webbutbildning triggas i 
specifika situationer – en fråga om tajming

1) Chefer, verksamhetsutvecklare och samordnare behöver information för att kunna implementera och 

utbilda personal.

 Vissa, inte alla, känner till Psynkprojektet och psynk.se. 

2) Handläggare och behandlande personal behöver information för att börja jobba med SIP

 De känner till psynk.se i mindre omfattning. 

 De kan ha sett introfilm eller kort webbutbildning på gruppmöte/lokal utbildning, men alla har inte fått 

någon lokal utbildning.

3) Efter att ha arbetat ett tag med SIP dyker nya frågor upp som kräver fördjupande svar.

1) Beslut att 

implementera 

SIP

2) Person ska 

hålla 1:a SIP-

mötet

3) Frågor 

uppstår under 

arbetet
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A-focus reflektioner I 

 Användarna, främst handläggare och behandlare, efterfrågar enklare navigering för att snabbt 

hitta till utbildningar och verktyg som kan användas praktiskt.

 Gör rubrikerna mer förutsägbara för oinsatta, t ex ”Webbutbildning för…”

 Kombinera åtta-minutersutbildningen med ett startpaket som omfattar checklista, mallar 

och bra länkar för dem som vill fördjupa t ex vilka krav som kan ställas på olika 

organisationer. Idag är informationen spridd på flera sidor, bl a ”Roller”.  

 Se också bilagan ”Kommentarer till webbsidorna” om navigering och struktur.

 Det är svårt att hitta tillbaka till information som är inbäddad i utbildningar, länkar eller 

dokument.

 Komplettera med länklistor per tema som är lätta att hitta och där varje länknamn tydligt 

talar om vilken typ av information den länkar till. Idag kan länknamnet till en film vara ett 

personnamn och ett datum, vilket inte ger någon ledtråd för den som söker information.
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A-focus reflektioner II

 Gör det lättare att hitta information som är relevant för olika grupper, t ex skola, BUP, 

socialtjänst.

 Säkra att informationen under en viss rubrik handlar om det målgruppen förväntar sig, t ex 

vad som gäller för SIP i skolan eller hur man hanterar SIP och samtycke för placerade 

barn.

 Länka om möjligt till lokala överenskommelser för skola m fl.

 Vissa intervjupersoner efterfrågar skriftlig information som komplement till webbutbildningen 

och har inte sett att det i slutet av filmen finns en länk till webbsidan där man kan ladda ned en 

handbok. 

 Lägg denna information tidigare i utbildningen.

 Lägg skriften om SIP mer synlig högre upp på www.psynk.se/sip 
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Expertgranskning av webbplatsen

psynk.se/barnibehovavsammansattstod

genomförd av InVise



25 november 2015 8181

Kommentarer till webbsidorna

Allmänt

 I detta dokument finns framför allt kommentarer om hur meny och navigering kan förbättras. 

Nuvarande menyupplägg är mycket förvirrande och drabbar båda målgrupperna men framför 

allt Behandlande och handläggande personal då de är mer krävande eftersom de har ont om 

tid. I designerna kommer även förslag på designförbättringar som alla kommer bidra till en 

genomgående förbättrad besöksupplevelse.

 Tonvikten i designerna ligger alltså vid strukturella förbättringar som underlättar navigering 

och besöksupplevelse. Detta är fördelaktigt för båda målgrupperna.



25 november 2015 8282

Kommentarer till webbsidorna

Utvecklande och samordnande personal

 Genomgående är dagens hemsida bättre anpassad för målgruppen ”Utvecklande och 

samordnande personal” av den anledningen att hemsidan är innehållsrik med information i 

flera lager och undersidor. Den som tar sig tid och återkommer flera gånger kommer alltså 

hitta mer information. Denna målgrupp kommer tjäna på alla förbättringar som anges då de 

kommer ges en ännu bättre besöksupplevelse efter att användningarna är genomföra.

Behandlande och handläggande personal

 För denna målgrupp kommer ändringarna som föreslås vara av ännu större vikt. Denna 

målgrupp har kort om tid och det medför ett ökat krav på tydlighet. Den nuvarande 

otydligheten mellan knappar, rubriker och URL skapar förvirring. Vidare är det viktigt att 

undermenyerna blir tydligare och att innehållet struktureras bättre för denna målgrupp.

Förklaring

 Nedan följer exempel på vad som behöver ses över. Vi utgår från denna sida: 

psynk.se/barnibehovavsammansattstod.1848.html
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Kommentarer till webbsidorna

 Här presenteras besökaren först 4a puffar:

 Puff 1,3 och 4 leder till undersidor som saknar undermeny, alltså menyn till höger. Detta 

medför att besökaren tappar bort navigeringen och missar all den information som finns till 

höger. Alla undersidor som tillhör området ”Barn i behov av sammansatt stöd” ska gå att nå 

via menyn till höger. Det går att skapa sub-menyer i den högra menyn: exempelvis genom att 

knapparna får ”+” tecken där man fäller ut fler alternativ.
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Kommentarer till webbsidorna

 Undermenyn till höger ändras, detta är mycket negativt och skapar stor förvirring. Återigen ska 

denna meny vara konsekvent, detta är innehållet som hör till området ”Barn i behov av 

sammansatt stöd”. Testa att klicka runt så ser ni att man kommer till dessa två menyer:

 Slå samman dessa menyer 

till en och se till att alla 

undersidor inom detta 

område går att nå. Denna 

meny får inte byta 

utseende. Detta är negativt 

för båda målgrupperna men 

speciellt målgruppen 

Behandlande och 

handläggande personal.
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Kommentarer till webbsidorna

 Submenyn stannar inte kvar: klicka på valfri knapp i den streckade menyn (bilden till höger 

ovanför) och notera den nya submenyn.  Här är det bättre om menyn ligger kvar och att det 

markeras vilken undersida man besöker genom att texten i den knappen blir fetstil eller 

orange.

 Knappen ”Samordnad individuell plan” har en pil till höger, detta är förvirrande då det leder till 

den andra menyn. Förslag på lösning är att behålla den streckade menyn och placera 

knappen ”Samordnad individuell plan” högst upp och att pilen byts mot ett ”+” tecken. Om man 

klickar på den pilen så fälls en ny meny ut med knapparna som tillhör detta område. Om man 

klickar på knappen Samordnad individuell plan så leder den istället till just den sidan samt att 

menyn fälls ut så att besökaren direkt ser att det finns fler alternativ. Se exempel på nästa 

sida.
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Kommentarer till webbsidorna

 Med denna lösning (se bild till höger) så är 

menyn alltid densamma och besökaren 

kommer mycket snabbare att lära sig att förstå 

hemsidan. Notera att det nu är ett minus-

tecken (-) istället för ett plus uppe till höger för 

att visa att menyn går att fälla in igen. Notera 

också att detta föreställer att man besöker 

sidan ”SIP för placerade barn”.
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Kommentarer till webbsidorna

Viktig allmän feedback

 Relationen mellan knappar, rubriker och URL-adress är inkonsekvent. Detta skapar förvirring 

och är negativt för SEO. Det måste finnas en genomgående röd tråd mellan dessa tre.

 Ett exempel: undersidans URL är http://psynk.se/sip - medan knappen heter “Barn i behov av 

sammansatt stöd”. Knappen borde döpas om till “SIP - För barn i behov av sammansatt stöd” 

eller “Samordnad individuell plan (SIP). Vidare så är SIP inget tydligt sökord för någon som 

inte redan känner till detta, alltså borde både knappar, rubriker och URL-adresser inkludera 

fler relevanta ord tillsammans med förkortningen SIP. 

 Genomgående kommer denna typ av tänk underlätta för besökarna att förstå var de befinner 

sig och hur de navigerar på hemsidan, något som idag är otydligt.
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Kommentarer till webbsidorna

Övriga kommentarer

 Gör alla länkar konsekventa med underscore och/eller >>, nu varierar länkarna en del, samt 

gör samtliga orange.

 Gör om alla avdelande streck (se nedan) till helt grå.

 Se över rubriker och URL-struktur för bättre SEO.

 Se genomgående över så att knappar, URL adresser och rubriker återspeglar varandra.

 Linjera marginaler på så många ställen som möjligt.

 Se även designförslagen nedan.
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1. Lägg alla grå markeringar i en 

jämn linje.

2. Öka marginalen för bättre 

balans på sidan.

3. Genom att använda denna yta 

till 3-4 puffar skapas en 

intressantare startsida samt 

ges möjlighet att belysa de 

områden som är viktigast. Det 

ger också ett naturligt ste

vidare i den nedre delen av 

startsidan.

Notera även att länkfärgen

Läs mer (inkl pil) är orange för 

att visa på klickbarheten. 

Rubriken bör också vara 

klickbar.

4. Här finns ledig yta för en 

”Tillbaka till toppen”-funktion

1

2

3

4
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1. Linjera genomgående 

information och design. Ju 

renare och mer strukturerad 

sida, desto lättare blir det för 

besökaren.

2. Här står idag Kontakt, vilket är 

missvisande. Ytan bör förklara 

var besökaren befinner sig.

3. Använd orange accentfärg 

mer genomtänkt. Låt den 

framhålla viktiga knappar och 

funktioner.

4. Lägg svag grå färg bakom 

bilder med vit bakgrund för en 

renare struktur.

1

2

3

4

4
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5. Lägg samman texten mer så 

att besökaren förstår vilken 

text som hör samman med 

vad.

6. Gör alla rubriker tydligare så 

att det finns en röd tråd mellan 

knapp, rubrik och URL.

7. Linjera innehållet bättre.

8. Ta bort rubriken ”Samordnad 

Individuell Plan” då den 

skapar förvirring eftersom den 

inte stämmer med toppmenyn.

9. Koden i menyn reagerar inte 

korrekt, musmarkören 

reagerar inte korrekt på 

knapparna.

10. Bredda menyn för att matcha 

hela hemsidans bredd för en 

renare upplevelse

11. Lägg till en flagga vid 

språkvalet.

5

7

9

8

10

11

6
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1. Ta bort den orange färgen på 

strecket och använd grå 

istället, då detta bara fungerar 

som en avskiljare och inte 

behöver dra uppmärksamhet.

2. Lägg med fördel in foton på 

kontaktpersonerna här.

1

2
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1. Här har den grå sektion som 

avgränsar mellan toppmeny 

och innehåll gjorts bredare för 

att skapa en tydligare 

avgränsning mellan sidhuvud 

och innehåll.

2. Rubriken ovanför menyn har 

tagits bort då den är 

överflödig. 

1

2
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1. Se tidigare kommentar. 

Använd med fördel för att visa 

var besökaren befinner sig. 

2. Gör viktiga länkar orange.

1

2



Bilaga 7: 

Delrapport för SIP för vuxna
Utvärdering av webbutbildning
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Bakgrund och genomförande

 Psynk har finansierat ett antal websatsningar inom området psykisk hälsa för 

att stimulera och stödja olika funktioner inom kommun och landsting.

 Inför kommande satsningar utvärderas nu webinitiativen bl.a. för att ta reda på 

hur användare upplever webbtjänsterna.

 A-focus utvärderar fem websatsningar, denna rapport fokuserar på 

webbutbildningen om SIP för vuxna.

Bakgrund

Genom-

förande

 Uppdraget har genomförts under juni– oktober 2015.

 12 användare som genomfört webbutbildningen har intervjuats per telefon i 

45-60 minuter. Intervjuerna ligger som grund för utvärderingen av i vilken 

utsträckning webbutbildningen fyller sitt syfte och är användarvänlig.

 Experter på användbarhet och design har dessutom återkopplat på 

webbutbildningen.

 8 chefer och personer med påverkan på val av utbildningsform har intervjuats 

per telefon under 15-40 minuter. Intervjuerna har fokuserat på vad  en 

webbutbildning respektive en lokal utbildning tillför och hur de kompletterar 

varandra.
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Intervjupersonerna

Organisationer

 Socialtjänst (omsorg, äldre,  

funktionsnedsatta, socialpsykiatri, 

boende)

 Habilitering

 Öppenvård psykiatri

 ACT-team

 Brukarorganisation (RSMH)

Landsting och/eller kommuner i

 Östergötland och Linköping

 Västerbotten

 Skåne, Kristianstad och Hässleholm

 Karlshamn

 Göteborg och Tidaholm

Användare av webbutbildningen och chefer/utbildningsansvariga

MÅLGRUPP

Roller:

• Enhetschef

• LSS-handläggare

• Processledare

• Psykiatrisamordn.

• Resurs

• Resurssakkunnig

• Skötare

• Socialsekreterare

• Verksamhetsutv.
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Intervjupersonernas förutsättningar och förväntningar

 Utbildningen har genomgåtts på arbetstid.

 Tid har ofta avsatts i förväg i kalendern, 

både beordrat och på eget initiativ.

 Vissa har p g a arbetet fått avbryta och 

återkomma till utbildningen.

 Många, men inte alla, har genomfört 

utbildningen på sin egen jobbdator. Vissa 

har lånat en gemensam dator eller suttit i 

en särskilt bokad datasal. Alla datorer har 

inte haft högtalare.

 Enstaka har behövt stänga av ljudet för att 

inte störa kollegor.

 Alla var datorvana i någon utsträckning

 Flera förväntade sig att tekniken skulle 

vara svår att använda.

 Flera förväntade sig att innehållet skulle 

vara tungt och svårtillgängligt.

”Jag gjorde den på datorn på jobbet…Såg 

den i omgångar och backade nån gång när 

jag svarat fel”

Resurs, Socialtjänsten

”Jag gjorde den på jobbet. Gick igenom den 

två gånger. Jag trodde det skulle vara svårt.”

Kurator, Habiliteringen

”Jag såg den i ett svep och sedan kom jag tillbaka 

inför utbildningen jag höll. Jag visade den också på 

utbildningen”

Kurator, Öppenvård psykiatri
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Mål med att genomföra webbutbildningen

Mål med att genomföra webbutbildningen:

 Förstå sammanhang och bakgrund

 Förstå om SIP ersätter nätverksträffar

 Få svar på praktiska frågor om hur, när 

och för vilket syfte SIP ska användas

 Verifiera att man har förstått det man 

tidigare läst och hört

 Få kunskap för att kunna påverka andra 

att göra SIP

 Få mer detaljer än i broschyren om SIP

 Bedöma om webbutbildningen är lämplig 

att spridas eller användas i lokal 

utbildning

”Jag ville se att den var bra även ur ett 

kommunperspektiv, för att veta om jag 

kunde sprida den internt.”

Psykiatrisamordnare, Socialtjänsten

”Jag ville se om utbildningen är lättillgänglig för 

brukare. Jag ville att den skulle vara klar, 

enkel och lätt att förstå.”

Brukarrepresentant RSMH

”Jag ville få en bild av det praktiska. Hur använder 

man SIP och när och varför.”

Kurator, Öppenvård psykiatri
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Upplevd måluppfyllelse och nöjdhet

 Måluppfyllelsen är hög. 

 Samtliga är nöjda.

 Vissa efterfrågar mer fördjupning och mer 

komplexa exempel.

 Flera är positivt överraskade av 

interaktiviteten och enkelheten.

 Tidsåtgången upplevs vara rimlig. 

Beroende på person och roll är 30-60 

minuter en acceptabel tidsåtgång.

 Ingen av de intervjuade har behövt hjälp 

för att kunna använda eller förstå 

utbildningen.

Ändamålsenlighet och effektivitet

”Det är ett bra sätt, men jag föredrar läsning 

i längden. Det känns lite barnsligt att se på 

skärm men ska jag gå en webbutbildning är 

den här fantastiskt bra.”

Socialsekreterare, Socialtjänsten

”Jag fick en jättebra bild, det var tydligt. Det är 

ett smidigt sätt att jag kan kolla i lugn och ro på 

kontoret och få förståelsen.”

Kurator, Öppenvård psykiatri

”Alla får samma förutsättningar, ingen behöver visa 

att man inte vet när man gör det på webben.”

Psykiatrisamordnare, Socialtjänsten



10110125 november 2015

Användarnas återkoppling på webbutbildningen

 Innehållet upplevs som relevant av alla 

intervjupersoner.

 Lättsamt format med bilder, text och tal 

gör det lättare att ta till sig och komma 

ihåg informationen. Användaren får lust 

att fortsätta. 

 Att själv kunna välja om man vill fördjupa 

genom att klicka på ”i”-symboler upplevs 

positivt och ger möjlighet att anpassa 

nivån. 

 Länkningarna till andra webbsidor upplevs 

som ett mervärde. 

 Transparensen att alla kan se 

informationen riktad till ledare upplevs 

positiv.

 De enkla och tydliga formuleringarna 

avdramatiserar SIP och gör utbildningen 

lämplig för många typer av målgrupper, 

även brukare. 

 Självtesterna håller intresset uppe och blir 

en kontroll av att användaren har förstått.

 Filmerna förstärker nyttan med SIP.

 Det är lätt att starta och använda 

utbildningen.

 Möjligheten att kunna pausa, komma 

tillbaka och backa ger flexibilitet. Även för 

brukare som inte har kraft att sitta länge. 

 Lämplig för nyanställda, om man missat 

den lokala utbildningen, eller för att 

ersätta den tid kollegor lägger på att 

utbilda varandra. 

Styrkor
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Användarnas återkoppling på webbutbildningen

 Lägg till en kort film som visar ett möte.

 Komplettera med en fortsättning, för 

repetition.

 Lägg till en fördjupning med komplexare 

fall och vilka som då ska vara med. 

Innehållet upplevs för grundläggande av 

dem som har erfarenhet av samverkan. 

 Förtydliga vad som gäller för tidsramar 

(kalla, närvara) och eventuella 

repressalier för den enhet som uteblir.

 Ge exempel på tillämpning av 

dokumentationen.

 Många missar länkarna efter del 1. De 

tycker att de är färdiga och stänger ned. 

Alternativt tänker man klicka på länkarna 

senare, men glömmer bort det.

 Sidan ”Så funkar det” upplevs som så 

tråkig rent grafiskt att flera hoppat över 

den. De som läst den tycker innehållet är 

bra.

 Många missar innehållsförteckningen och 

kan därmed inte enkelt navigera mellan 

utbildningens delar.

 Brukarrepresentanten framhöll att äldre, 

arbetslösa och sjukskrivna inte alltid har 

råd med dator och bredband och därför 

inte kan ta del av webbutbildningen 

hemma. 

 Erbjud möjligheten att få ett intyg efter 

utbildningen. 

 Betona vikten av lokala överens-

kommelser och rutiner i del 2.

Möjliga förbättringar i innehåll, relevans och design !
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Citat om webbutbildningen

”Länkarna verkar intressanta men jag såg dem utan att det fastnade att de finns. Jag 

glömmer att gå tillbaka till dem. Jag har ju tänkt att jag behöver en lättläst broschyr.” 

Kurator, Habiliteringen

”Det var bra med verkliga personer i filmerna. Det ger kredibilitet till SIP.”  

Resurssakkunnig,Socialtjänsten

"Bra att man kan läsa mer om man vill, de som gör utbildningen har väl olika intressen och 

kunskaper om SIP.”  

Psykiatrisamordnare, Socialtjänsten

”Den var bra, jag hade inte jätteroligt men aldrig tråkigt.  Det var kul att klicka och se om man 

känner igen sig.” 

Socialsekreterare, Socialtjänsten

”Det är lättare att konsumera när både öga och öra jobbar.”  

Brukarrepresentant, RSMH

”Bra med tecknat, det blir lättsammare, ger en känsla av UR eller samhällsinfo.”  

Skötare, Socialpsykiatrin

”Man skulle kunna få välja ett komplexare exempel, det är klart att det är enkelt att göra SIP i 

den situationen."  Kurator, Öppenvård psykiatri
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Användarnas återkoppling på webbplatsen
www.i-nod.se/sip

Möjliga förbättringar

 Marknadsför webbplatsen och 

länka från andra samverkans-

webbplatser ute i regionerna.

 Lägg till en sökruta på webbplatsen.

 Lägg länkar till lagtexten och 

förtydliganden av vad som kan 

krävas av olika parter.

 Lägg upp de länkar som finns inne i 

webbutbildningen på webbplatsen så 

att de lätt kan hittas.

 De flesta har inte använt PrinSIP:s

webbsidor, förutom den gång de 

genomförde webbutbildningen

 Det fåtal som varit inne på sidorna 

har främst tittat på blanketter och 

SIP broschyr.

!
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Förslag på ändringar i design och funktion
Baserat på expertgranskningen

 Lägg till ett sökfält.

 Lägg till en knapp i menyn för att framhäva webbutbildningen.

 Rensa bort dubbla länkar i menyn För brukare: ta bort SIP för vuxna.

 Lägg till en ”startknapp” på sidan Webbutbildning.

 Samla webbutbildningens alla länkar i en tabell på webbsidan.

 Förenkla navigeringen genom en synlig meny.

 Ersätt sidan Så funkar det med en stegvis genomgång av funktionerna.

 Döp om CC-knappen till Textat och framhäv den t ex genom storlek och att 

den alltid syns i bilden.

 Förtydliga hur man kommer tillbaka till utbildningen från filmerna, t ex genom 

en slutbild med anvisningar.

 Se över lay-out (luft efter rubriker och runt grafik, storlek på olika element).

 Se kommande sidor från webb- och användbarhetsexperter på InVise

Webben

Utbildningen
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Optimeringsförslag webb (1/3)

1. Lägg till ett sökfält.

2. Ta bort rubriken SIP för vuxna, 

behåll rubriken  Webbutbildning

3. Lägg till en knapp Webbutbildning

Förslag från InVise

1

2

3
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Optimeringsförslag webb (2/3)

1. Lägg till en knapp Starta 

utbildningen för att förtydliga hur 

man kommer igång. 

Förslag från InVise

1
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Optimeringsförslag webb (3/3)

1. Lägg till en länklista med alla länkar 

från webbutbildningen, samt länk till 

lagtexten på sidan Webbutbildning

Förslag från InVise

1
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Optimeringsförslag webbutbildning (1/7)

1. Förtydliga navigeringsmöjligheten

 antingen med en rullgardinsmeny 

som bilden visar

 eller genom en meny i 

vänstermarginalen liknande den i 

webbutbildningarna om SIP för 

barn.

Förslag från InVise

1
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Optimeringsförslag webbutbildning (2/7)

1. Ersätt sidan Så funkar det med 

en stegvis genomgång av 

funktionerna för att undvika 

osäkerhet om var man ska 

klicka. 

Gå igenom knappar, 

valmöjligheter och navigering. 

Den muntliga genomgången 

bör förstärkas med pilar, 

pratbubblor etc. som gör det 

hela tydligt, snabbt och 

effektivt.

Förslag från InVise

Nu ska vi gå igenom 

hur utbildningen 

funkar 1
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Optimeringsförslag webbutbildning (3/7)

Texta 1

1. Döp om CC knappen för 

textning till Texta och 

framhäv den
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Optimeringsförslag webbutbildning (4/7)

1. Gör det enklare att komma 

tillbaka till webbutbildningen från 

en film.

Klicka här för att fortsätta 

utbildningen
1
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Optimeringsförslag webbutbildning (5/7)

Förslag från InVise

Se över layout enligt exemplen:

1. Skapa luft ovanför och under 

rubrikerna 1

1
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Optimeringsförslag webbutbildning (6/7)

Förslag från InVise

Se över layout enligt exemplen:

1. Ändra till en punkt efter …ska 

ta initiativ till SIP vid behov.

2. Minska storleken på de blå 

punkterna (bullets) för att 

framhäva texten.

1

2
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Optimeringsförslag webbutbildning (7/7)

Se över layout enligt exempel:

1. Minsta storlek på processpilen för 

bättre balans.

2. Minska storleken på kryssrutorna 

och texten för bättre balans. 

Förslag från InVise

2

1
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Kännedom och informationsspridning

Informationsspridning

 Tajmingen har haft betydelse. Vissa har 

sökt på internet efter information om SIP 

inför sitt lokala införande, men då fanns 

inte webbutbildningen. 

 I exempelvis Västra Götalandsregionen, 

finns en webbportal där kommuner och 

landsting samlar information om 

samverkan. Enligt de uppgifter A-focus 

fått, länkar de inte till webbutbildningen.

 De flesta vill få informationen från sin 

chef, gärna med uttrycklig order att 

avsätta tid.

 Alternativt kan chefen visa utbildningen på 

ett gruppmöte.

 Kännedomen om webbutbildningen 

förefaller vara låg ute på enheterna.

 De som känner till utbildningen gör det i 

allmänhet genom att

 De har deltagit i något av i-Nods 

delprojekt och fått informationen av 

projektet.

 De har fått en länk från PrinSIP efter 

en lärarledd utbildning.

 De har fått en länk från sin chef.
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Webbutbildning som alternativ eller komplement till 
traditionell utbildning

 Det har varit svårt att rekrytera användare av webbutbildningen därför att de flesta enheter 

som kontaktats har gått PrinSIP:s utbildning eller valt att genomföra lokal utbildning.

 Flera har valt att utbilda en eller två personer per team som sedan fått sprida kunskapen 

vidare, särskilt i de verksamheter som kräver konstant bemanning som t ex boenden.

 Några har fokuserat på att ta fram och sprida lokala rutiner och mallar och inte genomfört 

någon utbildning om vad SIP är. 

 En intervjuad chef har beordrat samtliga i sin personal (35 pers.) att göra webbutbildningen. 

 De lokala utbildningar som A-focus har stött på har sett olika ut: 

 Visning av någon av SKL:s filmer (oftast SIP på 3 minuter) som introduktion och sedan 

lokal information.

 Utbildning om SIP för både barn och vuxna vid samma tillfälle. 

 Blandning av material och upplägg från Psynk och PrinSIP. 

 Schemalagd utbildning med rollspel om SIP.

 Utbildning i datorstöd för SIP samt spridning av lokala mallar och rutiner. 

Baserat på intervjuer med chefer och personer som påverkar utbildningsval
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För- och nackdelar med webbutbildning som ett 
alternativ eller komplement till traditionell utbildning

 De låga omkostnaderna talar för webbutbildning men det finns flera trösklar:

 Tidsbrist. Frivilliga utbildningar prioriteras ned och skjuts upp. 

 Förväntningar om att personalen känner motstånd mot det digitala gränssnittet

 Förväntningar om att personalen inte kommer att prioritera webbutbildningen.

 Osäkerhet på effekten av webbutbildningen. Kommer den att räcka för att personalen ska 

kunna kalla, leda eller delta i SIP-möten?

 Signaler från personalen om att de vill träffas och prata om tillämpningen.

 Enhetschefer mäktar inte med att själva driva initiativ utan är beroende av regionen.

 SIP handlar om samverkan. Landsting och kommuner vill utbilda tillsammans för att skapa 

kontaktvägar mellan organisationerna. 

 En viktig del i införandet av SIP som arbetssätt är att informera om lokala överenskommelser 

och rutiner. De behoven tillgodoses inte av en nationell webbutbildning.

 Webbutbildningen ses som ett bra alternativ för nyanställda och personer som har missat 

den lokala utbildningen eller som introduktion till lokal utbildning.  

 Brukare ses som en möjlig målgrupp för webbutbildningen som komplement till broschyr. 

Baserat på intervjuer med chefer och personer som påverkar utbildningsval
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Citat om valet av utbildningsform

”Vi börjar med 'görat’. Vi kan inte vänta på att det kommer en utbildning eller 

inspirationsdag... Det vore bra om tillsynsmyndigheterna kunde samla information om 

webbutbildningar och sånt nånstans. Nu är det slumpen som avgör vad man hittar.”

Enhetschef, psykosteam

”Det personalen säger att de behöver när man frågar dem är: arbetsmodell, svar på 

mjukare frågor och att kunna få älta lite hur det ska gå till.” 

Enhetschef, psykiatrimottagning

”När det gäller samverkan brukar vi utbilda ihop. Det är en fördel att folk träffas. Alla vet 

regelverket, lär känna varann och kan övergå till verkstad.”

Psykiatrisamordnare, omsorgsförv.
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A-focus reflektioner om webbutbildningen

 Webbutbildningen kompletterar lokala 

utbildningar genom att ge bakgrund och 

visa på nyttan med SIP, men personalen 

måste beordras att genomföra den eller få 

se den på ett gruppmöte.

 Webbutbildningen skulle tillföra ett större 

värde om den kompletterades med länkar 

till information om lokala 

överenskommelser och arbetssätt.

 Faktorer som att utbildningen finns 

tillgänglig och är känd när den behövs 

(tajming och kännedom) har påverkan på 

användningen.

 SIP för barn respektive vuxna hanteras 

gemensamt på vissa håll. Ur ett 

användarperspektiv vore det bra att samla 

allt material och alla utbildningar om SIP 

på ett ställe. 



Bilaga 8: Delrapport för Skolfam
Utvärdering av webbutbildning
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Bakgrund och genomförande

 ”Uppdrag psykisk hälsa” har finansierat ett antal websatsningar inom området 

psykisk hälsa för att stimulera och stödja olika funktioner inom kommun och 

landsting.

 Inför kommande satsningar utvärderas nu webinitiativen bl.a. för att ta reda på 

hur användare upplever dessa

 A-focus utvärderar fem websatsningar. Denna rapport fokuserar på 

webbutbildningen Skolfam vilken är en förebyggande arbetsmodell för att 

stärka skolresultat för barn i familjehem

Bakgrund

Genom-

förande

 Uppdraget har genomförts under juni – oktober 2015

 12 användare som genomfört utbildningen har intervjuats per telefon. 

Intervjuerna ligger som grund för utvärderingen av i vilken utsträckning 

webutbildningen Skolfam är användarvänlig och fyller sitt syfte

 En användbarhetsexpert har gett återkoppling på webutbildningens utseende 

och struktur
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Intervjupersonerna

Organisationer och målgrupp

 Kommuner samt arbetsgrupper inom 

dessa som antagit arbetsmodellen 

Skolfam

 Målgrupp som intervjuats har bestått av 

personer som genomfört 

webbutbildningen Skolfam, samt som har 

insyn i hur denna upplevts av 

familjehemsföräldrar och barn i 

familjehem

Regioner / kommuner

 Intervjupersonerna (IP) har varit baserade 

i regioner/kommuner som antagit 

Skolfams arbetsmodell, inkl. Göteborg, 

Gotland, Karlskrona, Ronneby, Motala 

och Stockholm,

Användare av webbutbildningen Skolfam

MÅLGRUPP

Intervjupersonernas yrken
Verksamhetsledare

Psykologer

Specialpedagoger

Socialsekreterare
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Kännedom och informationsspridning

 God generell kännedom om 

webbutbildningen för Skolfam’s

arbetsmodell

 IPs har blivit informerade om att 

utbildningen finns tillgänglig via ex. 

den gemensamma plattformen 

Projektplatsen eller genom 

informationsdagar

 Personer som jobbar inom Skolfam

upplever det som relativt enkelt att hitta till 

utbildningen

 Enligt de intervjuade är det dock svårare 

för vårdnadshavare att hitta rätt, och man 

menar att vägen till information/utbildnings 

spåret för dem skulle kunna göras enklare

 Del i detta är också att IPs själva ska 

bli bättre på att informera samt 

rekommendera om att informationen 

finns tillgänglig

Skolfams startsida



12512525 november 2015

Intervjupersonernas förutsättningar och förväntningar

 IPs har relativt god datorvana, och en 

majoritet använder web för 

kompetensutveckling och har erfarenhet 

av tidigare webbutbildningar

 IPs har i huvudsak genomfört utbildningen 

på arbetstid på sin jobbdator

 Surfplatta har vi något tillfälle använts, 

men upplevts ha fungerat mindre bra

 IPs har återkommit till webutbildningen vid 

flertalet tillfällen om de gått flera spår 

och/eller visat för andra

 En majoritet har genomfört utbildningen 

på eget initiativ, samt anser sig ha tid för 

denna typ av aktiviteter

 Förväntningar på utbildningen var i 

huvudsak positiva med grafiska och 

visuella element samt tester 

Jag gjorde flera spår. Den för Skolfamteam och har också tittat 

på delar av den för vårdnadshavare. Jag satt på kontoret och 

gjorde det på datorn, vid något tillfälle försökte jag med surfplatta 

men då fungerade det inte

Specialpedagog

Jag fick information om att den här utbildningen fanns och 

eftersom jag var ganska ny i Skolfam ville jag gå den för att lära 

mig hur det fungerar. Jag var positiv till att gå den och nyfiken på 

innehållet

Specialpedagog

Jag måste väl säga att jag är en van datoranvändare och 

använder ofta webben för informationssökning och 

kompetensutveckling. Jag har även gått en utbildning online 

tidigare

Psykolog
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Intervjupersonernas mål med att genomföra 
webbutbildningen

 Mål med att använda webbutbildningen 

skiljer sig något beroende på IPs roll och 

erfarenhet inom Skolfam

 Nya medarbetare vill snabbt förstå vad 

det handlar om och kunna diskutera 

med kollegor

 Erfarna medarbetare vill skapa sig en 

uppfattning om vad utbildningen 

innehåller och få källor för fördjupat 

material. Vidare få bekräftelse på att 

de arbetar rätt

 Då IPs har haft ett uppdrag som 

ambassadör har målet varit att skaffa 

gedigen kunskap samt att bli bekväm 

att sprida kunskap om Skolfam

 Ytterligare mål med att gå utbildningen är 

att skapa sig en uppfattning innan den 

rekommenderas till ex. familjehem och 

barn

Jag var ny i Skolfam och ville introduceras för modellen. Samma 

information finns i manualerna men jag tycker man tar till sig det 

enklare genom en webbutbildning.

Psykolog

Jag har varit igång med Skolfam ett tag och ville se att jag tänker 

rätt. En annan del i det är att jag vill känna till vad som finns på 

spåren för att kunna hänvisa familjehem och vårdnadshavare att 

titta på den

Specialpedagog

Jag hade två huvudsakliga mål. Det ena var att själv skaffa 

gedigen kunskap och det andra att bli bekväm i att kunna sprida 

kunskap om Skolfam

Psykolog, Verksamhetsledare BarnSam
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Upplevd måluppfyllelse och nöjdhet

 Hög måluppfyllelse, där IPs tycker att det 

är ett bra sätt att ta till sig kunskapen på

 För redan insatta medarbetare upplevs 

utbildningen dock ibland omständlig 

 Erfarna medarbetare efterlyser möjligheter 

till fördjupning, och information om 

bakgrund till Skolfam som arbetsmodell

 Tid för genomförande upplevs som relativt 

lång där spår anses ha inslag av 

upprepningar och överflödig information

 Spåret för beslutsfattare omnämns 

som det spår med mest möjligheter till 

förkortning

 Användarna säger sig dock ha tid för 

denna typ av aktiviteter på arbetstid

 Användning av utbildningen har inte 

upplevts som problematisk, däremot har 

ett antal IPs haft problem med att logga in 

och skapa ett användarkonto

Ändamålsenlighet och effektivitet

Jag tyckte det var ett bra sätt för mig att få kunskap om Skolfam

där grundtankarna förmedlades väldigt bra. Det gav oss också 

underlag för diskussion inom teamet

Specialpedagog

Jag tycker nog inte att det här var det bästa sättet då 

utbildningen var tjatig och omständlig. Jag kan tänka mig att det 

här är bra för dom som ligger i startsträckan men inte för redan 

insatta. Jag skulle vilja fördjupa mig mer och få information om 

bakgrunden till Skolfam som arbetsmodell

Specialpedagog

Innan jag satte igång trodde jag att utbildningen skulle vara för 

omfattande och lång, men jag blev positivt överraskad! Alla spår 

är viktiga att ta sig igenom

Psykolog, Verksamhetsledare BarnSam
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Återkoppling på webbutbildningen (1/3)

Innehåll, relevans, design Filmer Tester

 Överlag positiv feedback 

angående utbildningens 

innehåll från personer 

som är nya i Skolfam

 Framgår tydligt att detta 

inte bara är engångskurs 

utan ska användas i 

praktiken också

 Relevanta justeringar 

givet vilken målgrupp 

spåren är riktade till

 Tydlig hemsida med bra 

grafiskt typsnitt

 Menyer tillgängliga i 

utbildningen underlättar 

för orientering

 Tilltalande film för unga 

med lagom längd och 

avdramatiserat innehåll

 Respons via familjehem 

att barn gillat filmerna

 Lagom mängd frågor

 Frågor bra som form av 

repetition

 Roliga tester

Styrkor
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Återkoppling på webbutbildningen (2/3)

Innehåll, relevans, design Filmer Tester

 Erfarna medarbetare ser 

mindre nytta i utbildningen 

och upplever den som 

tjatig

 Utöka innehåll på 

respektive bild för att 

minska totalt antal bilder 

 Fler berättarröster, en röst 

utbildningen igenom 

upplevs som monoton

 Stereotypiska bilder

 Film riktad till framförallt 

mindre barn, kan 

utvecklas för att även 

passa äldre barn

 Förtydliga när en del av 

film/sidan är klar och 

användaren ska klicka 

vidare

 Ett antal ifrågasätter 

relevansen att testas i 

detta sammanhang

 Frågor upplevs som 

väldigt simpla

 Svårare och fler frågor 

efterlyses

 För mer nytta efterlyses 

diskussionsunderlag eller 

interaktiva övningar, 

”dilemma” frågor

Möjliga förbättringar !
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Återkoppling på webbutbildningen (3/3)
Barn om spåret för barn

Jag tyckte filmen var lite tråkig men det var kul att 

klicka på texterna. Vuxna hade kunnat förklara lite 

mer på frågorna och det var några konstiga ord

Berätta lite om frågorna kunde ha varit bra istället för 

att bara läsa innan

Jag förstod direkt hur man skulle göra och tyckte det 

var bra att man fick klicka själv men filmen var för 

kort. Om den som ser filmen inte kan läsa så bra så 

kan texten vara större också, eller man läser frågan 

när man klickar på den

Jag tycker att man kunde säga att det här inte var ett 

test eller att man inte behövde svara på några frågor 

om man inte ville det

Klara, 7 år Lukas, 9 år
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Förslag på möjliga ändringar i webbdesign för 
förbättrad användarbarhet

 Logisk ordningsföljd, bra upplägg av sidor och enkelt att navigera i 

utbildningen ger god generell användarvänlighetAllmänt

Optimering

förslag

 För att pausa utbildningen, klicka direkt i mitten på det innehåll som visas med 

följd att en stor paus ikon visas mitt på ytan och uppspelningen startar då man 

klickar igen

 Avsnitt för manual, addera länk till att ladda ned manualen direkt

 Se kommande sidor för ytterligare förslag

Baserat på expertgranskningen
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Optimeringsförslag av webbutbildningen (1/2)

1. Dölj del av texten bakom 

knapp som vid klick fäller 

ut resterande text

2. Länkar blir tydligare med 

en ikon som påminner om 

en ”play” knapp

3. En svag avdelare mellan 

sektionerna

Startsidan

1

2

3

3
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Optimeringsförslag av webbutbildningen (2/2)
Utbildningen

1. När ett stycke spelats 

klart blir det tydligare 

om innehållet täcks över 

(vitt i detta fall)

2. Knappar (föregående, 

nästa) läggs ovanpå 

övertäckt innehåll

3. Addera ”+” tecken som 

går att expandera. Vissa 

avsnitt består av flera 

sektioner, vilka skulle bli 

överblickbara på ett bra 

sätt

4. Addera ex. grön check 

ikon för avklarade 

avsnitt, ger tydlig känsla 

av att man går framåt

5. Text överflödig 

1

2

3

4

5
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A-focus reflektioner om webbutbildningen

 Användare av webutbildningen är överlag 

positiva och den uppskattas särskilt av 

personer som är nya i Skolfam

 Mer erfarna medarbetare eftersöker 

ytterligare möjlighet till fördjupning vilket 

skulle gynna deras fortsatta utveckling

 Webbutbildningen används inte bara 

internt utan också som 

presentationsunderlag ute hos skolor och 

för beslutsfattare. Av den anledningen kan 

den gynnas av att skalas ned något 

alternativt anpassas ytterligare för dessa 

sammanhang
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