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Förklaringar
Eftersom denna manual behandlar tre olika versioner av KasamDIALOGEN
(-Salutogen medarbetarskap, -16, -30) så behöver vi förklara vissa val av ord.
• Deltagare betyder även Medarbetare
*1
• Handledare betyder även Chef och Mentor

Inloggning
All inloggning för Handledare och Administratörer
sker via www.kasamdialogen.se med hjälp av
användarnamn och lösenord som du fått via mejl
eller direkt vid någon av våra kurser.

*2
*3

Inloggning för Administratör/Handledare:
1. Gå in på www.kasamdialogen.se (*1)
2. Skriv i användarnam och lösenord (*2)
3. Klicka därefter på ”Logga in” (*3) så kommer
du automatiskt in som Administratör på
administratörsidan eller Handledare
automatiskt in på Handledarsidan.
Inloggning för Deltagare kan ske via två olika vägar:
1. Inloggningslänk som skickas ut av
Handledare via mejl (*4)
2. På samma sätt som
Administratör/Handledare, via
www.kasamdialogen.se med användarnamn
och lösenord.
Det är du som Handledare som skickar ut detta
till deltagarna på det sättet som passar dig.

*4
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Handledarens funktioner
Handledaren kan göra nästan allt som Administratören kan göra förutom någon
enstaka åtgärd. De åtgärderna beskriver vi sist i manualen.

Lägga till ny grupp
För att lägga till en ny grupp så klickar du på
1. ”Lägg till grupp” (*5).
2. Fyll i gruppnamnet. Klicka sedan på ”Spara” (*6)

*5

*6
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Lägga till en eller flera deltagare
Det finns två olika vägar att lägga in deltagare i systemet. Du kan lägga in en åt
gången eller flera samtidigt.
Lägg till ”EN” ny deltagare
Börja med att öppna den grupp där du vill lägga in deltagaren genom att klicka på
den ”gråa trekanten” (*7) till vänster om gruppen. Därefter klickar du på ”Lägg till
deltagare”(*8). Då kommer det fram en ”popup” ruta. Där fyller du i uppgifterna:
1.
2.
3.
4.

”Namn” Deltagarens namn (detta skrivs sedan ut i sammanställningen). (*9)
”Användarnamn” Skriv in med minst 6 tecken.
”Lösenord” Datorn tar själv fram ett slumpmässigt lösenord.
”Mail” Fyll i korrekt adress. Denna används sedan för att skicka ut
inloggningslänk mm
5. Klicka sedan på ”Spara”.

*7

*8
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*9

Lägg till ”FLERA” nya deltagare
Börja med att öppna den grupp där du vill lägga in deltagarna genom att klicka på
den ”gråa trekanten” (*10) till vänster om gruppen. Därefter klickar du på ”Lägg till
flera deltagare”(*11). Då kommer det fram en ”popup” ruta(*12).
I rutan ska du sedan fylla i:
1. Mejladresserna till deltagarna med ”,” (komma) mellan varje deltagare enligt
nedan:
Anders.andersson@hpg.se, kalle.karlsson@hpg.se, olof.olofsson@hpg.se
osv…

*12

*11
*10

*13

*12
Därefter
har du två möjligheter:
2. Klicka på ”Spara”(*13). Då läggs alla deltagare in i
gruppen.
3. Klicka på ”Spara & Skicka”(*14). Då läggs alla
deltagare in i gruppen, dessutom öppnas
frågeformulären och det skickas ut en inloggningslänk
(*15) till alla deltagare så de kan gå in på
frågeformuläret och börja fylla i svaren.
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*15

*14

OBS! Allt innan ”@” på mejladressen blir automatiskt
registrerat som deltagarens namn (*16) i systemet och på
sammanställningen. Detta kan du ändra genom att gå in på
deltagaren på Administratör-/Handledarsidan. Under
Deltagare kan du skriva deltagarens namn istället.

*16

Öppna frågeformulär och skicka inloggning
Det finns flera olika möjligheter att öppna frågeformulären och
skicka ut inloggningarna till deltagarna.
Till att börja med måste du öppna upp den gruppen som deltagarna ligger i. När du
gjort det så kan du gå vidare enligt nedan.
Öppna och skicka inloggningslänk med ett klick
Genom åtgärden ”Skicka inloggning”så kan du med ett knapp klick öppna
frågeformulären och skicka ut inloggningarna till samtliga deltagare du bockat för.
Gör så här:
1. Bocka för kryssrutan till vänster om de deltagare (*17) du vill skicka ut
inloggningar till.
2. Öppna åtgärdsfönstret och välj åtgärden ”Skicka inloggning” (*18)
3. Klicka på knappen ”Verkställ” (*19)
4. Nu har en länk (*20) skickats ut till deltagarens mejladresser som de kan
klicka på för att komma in på frågeformuläret och fylla i frågorna.

*18

*19

*17

*20
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Skicka påminnelse
När det gått en tid efter att du skickat ut inloggningslänkar och vissa deltagare inte
fyllt i frågeformuläret så kan du skicka en påminnelse.
Då gör du så här:
1. Gå in på gruppen det gäller
2. Genom att titta på färgerna som deltagarens namn har kan du se om de fyllt i
formuläret.
3. Röd färg: De har fyllt i frågeformuläret, alternativt så har du aldrig skickat
någon inloggning. Frågeformuläret är stängt.
Gul färg: De har påbörjat ifyllandet men inte lämnat in frågeformuläret. Skicka
påminnelse
Grön färg: De har inte börjar fylla i
ännu – Skicka påminnelse
4. Bocka i kryssrutorna till vänster om
de medarbetare (*21) med grön
och ev. gul färg.
5. Öppna upp åtgärdsfönstret
*22
*23
6. Klicka på ”Skicka påminnelse” (*22)
7. Klicka på knappen ”Verkställ” (*23)
8. Nu har en påminnelselänk skickats
*21
ut till medarbetarnas mejladresser
som de kan klicka på för att komma
in på frågeformuläret och fylla i
frågorna.
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Inloggningslänkar och användaruppgifter mejlade till dig som Handledare
Om du själv vill styra över den information som går ut till deltagarna och på vilket sätt
informationen ska gå ut (mejl, papper eller på annat sätt) så finns det ytterligare ett
sätt att få tillgång till inloggningsuppgifter. Du kan få alla deltagares inloggningslänkar
och användaruppgifter mailade till dig så att du kan klistra in dom i ett valfritt
dokument.
Denna funktion kan även vara bra för dig om dina deltagare inte har tillgång till mejl
eller om mejlet inte fungerar för tillfället.
Då gör du så här:
1. Klicka dig in i gruppen där deltagarna finns.
2. Bocka för kryssrutorna till vänster om de deltagare (*24) du vill ha uppgifter till.
3. Öppna upp åtgärdsfönstret
4. Klicka på ”Inloggningslänk och öppna” (*25)
5. Klicka på knappen ”Verkställ” (*26)
6. Nu ska du inom kort få ett mejl (*27) med uppgifter för alla deltagare som du
kryssat för. Samtidigt öppnas alla frågeformulär.
7. Om du inte vill använda dig av inloggningslänkarna så kopierar du
användarnamn och lösenord och klistrar in det i ett dokument som passar.
Om du använder denna variant måste deltagarna logga in på
www.kasamdialogen.se med sina uppgifter.

*25

*26

*27

*24
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Endast öppna frågeformulär
Åtgärden som heter ”Öppna frågeformulär” (*28) öppnar endast formuläret så att man
nu kan fylla i sina svar. Detta alternativ är endast aktuellt om man vill logga in via
användarnamn och lösenord på www.kasamdialogen.se.

*28

Stänga frågeformulär
Åtgärden som heter ”Stäng frågeformulär” (*29) kan du använda dig av om du öppnat
ett frågeformulär som det sedan visar sig inte kommer att användas.

*29

10 av 25

Inlagda deltagare innan 1 feb 2020
Om du har använt dig av KasamDIALOGEN innan uppdateringen den 1 feb 2020 så
behöver du utföra lite jobb för att få full tillgång till en del funktioner som gör det
lättare för dig att administrera verktyget.
Funktionen det handlar om är de inloggningslänkar man kan skicka till deltagarna via
mejl om det finns en mejladress inlagd på deltagaren. Via den länken kan deltagaren
klicka sig in på frågeformuläret och fylla i sina svar. Det underlättar för dig framöver.
Lägg in mejladressen på deltagaren
Hur gör du för att lägga in mejladresser på dina befintliga deltagare:
1. Klicka dig in i gruppen där deltagaren finns.
2. Klicka på deltagarens namn (*28), då kommer det fram en ”popup” ruta (*29).
3. ”Deltagare” Om namnet inte är korrekt kan du justera det här
4. ”Användarnamn” Detta kan du inte justera.
5. ”Lösenord” Detta kan du inte justera.
6. ”Mail” Lägg till en ny mejladress eller justera den befintliga.
7. Klicka därefter på knappen ”Spara” så är allt klart och du kan gå vidare till
nästa deltagare.

*29

*28
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Efter första gången – Skicka inloggningslänkar
När du kommer till andra tillfället och tillfällena därefter då deltagarna ska fylla i
frågeformuläret igen, då ligger de flesta av dina deltagare redan inne i systemet med
mejladresser, då blir allt ännu enklare.
Skicka inloggning till redan inlagda deltagare
För att skicka inloggningslänkar till deltagarna som redan finns i gruppen så gör du
bara så här:
1. Gå in på gruppen det gäller.
2. Se ”Öppna frågeformulär och skicka inloggning”.

Ta bort grupper och/eller deltagare
Du kan ta bort/radera grupper eller deltagare.
OBS! Om du tar bort grupp eller deltagare så raderas gruppen, alla deltagare under
gruppen och enskilda deltagare. DETTA KAN INTE ÅNGRAS!
Ta bort grupp
Du kan ta bort en grupp men observera då att alla deltagare och ifyllda
KasamDIALOGER då raderas. DETTA KAN INTE ÅNGRAS!
Gör så här:
1. Bocka i kryssrutan till vänster om den grupp du vill ta bort (*30).
2. Klicka på ”Ta bort grupp” (*31)
3. En ”Popup” ruta (*32) kommer. Klicka på ”OK” om du vill ta bort gruppen.
4. Nu har gruppen och alla deltagare under gruppen tagits bort.

*31
*32

*30
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Ta bort deltagare
Du kan ta bort en enskild deltagare också men observera då att ifyllda
KasamDIALOGER för deltagaren då raderas. DETTA KAN INTE ÅNGRAS!
Gör så här:
1. Bocka i kryssrutan till vänster om den deltagare du vill ta bort (*33).
2. Klicka på ”Välj åtgärd
3. Välj åtgärden ”Ta bort deltagare” (*34) och klicka på knappen ”Verkställ” (*35)
4. En ”Popup” ruta kommer fram (*36). Klicka på ”OK” om du vill ta bort
deltagaren.
5. Nu har deltagaren tagits bort.

*34

*35

*36

*33
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Flytta deltagare
Du kan flytta enskilda deltagare inom din egna Handledarinloggning men även flytta
till en annan Handledare om deltagarna tex bytt arbetsgrupp eller chef.
Flytta deltagare
Du kan flytta en enskild deltagare antingen mellan dina egna grupper eller till en
annan handledare.
Gör så här:
1. Bocka i kryssrutan till vänster om den deltagare du vill flytta (*37).
2. Öppna upp åtgärdsfönstret
3. Klicka på ”Flytta deltagare” (*38)
4. Klicka på knappen ”Verkställ” (*39)
5. En ”Popup” ruta kommer fram (*40). Välj vilken ”Handledare” du vill flytta till.
Om det bara är till dig själv så väljer du det.
6. Välj vilken ”Grupp” den ska flyttas till. Om du flyttar till en annan Handledare
så kan du inte välja grupp, utan den hamnar under gruppen ”Övriga” per
automatik.
7. Klicka därefter på knappen ”Spara” så flyttas deltagaren.

*40

*38

*39

*37
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Skriva ut sammanställning
Som grundinställning i systemet ligger en inställning som gör att
Administratören/Handledaren inte kan skriva ut deltagarens sammanställning. Men
den inställningen kan ändras till att även Administratören/Handledaren kan skriva ut,
men då bara för hela organisationen och inte för enskilda Handledare. Om ni vill
ändra detta måste administratören kontakta oss på Hälsopromotiongruppen för att få
hjälp.
Skriva ut
Om inställningen hos er organisation är att ni som Handledare ska kunna skriva ut
sammanställningen då finns det en knapp till höger om deltagarna som redan fyllt i
sina frågeformulär där det står, ”Skriv ut sammanställning” (*41).
Om knappen finns framme, är det bara att klicka på den. Det kommer då fram en
PDF med sammanställningen över deltagarens svar (*42). Därefter kan du spara ned
eller skriva ut sammanställningen och ge den till deltagaren.

*42
*41
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Se historik
Om inställningen hos er organisation är att ENDAST deltagaren ska kunna skriva ut
sin sammanställning så finns det en knapp till höger om deltagarna som fyllt i sina
frågeformulär, ”Se historik” (*43).
Om den knappen finns framme är det bara att klicka på den, då kommer datumen
fram för samtliga ifyllda frågeformulär som deltagaren fyllt i (*44). Men då går det inte
att klicka på dessa för att få fram sammanställningarna.

*44
*43
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Skapa gruppsammanställning
När hela gruppen fyllt i sina svar så kan du skapa en gruppsammanställning med
medelvärdena för alla deltagarnas svar som du kryssat för.
Gör så här:
1. Klicka på ”Skapa
gruppsammanställning
(*45)
2. När du klickat kommer
det fram en lista med
alla deltagare som fyllt
i frågeformuläret. (*46)
3. Bocka för vilka
deltagare samt vilken
av de ifyllda
frågeformulären du vill
ha med i gruppsammanställningen.
4. ”Namn” Ge gruppsammanställningen ett
namn (*47)
5. ”Ange datum” Skriv
ett datum, automatiskt
kommer det fram
dagens datum.
6. Klicka på knappen
”Spara”. Direkt hamnar
den under sparade gruppsammanställningar.
7. Bocka för rutan till vänster om den
gruppsammanställning du vill skriva ut. (*48)
8. Klicka på ”Välj åtgärd” och sedan ”Skriv ut”. Genast
kommer det fram en PDF med den
gruppsammanställning du valt (*49).
9. Observera att du kan välja två stycken
gruppsammanställningar för att därigenom få fram
dubbla staplar som det går att jämföra med varandra.
Tex detta år och föregående år.

*45

*46

*47

*48
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*49

Deltagarens funktioner
Logga in.
Deltagaren loggar enklast in med den
inloggningslänk som du skapar genom att använda
funktionen ”Skicka inloggning”. Då skickas det ut
en ett mejl med en inloggningslänk som det bara är
för medarbetaren att klicka på för att komma till
frågeformuläret (*50).
Men om du väljer att använda dig av de
användaruppgifter som finns under varje deltagare
(användarnamn och lösenord) som skapas när
man lägger in deltagare så loggar deltagaren in på
www.kasamdialogen.se.

Fylla i frågeformuläret
När deltagaren har loggat in så kommer hen till
frågeformuläret (*51). Där är det bara att svara på
de 27 frågorna (16 el 30 för kD-16 & 30) genom att
klicka i ett svarsalternativ.

*50

*51

När alla frågor är besvarade så markeras knappen
”Lämna in” med röd färg (*52) och då kan man
välja att klicka på den eller gå tillbaka och ändra
sina svar. När man känner sig helt klar klickar man
på knappen.

*52
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Skriv ut sammanställningen
När man klickat på knappen ”Lämna in” kommer deltagaren till en sida där det går att
skriva ut sammanställningen.
1. Bocka i rutan till vänster om det datum som den aktuella sammanställningen
är ifylld (*53).
2. Klicka sedan på knappen ”Skriv ut sammanställning av valda” (10), så öppnas
en PDF fil som sedan kan skrivas ut eller sparas ned på datorn (*54).
3. Observera att det finns möjlighet att ställa in så att deltagaren inte kan skriva
ut. (Den inställningen kan bara Hälsopromotiongruppen göra på uppmaning av
administratören hos er)

*53
*54

Endast för Administratören
Det finns ett par viktiga saker för administratören att tänka på som bara hen kan
utföra:
1. Lägg till mejladressen på alla Handledare om inte det redan är gjort.
2. Administratören i organisationen som äger abonnemanget kan själv lägga till
handledare i abonnemanget och även ta bort handledare.
OBS 1: När du tar bort en handledare så försvinner också alla deltagare och deras
ifyllda frågeformulär som ligger under handledaren.
DET GÅR INTE ATT ÅNGRA!
OBS 2: När du lägger till en handledare i systemet så tillkommer en kostnad för
organisationen (Kontakta Hälsopromotiongruppen för aktuellt pris). Under det första
året är det en förhöjd avgift för de handledare/chefer du själv lägger in, de får då
tillgång till våra utbildningsfilmer kring samtalet och verktyget.
Fakturan skickas ut i samband med att du lägger in en ny handledare.
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OBS 3: När du lägger in en ny handledare så förutsätter vi att den får till sig den
utbildning som krävs för att kunna hantera verktyget men också kunna genomföra
bra salutogena utvecklings-/medarbetarsamtal. Förutom denna manual så finns det
även instruktionsfilmer för hanterandet av själva verktyget samt kortare
utbildningsfilmer för att få till salutogena utvecklings- och medarbetarsamtal på ett
bra sätt.
Dessutom uppmanar vi alla nya handledare att läsa boken Salutogent Ledarskap av
Anders Hanson för att på så sätt ta till sig det salutogena förhållningssättet.
Självklart finns alternativet att vi på Hälsopromotiongruppen kommer till er och håller i
utbildningen på er hemmaplan, då kan vi också anpassa utbildningen just efter era
förutsättningar. Kontakta oss för så berättar vi gärna mer.

Lägg till handledarens mejladress
Klicka på handledarens namn (*55), då kommer det fram en ”Popup” ruta (*56). I den
sista rutan fyller du i handledarens mejladress. Detta är viktigt då det gör att alla
funktioner fungerar fullt ut.

*56

*55
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Lägg till Handledare
Klicka på knappen ”Lägg till handledare” (*57). Då kommer en ”Popup” ruta fram
(*58).

*58
*57

Fyll i samtliga uppgifter:
• Handledare: Skriv namnet på personen.
• Användarnamn: Skriv in ett användarnamn med minst 6 tecken, tex de tre
första bokstäverna i förnamnet respektive tre först bokstäverna i efternamnet.
• Lösenord: Detta skapas automatiskt
• Mail: Skriv i en korrekt mejladress till handledaren
• Klicka därefter på knappen ”Spara/Skicka”
• När du klickat på ”Spara/Skicka” så skickas det ut inloggningsuppgifter till
handledaren via mail (*59).
Observera att det i samband med att du
klickar på ”Spara/Skicka” skickas ut en
faktura för de kostnader som det innebär
att en ny handledare läggs in i systemet.

*59
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Ta bort Handledare
OBS! Var försiktig med denna funktion då alla medarbetare och ifyllda frågeformulär
som ligger under handledaren raderas när man tar bort en handledare.
Om du ändå vill ta bort en handledare så gör du enligt nedan:
1. Flytta eventuella medarbetare som ska finnas kvar till annan handledare (se
”Flytta deltagare”).
2. Bocka för den handledare du vill ta bort (*60).
3. Klicka därefter på knappen ”Ta bort handledare” (*61)
4. En ”Popup” ruta kommer fram, Klicka på knappen ”Ok” (*62).

*61

*60

*62
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Övriga funktioner
Längst ner på Handledar-/Administratörsidan så finns det några knappar som länkar
till olika sidor och funktioner som du kan ha nytta av i ditt arbete med
kasamDIALOGEN, de beskrivs nedan.

Stödmaterial & Manual
På denna sida kan du hitta skrivet material som kan stödja dig att få till ett bra
salutogent utvecklings-/medarbetarsamtal. En del av materialet kan du ladda ned
som PDF, tex manualen. Dessutom finns dokument som stöttar dig i själva samtalet.
När du klickar på denna knapp så öppnas en ny flik där du inte längre är inloggad
som handledare. Men det är bara att gå tillbaka till föregående flik så är du på
handledarsidan igen.

Instruktions- & utbildningsfilmer
På denna sida hittar du vårat filmade stödmaterial. Det är två olika spår:
1. Administration – Instruktionsfilmer
Under denna utbildningsdel visar vi hur den administrativa delen fungerar. Det
handlar om själva verktyget, med funktioner mm. Hur du lägger in
medarbetare i systemet och hur du skickar ut inloggningar mm.
2. Samtalet – Utbildningsfilmer
Under denna utbildningsdel går vi in på hur man kan tänka kring det
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salutogena utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet. Hur lägger man upp
samtalet? Hur börjar man och hur avslutar man och mycket mer.
När du klickar på denna knapp så öppnas en ny flik där du inte längre är inloggad
som handledare. Men det är bara att gå tillbaka till föregående flik så är du på
handledarsidan igen.

Justera text i inloggningsmejlet
På denna sida kan du göra justeringar i
de automatiska mejl som går ut till
deltagarna med inloggningslänkar och
påminnelsemejl. Det är bara du som
handledare som kan göra justeringar på
ditt konto och det påverkar bara dig.

*62

När du klickat på knappen och ”Popup”
rutan (*62) har kommit fram så kan du
ändra texten du vill justera. Observera att
du inte kan justera texten som är längst
ned på inloggningsmejlet där själva
inloggningslänken finns (*63).
Denna ändring gäller för samtliga
inloggningsmejl som går ut från din
Handledarinloggning.
När du klickar på denna knapp så är du
fortsatt inloggad som handledare och du gör justeringar på direkt på din inloggning.

Support
På denna sida hittar du kontaktuppgifter om du
behöver hjälp eller funder över något kring
verktyget eller samtalet.
När du klickar på denna knapp så öppnas en ny flik
där du inte längre är inloggad som handledare.
Men det är bara att gå tillbaka till föregående flik så
är du på handledarsidan igen.

Frågor & svar

*63

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor som
brukar komma in till oss. Denna sida fylls på allt
eftersom.
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När du klickar på denna knapp så öppnas en ny flik där du inte längre är inloggad
som handledare. Men det är bara att gå tillbaka till föregående flik så är du på
handledarsidan igen.

Forum för handledare/chef
På denna sida kan du som Handledare/chef eller Administratör gå in och ställa egna
frågor eller funderingar i forumet till andra som också använder verktyget.
När du klickar på denna knapp så öppnas en ny flik där du inte längre är inloggad
som handledare. Men det är bara att gå tillbaka till föregående flik så är du på
handledarsidan igen.

Integritetspolicy
På denna sida hittar du vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterar verktyget
och datan.
När du klickar på denna knapp så öppnas en ny flik där du inte längre är inloggad
som handledare. Men det är bara att gå tillbaka till föregående flik så är du på
handledarsidan igen.

Svenska Hälsopromotiongruppen AB
På denna sidan hittar du mer information om vad vi har för litteratur, verktyg,
utbildningar och andra tjänster som kan vara intressant för dig eller din organisation.
När du klickar på denna knapp så öppnas en ny flik där du inte längre är inloggad
som handledare. Men det är bara att gå tillbaka till föregående flik så är du på
handledarsidan igen.
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