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Abstract 
 
Purpose – The purpose of this study is to illustrate how communication in the field of mental 
health appears to be different in counties and regions and how these work towards age groups 
16-25 in social media. 
 
Method – Methods used in the study are qualitative semi structured interviews, qualitative 
content analysis and quantitative content analysis, which makes it a multimethod study. 
Interviews were held with representatives of county councils and regions in Sweden to get an 
idea of how communication in the field of mental health appears. In order to substantiate the 
results of the interviews, a quantitative content analysis of selected county councils and regions 
Facebook pages was made in order to substantiate a qualitative content analysis of individuals 
posts on previously mentioned Facebook pages. 
 
Findings – The results of the study are based on the interviews conducted and the review of 
county councils and regional councils Facebook pages. The result shows that the different 
county councils and regional councils have different approaches, strategies and priorities for 
their communication, since every council regards mental health to be a broad concept and there 
is a stigma in the subject to keep in mind. 
 
Facebook is used as the main channel on social media at each county and region. Although 
physical and digital initiatives differ depending on county and region, Facebook serves as an 
information source for spreading these. 
 
16-25 year olds are not a clear target group for which communication in the subject of mental 
health is specifically addressed. Either the target group is included in a wide-ranging target 
aimed at the public or are reached by another target group, often adults and parents. In some 
cases, communication assignment is also distributed to other instances within the county- or 
regional council, which specifically target the target group 16-25 years. 
 
Implications – The study presents general strategies for communication in the area of mental 
health which makes it difficult to use the result in order to streamline such communication. On 
the other hand, it provides an overview of the current communication for the area. This study 
also contributes to a greater understanding of how social media interacts with the type of 
communication the study addresses, and how the communication reaches different target 
groups, especially the target audience 16-25 years. 
 
Limitations – The time aspect was the clearest limitation when, along with the qualitative 
approach, contributed to a resource-intensive work. The study is therefore limited to reviewing 
6 of 21 county councils and regional councils in Sweden, which means that a much more 
extensive research could contribute to an even more general and nuanced image than the one 
presented in this study. When only one Facebook page per county council and region was 
examined in detail, this also means a restriction. 
 
Keywords – Mental health, social media, Facebook, county council (Sweden), regional council 
(Sweden), adolescents, young adults 
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Sammanfattning 
 
Syfte – Syftet med denna studie är att belysa hur kommunikation inom området psykisk ohälsa 
ser ut för olika landsting samt regioner och hur dessa arbetar mot åldersgruppen 16-25 i sociala 
medier. 
 
Metod – Metoder som används i studien är kvalitativa semistrukturerade intervjuer, kvalitativ 
innehållsanalys och kvantitativ innehållsanalys, det är således en flermetodstudie. Intervjuerna 
hölls med representanter för landsting och regioner i Sverige för att få en bild av hur 
kommunikation inom området psykisk ohälsa ser ut. För att underbygga resultatet från 
intervjuerna gjordes en kvantitativ innehållsanalys av utvalda landsting och regioners 
facebooksidor i syfte att underbygga en kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på tidigare 
nämnda facebooksidor. 
 
Resultat – Studiens resultat är baserat på de intervjuer som genomfördes och granskningen 
av respektive landsting och regioners facebooksidor. Resultatet visar på att de olika landstingen 
och regionerna har olika angreppssätt, strategier och prioriteringar för sin kommunikation då 
alla upplever psykisk ohälsa som ett brett begrepp och att det finns en stigmatisering i ämnet 
att ha i åtanke. 
 
Facebook används som huvudkanal på sociala medier hos varje landsting och region. Även om 
fysiska och digitala satsningar skiljer sig åt beroende på landsting och region fungerar facebook 
som en informationskälla för att sprida dessa. 
 
16–25 åringar är ingen tydlig målgrupp som kommunikation i ämnet psykisk ohälsa specifikt 
riktas till. Antingen innefattas målgruppen i en bred satsning som riktar sig till allmänheten 
eller nås genom en annan målgrupp, ofta vuxna och föräldrar. I vissa fall lämnas 
kommunikationsarbete också över till andra instanser inom landstinget som specifikt riktar sig 
till målgruppen 16–25 åringar. 
 
Implikationer – Studien presenterar generella strategier för kommunikation inom området 
psykisk ohälsa vilket gör det svårt att använda resultatet i syfte att effektivisera sådan 
kommunikation. Däremot ger det en bild av den rådande kommunikationen för området.  
Denna studie bidrar dessutom till större förståelse för hur sociala medier spelar in på 
kommunikation av det slag studien behandlar, samt hur kommunikationen når olika 
målgrupper, i synnerhet målgruppen 16–25 åringar. 
 
Begränsningar – Tidsaspekten var den tydligaste begränsningen för studien då den 
tillsammans med den övervägande kvalitativa ansatsen bidrog till ett resurskrävande arbete. 
Studien är därmed begränsad till att granska 6 av 21 landsting och regioner i Sverige, vilket 
innebär att en betydligt mer omfattande forskning kunde bidragit till en ännu mer generell och 
nyanserad bild än den som presenteras i denna studie. Då bara en facebooksida per landsting 
och region granskades ingående innebär detta även en begränsning. 
 
Nyckelord – Psykisk ohälsa, sociala medier, kommunikation, landsting, regioner, Facebook, 
ungdomar, unga vuxna 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Psykisk ohälsa är ett vanligt förekommande problem bland många ungdomar och unga vuxna, 
i den rådande samhällsdebatten pratas det dessutom mycket om detta och allt mer frekvent.1 
Författarna ser tendenser till att det kan vara viktigt att inte enbart prata om psykisk ohälsa 
som ett problem utan också informera de som lider av psykisk ohälsa var de kan uppsöka hjälp 
för sina problem och se till att dessa på så sätt inte lämnas utanför vårdsystemet.  
Statistiska undersökningar har visat på att var tredje svensk någon gång under det senaste året 
haft en panikångestattack och att fem procent av befolkningen är inne i en depression just nu. 
Detta pekar tydligt på hur vanligt förekommande den psykiska ohälsan är i Sverige.2  
 
Då författarna uppfattar att psykisk ohälsa fortfarande är ett tabubelagt och känsligt ämne för 
många, både de som lider utav dessa sjukdomar och av samhället i stort, känns det viktigt att 
belysa hur kommunikationsvägarna kan se ut mellan de sjuka, samhället i stort och 
vårdsystemet. Enligt slutsatser som dragits i Socialstyrelsens Hälso- och sjukvårdsrapport från 
2009 har människors stress, oro och ångest kopplingar till hur samhället ser ut och vilka krav 
det ställer. Därför är det viktigt att söka orsaker och möjliga åtgärder inom andra områden än 
hälso- och sjukvården. Författarna ser detta som ett argument till att utforskandet av hur 
kommunikation inom området psykisk ohälsa är av värde, då särskilt i digitala kanaler. Detta 
då en stor del av befolkningen är aktiv på sociala medier. Särskilt aktiv är åldersgruppen 16–25 
åringar, vilka dominerar sociala medieanvändningen i Sverige.3 Det gör att denna målgrupp är 
särskilt intressant att lägga vikt på i forskning. Då även landsting och regioner i Sverige är mer 
eller mindre aktiva på sociala medier är dessa intressanta att lyfta fram som avsändare av 
kommunikation inom området psykisk ohälsa, detta eftersom de ansvarar för en stor del av 
vårdsystemet i Sverige.4 

1.2 Problembeskrivning 
Författarna tycker sig identifiera ett problem i samhället. Detta är att trots att det pratas och 
diskuteras mer frekvent om psykisk ohälsa5 finns det fortfarande problem som skulle kunna 
bero på en fortsatt tabubelagd syn på psykisk ohälsa hos många6. Detta i sin tur skulle kunna 
vara kopplat till de normer som råder i dagens samhälle.7  
 
Flera undersökningar pekar på att en del av Sveriges befolkning anses lida av psykisk ohälsa. 
En undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten från 2015 visar att 30 procent av Sveriges 
befolkning lider av lindriga psykiska besvär8, vidare pekar Socialstyrelsen Hälso- och 
sjukvårdsrapport från 2009 att 20–40 procent av Sveriges befolkning anser att de lider av 
psykisk ohälsa och 5–10 procent av dessa uppskattas behöva psykiatrisk vård.9 Trots detta söker 
endast 3–4 procent av Sveriges medborgare psykiatrisk vård varje år.  

                                                             
1 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
2 Ibid 
3 Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. 2016.  
http://www.soi2016.se/sociala-medier/ (Hämtad 2017-04-15) 
4 Gustafsson, Agne. Landsting. Nationalencyklopedin. 2017. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting (Hämtad 2017-05-24) 
5 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
6 Ibid 
7 Ibid 
8Folkhälsomyndigheten. Psykisk ohälsa. 2016. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/sjalvrapporterad-
psykisk-ohalsa-i-befolkningen/ (Hämtad 2017-04-02) 
9Socialstyrelsen. Utvecklingen inom valda områden – Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom. 2009. 
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Det finns även tecken på att psykisk ohälsa ökar bland unga i åren 16–29. Andelen personer 
med besvär av ängslan, oro eller ångest respektive med nedsatt psykiskt välbefinnande ökar 
även i denna målgrupp. Totalt 43 procent av 16–29 åringarna hade 2016 besvär av ängslan, oro 
eller ångest.10 
Samtidigt visar en årsrapport från 2016 utförd av Internetstiftelsen i Sverige att åldersgruppen 
16–25 år är de som spenderar flest timmar i veckan på sociala medier.11 Det går tydligt att se ett 
samband i åldersspannet som de två ovan nämnda undersökningarna behandlar, samt 
åldersgruppen för arbetet (se avsnittet Avgränsningar). Båda grupperna är överrepresenterade 
i sina respektive områden, därför ses möjligheten att kunna granska kommunikationen som 
riktas åt dem genom sociala medier. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är: 
 

Att belysa hur kommunikation inom området psykisk ohälsa ser ut för olika landsting samt 
regioner och hur dessa arbetar mot åldersgruppen 16–25 i sociala medier.  

 
I problembeskrivningen framgår att författarna ser paralleller i ökandet av psykisk ohälsa bland 
ungdomar och unga vuxna och det överrepresenterade användandet av sociala medier i denna 
åldersgrupp. Författarna anser därför att det finns möjlighet att nå åldersgruppen effektivt i 
dessa kanaler. Genom studien skulle det vara möjligt att hitta mönster och skillnader i olika 
kommunikationsvägar, vilket skulle kunna bidra till framtida forskning. 
 
Det valda ämnet anses inte heller ha undersökts i större utsträckning inom området informatik 
samt marknadsföring och kommunikation. Det skulle därför innebära att ny information sprids 
om sådan kommunikation som denna studie behandlar.  
 
För att uppfylla syftet har studien brutits ner i två frågeställningar.  
För att skapa en uppfattning hur kommunikation kopplad till psykisk ohälsa kan se ut är 
studiens första frågeställning: 

[1] Hur kommunicerar landsting och regioner hjälp vid psykisk ohälsa i nuläget? 

Då studien ämnar att särskilt lyfta fram ungdomar och unga vuxna, 16–25 år, där möjligheterna 
att nå denna åldersgrupp anses vara stora på sociala medier är studiens andra frågeställning: 

[2] Hur arbetar landsting och regioner på sociala medier med kommunikation inom 
området psykisk ohälsa riktad mot åldersgruppen 16–25 åringar? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien är ämnat att avgränsa sig från granskning av kommunikation riktad mot äldre 
generationer av befolkningen och fokuserar istället på hur kommunikation sker till framförallt 
ungdomar och unga vuxna i åren 16–25 då möjligheterna att nå denna åldersgrupp anses vara 
stora. Båda könen kommer innefattas för att kunna bedriva och presentera en generell 
undersökning. Arbetet kommer även ha sitt fokus på landsting och regioner i Sverige, och 
därmed utesluts granskning av privata aktörer och organisationer som inte samarbetar direkt 
med landstingen. Arbetet är avgränsat till att undersöka sex landstings och regioners 
kommunikation vid hjälp av psykisk ohälsa. 
 

                                                             
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-
72/Documents/Utveckling%20V%C3%A5rd%20vid%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20och%20sjukdom.pdf (Hämtad 
2017-04-02) 
10Folkhälsomyndigheten. Folkhälsans utveckling - årsrapport 2017. 2017. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/folkhalsans-utveckling-arsrapport-
2017/ (Hämtad 2017-04-11) 
11 Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. 2016.  
http://www.soi2016.se/sociala-medier/ (Hämtad 2017-04-15) 
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För att kunna genomföra en tydligt jämförbar studie av landsting och regioners sociala medier 
kommer endast officiella konton att granskas, t.ex. officiella facebooksidor för ett landsting eller 
en region. Bilder i inlägg vägs inte in i analysen, fokus ligger på textinnehållet. 
 
För att göra kopplingen till området informatik har författarna valt att rikta in sig på 
kommunikation via sociala medier med fokus på framförallt Facebook. Sambandet mellan unga 
människors aktivitet på sociala medier och ökningen av psykisk ohälsa i åldersgruppen kommer 
inte undersökas utifrån perspektivet att sociala medier skulle kunna vara en faktor som kan 
bidra till ökad psykisk ohälsa. Detta är något författarna har uppmärksammat men valt att 
avgränsa sig från i denna studie. 

1.5 Disposition 
Studien tar avstamp i metod och genomförande där metodval och tillvägagångssätt förklaras 
och underbyggs. I denna del redovisas framför allt kopplingen till frågeställningar, 
analysmetoder och metodernas trovärdighet. 
 
I teoretiskt ramverk beskrivs de teorier som tillämpats i studien och relevanta ämnen inom 
området redovisas. 
 
I empirin presenteras det resultat som metoderna bidrog till. Datainsamlingen ligger till grund 
för att besvara studiens frågeställningar. 
 
I analysen redovisas svaren på studiens frågeställningar med hjälp av insamlad empiri 
tillsammans med teoretiskt ramverk. 
 
I sista delen presenteras slutsatser och diskussion utifrån studien som ett helhetsperspektiv. 
Delen innehåller också implikationer, begränsningar, rekommendationer och även vidare 
forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. 

2.1.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
För att besvara studiens första frågeställning har författarna valt att genomföra 
semistrukturerade intervjuer med representanter från sex landsting och regioner.  
 
Dessa landsting är: Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget 
Västernorrland, Landstinget i Kalmar Län, Region Gotland och Landstinget 
Blekinge.   
 
Målet har varit att få en så stor spridning i Sverige som möjligt när det kommer till att nå 
landsting/regioner och dess representanter inför intervjuer, detta specificeras i avsnittet Urval. 

2.1.2 Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 
För att besvara studiens andra frågeställning vägs information hämtad från de tidigare nämnda 
semistrukturerade intervjuerna in tillsammans med en kvantitativ och en kvalitativ 
innehållsanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen används primärt som stöd till den 
kvalitativa innehållsanalysen, därmed baseras den kvalitativa innehållsanalysen på data 
hämtad genom den kvantitativa innehållsanalysen. 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen bestod först av att välja ett ämne att undersöka, sedan formulera en 
problembeskrivning, förklara syfte och utforma frågeställningar. Utefter syfte och 
frågeställningar togs metodval fram. Ett urval av intervjuobjekt och material genomfördes för 
att kunna få en relevant datainsamling. Därefter utfördes datainsamlingen med innehållsanalys 
och de kvalitativa intervjuerna, som sedan sammanställdes för att sedan kunna analyseras. 
Datainsamlingens analys ledde fram till ett resultat för att besvara frågeställningarna. 

2.3 Ansats 
Studien har en övervägande kvalitativ ansats då semistrukturerade intervjuer används 
tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys där enskilda inlägg på sociala medier undersöks. 
Den senare underbyggs dock med en kvantitativ innehållsanalys av valda landsting och 
regioners sociala medier. Nackdelar som finns med att ha en kvalitativ ansats för sin studie är 
att det är resurskrävande, något som visats i studien.12 Då studien blandar en övervägande 
kvalitativ metod med kvantitativ metod så anses det vara en flermetodstudie.13 

2.4 Design 
Den design som bedrivits i denna studie innefattas av en reduktion där två variabler har 
undersökts i en empirisk mätning genom en kvantitativ ansats.14 Dessa variabler utgörs av hur 
många inlägg som förekommer på respektive landstings facebooksida respektive hur många 
av dessa som belyser psykisk ohälsa. Grundad teori genomförs också via den kvalitativa 
ansatsen då en kategorisering sker hur inläggen om psykisk ohälsa ser ut.15 
                                                             
12 Jacobsen, Dag. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 
(uppl. 1:10). Malmö: Studentlitteratur AB, 2010. 
13 Thelander, Åsa och Eksell, Jörgen. Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation. Lund: Studentlitteratur AB, 
2014. 
14 Metodologier Forskningsdesign. 
http://orion.lnu.se/pub/education/course/4IK024/ht13/Movie/F4/Metodologier.pdf (Hämtad 2017-05-25) 
15 Metodologier Forskningsdesign. 
http://orion.lnu.se/pub/education/course/4IK024/ht13/Movie/F4/Metodologier.pdf (Hämtad 2017-05-25) 
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2.5 Urval 

2.5.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
Urvalet av representanter för landsting och regioner som medverkade i studien gjordes utefter 
erhållen kontakt med personer inom dessa organisationer. Förfrågningar skickades ut till ett 
tiotal landsting och regioner i Sverige som valdes utefter geografisk position i landet, därefter 
valdes de sex första landstingen och regionerna som besvarat förfrågan. Det kan därför ses som 
ett initialt strategiskt urval, som sedan ledde till ett godtyckligt urval.16 
 
Inför intervjuerna och urvalet av intervjuobjekt ställdes vissa krav på vem som skulle ta emot 
förfrågan och vem som skulle anses som lämplig person att intervjua. Egenskaperna som 
krävdes av personen som skulle motta förfrågan var att hen skulle vara kommunikatör inom ett 
landsting eller region och då helst en kommunikatör med chefsposition. Detta gjordes (1) med 
förhoppningen att denne skulle ha en bred översikt av organisationen, dess medarbetare samt 
dess rutiner för att förstå förfrågan och (2) skulle kunna vidarebefordra förfrågan till rätt 
instans efter att förfrågan skickats ut. Det var således ett strategiskt ett urval initialt. Då 
förfrågan landat hos en eller flera instanser gjordes sedan ett godtyckligt urval av personer som 
ansågs lämpliga att intervjua.17 

2.5.2 Kvantitativ innehållsanalys 
I den kvantitativa innehållsanalysen har nyckelord använts för identifiering av inlägg på sociala 
medier med temat psykisk ohälsa, tillsammans invägt med inläggets kontext, avsändare och 
länkat material. Dessa nyckelord är: psykisk hälsa, psykisk ohälsa, depression, ångest, barn 
och ungdomspsykiatri (BUP), psykiatri, suicidprevention, självmord. För att kunna göra en 
aktuell analys av innehållet undersöktes inlägg inom tidsspannet 1 år, 31 april 2016 till 31 april 
2017. 

2.5.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Urvalet av enskilda inlägg till den kvalitativa innehållsanalysen baseras på den föregående 
granskningen av de valda landstingen och regionernas sociala mediekanaler, se avsnittet 
Kvantitativ innehållsanalys av utvalda landsting och regioners sociala medier.  För att kunna 
bedriva en tydligt jämförbar granskning valdes Facebook som källa för dessa inlägg, vilket är 
det sociala medium alla utvalda landsting och regioner använder sig av främst i sin 
kommunikation. Tre inlägg per landsting/region granskades för att undvika ojämn spridning i 
datainsamlingen, detta då inläggsfrekvensen varierar mellan landstingen och regionernas 
facebooksidor. Dessa inlägg valdes slumpmässigt ut inför granskningen. 

2.6 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod utav insamling av empiriska data i form av semistrukturerade 
intervjuer med personer som på något sätt arbetar med kommunikation inom området psykisk 
ohälsa i landsting och regioner samt en kvantitativ innehållsanalys där inlägg på de valda 
landstingen och regionernas officiella facebooksidor granskades. Den kvantitativa 
innehållsanalysen gjordes i syfte att underbygga en kvalitativ innehållsanalys där enskilda 
inlägg på de tidigare nämnda facebooksidor granskades.  

2.6.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna för studien var semistrukturerade och hölls alla via telefon då författarna och 
intervjuobjekten befann sig på långt geografiskt avstånd från varandra och ansågs därför svåra 
att genomföra inom tidsspannet av studien. Besöksintervjuer är oftast att föredra i studier med 
kvalitativ ansats men då de anses vara resurskrävande kan detta innebära att de tar lång tid att 
utföra18, av den anledningen valdes denna intervjuform alltså bort till fördel för 
telefonintervjuer. Intervjuerna spelades in med intervjuobjektens godkännande, detta gjordes 
i syfte att transkribera intervjuerna i efterhand för att underlätta senare analys. 

                                                             
16 Jacobsen, Dag. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen 
(uppl. 1:10). Malmö: Studentlitteratur AB, 2010. 
17 Ibid. 
18 Jacobsen, Dag. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen (uppl. 
1:10). Malmö: Studentlitteratur AB, 2010. 
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Inför intervjuerna utformades frågor som ansågs vara intressanta för studiens datainsamling. 
Dessa frågor utformades med studiens första frågeställning som utgångspunkt: “Hur 
kommunicerar landsting och regioner hjälp vid psykisk ohälsa i nuläget?” med 
ambitionen att sedan att svara på den följande frågeställningen “Hur arbetar landsting och 
regioner på sociala medier med kommunikation inom området psykisk ohälsa 
riktad mot åldersgruppen 16–25 åringar?”.  
Intervjufrågorna finns bifogade som bilaga (Se bilaga 1). 

2.6.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen gjordes i syfte att identifiera inlägg på de utvalda 
landstingen och regionernas facebooksidor med temat psykisk ohälsa inom tidsspannet 1 år. 
Perioden som valts att granskas är 31 april 2016 till 31 april 2017. Detta för att senare kunna 
göra en kvalitativ innehållsanalys av dessa specifika inlägg. 

2.6.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen av enskilda inlägg utfördes i syfte att få en bild av hur de 
utvalda landstingen och regionerna kommunicerar psykisk ohälsa på sociala medier. Den 
baseras på den kvantitativa innehållsanalysen för studien. För datainsamlingen i denna metod 
användes en mall (se Empiri) och baseras på (1) Kietzmann, Hermkens, McCarthy och 
Silvestres sju byggstenar för sociala medier, (2) E-delegationens regel för Mål och syfte, (3) 
Mergels strategier för sociala medier, för att utröna målgrupper för inläggen används (4) 
kundorientering (influera beteenden och målgrupper) och till sist används (5) de fyra 
anledningarna till att influera beteenden inom social marknadsföring. Dessa teorier som ligger 
till grund för datainsamlingen förklaras närmare i teoretiskt ramverk. 

2.7 Dataanalys 

2.7.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna analyserades efter transkriberingar som gjordes 
för varje intervju. Transkriberingarna skapades efter ljudinspelningar av varje intervju, utefter 
dessa skapades sammanfattningar som finns presenterade i avsnittet Empiri. 
Transkriberingarna gjorde det möjligt att jämföra svar mellan de olika intervjuerna. Genom 
jämförandet av dessa svar kunde mönster ses och slutsatser sedan dras. 

2.7.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Analysen hade som utgångspunkt att utläsa hur många inlägg med temat psykisk ohälsa som 
publicerats på var och en av de för studien utvalda landstingen och regionerna. Därför 
undersöks och presenteras totala antalet inlägg som publicerats inom den valda perioden, detta 
för att också kunna validera resultatet. Av dessa inlägg identifierades sedan de med temat 
psykisk ohälsa, för detta användes nyckelord med psykisk ohälsa som utgångspunkt. 

2.7.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Analysen tog stöd av den kvantitativa innehållsanalysen då enskilda inlägg med temat psykisk 
ohälsa granskades. Tre inlägg från respektive landsting och regions facebooksida valdes 
slumpmässigt ut för denna granskning.  En mall användes för att utvärdera varje inlägg med 
frågor och påståenden, detta för att lättare kunna jämföra resultat, analysera och dra slutsatser. 
Denna mall redovisas i Empiri. 

2.8 Trovärdighet 
Då resurserna för studien har varit begränsade har telefonintervju som intervjuform. En fördel 
med telefonintervjuer är att de till skillnad från de som hålls ansikte mot ansikte motverkar det 
som kallas intervjueffekten. Detta innebär att intervjuobjektet kan agera efter intervjuaren, t.ex. 
forma sig efter dennes humör eller kroppsspråk och hitta på ett svar för att göra intervjuaren 
nöjd. En telefonintervju bidrar med ett mått av anonymitet som motverkar detta fenomen som 
kan uppstå i en besöksintervju.19 Dock så finns nackdelar med denna intervjuform då personer 

                                                             
19 Jacobsen, Dag. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen (uppl. 
1:10). Malmö: Studentlitteratur AB, 2010. 
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i större grad tenderar att prata om känsliga ämnen när en intervju hålls ansikte mot ansikte än 
per telefon.20 
Intervjuerna var även förstrukturerade, vilket i en kvalitativ studie kan ses som en slags slutning 
av datainsamlingen och på så vis inte uppfyller den kvalitativa metodens ideal. Däremot har 
ostrukturerade data tendensen att bli så pass komplex att det blir omöjligt eller åtminstone 
väldigt resurskrävande att kunna analysera. Ytterligare, kan hävdas att det alltid förekommer 
en viss typ av förstrukturering trots att den är omedveten. Främst genom fördomar. 
Förstrukturering behöver inte heller betyda att datainsamlingen blir sluten utan snarare att 
enskilda infallsvinklar sätts i fokus.21 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen anses vara mest lämplig när det kommer till att beskriva ett 
fenomens frekvens eller omfattning.22 Eftersom innehållsanalysen gjordes i syfte att mäta hur 
många inlägg med temat psykisk ohälsa som fanns på respektive landsting och regioners 
facebooksidor ansågs därför detta vara en trovärdig metod. En kombination av olika ansatser 
kan också ses som ett ideal, detta genom att båda metoderna kombineras i delundersökningar 
i samma projekt och används för att validera ett fenomen. Detta kallas även 
metodtriangulering, den kvalitativa metoden kan användas i slutet av en kvantitativ 
undersökning för att utöka klarheten om enskilda förhållanden, i denna studiens fall de 
enskilda inläggen som granskats.23 

                                                             
20 Jacobsen, Dag. Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen (uppl. 
1:10). Malmö: Studentlitteratur AB, 2010. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Ordlista 

3.1.1 Sociala medier 
Sociala medier är ett gemensamt namn för alla de sätt som möjliggör kommunikation genom 
till exempel text, bild och ljud mellan människor. Sociala medier tar ofta sin form genom 
webbtjänster där ett företag står för ägandet av servrar som tillhandahåller tjänsten, 
användarna i sin tur är de som bidrar till fokus av innehåll på webbplatsen och kommunicerar 
via den. Facebook, Twitter och Instagram är några exempel på dessa tjänster.24 

3.1.2 Facebook 
Facebook är en webbplats för nätverksbaserad gemenskap som startades 2004 och drivs av 
företaget med samma namn. På Facebook har varje användare sin egen profil och kan genom 
dessa kommunicera med andra användare och bygga nätverk.25 

3.1.2 Twitter 
Twitter är en webbtjänst för socialt nätverksbyggande, grundat 2006 och drivs av företaget med 
samma namn. Twitters kommunikation bygger på mikrobloggar där varje inlägg eller “tweets” 
som det även kallas har ett begränsat ordantal på 140 tecken.26 

3.1.3 Instagram 
Instagram är en mobilapplikation som grundades 2010. Applikationen distribuerar delning av 
fotografier för att nätverka. 2012 köptes företaget upp av Facebook.27 

3.1.4 Inläggsreaktioner 
En inläggsreaktion är på Facebook ett sätt för användaren att uttrycka sig om ett inlägg. Detta 
sker genom att markera kappen “gilla” eller någon av en rad uttryckssymboler. De mest 
populära reaktionerna visas under inlägget.28  

3.1.5 Landsting och regioner 
Landsting är i Sverige en sorts större variant av en kommun. Landstingets huvudområde är att 
ta hand om hälso- och sjukvård inom respektive geografiskt område. Detta geografiska område 
omfattas ofta av ett län. Sverige utgörs av 18 landsting och två regioner. Skillnaden mellan dessa 
är att regioner även tar ansvar över delar av länsstyrelsens arbete.29 

3.2 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att kunna svara på och ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur 
kommunicerar landsting och regioner hjälp vid psykisk ohälsa i nuläget?” 
behöver författarna först undersöka begreppet psykisk ohälsa, sedan även se hur 
kommunikation kan se ut i sådana organisationer, och då främst i sociala medier som 
författarna valt att fokusera på. Därför behöver följande områden behandlas: psykisk ohälsa, 
sociala medier och social marknadsföring. För att besvara och ge en teoretisk grund till 
den andra frågeställningen “Hur arbetar landsting och regioner på sociala medier 
                                                             
24 Weibull, Lennart och Eriksson, Magnus. Sociala Medier. Nationalencyklopedin. 2017. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sociala-medier (Hämtad 2017-05-24) 
25 Af Schmidt, Frans och Gruvö, Jonas. Facebook. Nationalencyklopedin. 2017. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/facebook (Hämtad 2017-05-24) 
26 Twitter. Nationalencyklopedin. 2017. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/twitter (Hämtad 2017-05-24) 
27 Instagram. Nationalencyklopedin. 2017. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/instagram (Hämtad 2017-05-24) 
28 Facebook hjälpcenter. Gilla och reagera. 2017. 
https://www.facebook.com/help/452446998120360 (Hämtad 2017-05-24) 
29 Gustafsson, Agne. Landsting. Nationalencyklopedin. 2017. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landsting (Hämtad 2017-05-24) 
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med kommunikation inom området psykisk ohälsa med fokus på åldersgruppen 
16–25 åringar?”  behöver författarna ta reda på hur myndigheter arbetar med sociala medier 
och vilka strategier som finns kopplade till detta men också hur åldersgruppen 16–25 arbetas 
med i den sortens kommunikation. Följande områden behandlas därför: Myndigheters 
användning av sociala medier, Strategier gällande myndigheters användning av 
sociala medier och Unga och sociala medier. 

3.3 Vad är psykisk ohälsa? 
Psykisk ohälsa är ett brett begrepp med många olika betydelser beroende på sammanhang och 
därav också svårdefinierat. Trots att uttrycket används såväl i forskningsrelaterade 
sammanhang som i det vardagliga livet finns ingen egentlig definition av vad ordet psykisk 
ohälsa egentligen innebär.30 En övergripande sammanfattning av begreppet är att det 
innefattas av både mindre allvarliga psykiska problem samt betydligt allvarligare symptom som 
är kopplade till en psykiatrisk diagnos.31 Dessa så kallade “sjukdomar” kan ta sin form på många 
olika sätt, till exempel genom personlighetsstörningar, såsom schizofreni, och ätstörningar men 
också andra psykiska sjukdomar där panikångest och depression är vanligt förekommande. 
Uttrycket kan även användas för att beskriva psykisk ohälsa i betydligt bredare termer och då 
inte alls lika väldefinierade som de föregående nämnda sjukdomarna. Istället kan det handla 
om problem som kan påverka den mentala hälsan men samtidigt inte kan klassas som en 
sjukdom. Några exempel på detta är besvär av oro, nedstämdhet, stress eller sömnproblem. 
Medan dessa psykiska problem kan vara problematiska för både välbefinnandet och vardagen 
behöver det inte betyda att individen i fråga är psykiskt sjuk och behöver behandling. På så vis 
blir psykisk ohälsa ett begrepp som beskriver alla de psykiska problem som i olika grad påverkar 
funktionsförmågan hos en individ.32  
För att kunna påvisa en psykisk sjukdom behöver den psykiska ohälsans beteendemönster 
överensstämma med olika diagnoskriterier framtagna av vården. Psykisk ohälsa kan också ge 
upphov till så pass stora funktionsnedsättningar att den drabbade behöver specialassistans från 
kommunen.33 

3.4 Psykisk ohälsa som ett vanligt förekommande problem 
Det finns svårigheter i att veta hur många som drabbas av psykisk ohälsa och de bakomliggande 
faktorerna till detta är många. Uppfattningen kring vad som egentligen menas med psykisk 
ohälsa kan vara olika från person till person och som då påverkar mätningen. En ytterligare 
anledning kan vara att en psykisk sjukdom förväxlas med ett fysiskt problem och att det därför 
inte sökes någon hjälp, eller behandlas med rätt kompetens vilket också försvårar mätningen. 
Sedan är inte ett läkarbesök alltid självklart för någon som drabbats av psykiska problem då det 
kan framkalla skam, istället kan droger och alkohol bli inblandade i självmedicineringen. Ett 
frekvent problem är också att person kan ha drabbats av olika psykiska tillstånd samtidigt, som 
exempelvis depression och paniksyndrom.34 
 
Den nationella folkhälsoenkäten gjord av Folkhälsomyndigheten från 2015 visade att 30 
procent av Sveriges befolkning har lindriga psykiska besvär som innefattas av ängslan, oro eller 
ångest. Dessa besvär rapporterades oftare av kvinnor (37%) än av män (24%). Resterande 
procentantal innefattas av de som inte valt att rapportera.  Svåra besvär av ängslan, oro eller 
ångest angavs dock endast av sex procent hos kvinnorna samt tre procent hos männen.  
De lindriga besvären av ängslan oro eller ångest var också vanligast i den yngsta åldersgruppen, 
16–29 år. Varannan kvinna samt var tredje man inom denna åldersgrupp uppgav dessa 
                                                             
30 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
/ Socialstyrelsen. Psykisk ohälsa bland unga - Underlagsrapport till Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. 2013.  
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf (Hämtad 2017-04-11) 
31 Kunskapsguiden. Vad är psykisk ohälsa? 2016. 
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-unga/Sidor/vad-ar-psykisk-
ohalsa.aspx (Hämtad 2017-04-02) 
32 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. / 
http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/psykisk-ohalsa-hos-barn-unga/Sidor/vad-ar-psykisk-
ohalsa.aspx 
33 Socialstyrelsen. Psykisk ohälsa bland unga - Underlagsrapport till Barn och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. 
2013.  
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf (Hämtad 2017-04-11) 
34 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
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problem. Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest var också vanligast bland den yngre 
kvinnogruppen då 12 procent angav dessa problem.35 

 
I en undersökning gjord av Christian Dahlström, författare av boken Panikångest och 
depression har han kommit fram till att ungefär var fjärde person drabbas av en depression 
någon gång i livet som oftast är resultatet av en livskris. Var tredje person har även haft en 
panikångestattack under det senaste året.  
Dahlström menar också att om varje person som drabbas av psykisk ohälsa indirekt påverkar 
sin familj och vänner, blir det ett oerhört stort problem som berör oavsett samhällsklass, 
nationalitet eller kön.36 

3.5 Psykisk ohälsa som ett tabubelagt problem 
Varför psykisk ohälsa i många avseenden ses som tabu finns inget konkret svar på. Frågan blir 
också svår att besvara då psykisk ohälsa är ett komplext begrepp i sig. Sätts psykisk ohälsa in i 
ett större perspektiv kan det härledas till hur samhällets strukturer ser ut och vad som anses 
vara normalt respektive avvikande. På så sätt blir psykisk ohälsa en del av ett större tabu om att 
alla som avviker från det “normala” i ett samhälle kan bli nedvärderade, missförstådda eller 
utfrysta.37 
En undersökning gjord av organisationen Hjärnkoll från år 2012 visar på att tre av fyra som är 
drabbade av psykisk ohälsa hållit sina problem för sig själv i en viss utsträckning. Vidare visade 
även undersökningen på att i princip varannan har upplevt att andra människor någon gång 
tagit har undvikit eller tagit avstånd från dem när de har berättat om sina problem.38 
 
Under 1800-talet började psykisk ohälsa att mer frekvent benämnas genom vetenskapliga 
förklaringar, men fortfarande gjordes ingen åtskillnad kring olika psykiska sjukdomar, vilket 
varade långt in på 1900-talet. “Nervsvag”, “orolig” eller “hysterisk” var några av de nedsättande 
generaliseringar som var vanligt förekommande. Runt denna tid låstes även tiotusentals 
svenskar in på mentalsjukhus som fungerade mer som förvaring än vårdplats. Det var först 
under 80- och 90-talet som mentalsjukhusen stängdes ner. Dessa händelser är också en 
betydande faktor till att tabun kring psykisk ohälsa ökat.39  
 
Ända in i nutiden har generaliseringarna kring psykisk ohälsa fortsatt vara ett återkommande 
problem. Det finns en fördomsfull tendens att alla sorters psykisk ohälsa sätts ihop till en enda 
och att begreppet på så vis härleds till galenskap.  
Trots detta håller dock uppfattningen och inställningen kring psykiska ohälsa på att bli bättre, 
detta genom att framför allt kunskapen blir större. Tabun håller därför sakteliga också på att 
lösas upp. De främsta orsakerna till detta är att öppenheten i dagens samhälle blivit större, såväl 
gällande psykisk ohälsa som andra tabubelagda områden. Till exempel finns massvis med 
bloggar, hemsidor och forum där det finns möjlighet att diskutera psykisk ohälsa med andra. 
Stora informationskampanjer har också genomförts för att tydligare belysa problemet. Särskilt 
betydande är D/Art (Deviant Art) i USA och Rethink Mental Illness i Storbritannien men också 
i Sverige med organisationen Hjärnkoll. 
Därtill har framgångsrika människor i större utsträckning valt att gå ut i media och berätta om 
sin egen psykiska ohälsa, vilket också har underlättat för andra att själva bli öppnare gällande 
sina psykiska problem.   
Genom att de biologiska och genetiska orsakerna också blivit mer uppenbara gör också att 
skam- respektive skuldaspekten av psykisk ohälsa inte heller är lika påtaglig.40 

                                                             
35 Folkhälsomyndigheten. Psykisk ohälsa. 2016. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/sjalvrapporterad-
psykisk-ohalsa-i-befolkningen/ (Hämtad 2017-04-02) 
36 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
37 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
38 Wiman, Einar. Psykisk ohälsa är fortfarande Tabu. 2015-09-15. 
http://www.motivation.se/hr/halsa-pa-jobbet/psykisk-ohalsa-ar-fortfarande-tabu (Hämtad 2017-04-04) 
39 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
40 Ibid. 
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3.6 Hjälp vid psykisk ohälsa 
Till en början kan stöd och hjälp från familj och vänner vara en god start. Skulle dock förmågan 
att fungera i vardagen begränsas och även relationer bli lidande under en längre tid finns skäl 
till att ta sitt behov av hjälp på allvar. Professionell hjälp kan då såväl vara effektivt som 
nödvändigt.41 
 
Att uppsöka en vårdcentral brukar därför oftast vara det första steget vid hjälp av psykisk 
ohälsa. Där finns möjligheten att få en remiss till antingen psykolog, kurator eller annan 
specialistläkare inom psykiatri, recept på mediciner eller eventuellt någon annan typ av 
behandling. Vårdcentralen kan ibland även erbjuda hjälp på plats men vanligast är att de 
skickar ärendet vidare till andra som kan erbjuda det, som exempelvis en specialistmottagning. 
Skulle vårdcentralen däremot inte skulle kunna hjälpa till finns möjligheten att söka hjälp på 
annat håll. Vissa av dessa har större efterfrågan än andra vilket bidrar till betydligt längre 
väntetider. Detta eftersom att en del också är billigare än andra. Mottagningar knutna till 
landsting, som exempelvis psykiatriska öppenvårdsmottagningar och akutmottagningar 
innefattas av det så kallades högkostnadsskyddet vilket innebär att det finns en maxsumma för 
varje år som är tvungen att bekostas på egen hand. Då maxsumman är betald behövs därefter 
inte sjukvården bekostas mer under året. 
 
Genom att titta på landstingets eller regionens hemsida finns möjligheten att se de närmast 
liggande mottagningarna för framförallt psykiatrisk öppenvård och barn- och 
ungdomspsykiatri. Det går också att ringa sjukvårdsrådgivningen för att få en 
rekommendation.  
 
Några instanser att vända sig till är bland annat: 
 
Psykiatrisk öppenvårdsmottagning, vilket är mottagningar som är specialiserade inom 
psykiatri. Dit kan alla över 18 år vända sig och det finns även möjlighet att bo på plats under sin 
behandling. För att vända sig dit krävs oftast inte någon remiss.  
 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), som är specialiserade på barn och ungdomar upp 
till 18 år. Det krävs oftast ingen remiss från vårdcentral för att vända sig dit. 
 
Psykiatrisk akutmottagning, som är en akutmottagning för psykisk ohälsa. Hit går det att 
söka sig när andra mottagningar har stängt och ärendet är brådskande. Skulle det behövas finns 
också möjligheten att stanna kvar på avdelningen ett tag eller bli hänvisad till annan vård. 
 
Ungdomsmottagningen, vilken alla mellan cirka 13–25 år kan vända sig till. Här finns 
kuratorer att prata med som också kan hjälpa till att hitta vidare vård.  
 
Nationella hjälplinjen, som är öppen för alla dem som akut behöver någon att prata med. 
Bakom hjälplinjen står staten och den distribueras av socialstyrelsen. De som kan ge råd är 
utbildade psykologer, socionomer, psykologer och psykiatrisköterskor, som har tidigare 
kompetens av att hjälpa individer som lider av psykisk ohälsa.  
 
Universitetets psykologmottagning, vilket finns på i princip alla universitet med en 
tillhörande psykologutbildning. Där kan även de som inte studerar vända sig och det kan bland 
annat erbjudas terapibehandlingar av studenter som är i slutskedet av sin utbildning. Dessa 
studenter får i sin tur understöd av handledare, som är såväl utbildade som erfarna psykologer. 
Kontakt på egen hand behövs i detta fallet då det inte finns någon remiss att få hit. Kostnaden 
brukar sällan överstiga 200 svenska kronor.   
 
Elevhälsa, som enligt lag måste finnas tillgänglig för alla elever från förskolan upp till 
gymnasiet att kunna besöka. Här går det att vända sig till sjuksköterskor, läkare, kuratorer, 
psykologer och andra specialpedagoger. Det vanligaste är dock att den första kontakten sker 
genom ett möte med sjuksköterskan.  
                                                             
41 Psykologiguiden. Få hjälp. 2015. 
http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp (Hämtad 2017-04-06) 
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Privata mottagningar, vilka finns över hela landet som ett alternativ till det statligt ägda. 
Väntetiden vid dessa mottagningar brukar variera men samtidigt vara det effektivaste sättet för 
att få hjälp. På grund av detta brukar de också vara bland de dyraste alternativen då kostnaden 
måste bekostas helt på egen hand, såvida mottagningen inte drivs av landstinget.42 

 
1177 Vårdguiden, vilket är landstingens och regionernas tjänst till allmänheten för råd om 
vård och hälsa på webb och per telefon. Det övergripande målet för 1177 Vårdguiden är att 
främja hälsa och att stärka patientens ställning och att förenkla kontakt och dialog med vården. 
De tillhandahåller e-tjänster som bl.a. gör det möjligt för patienter att kontakta personal inom 
vård och hälsa. Det tillhandahåller även faktatexter om sjukdomar, hälsa, regler och rättigheter 
samt temasidor med fakta, råd och stöd, reportage, krönikor och filmer samlade kring olika 
ämnen. Texterna är kvalitetsgranskade av experter från bl.a. hälso- och sjukvården.43 

3.7 Ångest & depression 
Ångest tar sig oftast uttryck genom en stark oro och rädsla i kroppen. Det uppstår genom 
reaktioner i nervsystemet som inte går att styra. Ångest är ett vanligt förekommande problem 
och har drabbat de flesta någon gång i livet. Symptomen ter sig i många olika former beroende 
på personen som exempelvis genom tryck över bröstet, ökad puls, magont eller yrsel. Detta kan 
variera från endast några minuter till att fortgå från och till under en längre period.44 
 
Ångestkänslan tenderar ibland att öka och kan på så vis utmynna i så kallad panikångest då 
känslan kan bestå i att det känns som att kontrollen över kroppen förloras och en panikattack 
uppstår. Medan själva attacken oftast bara varar i några sekunder brukar förloppet 
dessförinnan pågå under ett par minuter. 
 
Orsakerna till ångest kan vara många. Ibland kan det till och med vara oklart varför. Vanliga 
förklaringar brukar vara kopplade till traumatiska upplevelser och jobbiga situationer, så som 
att ha misslyckats med något viktigt eller att ha mycket att göra vilket skapar stress, som också 
är en bidragande faktor till ångesten.45  
 
Depression kan i sin tur härledas till ångesten och en övergripande förklaring är nedstämdhet 
som fortlöpt under en längre period. Fem procent av befolkningen uppges vara drabbade vilket 
gör den till en av de största folksjukdomarna. Det kan dock vara svårt att särskilja vanlig 
nedstämdhet med depression och definitionerna kan även variera. För att kunna påvisa den 
egentliga formen har det därför tagits fram flertalet “diagnoskriterier”.  
Några av dessa är: Daglig nedstämdhet, minskad glädje för alla former av aktiviteter, betydande 
viktförändringar, sömnproblem, energibrist, skuldkänslor och självmordstankar. 
 
För att kunna tillskrivas diagnosen depression behövs därför fem av dessa symptom och andra 
ha förekommit under samma tvåveckorsperiod men även ett av de två första symptomen 
behöver ha förekommit under samma period. Problemen behöver också vara så pass allvarliga 
till den grad att de begränsar ens liv både socialt och arbetsmässigt för att kunna få diagnosen. 
 

3.8 Social Marknadsföring – Social Marketing 
Social marknadsföring, eller social marketing, är en form av marknadsföring som skiljer sig 
från den mer klassiska kommersiella marknadsföringen som har syftet att gynna en betalande 

                                                             
42 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
43Vårdgivarguiden. 1177 Vårdguiden. 2017. 
http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/IT-stod-och-e-tjanster/E-tjanster-och-system-A-
O/1177/1177Vardguiden/ (Hämtad 2017-04-07) 
44 UMO. Ångest. 2017. 
http://www.umo.se/Att-ma-daligt/Angest/ (Hämtad 2017-04-14) 
45 Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
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arbetsgivare. I de enklaste termer har social marknadsföring syftet att uppnå ett särskilt “socialt 
gott” eller bidra till allmännyttan.46 
Begreppet kan förklaras närmare som en process vilken använder traditionella 
marknadsföringsprinciper och tekniker för att förändra en målgrupps beteenden, vilka kommer 
gagna samhället tillika individen.47  
Denna strategiskt inriktade vetenskapsgren förlitar sig på skapande, kommunicerande, 
leverans, och utbyte av erbjudanden som har positivt värde för individer, klienter, delägare och 
samhället i stort.  
 
Social marknadsföring blir ofta felaktigt misstaget för eller likställt med ett antal andra 
vetenskapsgrenar; ideell marknadsföring och marknadsföring i offentlig sektor, framväxande 
teorier och ramverk för beteendeförändringar; beteendeekonomi, nudge-teorin, sociala 
förändringar och samhällsbaserad social marknadsföring, och även populära PR-taktiker; 
sociala medier och cause promotion, även kallat cause marketing.48  
 
Som tidigare nämnt skiljer sig social marknadsföring från kommersiell marknadsföring då den 
senare syftar till att sälja varor eller tjänster, social marknadsföring syftar istället till att influera 
önskade beteenden. Fyra anledningar finns till att influera beteenden hos en målgrupp: (1) 
acceptera ett nytt beteende; (2) förkasta ett potentiellt oönskat beteende; (3) ändra ett aktuellt 
beteende; eller (4) överge ett gammalt oönskat beteende.   
 
Systematisk planering är en essentiell del i social marknadsföring, den ska som tidigare nämnt 
även innefatta traditionella marknadsföringsprinciper och tekniker.  
Den grundläggande principen i marknadsföring är appliceringen av en kundorientering för att 
förstå barriärer som målgrupper upplever och sedan anta det önskade beteendet och tro att de 
kan realiseras.  
Processen börjar med att inrikta sig på det sociala problem som ska åtgärdas och att utföra en 
omvärldsanalys för att etablera ett syfte och fokus för en specifik plan. En situationsanalys, eller 
SWOT, hjälper till att identifiera organisatoriska styrkor att förstärka och svagheter att 
minimera, såväl som externa möjligheter att utnyttja och hot att förbereda sig för.  
Marknadsföraren väljer sedan målgrupper de bäst kan influera. Sedan etableras tydliga 
beteendemål och målbilder som planen utvecklas till att uppnå.  
Formativ forskning bedrivs för att identifiera målgruppens barriärer, fördelar och motivatorer; 
såsom konkurrenter och andra inflytelserika aktörer. Detta inspirerar i sin tur att göra en 
positionering av det som ska marknadsföras, det som tillmötesgår målgruppens önskemål. Det 
gäller här att i rådande konkurrens positionera sig mer effektivt än sina konkurrenter. Som 
marknadsförare bör man tillämpa de verktyg som finns att tillgå, såsom de “fyra P:na”: person, 
pris, plats och PR, ibland även kallat “marknadsmixen”.  
En utvärdering etableras sedan, detta leder till att skapandet av en budget och en 
implementationsplan. När detta är implementerat så ska resultaten kontrolleras och 
utvärderas. Strategier i arbetet ändras i detta stadie om det anses behövas. 
 
Det är värt att notera att då mycket av arbetet med social marknadsföring syftar till att ändra 
individuella beteenden så finns även möjligheten att ändra beteendemönster i ett bredare 
perspektiv.  
Philip Kotler och Nancy R. Lee kallar dessa potentiella målgruppskategorier för “midstream 
audiences” (målgrupper i mittenfåran) och “upstream audiences” (målgrupper uppströms): 
 
Midstream audiences; målgrupper i mittenfåran syftar till grupper såsom: 
familjemedlemmar, vänner, grannar, arbetskollegor, vårdgivare, farmaceuter, lärare, 
samhällsledare och församlingsmedlemmar.  
 

                                                             
46 French, Jeff; Blair-Stevens, Clive; McVey, Dominic; Merrit, Rowena. Social Marketing and Public Health: Theory 
and Practice. New York: Oxford University Press, 2010. 
47 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016. 
48 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016. 
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Upstream audiences; målgrupper uppströms syftar till grupper såsom: beslutsfattare, 
företag, media, rättsväsendet, celebriteter, skoldistrikt och ideella organisationer.  
 
Kotler och Lee menar att då sociala marknadsförare fokuserar på att nå dessa 
målgruppskategorier, i synnerhet de som befinner sig uppströms, kan ett genomslag av 
kommunikationen innebära att processen förenklas för det beteende som ämnas ändras. Detta 
på grund av exempelvis ett företag, media eller en organisations inflytelserika position som 
opinionsbildare i samhället.  
 
Social marknadsföring på en individuell nivå kan även använda sig av varumärkesbyggande 
strategier. Ideella verksamheter som sett värdet i och använt sitt varumärke som huvudelement 
i sin verksamhet är exempelvis Boys & Girls Clubs of America och American Cancer Society. 
Kampanjer inom social marknadsföring som använt sig av ett varumärke är bland annat “Just 
Say No” och “The Anti-Drug”-kampanjen som den federala regeringen i USA stod för.49 

3.9 Sociala medier 
Sociala mediers framväxt har banat väg för nya sätt att kunna kommunicera. En rapport från 
januari 2017 utförd av företaget Smart Insights visar på att antalet aktiva användare av sociala 
medier sträcker sig upp emot cirka 2,8 miljarder dagliga användare där Facebook utgör den 
största marknadsandelen med sina 1870 miljoner användare.50  
Det stora användarantalet kan bland annat härledas till hur de sociala medierna kan figurera 
som agendasättare. Allt det som kan påverka, engagera, uppröra, behöva berättas eller 
förändras kan idag både spridas och få stor genomslagskraft via sociala medier. Tillsammans 
kan de på så sätt fungera som ett verktyg för att byta erfarenheter och utöka kunskapen. 
Sociala medier anses tillhöra kategorin “nya medier”. Med detta menas 
kommunikationskanaler som främst finns på internet och särskiljer sig från de mer 
traditionella kommunikationskanalerna såsom tryckt marknadsföringsmaterial, reklamskyltar 
och annonser. Sociala medier innefattas av bland annat Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, onlineforum och ibland även SMS.  
Fördelar med att använda sociala medier som social marknadsförare är att man snabbt kan 
sprida sitt budskap. Det är även möjligt att personifiera sitt budskap, skapa interaktion med sin 
målgrupp, få direkt feedback och uppmana och förstärka beteenden. Nackdelar med att 
marknadsföra genom sociala medier är att det är resurskrävande och att mediet primärt är styrt 
av målgruppen.51  
 
Etablerade organisationer kan med hjälp av de sociala medierna, som tidigare nämnts, sprida 
sitt budskap oberoende av tid och plats och det finns också möjlighet att interagera med de olika 
delarna av mediet på mer omfattande sätt.52  
Envägskommunikationen har till största delen försvunnit och det handlar istället om att kunna 
kommunicera och nå människor direkt.53 
Jason Hall, ägare och huvudstrategier hos My Local SEO’s menar i en artikel utgiven av 
tidningen Forbes att det mest förtroendeingivande sättet att marknadsföra på sociala medier är 
att skapa en personlighet eller en berättarröst till det som ska kommuniceras. Ett exempel på 
någon som utnyttjat detta är Derrick Bohn på Knives Ship Free som veckovis gör en 
livesändning på Facebook där han visar sina kunder vad som hänt sedan senaste 
uppdateringen. Att marknadsföra på sociala medier med en person som avsändare snarare än 
ett företag kan på så sätt öka personligheten i kommunikationen.54 
                                                             
49 Andreasen, R. Alan. Social Marketing in the 21st Century. Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2006. E-bok 
50 Chaffey, Dave. Digital Marketing Mega Trends 2017. 2017-04-27. 
http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/ 
(Hämtad 2017-04-16) 
51 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016. 
52 Stakston, Brit. Gilla! Dela Engagemang, Passion och Ideer Via Sociala Medier. 3 uppl. Stockholm: Idealistas 
Förlag, 2012. 
53 Solis, Brian & Breakenridge, Deirdre. Putting the Public Back Into Public Relations – How Social Media Is 
Reinventing the Ageing Business of Pr. Prentice Hall. 2009. Ebok. 
54https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/02/15/how-to-target-three-generations-with-social-
marketing-not-stereotypes/#459129f927d5 (Hämtad 2017-04-18) 



 

15 

 
För att kommunikationen ska bli effektiv behövs dock mycket finslipade.  
Ett ramverk har tagits fram av forskarna Kietzmann, Hermkens, McCarthy och Silvestre för att 
belysa sociala mediers olika byggstenar. Dessa innefattas av identitet, delning, samtal, närvaro, 
relationer, grupper och rykte. Detta eftersom att till exempel ett företag ska kunna kartlägga ett 
specifikt användarmönster inom vald kategori och sedan kunna ta det i beaktning sett till 
kommunikationen. Samtidigt som dessa byggstenar samspelar är de inte beroende av varandra 
och det är inte ett krav att alla byggstenar vägs i en social mediekanal.55  
De olika sociala medierna har strukturmässiga egenskaper som uppfyller behovet hos de 
tidigare nämnda byggstenarna i olika utsträckningar.  
Det sociala mediet Twitters begränsning till att en användare endast kan skriva 140 tecken i ett 
inlägg, eller “tweet”, är ett exempel. Detta gör att innehållet bör anpassas efter den valda 
kommunikationsplattformen.56 
 
Kortfattat kan de sju olika byggstenarna beskrivas som: 
 
Identitet; hur användarna har möjlighet att välja dela med sig av information om sig själva. 
 
Delning; hur användarna har möjlighet att utbyta och tar emot digitalt innehåll. 
 
Samtal; hur användarna har möjlighet att kommunicera med varandra. 
 
Närvaro; hur användarna har möjlighet att visa att de är aktiva (Status, plats etc.) 
 
Relationer; hur användarna har möjlighet att relatera till varandra. 
 
Grupper; hur användarna har möjlighet att skapa communitys, alltså nätgemenskaper, 
baserat på intressen och andra likheter. 
 
Rykte; hur användarna känner till ställningen hos innehållet och hos andra.57 

3.9.1 Unga och sociala medier  
En rapport från 2016, genomförd av organisationen IIS (Internetstiftelsen i Sverige), en 
oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i 
Sverige58, visar på att tre av fem internetanvändare dagligen är aktiva på sociala medier. Största 
användargruppen är personer i åldern 16–25 år där kvinnorna spenderar 12,1 timmar i veckan 
och män 9,7 timmar. 12,1 timmar i veckan, som i kvinnornas fall utgör 1 timma och 40 minuter 
per dag eller cirka 10 procent av deras vakna tid.  
Detta jämfört med snittet av alla åldrar där kvinnor spenderar 7,8 timmar i veckan och män 6,3 
timmar. 
 
De sociala nätverk som används mest oberoende av kön och ålder i Sverige är Facebook och 
Instagram. Inom åldersgruppen 16–25 år är likaså Facebook det populäraste mediet där 94 
procent av åldersgruppen använder det, på andra plats hamnar Snapchat med 75 procent och 
sedan Instagram på tredje plats där användarantalet är 71 procent av åldersgruppen.  
Av personer som är 16–25 år i Sverige har alltså 94 procent någon gång använt Facebook, 
jämfört med snittet för hela befolkningen där 71 procent någon gång använt just det sociala 
mediet. 

                                                             
55 Kietzmann et al. The seven functional blocks of social media, 2011. 
https://pdfs.semanticscholar.org/44bf/851ffd5c6ae9f74c2707c688e885dbc42462.pdf (Hämtad 2017-04-16) 
56 http://www.business2community.com/social-media/7-building-blocks-social-media-
0994591#OEr6PKPQmIea55fX.97 (Hämtad 2017-04-16) 
57 Kietzmann et al. The seven functional blocks of social media, 2011. 
https://pdfs.semanticscholar.org/44bf/851ffd5c6ae9f74c2707c688e885dbc42462.pdf (Hämtad 2017-04-16) / 
http://www.business2community.com/social-media/7-building-blocks-social-media-
0994591#OEr6PKPQmIea55fX.97 (Hämtad 2017-04-16) 
58 Internetstiftelsen i Sverige. Om ISS. 2017. 
https://www.iis.se/om/ (Hämtad 2017-04-11) 
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Andelen procent dagliga användare är också störst inom denna åldersgrupp med 78 procent 
medan rikssnittet för hela befolkningen är 52 procent.  
Undersökningen pekar också på att ungdomar inom åldersgruppen 16–25 år finner Facebook 
som en betydelsefullare källa än traditionella medier som TV, radio och dagstidningar när det 
kommer till lokal nyhetsrapportering och allmän information.59 

3.9.2 Myndigheters användning av sociala medier 
I en publikation utgiven av E-delegationen (vilket var ett regeringsuppdrag mellan åren 2009–
201560) finns regler, även riktlinjer, för hur statliga myndigheter i Sverige bör arbeta med 
sociala medier. Dokumentet har namnet “Riktlinjer för myndigheters användning av sociala 
medier”. Riktlinjerna är vägledande och de riktar sig formellt till statliga myndigheter men kan 
även tillämpas av kommuner och landsting. E-delegationen nämner i dessa regler vikten av att 
välja mål och syfte, detta syftar till att myndigheten bör utgå från verksamhetskrav och uppdrag 
vid valet av socialt medium. Det är väsentligt att gå igenom vilket sätt sociala medier kan bidra 
till att nå myndighetens mål och möta användarnas förväntningar och behov. Syftet med de 
valda sociala medierna bör också identifieras. En fråga myndigheten bör ställa sig inför valet av 
socialt medium är om syftet är att skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper. 61 

3.9.3 Strategier gällande myndigheters användning av sociala medier 
Ines Mergel har forskat hur den offentliga sektorn i USA använder sig av sociala medier och 
tagit fram tre betydande tillvägagångssätt som de kan användas för. Dessa går ut på att 
framhäva transparens, delaktighet och samverkan. För att uppnå dessa mål kan tre olika 
strategier vidtas. Den första utav dessa kallas Push. Strategin fungerar som 
envägskommunikation för att få ut ett meddelande till en annan källa, exempelvis genom att 
publicera ett pressmeddelande på Twitter eller Facebook. Pull kallas den andra strategin och 
utgår från att härleda besökare tillbaka till myndighetens webbplats för att där ta del av 
informationen. Detta görs för att inte förlora kontrollen av informationen som sprids på sociala 
medier, då källan alltid hänvisas till. Tvåvägskommunikation eftersträvas där interaktionen kan 
bestå av kommentarer till inlägg på Facebooks och så kallade “retweets”, vilket är delningar av 
inlägg på Twitter. Den tredje strategin kallas Nätverksstrategin. Strategin används i syfte att 
öka interaktionen så mycket som möjligt. Inte enbart genom att sända ut sitt budskap utan och 
vara uppmärksam och aktiv i de medier där relevanta ämnen diskuteras för den specifika 
myndigheten.62 

                                                             
59 Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. 2016.  
http://www.soi2016.se/sociala-medier/ (Hämtad 2017-04-15) 
60 Esam. Om Esam. 2017. http://www.esamverka.se/om-esam.html (Hämtad 2017-04-11) 
61 Esam. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. 2010. 
http://www.esamverka.se/download/18.7e784787153f0f33aa51c81d/1464273265830/Riktlinjer+f%C3%B6r+myndig
heters+anv%C3%A4ndning+av+sociala+medier+1.0.pdf (Hämtad 2017-04-13) 
62 Mergel, Ines. Gov 2.0 Revisited: Social Media Strategies in the Public Sector. PA Times. vol. 33 no. 5 (2010): 7. 
http://faculty.maxwell.syr.edu/iamergel/files/Summer2010LR.pdf (Hämtad 2017-04-13) 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 
 
I denna del sammanfattas de genomförda intervjuerna med respektive landstings-
/regionsrepresentant. Intervjuerna genomfördes via telefon och frågorna var utformade på 
förhand baserat på vårt teoretiska ramverk (Se bilaga 1). Här presenteras också granskningen 
av respektive landstings användning av sociala medier för att underbygga det som framgått i 
intervjuerna. 
 

4.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

4.1.1 Intervju med personal inom Region Skåne 
Den första intervjun som genomfördes hölls med en person som jobbar som 
divisionskommunikatör för psykiatrin i Region Skåne. Där sköter hon den psykiatriska vårdens 
kommunikationen utåt sett både för att upplysa men också för att attrahera medarbetare till 
psykiatrin i Region Skåne.  
 
Första frågan ställdes med syftet att utforska om psykiatrin i Region Skåne hade genomfört 
någon typ av informerande kampanj inom området psykisk ohälsa under de senaste åren, och 
då med fokus på åldersgruppen 16–25 år. Detta var något som de inte hade gjort. Däremot har 
kommunikationen förekommit frekvent främst på Facebook då Region Skåne som avsändare 
har bjudit in till föreläsningar om psykisk ohälsa. hon berättade vidare att varje år i oktober 
arrangeras Skåneveckan för psykisk hälsa där det även förekommer föreläsningar i ämnet och 
där psykiatrin i Region Skåne står bakom. 
Genomslagskraften för dessa föreläsningar är också något som var delvis oklar då det inte finns 
några siffror på hur många som nåddes under senaste föreläsningstillfällena. Däremot, den som 
var dessförinnan nådde cirka 50 000 personer. Där hade Region Skåne räknat med att cirka 25 
personer skulle dyka upp under varje föreläsning vilket istället blev 100 stycken. Anledningen 
till detta var att dessa föreläsningar fick ett stort genomslag på Facebook eftersom att de delades 
frekvent, enligt henne. 
 
Andra frågan ställdes med syftet att få svar på vilka kommunikationskanaler psykiatrin i Region 
Skåne använt sig av för kommunikation med målgruppen 16–25 år. hon förklarade då att 
förutom Facebook som tidigare nämnts har de också arbetat en hel del med Twitter men också 
genom broschyrer, men då främst till en yngre målgrupp (16–18 år). Den främsta anledningen 
till användningen av Facebook och Twitter som kommunikationsplattform menade hon var för 
att det är ett snabbt sätt att sprida information på, genom att länka till sina instanser i det som 
publiceras. 
 
På frågan huruvida de arbetat med strategier kopplat till deras kommunikation i sociala medier 
berättade hon att de främst baserar sin strategi på att kunna nå ut till olika målgrupper. I 
Twitters fall har det fungerat som kommunikation för att kunna attrahera nya medarbetare 
inom psykiatrin i Region Skånes instanser, dock har det skett en sidoeffekt av att många av 
regionens patientgrupper, och brukarföreningar hör av sig och fört en dialog angående det som 
har publicerats.  
Gällande kommunikationen på Facebook har hon märkt av att den valda målgruppen 
“ungdomar” inte vart så mottaglig för kommunikation, istället har informationen nått föräldrar, 
lärare och andra vuxna människor vilket har gjort att de anpassat sin målgrupp till 20–29 år 
istället, som visat sig ha haft större intresse för det som publicerats. 
 
Facebook är enligt hon den sociala medieplattform som fungerat bäst att kommunicera genom. 
Anledningen till det är att kommunikationen har blivit mer aktiv med de som är på Facebook 
än de som till exempel använder Twitter. Bland de kommunikationskanaler som psykiatrin i 
Region Skåne vill arbeta mer med nämns framför allt Instagram, men i det fallet handlar det 
mer om att kunna visa upp hur det är att jobba inom Skånes psykiatri snarare än att sprida 
hjälpande information. Däremot använder de sig av “Blå appen”, vilket är en mobilapplikation 
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och fungerar som ett verktyg för BUP som finns i syfte att hjälpa patienter att tala om hur de 
mår. På så vis blir det som en “termometer för måendet”. Denna applikation är något som det 
tros mycket på eftersom att det är ett nytt sätt att kunna kommunicera med ungdomar som 
lider av psykisk ohälsa. Detta då kontakten kan ske mer flexibelt eftersom det inte behöver 
hållas några fysiska möten, såvida det inte anses krävas. 
 
Målgruppsanpassning är något som det jobbas med menar hon, speciellt på BUP i Region 
Skånes facebooksida. Trots att det oftast tar genvägen via föräldrar och lärare är informationens 
syfte att upplysa barn och mycket har pekat på att det effektivaste sättet är att 
kommunikationen går via föräldrarna. 
 
När det kommer till ytterligare kampanjer har det främst genomförts riktade kampanjer till 
barn och unga i form av “första linjen” och den tillhörande telefonrådgivningen “en väg in”. I 
vanliga fall har det varit primärvården som tagit hand om lättare psykisk ohälsa men för barn 
och unga i åldrarna 16–18 år är det BUP som övertagit ansvaret och därav har 
kommunikationen administreras av Region Skåne. Målet med dessa kampanjer har varit att 
patienterna ska veta vart de ska vända sig, vilket hon menar att de uppnått. 
 
Hur budgetfördelningen såg ut var också något som vi ville få svar på i vår intervju. Det framgick 
att budgeten som läggs på kommunikationen är relativt liten för psykiatrin i Region Skåne. 
Anledningen till detta menade hon var främst för att Facebook och Twitter inte är några dyra 
kommunikationsvägar. Däremot är det resurskrävande i arbetstimmar mätt. På grund av detta 
har det utökats med ytterligare en kommunikatör från och med 1: a maj år 2017 inom psykiatrin 
i Region Skåne, berättade hon. I nuläget finns fyra stycken kommunikatörer på 3000 
medarbetare fördelat på 130 enheter. Det finns dock centrala resurser att tillgå för att 
underlätta för kommunikatörerna då det kan bli väldigt krävande för dessa i deras arbete. 
 
Sedan hösten 2016 har psykiatrin i Region Skåne även ändrat arbetssätt genom att dedikera en 
kommunikatör till de olika verksamhetsområdena inom psykiatrin. Dessförinnan var det tre 
kommunikatörer som skötte sju stycken verksamhetsområden. Nu har verksamhetsområden 
istället delats upp betydligt mer och kommunikatörerna sitter ute i verksamheterna och arbetar. 
Dessutom pressas cheferna allt mer så att de därmed fått upp ögonen för hur effektiv 
kommunikationen kan vara, vilket då till exempel gett upphov till att en ytterligare 
kommunikatörstjänst tillsatts. Innan dess var det svårt för de andra kommunikatörerna att 
hinna med allt, menar hon. 
 
Av den budgeten som läggs på kommunikation, vilket hon inte kan ge några siffror på, läggs 
mycket av den på målgruppen 16–25 år då det distribueras av BUP. Mycket går också till 
Mariamottagningarna, vilket innefattas av just 16–25 åringar, som nyligen öppnat i både 
Kristianstad och Lund.  
 
På frågan huruvida kommunikationen särskiljer begreppet psykisk ohälsa eller inte menar hon 
att de gör precis det. I Facebooks fall kan kommunikationen exempelvis vara riktad mot enbart 
depression, ångest eller ätstörningar. Anledningen till detta är enligt hon att det finns olika 
intresseområden, då föräldrar till ett barn eller ungdom med ätstörningar inte vill läsa om 
depression i sammanhanget. 
 
Sista frågan ställdes med syfte att se vilka svårigheter som kan uppstå genom kommunikation 
gällande området psykisk ohälsa och om det finns några fördomar att ha i åtanke. Där menade 
hon att psykiatrin i sig är ett stigma som är svårt att överbrygga. Sett till det interna finns dock 
inga konkreta svårigheter utan det handlar snarare om mottagarens vilja att ta del av 
informationen. 
 
Det positiva är att öppenheten för psykisk ohälsa håller på att bli bättre. En stor anledning till 
det är att många kändisar gått ut och berättat om sina besvär, menar hon. Detta har utnyttjats 
genom att det bjudits in både idrottare och skådespelare till Skåneveckan för psykisk ohälsa, 
just för att det leder till en mindre stigmatisering när kändisar berättar att de mått dåligt, haft 
ätstörningar eller varit deprimerade. På så sätt ger det en styrka i föreläsningen, att en offentlig 
person som det lättare går att relatera till inkluderas. 
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4.1.2 Intervju med personal inom Landstinget Västernorrland 
Efter att ha kontaktat Landstinget Västernorrland skedde en vidarekoppling till en person som 
jobbar på kommunikationsavdelningen inom landstinget. I detta fall ställdes inga av de 
förberedda intervjufrågorna då hon snabbt konstaterade att deras arbete kring psykisk ohälsa 
inte var så pass omfattande i bemärkelsen att de därför inte har någon genomarbetad strategi 
kring hur de jobbar med detta. Istället arbetar de genom Vårdguiden 1117 för att sprida 
information om var det finns möjlighet att vända sig i länet för hjälp.   
 
Hon berättade vidare att landstinget driver ett facebooksida som enda kommunikationskanal 
på sociala medier där de hänvisar till Vårdguiden när det gäller all information inom området 
psykisk ohälsa. Ytterligare kunde inte hon svara på huruvida separata ungdomsmottagningar i 
Västernorrlands län kommunicerar individuellt eller inte. 
    

4.1.3 Intervju med personal inom Landstinget i Kalmar Län  
Intervjun genomfördes med Simon en kommunikatör inom psykiatrin i Landstinget i Kalmar 
Län. Han konstaterade direkt att informerande kommunikation av psykisk ohälsa förekom 
väldigt lite och att det är allvarligare psykiska problem som de jobbar med.  
Han förklarade vidare att det dock finns ett arbete mellan Kalmar Läns olika instanser där 
psykisk ohälsa är inkluderat. Han tillade även att de har så kallade hälsoinspiratörer som verkar 
inom länets olika förvaltningar som till exempel hälso- och sjukvårdsförvaltningen där syftet är 
att inspirera medarbetarna till att se om sin hälsa. Psykiatrimottagningarna riktar sig också mot 
patientgrupper. 
Utöver han finns även en liknande kommunikatör inom primärvården. Dock finns ingen 
kommunikation specifikt för psykiatrin utan detta inkluderas bland all annan kommunikation, 
enligt han.  
 
På första huvudfrågan huruvida Landstinget i Kalmars Län genomfört någon kampanj med 
fokus på psykisk ohälsa i åldersgruppen 16–25 år inom de närmsta åren svarade han att så inte 
var fallet. Länet har inte heller någon specifik kommunikationskanal som de vänder sig till 
gällande denna målgrupp och skulle detta varit fallet ansåg han att de inte hade använt sig av 
den målgruppsavgränsning som innefattas i vårt arbete utan istället gjort en större 
gränsdragning mellan ungdom och vuxen.  
 
Det finns heller inga utstakade målgrupper utan det handlar snarare om att nå allmänheten i 
stort. Dessa nås genom att besöka mässor emellanåt och att bjuda in press för att se 
verksamheten. På så vis kan allmänheten få en bild av hur verksamheten arbetar, menar han. 
De som behöver psykiatrisk vård nås ändå. Syftet med kommunikationen är framför allt att få 
ut en bild av landstinget som helhet och att informationen utåt blir del av helheten. 
 
När det kommer till budgetfrågan finns ingen generell siffra, förklarar han, utan det är hans 
lönepost som omfattas av kommunikationsposten. Övrig marknadsföring läggs under övriga 
kostnader. Detta svar framgick via ett kompletterande mail. 
 
På frågan om de särskiljer begreppet psykisk ohälsa i kommunikationen kunde inget konkret 
svar ges. 
 
Vidare framgick att det anordnas ett evenemang årligen som går genom hela länet med namnet 
Psykiatridagarna. Där anordnas föreläsningar och psykiatrin inom länet har informationsbord 
bland annat. Genom detta initiativ arbetas det med att försöka bekämpa stigmatisering kring 
begreppet psykisk ohälsa, vilket i princip svarar på frågan huruvida det finns svårigheter att 
kommunicera i området psykisk ohälsa. Han berättar att hans roll i projektet är att bedriva 
planeringsarbetet och sedan gällande marknadsföringen i form av t.ex. annonser. När det 
kommer till användningen av sociala medier sprids det information både på Facebook och 
Instagram inför evenemanget men mestadels på landstingets egna hemsida och annonser på 
hälsocentraler och sjukhus. Sedan är även brukarföreningar med och arrangerar och de har i 
sin tur grupper och kontaktnät. 
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4.1.4 Intervju med personal inom Region Gotland 
Intervjun hölls med en person som arbetar som strateg inom folkhälsa i Region Gotland. hon 
är noga med att poängtera det faktum att hon inte arbetar som kommunikatör utan som strateg 
men att hon ändå anser sig som lämplig intervjuperson till studien, vilket noterades och togs i 
beaktning. Detta med argumentet att hon arbetar med att öka kunskapen hos befolkningen om 
psykisk hälsa och psykisk ohälsa samt att minska stigmatiseringen kring detta. Hon vill även 
poängtera att Region Gotland skiljer sig från ett landsting då det fungerar som en region, detta 
är varken en kommun eller landsting i klassisk bemärkelse. Befolkningen är relativt liten på 
Gotland jämfört med andra regioner och landsting och består av ca 58 000 invånare.  
 
På första frågan om Region Gotland skapat en kampanj med fokus på psykisk ohälsa och 
målgruppen personer 16–25 år inom de närmsta åren svarar hon att de genomfört en kampanj 
men att den var riktad till befolkningen i stort och inte enbart målgruppen frågan behandlar. 
Kampanjen hade inget specifikt namn och inföll mellan 10:e september år 2016 till 10:e 
december samma år. Den 10:e september är även den Suicidpreventiva dagen på Gotland och 
det är även anledningen till att kampanjen hade sitt startdatum då. På förmiddagen den dagen 
stod hon tillsammans med ett tjugotal kollegor inom regionen och representanter externa 
organisationer på Östercentrum i Visby, Gotland, för att informera invånarna om psykisk 
ohälsa och med detta dela ut ett programblad med namnet “Gotland förebygger självmord”. 
Programbladet innehöll myter om självmord och information om föreläsningar som skulle 
hållas fram till slutdatumet den 10:e december. Läsaren av programbladet blev även hänvisad 
till kampanjens sida på regionens webbplats. Slutdatumet inföll samma dag som Lucialoppet 
hölls i Visby, Lucialoppet är ett motionslopp för löpare och öppet för allmänheten att delta i och 
år 2016 arrangerades det med syftet att uppmärksamma psykisk ohälsa.  
 
hon uppskattar att hon och hennes kollegor nått ca 200 personer genom att vara närvarande 
på Östercentrum i Visby under kampanjens första dag. Internt inom regionen skickade hon 
inför kampanjen email och broschyrer till alla som där innehar chefsposition, vilket hon 
estimerar till 300 personer. På föreläsningarna som hölls under kampanjen uppskattades 
besökarantalet vara från 20 personer upp till 150 personer per föreläsning, vilket enligt hon 
visade på intresse hos befolkningen. Hon menar att Facebook varit den enda sociala 
mediekanalen som använts för att sprida information om kampanjen, där har programpunkter 
på deras kampanjsida på regionens webbplats länkats till via Region Gotlands officiella 
facebooksida. Förutom detta har annonsering om kampanjen skett i lokaltidningar verksamma 
inom regionen.  
 
På frågan om vilka kommunikationskanaler som används för att kommunicera hjälp vid psykisk 
ohälsa till ungdomar och unga vuxna menar hon att det inte finns några specifika för 
målgruppen frågan behandlar. Hon pekar ut lokala medier såsom radio och nyhetstidningar 
som viktiga kanaler. Hon anser att Region Gotland haft bra dialog med dessa medier och menar 
att de två lokala nyhetstidningarna, en webbtidning och en radiostation med räckvidden 58 000 
personer är att uppfattas som mycket. Hon menar även att medierna varit aktiva med att 
rapportera om psykisk ohälsa.  
 
På frågan om vilka kommunikationskanaler hon skulle vilja att det satsas mer på svarar hon 
med utgångspunkten i studiens målgrupp personer i åldern 16–25 att sociala medier hade varit 
något som skulle kunna arbetas mer med. Hon menar att om kampanjen hösten 2016 hade haft 
en tydlig målgrupp och riktat sig mot unga personer så kanske detta dessutom övervägts att 
vara en god strategi. Hon poängterar även att ungdomsmottagningarna och fritidsgårdarna 
inom regionen är aktiva på Facebook och eftersom de riktar sig till den yngre delen av 
målgruppen 16–25 år hade dessa kanaler kunnat användas.  
 
På frågan om hur budgeten för kommunikation av det slag som tagits upp i intervjun ser ut, om 
den kan anses som stor eller liten, svarar hon att det inte finns en tydlig budget för detta. Hon 
poängterar att det finns en kommunikatör för hälsa och sjukvård inom det som anses vara 
landstingsdelen av Region Gotland.  
 
På frågan om Region Gotland särskiljer innebörden av begreppet psykisk ohälsa i 
kommunikation, t.ex. skiljer på ångest och depression, så svarar hon att hon anser att de 
generellt arbetar med psykisk ohälsa som ett brett begrepp. Något som står ut i mängden är 
regionens satsning på suicidprevention, alltså förebyggande av självmord. hon ser dock 
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indikationer på, genom interna diskussioner, att ångest och depression skulle kunna var temat 
på framtida kampanjer inom regionen.  
 
På frågan om det finns några problem att ha i åtanke när man kommunicerar inom området 
psykisk ohälsa svarar hon att hon har en rädsla för att genom sådan kommunikation skapa 
myter kring psykisk ohälsa, men att hon personligen inte har några svårigheter att 
kommunicera i ämnet. Hon menar att det krävs av personer som ansvarar för att sprida 
information om psykisk ohälsa att akta sig för att formulera sig på ett sätt som skapar eller 
bidrar till att sprida myter om ämnet och därmed öka stigmatiseringen. Vidare förklarar hon 
en egen teori kring det begränsade användandet av sociala medier i frågor inom psykisk ohälsa 
som självmord inom Region Gotland. Hon misstänker att rädslan för att formulera sig på ett 
sätt som ökar stigmatiseringen och risken för att kränka exempelvis anhöriga till personer som 
begått självmord kan vara en anledning till att detta inte använts mer i regionens 
kommunikation. Hon misstänker även att många är rädda att prata med andra personer om 
psykisk ohälsa, även om de gärna vill. 
 

4.1.5 Intervju med personal inom Landstinget Blekinge 
Intervjun genomfördes med en person verksam som kommunikatör inom psykiatri och 
habilitering vid Landstinget Blekinge. 
  
På första frågan gällande huruvida landstinget i Blekinge har genomfört någon kampanj med 
fokus på psykisk ohälsa inom de närmaste åren till målgruppen 16–25 år berättade hon att så 
inte var fallet. Däremot har de genomförts en satsning där landstinget har fått pengar från 
staten för att arbeta med psykisk ohälsa hos barn, denna satsningen har sedan förekommit på 
1177 Vårdguiden där Blekinge har sin egen sida men också UMO (Ungdomsmottagningen på 
nätet). Nu har en liknande satsning ägt rum förklarade hon och i detta fallet håller det på att 
diskuteras hur detta ska disponeras. I nuläget finns inte speciellt mycket information till vuxna 
när det kommer till psykisk ohälsa vilket gör att de ska överväga att lägga satsningen på denna 
målgruppen istället inför den nuvarande satsningen.  
 
Vidare förklarade hon att huvuddelen av kommunikationen koncentreras gentemot 1177 
Vårdguiden, vilket är det som kommuniceras genom de sociala medierna och då facebook. I 
övrigt fick vi också höra att det har genomförts en psykiatrivecka i Blekinge för att belysa 
problemet men detta har inte marknadsförts något nämnvärt på facebook. 
 
På följdfrågan huruvida sociala medier är något som Landstinget vill satsa mer på svarade hon 
att under det kommande projektet som den nya satsningen innebär har behov gåtts igenom där 
de nu håller på att diskuteras hur sociala medier som behov bör prioriteras eller inte. 
Anledningen till att detta behovet finns är för att de ser att det är på sociala medier som barn 
och unga men också vuxna är mest aktiva och det då gäller att vara verksam i de kanalerna. Inga 
mätningar eller statistiska åtaganden sker dock i nuläget. 
 
Om det fanns några särskilda målgrupper som det valts att rikta in sig på när det kommer till 
kommunikation var detta något som hon trodde förekom men inom området psykisk ohälsa var 
hon dock osäker och skulle återkomma om ärendet, detsamma gällde budgetfrågan. Genom 
återkoppling fick vi svaret att målgruppsanpassningar genomförts men med fokus på Blekinges 
generella befolkning. Målgrupper ringas dock in mer specifikt kopplat till olika insatser, 
aktiviteter och kanaler beroende på frågans karaktär och önskad effekt av en 
kommunikationsinsats. Vidare fick vi också förklarat att ingen specifik budget läggs på 
kommunikation av psykisk hälsa/ohälsa. 
 
Hon menade också att landstinget ser värde i att lägga resurser i kommunikation ut mot 
samhället när det kommer till psykisk ohälsa då de har noterat att det är dåligt med information 
om ämnet. Däremot förklarade hon att landstinget vänder på begreppet och pratar mer om 
psykisk hälsa. Framförallt för att innefatta hela målgruppen, hela befolkningen inom 
landstinget och inte bara de som är psykiskt sjuka. På så sätt blir det en annan inriktning. 
Eftersom att de arbetar på detta sättet särskiljs inte begreppet psykisk ohälsa utan det ska 
istället vara lika naturligt att vara psykiskt sjuk som att vara somatiskt sjuk. Men bara för att 
begreppet psykisk hälsa innefattas i marknadsföringen behöver det ändå vara sakligt och 
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avdramatiserat och inte en “skojig” reklamkampanj så det finns en benägenhet hos den 
drabbade att söka hjälp. 
 
Till sist frågade vi om det fanns några svårigheter att kommunicera inom området psykisk 
hälsa. Där förklarade hon att mycket handlar om avdramatisering vilket de försöker bearbeta 
genom att vända på begreppet till psykisk hälsa istället.  
 
Sedan finns det många ingångar till behandling, huruvida vilken nivå gällande hur dåligt 
personen i fråga mår. Därför är det viktigt att kommunicera ut på rätt sätt så att patienten 
vänder sig till rätt vårdställe och inte känner sig rundskickad, då det kan finnas en svaghet. Till 
exempel genom att använda sig av rätt formuleringar kan detta förebyggas. Det kan vara svårt 
för en person som tar sin första kontakt vid sjukdom att veta var den ska vända sig. 

4.1.6 Intervju med personal inom Västra Götalandsregionen  
Intervjun hölls med en person som arbetar som regionutvecklare inom enheten KPH; 
Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen. KPH jobbar regionalt gentemot all 
psykiatrisk verksamhet i form av allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin, barn och 
ungdomspsykiatrin men även mot cirka 200 vårdcentraler inom primärvården. 
 
På första frågan om Västra Götalandsregionen skapat en kampanj med fokus på psykisk ohälsa 
och målgruppen personer 16–25 år inom de närmsta åren svarar hon att en pågående kampanj 
med namnet “Steg för livet” är en sådan. Den hade sitt startdatum 5:e september år 2016 och 
slutdatumet infaller i samband med den nationella suicidpreventiva konferensen som hålls den 
12-13:e september år 2017. Kampanjen är enligt hon ett politiskt initiativ i samarbete med 
enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa tillsammans med SPIV (Suicidprevention i Väst) med 
syftet att utbilda allmänheten hur man kan stötta närstående som mår dåligt och/eller har 
självmordstankar. Inför lanseringen av kampanjen skapades en webbplats, en film och 
dessutom anordnades utbildningsaktiviteter. På webbplatsen finns det fördjupat material om 
ämnet i form av längre intervjuer med personer med erfarenhet av suicidalitet, samtalsmaterial 
som riktar sig till skolor men också information om utbildningar som finns nationellt. 
Kampanjen skulle innefatta flertalet målgrupper, detta gjordes genom att rikta sig till föräldrar 
i 40–50 års ålder, på vis kunde de sprida vidare informationen till sina barn i målgruppen 16–
25 år men också till sina respektive föräldrar och då även kunna nå ut till en äldre generation.  
 
Kampanjen har fått bra genomslag då den är välkänd både hos allmänheten och professionen 
menar hon. Efter fem dygn hade filmen fått cirka 214 000 visningar och 1000 delningar på 
facebook. På Youtube var antalet 4500 visningar vid samma tidpunkt och på Instagram cirka 
23 000. På hemsidan var det uppemot 7000 visningar efter att filmen publicerades där den 5 
september, 2016. 
 
Med utgångspunkt i den sucidpreventiva kampanjen lades störst tonvikt på webben.  Både 
länken till hemsidan och filmen lades ut på alla sjukvårdsförvaltningars hemsidor. Sedan vidare 
till de sociala medierna, i form av Facebook, Instagram och Youtube. Lanseringen skedde 
strategiskt i anslutning till den suicidpreventiva dagen 10:e September, där filmen användes i 
föreläsningssyfte på de olika sjukhusförvaltningarna. 
 
Huruvida filmen gett upphov till fler sökande till vården är inget hon kan svara på. Istället 
handlar det om att få allmänheten att förstå att detta är något som går att kommunicera om att 
det finns hjälp att få om man mår dåligt. I övrigt finns inga generella strategier, förutom det 
fokus tillhörande den aktuella kampanjen. 
Kampanjen utgick efter målgrupper utvecklar hon. Tanken var att vara så bred som möjligt i de 
sociala medierna (Facebook, Instagram, Youtube) eftersom att de utgick från att det är där 
bland annat målgruppen 16–25 år letar material. Filmen gjordes utifrån att projektgruppen 
tyckte den skulle uppfattas som berörande.  
Med genomslagskraften i åtanke menar hon att Facebook är det sociala mediet som fungerat 
bäst. Sedan har KPH även en facebookgrupp med cirka 350 följare där det läggs ut olika 
information, föreläsningar och upplyser om vad som är på gång inom psykiatrins fält. 
 
På frågan huruvida det finns övriga målgruppsanpassningar berättar hon att så inte är fallet, de 
arbetar med sin egen webbplats, webbplatsen för Steg för livet och facebooksidan och tycker att 
de syns. Utifrån egna webbplatsen sprids information till andra av regionens hemsidor. Mycket 
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av kommunikationen hänvisar också till 1177 Vårdguiden, då allmänheten oavsett egentlig 
målgrupp behöver ha hjälp på något vis. På Vårdguiden finns oerhört mycket information om 
ångest, depression med mera. 
 
I fallet med Steg för Livet-kampanjen ville målgruppen 16–25 år nås av naturliga skäl eftersom 
att man inte riktigt kan se att suicidaliteten har minskat förklarar hon. Därför var det ett fokus 
att hitta de medier där ungdomar använder sig av. 
Strategin i arbetet utgår från att se vilka kommunikationskanaler som skulle gagna KPH mest. 
Runt omkring den 4:e April gjordes en jättestor omorganisation av de externa sidorna i Västra 
Götalands Regionen, och lade då till vårdgivarwebben att kunna klicka sig fram till, där alla 
aktörer som jobbar inom regionen kan nås. Även “mobil-först” perspektivet var i fokus när 
sidorna gjordes om. Det skulle alltid också finnas ett användarfokus, det skulle inte behöva 
googlas på problem. Ett tredje fokusområde var också att det skulle vara en ständig 
innehållsprocess, med en konsekvent struktur. 
 
Hon berättar vidare att de inte direkt har någon budget, men gällande kampanjen Steg för livet 
satsades omkring 1 miljon, vilket steg något ytterligare. Orsaken till det var för att filmens 
omkostnader steg och evenemang runt om i form av mingel skulle genomföras. Jämfört med 
andra kampanjer och liknande menar hon att det är en stor satsning. Genom att satsa i mitten 
kunde alla de valda målgrupperna nås, och gjorde att alla dessa innefattas i den tilltänkta 
budgeten. 
 
På frågan huruvida hon tror att regionen ser värdet i att lägga resurser i detta området svarar 
hon att så är fallet. hon utvecklar och säger att det kommer att bli sådana här kampanjer och 
att Ett steg för livet har varit jätteviktigt. 
 
Att särskilja begreppet psykisk ohälsa menar hon är komplext eftersom att det är ett 
mångfacetterat begrepp. Det finns allt från måttlig psykisk ohälsa, i form av stress till mer akut 
psykisk ohälsa. Eftersom att det är såhär behöver kommunikationen nå ut till hela spannet. 
Statistiken kan också vara missvisande säger hon, till exempel när det påstås att den psykiska 
ohälsan har ökat. Den akutpsykiatriska ohälsan är mer konstant, likaså depressioner. Den 
inkluderar allt från att tillfälligt må dåligt till att behöva adekvat hjälp, antingen genom 
terapiformer plus olika psykofarmaka. 
 
På sista frågan huruvida hon ser svårigheter i att kommunicera inom området psykisk ohälsa 
menar hon att det helt klart är så. Det finns dock förändring i samhället menar hon och det 
finns en benägenhet att tala om sin psykiska hälsa och att man går hos en psykoterapeut. Men 
stigmatiseringen finns fortfarande kvar även om det nu är år 2017. Det mest centrala i det här 
förklarar hon är att kommunikationen måste stå för det hoppfulla och att det finns hjälp att få, 
även om barn och ungdomar är mer mottagliga behövs ett hoppfullt budskap. 
 

4.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Analysen är avgränsad till att undersöka tidsspannet 31 april 2016 till 31 april 2017. 

4.2.1 Kvantitativ innehållsanalys av Region Skånes sociala medier 
Region Skåne har huvudsakligen ett facebook- respektive twitterkonto. Psykiatrin i Skåne 
däremot har endast ett twitterkonto men finns inte på Facebook. Vidare har BUP i Region Skåne 
ett facebookkonto men finns inte på Twitter. 
 
Region Skåne har på sitt facebookkonto publicerat 196 inlägg under det senaste året och 
inläggsfrevensen ligger på ungefär ett varannan dag. 2 av dessa inlägg handlar om psykisk 
ohälsa i informerande bemärkelse. Det ena behandlar statistik kring psykiskt välmående hos 
ungdomar i regionen medan det andra delar ett inlägg från BUP:s facebooksida där de upplyser 
om Världsdagen för psykisk hälsa.  

4.2.2 Kvantitativ innehållsanalys av Landstinget i Kalmar Läns sociala medier 
Landstinget i Kalmar Län har ett facebook- respektive twitterkonto. 
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Kalmar län har på Facebook publicerat 241 inlägg under det senaste året och inläggsfrekvensen 
ligger på ungefär varannan dag medan det också förekommer flera inlägg per dag. De har i 
nuläget 2517 facebookanvändare som gillar sidan. 13 av dessa inlägg belyser psykisk ohälsa.  

4.2.3 Kvantitativ innehållsanalys av Landstinget Västernorrlands sociala medier 
Landstinget Västernorrland använder sig av ett facebookkonto.  
 
Under det senaste året har 110 inlägg publicerats. Inget av dessa inlägg belyser psykisk ohälsa. 
Inläggsfrekvensen ligger på ungefär ett nytt inlägg var tredje/fjärde dag. 

4.2.4 Kvantitativ innehållsanalys av Region Gotlands sociala medier 
Region Gotland använder sig av ett facebookkonto.  
 
Under det senaste året har 415 inlägg publicerats på regionens facebooksida. 7 inlägg av dessa 
har belyst psykisk ohälsa. Inläggsfrekvensen på sidan är ett till två nya inlägg per dag men det 
förekommer även dagar då fler inlägg publiceras. 

4.2.5 Kvantitativ innehållsanalys av Landstinget Blekinges sociala medier 
Landstinget Blekinge använder sig av ett facebook- respektive twitterkonto. 
 
Under det senaste året har 199 inlägg publiceras på landstingets facebooksida. 9 inlägg av dessa 
har belyst psykisk ohälsa, främst i form av inbjudningar till föräldrar kopplade till barn och 
ungdomars hälsa. Inläggsfrekvensen ligger på ungefär ett nytt inlägg minst varannan dag. 

4.2.6 Kvantitativ innehållsanalys av Västra Götalandsregionens sociala medier 
Västra Götalandsregionen använder sig av ett facebook- respektive twitterkonto. 
 
Under det senaste året har 198 inlägg publicerats på regionens facebooksida. 6 inlägg av dessa 
har tagit upp psykisk ohälsa, främst i form av upplysning till 1177 vårdguiden. Inläggen 
publiceras oftast med 2–3 dagars mellanrum. 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på utvalda landsting 
och regioners sociala medier 
I innehållsanalysen har Närvaro, Grupper och Rykte avgränsats från de sju byggstenarna för 
sociala medier då de inte anses kunna tillämpas på inlägg publicerade på en facebooksida. 
Denna avgränsning är motiverad enligt teorin. Närvaro då granskningen bara avser inlägg 
landstinget eller regionen publicerat och inte inlägg övriga användare publicerat. Grupper då 
en officiell facebooksida för ett landsting eller region enligt författarna inte anses kunna 
likställas med ett stängt intresseorienterat community (t.ex. en sluten grupp på Facebook). 
Rykte då granskningen inte upplevs omfattande nog för att väga in detta 

4.3.1 Kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på Region Skånes sociala medier 
 
Inlägg 1 - 2016-10-10 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
  

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inga delningar. Gillats av 20 användare. 

Samtal Inga kommentarer. 

Närvaro: Ej tillämpligt - 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper: Ej tillämpligt - 
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Rykte: Ej tillämpligt - 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) :  
 
Inlägget har som syftet att upplysa om Skåneveckan som hålls för att belysa psykisk hälsa och 
tolkas ha målet att nå nya grupper. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används i inlägget i två stycken bemärkelser. Dels är inlägget delat från ett samarbetskonto 
och som hänvisar till mer information på en extern webbplats. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Ingen tydlig målgrupp kan utläsas i inlägget utan den riktar sig till allmänheten i stort. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Då avsändaren i inlägget uppmanar respondenten till att vara med och uppmärksamma ämnet 
psykisk hälsa är anledningen att ändra ett aktuellt beteende. 
 
Inlägg 2 - 2016-11-11 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
 

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inga delningar har förekommit. 8 gillamarkeringar. 

Samtal Inga kommentarer. 

Närvaro: Ej tillämpligt - 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper: Ej tillämpligt - 

Rykte: Ej tillämpligt - 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) : 
 
Syftet med inlägget är att upplysa om folkhälsan hos ungdomar i Skåne men det är inte 
självklart, mestadels eftersom att länken till hela rapporten är sist i inlägget. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? : 
 
Både Push och Pull används i inlägget. Dels eftersom att de vill få ut en viss del av informationen 
från folkhälsorapporten men också genom att länka till den.  
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Ingen specifik målgrupp kan urskiljas utan riktar sig till allmänheten i stort med fokus på 
föräldrar. 
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Vad är anledningen till att influera målgruppen? : 
 
Avsändaren i inlägget uppmanar respondenten till att uppmärksamma statistik kopplat till 
hälsa för att förkasta ett potentiellt oönskat beteende. 
 
Inlägg 3 - 2016-11-02 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
 

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inga delningar har förekommit, 21 gillamarkeringar. 

Samtal Inga kommentarer. 

Närvaro: Ej tillämpligt - 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper: Ej tillämpligt - 

Rykte: Ej tillämpligt - 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) : 
 
Målet med inlägget är att bjuda in till föreläsningar om barn och ungdomars normala 
utveckling, vilket framgår tydligt. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Landstinget använder sig främst av Push då kärnan är att få ut budskapet om föreläsningarna, 
men också av Pull genom att hänvisa till webbplatsen där anmälan finns. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Föräldrar är en tydlig målgrupp, då de nämns i inlägget. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? : 
 
Avsändaren i inlägget uppmärksammar att upplysa om föreläsningar för ett vanligt 
förekommande problem men som samtidigt är normalt och hur föräldern kan förstå och 
bemöta sitt barn, vilket därför kan ses som att acceptera ett nytt beteende. 

4.3.2 Kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på Landstinget i Kalmar Läns sociala 
medier 
 
Inlägg 1 - 2016-10-17 
 
 Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning 1 delning och 11 inläggsreaktioner (gillamarkeringar etc.). 
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Samtal Inga kommentarer. 

Närvaro: Ej tillämpligt - 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper: Ej tillämpligt - 

Rykte: Ej tillämpligt - 
 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper): 
 
Målet med inlägget är att upplysa om psykiatridagarna och vad som händer där, vilket är tydligt. 
Det handlar på så vis om att skapa relationer till åhörarna.  
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Avsändarens inlägg kan starkast härledas till Push eftersom att det handlar om att få ut 
informationen, det finns även en länk men den kommer i andra hand vilket även gör att de 
använder sig av Pull. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Allmänheten är den målgrupp som inlägget vänder sig till, vilket framgår i texten. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? : 
 
Då avsändaren i inlägget uppmanar respondenten till att bli medveten om ämnet psykisk ohälsa 
är anledningen att ändra ett aktuellt beteende. 
 
Inlägg 2 - 2017-03-20 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
 

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inga delningar, 11 inläggsreaktioner (gillamarkeringar etc.). 

Samtal Inga kommentarer. 

Närvaro: Ej tillämpligt - 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper: Ej tillämpligt - 

Rykte: Ej tillämpligt - 
 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper):  
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Syftet med inlägget är att upplysa var det finns möjlighet att vända sig och hur man kan gå 
tillväga genom fysisk aktivitet vid en eventuell depression. Inlägget handlar om att nå ut till nya 
grupper. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? : 
 
Pull används i inlägget då det tydligt uppmanar att besöka länken som bifogats.  
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Ingen tydlig målgrupp kan utläsas i inlägget. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Inlägget avser att upplysa ett problem och huruvida detta kan förbrukas, vilket därför blir att 
förkasta ett potentiellt oönskat beteende. 
 
Inlägg 3 - 2016-11-10 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
 

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning 1 delning och 4 inläggsreaktioner (gillamarkeringar etc.). 

Samtal Inga kommentarer. 

Närvaro: Ej tillämpligt - 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper: Ej tillämpligt - 

Rykte: Ej tillämpligt - 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) :  
 
Syftet med inlägget är att förmedla ett temaområde på 1177 Vårdguiden vid namn “Våga 
berätta” som har till uppgift att minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Inlägget handlar 
därför om att nå nya grupper. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? : 
 
Push används i inlägget i bemärkelsen att få ut informationen genom en film som bifogats. Det 
förekommer även nätverksstrategi då texten uppmanar till delning. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Målgruppen riktar sig indirekt till föräldrar då det handlar om att belysa den psykiska ohälsan 
hos barn mellan 8-12 år. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? : 
 
Avsändaren vill genom inlägget influera målgruppen till att ändra ett oönskat beteende genom 
att minska stigmatiseringen. 
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4.3.3 Kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på Landstinget Västernorrland 
sociala medier 
Inga inlägg inom ämnet psykisk ohälsa har publicerats på Facebook mellan 2016-04-31 och 
2017-04-31, därför vägs inte Landstinget i Västernorrland in i granskningen av enskilda inlägg. 

4.3.4 Kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på Region Gotlands sociala medier 
 
Inlägg 1 2016-12-05: 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
  

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inlägget har inte delats av någon och har 74 inläggsreaktioner 
(gillamarkeringar etc.). 

Samtal Ingen diskussion förekommer i inlägget då inga kommentarer finns. 

Närvaro:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej 
tillämpligt 

- 

 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) : 
 
Inlägget har syftet att uppmärksamma ett motionslopp som hålls med syftet att lyfta fram 
ämnet psykisk ohälsa och suicidprevention, eftersom detta lopp är öppet för allmänheten att 
delta i anses ha målet att skapa nya relationer.  
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används i detta inlägg då inlägget hänvisar till anmälan på en extern webbplats.  
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Ingen tydlig målgrupp kan utläsas i inlägget utan den riktar sig till allmänheten i stort. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Då avsändaren i inlägget uppmanar respondenten till att vara med att uppmärksamma ämnet 
psykisk ohälsa är anledningen att ändra ett aktuellt beteende.  
 
Inlägg 2 2016-09-05: 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
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Identitet Då användare har kommenterat inlägget blir de också en del av inlägget och 
får automatiskt möjligheten att dela med sig av information om sig själva. 

Delning Inlägget har delats två gånger och har gillats av 22 användare. 

Samtal En kommentar har gjorts till inlägget, den ifrågasätter formuleringen i 
texten. 

Närvaro:  
Ej tillämpligt 

- 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej tillämpligt 

- 

 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) : 
 
Syftet med inlägget är att uppmärksamma den så kallade Suicidpreventiva dagen men även  att 
Region Gotland under hösten (år 2016) uppmärksammar psykisk ohälsa och självmord, målet 
kan därför tolkas vara att genom denna information nå nya grupper som inte hade denna 
information innan. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används då inlägget hänvisar till en artikel på regionens officiella hemsida. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Ingen specifik målgrupp pekas ut då inlägget är formulerat på ett generellt och informerande 
sätt målgruppen blir därför allmänheten i stort. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Avsändaren antas inte vilja influera en målgrupp utan endast informera den stora massan. 
 
Inlägg 3 - 2016-09-05: 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
  

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inlägget har delats 17 gånger och har 30 inläggsreaktioner (gillamarkeringar 
etc.). 

Samtal Inlägget har två kommentarer varav den ena är skriven av Region Gotland i 
syfte att lämna en kompletterande länk till en extern artikel på deras officiella 
webbplats. 

Närvaro:  
Ej tillämpligt 

- 
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Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej tillämpligt 

- 

 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) : 
 
Syftet med inlägget är att informera allmänheten om en föreläsning med namnet “Psykisk hälsa 
- hur gör jag för att må bra?”. Även att informera om kommande föreläsningar med temat 
suicidprevention och psykisk ohälsa. Målet tolkas vara att skapa nya relationer genom sina 
föreläsningar. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används då inlägget hänvisar till en extern artikel på regionens officiella webbplats. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Ingen målgrupp finns för inlägget utan det antas rikta till alla som är intresserade av att veta 
mer om psykisk hälsa och att “må bra”, generellt sett riktar sig inlägget till hela befolkningen. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? : 
 
Av informationen om föreläsningen som hänvisas till i inlägget att döma, samt informationen 
om kommande föreläsningar med temat suicidprevention, antas inlägget ha för avsikt att ändra 
ett aktuellt beteende. 

4.3.5 Kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på Landstinget Blekinges sociala 
medier 
 
Inlägg 1 - 2016-09-22 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
  

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inlägget har delats 1 gång och har 10 inläggsreaktioner (gillamarkeringar 
etc.). 

Samtal Inga kommentarer finns till inlägget därmed ingen diskussion. 

Närvaro:  
Ej tillämpligt 

- 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej tillämpligt 

- 
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Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) : 
 
Syftet med inlägget är att uppmärksamma ett initiativ av 1177 Vårdguiden med namnet 
Nationella Stödlinjen (en telefonjour för människor som söker psykologisk hjälp). I samband 
med att Sveriges television sände ett program med temat psykisk ohälsa hålls Nationella 
stödlinjen extra öppen för att ta emot samtal av folk som söker hjälp. Syftet kan i generella drag 
därför antas vara att få förtroende. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används då inlägget hänvisar till 1177 Vårdguiden i Blekinges webbplats. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Målgruppen är bred och riktar sig till alla som vill veta var information och stöd finns då man 
söker psykologisk hjälp. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Av inläggets kontext att göra syftar det till att ändra ett aktuellt beteende. 
 
Inlägg 2 - 2016-11-21  
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
 

Identitet Då användare har kommenterat inlägget blir de också en del av inlägget och 
får automatiskt möjligheten att dela med sig av information om sig själva. 

Delning Inlägget har delats 47 gånger och har 60 inläggsreaktioner (gillamarkeringar 
etc.). 

Samtal Inlägget har 9 kommentarer. 

Närvaro:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Relationer Ingen konversation i inläggets kommentarsfält mellan användare, men 
Landstinget i Blekinge har svarat användare på frågor i kommentarsfältet. 

Grupper:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej 
tillämpligt 

- 

 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) : 
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Syftet med inlägget är att uppmärksamma en föreläsning om hur barn och ungdomar som lider 
av ängslan och oro kan hjälpas. Här tolkas det som att landstinget vill skapa nya relationer för 
att motverka ett problem i samhället då de bjuder in till öppna föreläsningar. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används då läsaren hänvisas till landstingets webbplats. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Målgruppen är bred, den antas rikta sig till vuxna och i synnerhet föräldrar till barn och 
ungdomar. 
 
Vilken är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Genom inlägget vill landstinget att vuxna ska lära sig att hantera oro och ängslan hos barn och 
ungdomar, därmed också ändra ett aktuellt beteende. 
 
Inlägg 3 - 2016-04-07 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
  

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inlägget har delats en gång och har 13 inläggsreaktioner (gillamarkeringar 
etc.). 

Samtal Inget sådant kan avläsas då ingen har kommenterat inlägget. 

Närvaro:  
Ej tillämpligt 

- 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej tillämpligt 

- 

 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) :  
 
Syftet med inlägget är att uppmärksamma en ny extern webbplats för unga nyanlända i Sverige 
där texter om bland annat psykisk hälsa finns, målet anses vara att långsiktigt nå nya grupper 
då inlägget innehåller information till nyanlända. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används då landstinget hänvisar till en extern webbplats. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Målgruppen anses vara personer som arbetar med unga nyanlända men även specifikt unga 
nyanlända till Sverige. Det framgår inte helt tydligt om landstinget vill influera en specifik 
målgrupp. 
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Vilken är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Det går inte att bedöma utifrån föregående fråga. 

4.3.6 Kvalitativ innehållsanalys av enskilda inlägg på Västra Götalandsregionens 
sociala medier 
 
Inlägg 1 – 2016-12-15 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
 

Identitet Det finns kommentarer men inget speglar identitet. 

Delning Inlägget har 20 delningar och 64 inläggsreaktioner (gillamarkeringar etc.). 

Samtal Två kommentarer förekommer, den ena ger beröm och den andra ifrågasätter 
huruvida det som skrivits stämmer. 

Närvaro:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej 
tillämpligt 

- 

 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper):  
 
Syftet är att lyfta fram ångest som ett vanligt förekommande problem. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg?:  
 
Inlägget avser att mestadels använda sig av Pull-strategin då det handlar om att besöka länken 
för att veta mer om ångest som problem. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg?: 
 
I och med meningen “Alla drabbas förr eller senare” syftar inlägget till nå ut till hela 
allmänheten. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? : 
 
Då inlägget vill upplysa om ett problem och dess vanliga förekomst i form av att alla drabbas 
handlar det om att acceptera ett nytt beteende.   
 
Inlägg 2 - 2016-09-05 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
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Identitet Då användare har kommenterat inlägget blir de också en del av inlägget och 

får automatiskt möjligheten att dela med sig av information om sig själva. 

Delning Inlägget har delats 5 gånger och har 26 inläggsreaktioner (gillamarkeringar 
etc.). 

Samtal En kommentar finns till inlägget. 

Närvaro:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej 
tillämpligt 

- 

 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) :  
 
Syftet är att uppmärksamma kampanjen “Steg för livet” vilken är till för att förebygga 
självmord. Det uppfattas som att regionen vill nå nya grupper då kampanjen syftar till att lösa 
ett problem i samhället.  
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Push anses användas då det inte framgår tydligt att en hänvisning sker till en extern webbplats 
och att texten i ett informerade manér sänder ut sitt budskap. Dock finns en länk till en 
webbsida på 1177 Vårdguidens webbplats i inlägget. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Målgruppen för inlägget anses vara allmänheten i stort, en vilja att influera ett beteende syns 
dock tydligt. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Då inlägget behandlar en kampanj med suicidprevention i fokus anses inlägget vilja ändra ett 
aktuellt beteende. 
 
Inlägg 3 - 2017-04-07 
 
Vilka av dessa sju byggstenar går att avläsa i inlägget: 
  

Identitet Kunde inte avläsas. 

Delning Inlägget har delats två gånger och har 11 inläggsreaktioner (gillamarkeringar 
etc.). 

Samtal Inga kommentarer finns i inlägget. 
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Närvaro:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Relationer Kunde inte avläsas. 

Grupper:  
Ej 
tillämpligt 

- 

Rykte:  
Ej 
tillämpligt 

- 

 
 
Kan mål och syfte för kommunikationen i inlägget tydligt avläsas? (Detta baseras på E-
delegationens regel kring Mål och Syfte: skapa relationer, få förtroende eller nå nya grupper) :  
 
Syftet med inlägget är att uppmärksamma en ny extern webbplats för unga nyanlända i Sverige 
där texter om bland annat psykisk hälsa finns, målet anses vara att långsiktigt nå nya grupper 
då inlägget innehåller information till nyanlända. 
 
Använder landstinget el. regionen Push-, Pull- eller Nätverksstrategin i sitt inlägg? :  
 
Pull används då landstinget hänvisar till en extern webbplats. 
 
Vill landstinget el. regionen tydligt influera beteenden hos en målgrupp genom sitt inlägg? : 
 
Målgruppen anses vara allmänheten i stort, men kanske främst personer som arbetar med unga 
nyanlända men även specifikt unga nyanlända till Sverige. Det framgår inte helt tydligt om 
landstinget vill influera en specifik målgrupp då den mest syftar till att informera. 
 
Vad är anledningen till att influera målgruppen? :  
 
Det går inte att bedöma utifrån föregående fråga.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 
 
Analysen tar avstamp i studiens syfte:  
 

Att belysa hur kommunikation inom området psykisk ohälsa ser ut för olika landsting samt 
regioner och hur dessa arbetar mot åldersgruppen 16–25 i sociala medier. 

 
Huvudrubrikerna för detta avsnitt baseras på studiens två frågeställningar: 

[1] Hur kommunicerar landsting och regioner hjälp vid psykisk ohälsa i nuläget? 
 

[2] Hur arbetar landsting och regioner på sociala medier med kommunikation inom 
området psykisk ohälsa riktad mot åldersgruppen 16–25 åringar? 

5.1 Hur kommunicerar landsting och regioner hjälp vid psykisk ohälsa i 
nuläget? 
För att besvara den första frågeställningen kommer detta avsnitt behandla de svar som 
insamlats genom intervjuer med representanter för de utvalda landstingen och regionerna. 

5.1.1 Kampanjer för att belysa området psykisk ohälsa 
I intervjuerna ställdes frågan om den tillfrågade representanten för det valda landstinget eller 
regionen kunde svara på om en kampanj hållits för att belysa psykisk ohälsa under de senaste 
åren.  Det finns olika tolkningar av begreppet kampanj, vilket har visats i intervjuerna. I studien 
inkluderas därför både kortare, enskilda satsningar och längre kampanjer i begreppet för att 
lättare kunna jämföra landstingens och regionernas arbete i området. Arbetet skiljer sig mellan 
dessa, då några väljer att ha sitt primära fokus på traditionella kommunikationskanaler snarare 
än på digitala när kampanjer ska kommuniceras.  
 
De analoga kanalerna är i denna bemärkelse marknadsföring i traditionella medier, fysiska 
föreläsningar och fysiska möten. I svaren från tre av de sex intervjuade representanterna kan 
ett övervägande fokus på traditionella kommunikationskanaler utläsas. Dessa landsting och 
regioner är: Region Gotland, Region Skåne och Landstinget i Kalmar Län.  
 
Digitala satsningar å andra sidan är inlägg och marknadsföring på sociala medier, film på 
webben och webbplatser skapade för en specifik kampanj. Nästintill alla landsting och regioner 
har någon form av digital satsning, dock var Västra Götalandsregionen den enda som under de 
senaste åren haft en kampanj med det primära fokuset att sprida innehållet digitalt. Kampanjen 
går vid namnet “Steg för livet”. Värt att poängtera är dock att kampanjen skedde i kombination 
med att erbjuda utbildningsaktiviteter och föreläsningar i fysisk form. I de andra landstingen 
och regionernas fall handlade de digitala satsningarna främst om att marknadsföra eller sprida 
information om en fysisk satsning i form av exempelvis föreläsningar.  
 
Det är också utifrån de digitala satsningarna som störst aktivitet kan utläsas eftersom dokument 
och material i samband med dessa kampanjer är mer lättillgängliga i och med att de finns i 
digital form. I de analoga kanalerna kan genomslagskraften kopplas till användningen av de 
digitala medierna, där mycket kan härledas till att allt fler ser internet och Facebook som en 
betydelsefullare källa än traditionella medier, specifikt inom åldersgruppen 16–25 år.63 

5.1.2 Kommunikationskanaler och strategier 
Digitala medier står i fokus när det kommer till användningen av kommunikationskanaler. Fem 
av de sex landstingen och regionernas kommunikation centreras till webben och Facebook men 
sker även i samband med mässor och föreläsningar, med undantag för Region Gotland som 
dessutom arbetar med traditionella medier som radio och tidningar. Respektive 
                                                             
63 Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. 2016.  
http://www.soi2016.se/sociala-medier/ (Hämtad 2017-04-15) 
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landstings/regions strategier ser dock ut på många olika sätt. I Region Skånes fall handlar det 
om att kunna nå ut till många olika målgrupper men också i form av att kommunikatörerna 
sitter i de olika verksamheterna och arbetar samtidigt som de strävar efter att arbeta så att 
cheferna ska förstå att psykisk ohälsa är viktigt att ha i beaktning. 
 
Landstinget Västernorrland hänvisar i sin tur till material från 1177 Vårdguiden vilket är det 
som innefattas i deras kommunikationsstrategi. Ett liknande tillvägagångssätt har Landstinget 
i Blekinge som koncentrerar all sin kommunikation till material från 1177 Vårdguiden som de 
hänvisar till via Facebook.  Landstinget i Kalmar Län besöker mässor och bjuder in pressen för 
att låta allmänheten få en bild av verksamheten. I Region Gotlands kampanj år 2016 med temat 
suicidprevention delades programblad ut och själva kampanjen förlades mellan två viktiga 
datum, då den startade samma dag som den suicidpreventiva dagen och slutade med 
Lucialoppet vilket år 2016 hölls i syftet att uppmärksamma psykisk ohälsa.   
Västra Götalandsregionen arbetar främst med sin egna hemsida som huvudsaklig 
kommunikationskanal, det fokuseras också i princip enbart på den senaste kampanjen “Steg 
för livet” när det kommer till psykisk ohälsa där lanseringen skedde strategiskt i anslutning till 
den suicidpreventiva dagen. I och med att kampanjen har fått ett namn och dedikerade kanaler 
i digital form antas det att en varumärkesstrategi har tillämpats inför marknadsföringen64. En 
ytterligare strategi som används inom Västra Götalandsregionen är att ha 
användarperspektivet i fokus vilket också är en del av sociala mediernas byggstenar.65 

5.1.3 Att kommunicera psykisk ohälsa 
Att psykisk ohälsa är ett brett begrepp som kan innefatta många olika symptom66 är något som 
också märks i sättet de olika landstingen valt att arbeta inom området. 5 av 6 landsting/regioner 
har tydligt valt att satsa brett i sin kommunikation och därmed valt att inte särskilja begreppet.  
Landstinget Västernorrland kan indirekt ses satsa brett då de utgår från 1177 Vårdguiden som 
i sin tur riktar in sig på alla typer av psykiska problem. 
Västra Götalandsregionen har valt att satsa brett just på grund av begreppets komplexitet och 
att på så sätt kunna innefatta alla drabbade. Landstinget Blekinge har ett liknande arbetssätt i 
hur de också vänder på begreppet för att istället prata om psykisk hälsa och genom detta 
tillvägagångssätt innefatta alla inom landstinget som också är deras målgrupp. 
Region Gotland har valt att både satsa brett men också att lägga stort fokus på suicidprevention. 
Medan Landstinget i Kalmar Län inte hade något konkret svar på huruvida de särskiljer 
begreppet i sin kommunikation var Region Skåne tydligast med sitt särskiljande då de menar 
att det finns olika intresseområden hos den som söker vård, vilket tyder på att målgruppens 
behov kan uppfattas på olika sätt, antingen genom att gå den personliga vägen via specifika 
symptom eller att innefatta alla och på så sätt inte peka ut någon. 
 
Stigmatisering kring psykisk ohälsa anses också vara ett problem, något som poängteras och 
arbetas med hos de olika landstingen och regionerna. De mest märkbara strategier för att 
förebygga problemet kan avläsas från Landstinget Blekinges arbetssätt att vända på begreppet 
psykisk ohälsa till psykisk hälsa för att normalisera begreppet. Både Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen påpekar att det finns en större benägenhet att prata om sin psykiska ohälsa, 
detta utnyttjas dock tydligast i Region Skånes fall som bjudit in kändisar under Skåneveckan 
för psykisk ohälsa för att prata om sina problem. Vilket också kan underlätta för andra att bli 
öppnare gällande sina egna psykiska problem.67 
Kalmar Län arbetar främst med att förebygga stigmatiseringen genom att psykiatrin i länet är 
närvarande på mässor med temat psykisk ohälsa.  
Region Gotlands påpekar istället att det mest centrala i arbetet gentemot stigmatiseringen är 
att kommunicera och formulera sig på rätt sätt för att inte sprida myter om ämnet. 

5.1.4 Budget 
En viktig del i social marknadsföring är att skapa en budget för det som ska kommuniceras.68 
Dock visade intervjuerna på att 4 av 5 (Inget konkret svar av Landstinget Västernorrland) 
landstingen och regionerna inte har någon specifik budget för kommunikation i ämnet psykisk 
                                                             
64 Andreasen, R. Alan. Social Marketing in the 21st Century. Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2006. E-bok 
65 The seven functional blocks of social media, Kietzmann et al., 2011 
66  Dahlström, Christian. Panikångest & Depression. Stockholm: Natur och Kultur Akademisk, 2014. 
67 Panikångest & Depression, Dahlström Christian, 2015 
68 Andreasen, R. Alan. Social Marketing in the 21st Century. Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2006. E-bok. 
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ohälsa. Kommunikatören i sig utgör istället budgetposten för sådan kommunikation i både 
Kalmar Län och Region Gotland, vilket kan härledas till att de inte uppfattas ha ett omfattande 
arbete med kommunikation inom området psykisk ohälsa på sociala medier. Även om Västra 
Götalandsregionen inte har en konkret budget avlagd till kommunikation av det här slaget lades 
1 miljon kronor, och mer därtill, på satsningen Steg för livet som behandlar psykisk ohälsa. 
Region Skåne var det enda landsting som hade en budget för psykiatrin men den uppfattades 
som liten, anledningen till detta var för att sociala medier i sig inte var resurskrävande. Däremot 
är det resurskrävande i arbetstimmar mätt vilket också är en av nackdelarna med att 
marknadsföra genom sociala medier.69 Region Skånes strategi har därför varit att anställa en 
ytterligare kommunikatör (maj 2017) för att understödja kommunikationsarbetet.  
Såväl Region Skåne som Västra Götalandsregionen anser att budgeten även ämnar 
åldersgruppen 16–25 år. I Region Skånes sköts den sorts kommunikation av andra instanser 
som exempelvis BUP som erhåller budgetssatsningen men där Region Skåne är administratör 
och sköter arbetet. Västra Götalandsregionen menar att målgruppen indirekt har nåtts eftersom 
att de inkluderades i kampanjen “Steg för livet”.  

5.2 Hur arbetar landsting och regioner på sociala medier med 
kommunikation inom området psykisk ohälsa riktad mot åldersgruppen 
16–25 åringar? 

5.2.1 Användning av sociala medier i nuläget 
Intervjuer visar att Facebook är det sociala mediet som de utvalda landstingen och regionerna 
använder sig av mest. Dessa använder sig av ett minst ett facebookkonto som en del av sin 
kommunikation. Det går också att urskilja genom intervjuerna att, förutom landstingens och 
regionernas officiella webbplatser, är det plattformen Facebook som bidrar till 
genomslagskraften för det som valts att kommuniceras. Representanten för Region Skåne 
pekar på att kommunikationen blivit mer aktiv genom användningen av Facebook, vilket kan 
härledas till sociala mediers tvåvägskommunikation70, detta kan också avläsas genom Region 
Skånes användning av Twitter där regionens patientgrupper och brukarföreningar där hör av 
sig och för dialoger angående det som publicerats. Detta är en sidoeffekt, då målgruppen för 
twitterkontot från början var personer som vill ha insyn i psykiatrin i Skånes verksamhet och 
potentiella nya medarbetare för regionen.  Region Skånes användning av sociala medier skiljer 
sig därmed från de övriga landstingen och regionerna då de utöver sitt officiella twitter- och 
facebookkonto använder sig av ett specifikt twitterkonto för psykiatrin i Skåne.  
 
Facebooks betydelse för genomslagskraften är också något som nämns av Västra 
Götalandsregionen, specifikt för kampanjen “Steg för livet”. KPH (Kunskapsstöd för psykisk 
hälsa) har även har en facebookgrupp där information och upplysning sprids. Detta kan kopplas 
till sociala mediers byggstenar i bemärkelsen att grupper skapas för att främja ett behov, och på 
så sätt även innefattas av användarnas möjligheter att kunna relatera till varandra, i form av 
psykisk ohälsa.71 
 
Även om det i Region Gotlands fall satsas betydligt mer på de analoga medierna, står Facebook 
i fokus som socialt medium även här när det kommer till att informera om kampanjer vilket 
bidrog till ett ökat intresse för kampanjen som hölls. Förutom den primära kanalen i form av 
regionens officiella facebooksida är även ungdomsmottagningar och fritidsgårdar inom 
regionen aktiva på Facebook. 
 
Både Landstinget Västernorrland, Landstinget i Kalmar län och Landstinget Blekinge verkar 
mestadels på Facebook som huvudsakligt socialt medium. Inom området psykisk ohälsa 
förekommer kommunikation och informationsspridning baserat på material från 1177 
Vårdguiden, respektive föreläsningar och mässor och det finns därför inget konkret arbete på 

                                                             
69 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016. 
70 Solis, Brian & Breakenridge, Deirdre. Putting the Public Back Into Public Relations – How Social Media Is 
Reinventing the Ageing Business of Pr. Prentice Hall. 2009. Ebok. 
71 The seven functional blocks of social media, Kietzmann et al., 2011/ http://www.business2community.com/social-
media/7-building-blocks-social-media-0994591#OEr6PKPQmIea55fX.97 
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Facebook för att belysa problemet. Representanten för Landstinget i Kalmar Län menar även 
att separata brukarföreningar har sina egna kontaktnät och grupper som sprider information 
medan Landstinget Västernorrland är osäkra på huruvida kommunikationen sker vilket tyder 
på att översikten av kommunikationsarbetet inom landstinget är något otydligt och att inga 
tydliga mål finns för den här sortens kommunikation på sociala medier. Att sätta upp mål och 
syfte för sin sociala mediekanal är en av reglerna E-delegationen satt upp för statliga 
myndigheters sociala medieanvändning, där även landsting och kommuner ingår. Detta görs 
för att nå myndighetens mål och möta användarnas förväntningar och behov72, i Landstinget 
Västernorrlands fall blir det svårt att avgöra om det finns några sådana mål och kunskap om 
användarnas förväntningar. Genom sociala medier finns också möjligheten att interagera med 
de olika delarna av mediet på mer omfattande sätt73, vilket då inte heller verkar utnyttjas av 
Landstinget Västernorrland. 

5.2.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 
 

Landsting/ 
region 

Push (antal) Pull (antal) Nätverks- 
strategi (antal) 

Region Skåne 2 3  

Landstinget i Kalmar 
Län  

2 2 1 

Region Gotland  3  

Landstinget i 
Blekinge 

 3  

Västra Götalands 
Regionen 

1 2  

Landstinget 
Västernorrland 

- - - 

 
Vidare visas att Pull är den vanligaste strategin då det förekommer i alla landstingens sociala 
medieinlägg som granskats. Pullstrategin innebär även att det hänvisas till länkar där det går 
att läsa mer. Många av landstingen uppgav den egna webbplatsen och 1177 Vårdguiden som två 
viktiga kommunikationskanaler, vilket är också de som det hänvisas mest till. Användningen 
av Pull har också bidragit till att inläggsreaktioner och delningar varit mest förekommande 
snarare än kommentarer vilket Nätverksstrategin kan ge upphov till och är däremot den strategi 
som används minst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
72Esam. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. 2010. 
http://www.esamverka.se/download/18.7e784787153f0f33aa51c81d/1464273265830/Riktlinjer+f%C3%B6r+myndig
heters+anv%C3%A4ndning+av+sociala+medier+1.0.pdf (Hämtad 2017-04-13) 
73 Stakston, Brit. Gilla! Dela Engagemang, Passion och Ideer Via Sociala Medier. 3 uppl. Stockholm: Idealistas Förlag, 
2012. 
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Landsting/ 
region 

Acceptera ett 
nytt beteende 
(antal) 

Förkasta ett 
potentiellt 
oönskat 
beteende 
(antal) 

Ändra ett 
aktuellt 
beteende 
(antal) 

Överge ett 
gammalt 
oönskat 
beteende  
(antal) 

Region Skåne 1 1 1  

Landstinget i 
Kalmar län 

 1 1  

Region Gotland   2  

Landstinget 
Blekinge 

  2  

Västra 
Götalands- 
regionen 

1  1  

Landstinget 
Väster- 
norrland 

- - - - 

 
Genom att analysera de enskilda inläggen med temat psykisk ohälsa utefter de fyra 
anledningarna inom social marknadsföring kunde ett tydligt mönster avläsas. Den absolut 
vanligaste anledningen till att influera beteenden hos sin målgrupp verkar vara att ändra ett 
aktuellt beteende, i facebookinläggen på Region Gotlands respektive Landstinget Blekinges 
officiella facebooksida kunde denna anledning utläsas vara den absolut vanligaste.  
 
 

Landsting/ 
region 

Skapa nya 
relationer (antal) 

Få förtroende 
(antal) 

Nå nya grupper 
(antal) 

Region Skåne 1 1 1 

Landstinget i Kalmar 
län 

1  2 

Region Gotland 2  1 

Landstinget Blekinge 1 1 1 

Västra Götalands- 
regionen 

 1 2 

Landstinget Väster- 
norrland 

- - - 

 
Syftet med respektive inlägg hade en betydligt jämnare fördelning men där “Nå nya grupper” 
var något mer i fokus. Detta kan tolkas utifrån flertalet av landstingens målgruppsanpassningar 
som sträckte sig brett, framförallt Landstinget i Kalmar Län och Västra Götalandsregionen. 

5.2.2 Satsningar på sociala medier 
När representanterna för de olika landstingen och regionerna fick frågan “Vilka 
kommunikationskanaler skulle ni (landstinget el. regionen) vilja satsa mer på?” kunde tre typer 
av svar utläsas. De som ansågs vilja satsa mer på sociala medier, de som diskuterade om sociala 
medier ska användas i kommunikationen och de som inte hade ett konkret svar på frågan. 
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Representanterna för Region Skåne, Region Gotland och Västra Götalandsregionen svarade att 
de vill satsa mer på specifika sociala mediekanaler för sin kommunikation inom området 
psykisk ohälsa. Representanten för Region Skåne ser gärna att Instagram skulle användas i 
kommunikationen, dock med huvudsyftet att lyfta fram Region Skåne och psykiatrin i Region 
Skåne som arbetsplats för potentiella nya medarbetare. Detta kan, om det utnyttjas på rätt sätt, 
skapa en större personlighet och bygga förtroende, exempelvis genom att en person står som 
avsändare i uppvisandet av verksamheten.74  
Därmed har Region Skåne en tydlig målbild av vad användandet av detta sociala medium skulle 
bidra till, vilket kan härledas till E-delegationens regel för mål och syfte75 och i social 
marknadsföring att lyckas identifiera en målgrupp som önskas influeras76. Representanten för 
Västra Götalandsregionen svarar inte direkt på frågan om det finns något specifikt socialt 
medium som anses vara värt att satsa mer på, dock påvisas Facebooks betydande roll i 
kommunikationen och det tolkas som att detta är det sociala medium som regionen väljer att 
satsa på. Representanten för Region Gotland utgår från målgruppen personer i åldern 16–25 
när frågan behandlas. Med utgångspunkt i den tidigare nämnda målgruppen ser 
representanten att sociala medier i bred bemärkelse, utan att gå in på specifika kanaler, skulle 
kunna arbetas mer med. Då det inte finns några konkreta exempel på att målgruppen personer 
16–25 år varit en del av en sociala medier-strategi i Region Gotland hade detta enligt 
representanten krävts att en kampanj med denna målgrupp varit aktuell, och att man därefter 
skapat en strategi för att kommunicera genom sociala medier.  
 
Representanten för Landstinget i Blekinge menar att det i nuläget sker diskussioner inom 
landstinget om att använda sociala medier för att kommunicera psykisk ohälsa. Anledningen 
till detta är att landstinget ser att barn och unga, men också vuxna, är väldigt aktiva på sociala 
medier och det ses då som en möjlighet att vara verksam i den sortens kanaler. Inga mätningar 
eller statistiska åtaganden inför att potentiellt använda sig av sociala medier sker dock i nuläget. 
Representanterna för Landstinget i Kalmar län och Landstinget Västernorrland hade inget 
konkret svar på frågan om de hade velat satsa mer på sociala medier. I båda fallen tolkas det 
som att representanterna saknar tillräcklig insyn i den del av verksamheten som syftar till att 
sprida information och kommunicera på sociala medier i ämnet psykisk ohälsa. En anledning 
till detta skulle vara att tydliga mål för sådan kommunikation ännu inte finns och därför 
infinner sig en osäkerhet i frågan hos de tillfrågade representanterna.  

5.2.3 16-25 åringar som målgrupp 
Den grundläggande principen i marknadsföring är att applicera en kundorientering.77 Därför 
ansågs det intressant att ta reda på hur de olika landstingen och regionerna jobbade utifrån 
detta. 
Det mest förekommande svaret var att landstingen och regionerna använder sig av en bred 
målgruppsanpassning, vilket Kalmar Län, Region Gotland och Västra Götaland påpekade. 
Däremot skilde sig de bakomliggande orsakerna till detta. Representanten för Landstinget i 
Kalmar Län förklarade att de vill kommunicera landstinget brett i sin helhet som organisation, 
men också att de som behöver vård nås ändå. Region Gotland hade ingen klar förklaring till 
detta, men i och med att lokala medier som radio och nyhetstidningar pekas ut som viktiga 
kanaler kan detta val anknytas till Kotler och Lees potentiella målgruppskategorier.78 Region 
Gotland kan då sägas arbeta mot “upstream audiences” som på grund av sin inflytelserika 
position fungerar som en opinionsbildare, vilket representanten för Region Gotland menar är 
fallet då kommunikationskanalen radio haft en stor räckvidd i form av att nå hela befolkningen 
på 58 000 personer. Västra Götalandsregionens orsak är främst att kommunikationen ska slå 

                                                             
74Hall, Jason. How To Target Three Generations With Social Media, Not Stereotypes. 2017-02-15. 
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2017/02/15/how-to-target-three-generations-with-social-
marketing-not-stereotypes/#459129f927d5 (Hämtad 2017-04-18) 
75 Esam. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. 2010. 
http://www.esamverka.se/download/18.7e784787153f0f33aa51c81d/1464273265830/Riktlinjer+f%C3%B6r+myndig
heters+anv%C3%A4ndning+av+sociala+medier+1.0.pdf (Hämtad 2017-04-13) 
76 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016 
77 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016 
78 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016 
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så pass brett som möjligt i befolkningen då de anser att alla oavsett målgrupp behöver hjälp på 
något vis. 
 
I Landstinget Västernorrland var det oklart huruvida det förekom några 
målgruppsanpassningar, vilket kan vara en följd av att inga genomarbetade strategier vidtas. 
Landstinget i Blekinge var också osäkra på huruvida målgrupper utstakas och hur det såg ut 
inom området psykisk ohälsa. Återkoppling visade dock på att detta skedde. Främst till 
landstinget som helhet men även beroende på instans, aktivitet och kanaler och huruvida 
frågans karaktär och önskad effekt av en kommunikationsinsats ser ut. Att anpassa målgruppen 
efter situation på detta sätt kan tolkas utifrån marknadsföringsmixens parametrar och vara ett 
effektivt sätt att influera sin målgrupp.79  
 
Region Skåne satsar både brett och inom specifika målgruppsanpassningar i olika sammanhang 
när de kommunicerar på sociala medier. När det kommer till att sprida information i form av 
föreläsningar om psykisk ohälsa, önskas spridningen vara så stor som möjligt vilket gett större 
effekt än beräknat. Beroende på vad Region Skåne vill kommunicera och i vilket sammanhang 
förekommer olika typer av målgruppsanpassningar, Twitter riktar sig till att attrahera 
medarbetare medan annan information om psykisk ohälsa kan förekomma via BUP:s konto och 
därigenom anpassas till en målgrupp 16–18 år.   

5.2.4 Är 16–25 åringar en målgrupp som aktivt arbetas mot? 
Åldersgruppen 16–25 år är den mest aktiva användargruppen på sociala medier.80 Det är 
däremot svårt att urskilja huruvida kommunikationsarbetet sker aktivt gentemot 
åldersgruppen 16–25 år. Snarare handlar det om att denna målgrupp innefattas i den 
kommunikation som sker ut mot samhället än att kommunikationen riktas specifikt till dem. I 
Region Skånes fall sker viss typ av kommunikation till de som är mellan 16–25 år, men har inte 
tagit fäste och istället gått genom föräldrarna som enligt Kotler och Lees målgruppskategorier 
kan betecknas som en “midstream audience”81 som på så sätt tar åt sig informationen och 
informerar sina anhöriga.  
 
Kalmar Läns orsak till att inte inrikta sig specifikt på målgruppen 16–25 år är för att den är en 
för otydlig gränsdragning mellan vuxen och ungdom. Landstinget i Blekinge är inne på samma 
spår då de särskiljer barn och vuxna i sina satsningar och det återstår att se om den senaste 
satsningen ska innefattas av de äldre åldrarna inom målgruppen.  
 
Region Gotland poängterar att den yngre delen av 16–25 åringar innefattas i 
ungdomsmottagningarnas och fritidsgårdarnas facebookanvändande men i form av region som 
helhet är allmänheten i fokus.  
 
Västra Götalandsregionen är det landsting eller region som tydligast jobbat med 16–25 år som 
målgruppsanpassning då de var en av tre målgrupper som innefattas i kampanjen “Steg för 
livet”, där fungerade dock åldersgruppen 40–50 år som en “midstream audience”82 för att nå 
ut till de övriga målgrupperna. Arbete förekommer även för att verka i medier där 16–25 åringar 
uppfattas leta material, vilket visar på ett aktivt arbete mot målgruppen. Åldersgruppen 16–25 
åringar finner dessutom Facebook som en viktigare nyhetskälla än traditionella medier83, vilket 
också kan vara viktigt att ha i åtanke i sitt arbete. Västra Götalandsregionens användning av 
Facebook som huvudsakliga plattform för sociala medier har därför möjligheten att bli 
strategiskt effektivt för målgruppen. 
 
Genom att analysera enskilda inlägg på landstingens och regionernas facebooksidor kan det 
utläsas att 16–25 åringar, eller ungdomar och unga vuxna, är en grupp som kommunikationen 

                                                             
79Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016 
80 Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. 2016.  
http://www.soi2016.se/sociala-medier/ (Hämtad 2017-04-15) 
81 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016 
82 Andreasen, R. Alan. Social Marketing in the 21st Century. Los Angeles: SAGE Publications, Inc, 2006. E-bok. 
83 http://www.soi2016.se/sociala-medier/ 
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generellt inte aktivt riktar sig mot. De inkluderas antingen i den breda kommunikationen som 
riktar sig till hela samhället eller så löper kommunikationen genom “midstream audiences”84 i 
form av föräldrar till barn och ungdomar. 

                                                             
84 Lee, Nancy R. & Kotler, Philip. Social Marketing: Changing Behaviours for Good. 5. uppl. Los Angeles: SAGE 
Publications Inc, 2016 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
 
Studiens syfte och frågeställningar återges nedan. 
 
Syftet med studien är: 
 

Att belysa hur kommunikation inom området psykisk ohälsa ser ut för olika landsting samt 
regioner och hur dessa arbetar mot åldersgruppen 16–25 i sociala medier. 

 
För att besvara syftet har det brutits ner i två frågeställningar: 

[1] Hur kommunicerar landsting och regioner hjälp vid psykisk ohälsa i nuläget? 
 

[2] Hur arbetar landsting och regioner på sociala medier med kommunikation inom 
området psykisk ohälsa riktad mot åldersgruppen 16–25 åringar? 

Studiens resultat är delvis baserat på de intervjuer med representanter från utvalda landsting 
och regioner och den kvalitativa innehållsanalys av inlägg på sociala medier som utfördes. Detta 
är även förankrat i olika teorier, såsom social marknadsföring, de sju byggstenarna för sociala 
medier och Mergels strategier för användning av sociala medier.  
 
Resultatet och teorin för studien visar på att psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Därmed finns 
olika angreppssätt, strategier och prioriteringar för hur detta kommuniceras hos de olika 
landstingen och regionerna. En gemensam faktor är att för alla landsting och regioner, där en 
intervju slutfördes efter önskat upplägg, upplevs en stigmatisering i ämnet psykisk ohälsa, 
vilket också kan utläsas i studiens teoretiska ramverk. Vissa av landstingen och regionerna 
arbetar aktivt med att förebygga denna identifierade stigmatisering medan andra inte arbetar 
med det på ett lika omfattande sätt. Ett exempel på förebyggande åtgärder är att vissa landsting 
och regioner, men inte alla, i sin kommunikation vänder på begreppet psykisk ohälsa till det 
mindre negativt laddade begreppet psykisk hälsa, då detta anses minska stigmatiseringen.  
 
Alla de intervjuade landstingen och regionerna är verksamma på sociala medier, men i olika 
utsträckning. Facebook är den gemensamma nämnaren och fungerar som en slags huvudkanal 
på sociala medier hos samtliga. Däremot är inte Facebook den kommunikationskanal som det 
överlag satsas mest på, då flertalet fysiska satsningar förekommer och ses som mer 
betydelsefulla i nuläget. Facebook fungerar i dessa fall som en informationskälla för att sprida 
information om dessa fysiska satsningar. Kommunikationen som sker via sociala medier 
innehåller även information av varierande innehåll och källor för inlägg med temat psykisk 
ohälsa. Några av landstingen och regionerna använder sig av interna källor och andra av 
externa källor i sin kommunikation, en viktig informationsmäklare är 1177 Vårdguiden. 
 
De utvalda landstingen och regionernas facebookinlägg använder sig främst av Pull-strategin i 
hur de väljer att förmedla informationen, vanligast är att länkningar sker tillbaka till den egna 
webbplatsen. Den vanligaste anledningen till inlägg om psykisk ohälsa är att ändra ett aktuellt 
beteende hos målgruppen. Att nå nya grupper var också det mest förekommande syftet med 
inläggen. 
 
Det finns för landstingen och regionerna generellt ingen specifik budget för kommunikation 
inom ämnet psykisk ohälsa. Däremot lägger flertalet av landstingen och regionerna resurser på 
satsningar där psykiska ohälsa innefattas. Kommunikatörsposterna anses ofta vara en del av 
budgeten för kommunikation av det slaget som studien behandlar. 
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16–25 åringar verkar inte vara en målgrupp som kommunikation i ämnet psykisk ohälsa 
specifikt riktas till, detta kan utläsas av de intervjuer som hållits och genom granskning av 
inlägg på sociala medier. Antingen innefattas målgruppen i en bred satsning som riktar sig till 
allmänheten i stort eller så nås dessa individer genom en annan målgrupp, ofta vuxna och 
föräldrar. I vissa fall lämnas kommunikationsarbete också över till andra instanser inom 
landstinget som specifikt riktar sig till målgruppen 16–25 åringar. 

6.2 Implikationer 
Studien presenterar generella strategier för kommunikation inom området psykisk ohälsa för 
några av Sveriges landsting och regioner. Det kan därför vara svårt att använda den samlade 
empirin och resultatet i syfte att effektivisera kommunikation av detta slag, däremot ger det en 
bild av den rådande kommunikationen för området. Därav ges landsting och regioner en bild 
av hur arbetet kan se ut för andra landsting och regioner. På så vis kan landsting och regioner 
ta lärdom av varandra i olika avseenden. 
 
Denna studie bidrar dessutom till större förståelse för hur sociala medier spelar in på 
kommunikation av det slag studien behandlar, samt hur kommunikationen når olika 
målgrupper, i synnerhet målgruppen 16–25 åringar. Då målgruppen personer i åldern 16–25 
varit central i studien kan denna i framtiden lättare tas i beaktning när framtida forskning ska 
bedrivas inom området kommunikation på sociala medier och inom området psykisk ohälsa.   

6.3 Begränsningar 
Då studien är begränsat till att granska 6 stycken landsting och regioner i Sverige, av 21 totalt, 
hade forskningen därför kunnat bedrivas på ett betydligt mer omfattande sätt vilket i sin tur 
hade bidragit till en mer generell och nyanserad bild än den som presenteras i denna studie. 
Tidsaspekten är den tydligaste faktorn till att fler landsting och regioner inte kunde nås, det går 
även i linje med studiens kvalitativa ansats som anses som resurskrävande. Därför gjordes 
avvägningen att endast granska 6 utav dessa vilket författarna upplevde vara kravet för att 
bedriva generell forskning i en uppsats på kandidatexamensnivå efter konsultation med 
handledare.  
 
En ytterligare förklaring är den upplevda bristen på översikt inom tillfrågade landsting och 
regioner, vilket vissa gånger ledde till att det var svårt att komma i kontakt med rätt person att 
intervjua. Invägt är då insikten att kommunikationsarbetet skiljer sig mycket mellan olika 
landsting och regioner. Tillsammans med tidsaspekten ledde detta till att sökandet efter rätt 
intervjuobjekt blev en tidskrävande process. Det är även svårt att utefter en persons åsikter dra 
slutsatser om hur en hel organisation arbetar med kommunikation av det slag som studien 
behandlar, dock gjordes antaganden och förberedelser inför sökandet efter intervjuobjekt för 
att minska risken för att fel person skulle nås. Förfrågningar skickades till personer med 
positioner på chefsnivå om de kunde hänvisa till rätt person inom organisationen. Även om 
detta är en metod som kan leda till att återvändsgränder i kommunikationen uppstår och att 
förfrågningar inte behandlas i tid, består alltid den initiala kontakten med de högre instanserna 
inom landstingen och regionerna för vidare hänvisning. 
 
Då studien avgränsar sig från att granska annat än officiella facebooksidor, såsom 
facebookgrupper, medför det en begränsning i granskandet av sociala medier. Det har genom 
intervjuerna som hållits framgått att vissa instanser som kommunicerar psykisk ohälsa 
använder sig av just sådana communitys som facebookgrupper eller facebooksidor för övriga 
instanser inom landsting och regioner, dock kunde dessa på grund av avgränsningen inte vägas 
med i den övergripande studien utan denna centrerades till att endast granska de officiella 
facebooksidorna för respektive landsting och region. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån studiens granskning av utvalda landsting och regioners arbete med kommunikation 
inom området psykisk ohälsa kan flertalet slutsatser dras. 
 
Till att börja med framgår det i studien att psykisk ohälsa är ett brett begrepp som kan vara 
svårt att bryta ner i mindre beståndsdelar när kommunikation skapas. Dessutom arbetar 
landstingen och regionerna individuellt med egna strategier inom den sortens kommunikation 
vilket gör det svårt att tydligt jämföra strategier inom detta område. Det som dock är 
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gemensamt för alla landsting och regioner är att de identifierat psykisk ohälsa som ett 
stigmatiserat ämne, detta behandlas på olika sätt inför skapandet av kommunikation som har 
med psykisk ohälsa att göra. Vissa arbetar mer aktivt med att motverka stigmatiseringen och 
vissa mindre. 
Det går också att utläsa ett mönster i det att kampanjer med temat psykisk ohälsa många gånger 
är förlagda till fysiska möten, såsom föreläsningar, och att digitala möten, på exempelvis sociala 
medier, inte hamnar i primärt fokus. En teori är att fysiska möten värderas högre än att möta 
sin målgrupp i digital form.   
 
Även om Facebook inte är den huvudsakliga kommunikationskanalen hos alla de intervjuade 
landstingen och regionerna kan värdet ses i att kommunicera genom Facebook. Detta eftersom 
Facebook ses som den viktigaste sociala mediekanalen och mycket kommunikation sker via just 
den sociala mediekanalen. De flesta landsting och regioner uppger också att det är på grund av 
användningen av Facebook som genomslagskraften varit stor i de andra 
kommunikationskanalerna.  
 
Flertalet av landstingen och regionerna nämner vikten av att sprida information via sin egna 
webbplats på sociala medier, vilket användningen av Pull-strategin bekräftar. Den vanligaste 
anledningen till att inlägg publiceras tycks vara att vilja ändra ett aktuellt beteende kopplat till 
psykisk ohälsa hos sin befolkning. Utöver detta kan även mönster tydas i det att inlägg på 
sociala medier oftast har ambitionen att nå nya grupper av användare, en slutsats som kan dras 
av detta är att landstingen och regionerna både vill nå användargrupper de inte nått innan och 
så brett i befolkningen som möjligt. 
 
Det uppfattas även som att landsting och regioner insett att kommunikation på sociala medier 
är resurskrävande och därför tillsätter kommunikatörer till att administrera dessa. Däremot 
har vissa mer omfattande kommunikatör- och administrationsarbete än andra beroende på hur 
uppdelningen ser ut mellan instanser i respektive landsting och regioner. Generellt skapas 
ingen specifik budget för kommunikation inom området psykisk ohälsa även om den antas 
innefattas av kommunikationsbudgeten i stort. Budgeten för kommunikation inom området 
psykisk ohälsa anses istället innefatta en kommunikatör som arbetar med att kommunicera i 
ämnet, snarare än att en separat budget görs för den sortens kommunikation. 
 
Målgruppsanpassningar förekommer men överlag innefattas dessa av hela allmänheten i 
respektive landsting och region. Därav är inte heller specifikt 16–25 åringar en aktiv målgrupp 
som kommunikationen riktas till, även om de räknas till allmänheten. En annan slutsats som 
kan dras är att då studien lyfter fram 16–25 åringar som en speciellt aktiv grupp på sociala 
medier som, genom att den inte aktivt arbetas mot, går något förlorad när kommunikation inom 
området psykisk ohälsa skapas.  

6.5 Vidare forskning 
För vidare forskning hade det varit intressant att väga in vikten av marknadsföring på sociala 
medier för att nå specifika målgrupper och hur det eventuellt skulle kunna appliceras i ett 
landstings, en regions eller en statlig myndighets kommunikation på sociala medier. Detta 
skulle kunna innefatta betalda annonser och inlägg på sociala medier. Framtida forskning 
skulle även kunna bidra till att skapa ett ramverk eller en rådgivande guide med riktlinjer hur 
en organisation inom vård eller psykiatri bör arbeta med sin kommunikation på sociala medier 
för att nå specifika målgrupper. 
 
En annan aspekt för vidare forskning vore att undersöka sambandet mellan ökandet av psykisk 
ohälsa hos unga människor i åldersgruppen 16–25 år och åldersgruppens höga användarantal 
på sociala medier. 
 
Det hade också varit intressant att ta reda på vad effekten av kommunikation inom det område 
studien behandlar kan ge upphov till, t.ex. hur många personer en viss kampanj eller satsning 
nått och hur det har påverkat en organisation genom att exempelvis se om fler sökande till 
vården eller psykiatrin har uppmätts. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjufrågor   
 

Intervjufrågor 
  
Den som ska intervjuas förbereds med information om att arbetet avgränsats till målgruppen 
personer 16–25 år, ångest och depression och att sociala medier är vår utgångspunkt för val 
av kommunikationskanal.  
  
- Har ni genomfört en kampanj med fokus på Psykisk ohälsa för grupper inom målgruppen 

16–25 år inom de närmsta åren? Vad hette den/de och i vilket syfte gjordes den/de i?  
Om ja: Vad hade kampanjen för (mätbar) effekt, kunde några resultat ses?  

• Ledde det till märkbart ökad kännedom om problemet? 
• Om inte: Varför? Hur hanterade ni det?  

• Genererade det fler anmälningar eller sökanden till psykiatrin?  
• Om inte: Varför? Hur hanterade ni det? 

  
- Vilka kommunikationskanaler har ni använt er utav för kommunikation om psykisk ohälsa till 
ungdomar och unga vuxna (16–25 år)? 

Vilka kanaler har det fokuserats mest på och varför då? 
• Har ni använt er av sociala medier i er kommunikation? 

• Om ja: Vilka använder ni och varför? Kan ni även ge exempel på hur 
ni arbetar med sociala medier? 

• Om ja på föregående fråga: Har ni några särskilda strategier baserat på ovan 
nämnda kommunikationskanaler? 

• Om ja: Hur ser dessa strategier ut? 
• Finns det någon kanal som fungerar bättre än andra enligt er? 

• Om ja: Varför? Har ni sett mätbara resultat? 
• Vilka kommunikationskanaler skulle ni vilja satsa mer på? 

  
- Finns det specifika målgrupper för er kommunikation ut mot samhället? Varför? 

• Är någon målgrupp mer mottaglig till kommunikation kopplat till psykisk ohälsa 
enligt er? 

• Om ja/nej: Vad tror ni det beror på? 
  

- Hur stor del av er budget lägger ni på kommunikation av det slag vårt arbete behandlar? 
(Stor/Liten?) 

• Hur stor del av budgeten är ämnad målgruppen 16–25 år? 
• Är det er uppfattning att er organisation (t.ex. landstinget) ser värdet i att lägga 

resurser i kommunikation ut mot samhället? (Kommunikation med temat 
psykisk ohälsa) 

  
- Särskiljer ni innebörden av begreppet psykisk ohälsa i kommunikationen? Till exempel: 

skiljer på ångest och depression. 
• Om ja: Vad ser ni för fördelar med detta?  
• Om nej: Varför? 

  
- Ser ni svårigheter i att kommunicera inom detta område, finns det några fördomar att ha i 

åtanke?  
• Om ja: är uppfattningen att Psykisk ohälsa ibland anses som tabubelagt en 

del av problemet?  
• Om nej: Hur har det yttrat sig/Hur arbetade ni då/Vad baserar ni det på?  


