
Användarguide - egen webbsida

Arbeta som användare från organisationens egen webbsida
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Hej och välkommen till an vändarguide - egen webbsida

Tanken är att visa på ett enkelt sätt att använda Framtidskortet i din organisation. En egen 
webbsida erbjuder ett effektivt och snabbt sätt att komma i gång med verktyget. Målet är att 
uppskatta arbetssättet med egen webbsida samt förstå och känna dig bekväm med att använda 
verktyget.

Guidens innehåll

1. Hur allt hänger ihop 
2. Starta kortsortering från egen webbsida
3. Hämta resultatet av kortsorteringen
4. Arbeta i svarsvyn
5. Skapa en sammanställning (Export)

Guiden innehåller skriftliga instruktioner, filmklipp och bilder.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Norra Sverige 
borje.lindqvist@amf.lulea.se 

Mellersta Sverige
lars.hugsen@norrtalje.se

Södra Sverige
agneta.andersson@karlshamn.se

 

Agneta Andersson Lars HugsénBörje Lindqvist 
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1. Hur allt hänger ihop

Innan vi börjar arbeta ska vi ta med dig på en 7 minuter lång ”helikoptertur” för att visa hur de 
olika delarna i verktyget sitter ihop och förklara begrepp som finns i ordlistan nedan. Du be-
höver inte lägga alla detaljer på minnet utan luta dig tillbaka och njuta av ord som samtalsun-
derlagsmallar och systemkortlekar (finns snart i Svenska Akademiens ordbok).

Helikoptertur över Framtidskortet (7 minuter).

Ordlista

Systemet: De samlade funktionerna som finns i Framtidskortet exempelvis kopiering av 
samtalsunderlag och kortlekar samt olika inställningar för egen anpassning av verktyget.

Användare: Ägaren av användarkonto och som skickar ut samtalsunderlag exempelvis 
coach, vägledare eller arbetsmarknadskonsult.

Respondent: Den som besvarar samtalsunderlaget exempelvis deltagare, klient eller 
studerande.

Svarsvy: Den del i Framtidskortet där användaren och respondenten kan se och arbeta 
med resultatet (av inskickad kortsortering). 

Organisations- och samtalsunderlagsmallar: Organisationens egna samtalsun-
derlag. I de aktuella samtalsunderlagen finns resultaten från sorteringarna av den egna 
webbsidans valda samtalsunderlag/kortlekar. 

Resultatet: Respondentens svar från kortsorteringen.

Sammanställning: Resultatet av bearbetning i svarsvyn som efter exporten skickas till 
respondenten.

Export: Skickat resultat från Framtidskortet till egen enhet (excel eller pdf format). 
 

https://vimeo.com/638551631
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2. Starta kortsortering från egen webbsidan

Gå in på er organisations webbsida (er unika URL adress) och välj valfritt samtalsunderlag 
(som kan bestå av en eller flera kortlekar). Starta kortsorteringen!

3. Hämta resultatet av kortsorteringen

1. Logga in som användare via framtidskortet.se
2. Klicka på Sök i toppmenyn (det blå fältet).
3. Skriv in namnet på den person du vill se resultatet ifrån fritextfältet.
4. Klicka på Sök eller använd Enter tangenten.
5. Klicka på namnet för att öppna  kortsorteringen.
6. Du omdirigeras nu till svarsvyn.

Du kan även söka efter ett svar via samtalsunderlaget. I den här videon berättar vi hur du 
göra detta.

Logga in via framtidskortet.se

Skriv in namnet på den person 
som har skickat in svaret (kortsor-
teringen).

Använd sökfunktionen

https://vimeo.com/732004727
https://vimeo.com/732004727
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4. Arbeta i svarsvyn

1. Scrolla ner till svaren för kortsortering för vald kortlek (-ar). Titta på resultatet. Reflektera.
Vad ser du? Vad får du för tankar? Vad är vägledningseffekten?

2. Testa att flytta kort mellan och inom kolumnen. (Sortera och prioritera)
3. Testa att använd symboler genom att klicka på fyrkanten framför kortet. Vad får du för 

tankar? Vad är vägledningseffekten?
4. Öppna korten genom att klicka på texten 
5. Titta på eventuella noteringar och viktningar. Prova att redigera.Vad får du för tankar? Vad 

är vägledningseffekten?
6. Undersök på samma sätt eventuellt de övriga kortsorteringarna.

Se video som visar hur du arbetar i svarsvyn.

https://vimeo.com/732019369
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Använda den här funktioner för att 
filtrera så att du endast ser mar-
kerade kort (rekommenderas)

Öppna kortet genom att klicka på 
rubriken (för att skriva notering)

Klicka på siffran för att vikta om 
kortet.

Klicka på symbolen för att 
avmarkera kortet eller markera 
med ny symbol

Markera (och håll kvar) i den grå 
ytan för att flytta kortet mellan 
eller inom svarskolumnen.

Så här ser kortet ut när du 
öppnat kortet  genom att klicka 
på rubriken.

Här skriver du anteckningar kopplat 
till kortet. Noteringarna syns bär du 
exporterar (skapar pdf. eller Excelfil) 
en kortsortering
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5. Skapa en sammanställning (Export)

1. Scrolla upp till knappen exportera (i övre högra hörnet)
2. Klicka på exportera knappen och välj exportformat Excel eller Pdf. (pdf. rekommenderas).
3. Bocka i den eller de symboler du ”märkt” korten med. 
4. Skapa export genom att klicka på den blå knappen Skapa export.
5. Öppna filen.

Se video som visar hur du skapar en sammanställning.

Klicka här för att skapa en samman-
ställning (skriftlig sammanställning)

https://vimeo.com/732036101
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Utvärdering och avslutningsord

Nu är du klar! Bra jobbat! Ge dig själv och din övningskamrat en stor applåd för ert digitala 
tålamod. Vi hoppas att du knäckt koden och fått tillräckliga kunskaper för att kunna använda 
Framtidskortet.

Skicka gärna ett mejl till oss om du vill lämna ett meddelande eller förbättringsförslag.

Agneta Andersson
agneta.andersson@karlshamn.se

Lars Hugsén
lars.hugsen@norrtalje.se

Börje Lindqvist 
 borje.lindqvist@amf.lulea.se
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