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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur stigmatisering 

kring psykisk ohälsa kan reduceras bland universitets-

studenter genom en social marknadsföringskampanj. I 

studiens första del undersöks vilka riktlinjer som inns 
för utformning av en social marknadsföringskampanj, 

vidare undersöks vilka strategier som är effektivast för 

att minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Med 

utgångspunkt i studiens första del utforskar författar-

na hur den sociala marknadsföringskampanjen skul-

le kunna utformas för att besvara forskningsfrågan. 

Inom ramen för studien har en kampanj utformats 

som kretsar kring sloganen “Face it” ur tre olika per-

spektiv. Kampanjen består av de tre stegen “Sätt ett 

ansikte på det”, “Inse det” och “Möt det” och har ut-

formats med målsättningen att studenter ska komma 

i direkt eller indirekt kontakt med personer drabbade 

av psykisk ohälsa vilka de kan relatera till. En kam-

panj med dessa egenskaper har potential att minska 

stigmatisering kring psykisk ohälsa bland universitets-

studenter.

Abstract
The purpose of  this study is to examine how stigma 

related to mental illness can be reduced among uni-

versity students through a social marketing campaign. 

In the irst part of  the study, the authors examines 
what type of  guidelines there are for the design of  a 

social marketing campaign. Further on, the authors 

examines which strategies are most effective in re-

ducing stigma related to mental illness. Based on the 

irst part of  the study, the authors explore how the 
social marketing campaign can be designed to answer 

the research question. Within the frame of  the study, a 

campaign has been designed that revolves around the 

slogan ”Face it” from three different perspectives. The 

campaign consists of  the three steps ”Put a face on 

it”, ”Realize it” and “Meet it” and has been designed 

with the objective that students should come in direct 

or indirect contact with people suffering from mental 

illness who they can relate to. A campaign with these 

properties have the potential to reduce the stigma rela-

ted to mental illness among university students.
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Under kapitlet inledning presenteras bakgrunden till 
studien och den problembeskrivning som leder till 
studiens syfte. 

1.1 Bakgrund
I undersökningar framgår det att uppskattningsvis 20-
40 procent av befolkningen lider av någon form av 
psykisk ohälsa. Begreppet psykisk ohälsa deinieras i 
det här skedet som symptom såsom oro, nedstämdhet, 
depression och schizofreni. Utav de sjukdomarna är 
det få som lider av allvarligare symptom där behand-
ling krävs. Det har uppmärksammats att den psykiska 
ohälsan ökar bland barn och ungdomar och störst 
ökning har skett i åldersspannet 18-24 år. (Socialsty-
relsen, 2013)

Psykisk ohälsa är bland de snabbast växande och 
största utmaningarna mot folkhälsan i världen. Psykisk 
ohälsa är något vanligt förekommande men ändå inns 
det en tydlig diskriminering där personer missgynnas 
på grund av sitt psykiska tillstånd i Sverige varje dag. 
En av tre personer uppger att de inte kan tänka sig 
att arbeta tillsammans med någon som lider av psy-
kiska problem. Denna diskriminering deinieras som 
stigmatisering, utgör hinder för personer med psykisk 
ohälsa att integreras i samhället och det vardagliga livet 
på grund av fördomar ochW okunskap. Något som 
leder till att personer med psykiska besvär lider ännu 
mer och blir sjukare. (Hjärnkoll, 2016)

Enligt organisationen Psykiska sjukdomar (2012) 
menar många att den stigmatisering som råder kring 
psykisk ohälsa till stor del beror på okunskap i sam-
hället. Detta på grund av att det inte sker någon 
utbildning samt att det tabu som inns leder till att 
det inte pratas om psykisk ohälsa överlag. Samtidigt är 
även psykisk ohälsa något som är svårt att förstå sig på, 
där människor ofta är rädda för det som är främmande 
och svårbegripligt. Massmedia och populärkulturen bi-
drar även till en ökad stigmatisering där psykisk ohälsa 
oftast inte uppmärksammas rättvist och objektivt. 

Med det sagt inns ett ökat fokus på hälsa och 
välbeinnande i samhället idag där allt ler börjar upp-
märksamma problemet. Organisationer, ambassadörer 
och företag har grundats och de arbetar alla med att in-
formera om och uppmärksamma psykisk ohälsa samt 
minska den stigmatisering som råder. Enligt Folkhälsa 
(2016) är den viktigaste åtgärden mot psykisk ohälsa 
att alla blir mer öppna och förstår att det inte inns 
någon skam i att drabbas. Det är viktigt för att de som 

faktiskt drabbas ska kunna leva ett mer normalt liv. Ut-
vecklingen går åt rätt håll och har kommit en bra bit på 
vägen men det inns fortfarande mycket kvar att göra 
där vissa målgrupper kräver extra fokus. Lundgren 
& Martinsson (2007) uttrycker en ökning av psykisk 
ohälsa bland studenter och i högpresterande miljöer 
där stigmat dessutom är extra påtagligt. Samtidigt visar 
en rapport från Uppsala studentkår (2012/2013) på att 
stress och psykisk ohälsa leder till att en fjärdedel av 
studenterna inte lyckas med sina studier.

1.2 Problembeskrivning
Stigmatisering kring psykisk ohälsa skapar lidande och 
svårigheter i vardagen för de drabbade på lera olika 
sätt. Svårigheter att sköta skolarbete, etablera sig på 
arbetsmarknaden eller att knyta relationer och bilda 
familj kan vara negativa konsekvenser för den enskilde 
individen. I ett större perspektiv kan fenomenet bli ett 
växande problem för hela samhället. 

Det inns idag mycket information om psykisk 
ohälsa och den stigmatisering som råder kring den. En 
rad kampanjer av olika slag har genomförts världen 
över för att minska stigmatiseringen kring psykisk 
ohälsa. Trots detta inns diskrimineringen fortfarande 
i samhället, en anledning tros vara att många av kam-
panjerna är kortvariga (Vetenskap & Hälsa, 2014). 

Samtidigt går det att utläsa att psykisk ohälsa ökar 
bland studenter på universiteten i Sverige. Baserat på 
detta blir det tydligt att det inns ett behov av att belysa 
ämnet i universitetsmiljö och där inna nya vägar för 
att minska den stigmatisering råder idag. 

1.3 Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka hur 
stigmatisering kring psykisk ohälsa bland universi-
tetsstudenter kan reduceras i samband med en social 
marknadsföringskampanj.

1.4 Avgränsningar
Studien kommer att ske inom ramen för social mark-
nadsföring. Anledningen till detta är att studiens 
syfte enklare kommer att kunna besvaras om den 
avgränsningen görs. Författarna har inte tagit några 
ekonomiska hänsynstaganden i studien. Den sociala 
marknadsföringskampanjen har tagits fram och testats 
med utgångspunkt i de förutsättningar som skulle 
innas för en potentiell lansering av kampanjen på 
Campus Norrköping, Linköpings universitet. Vidare 
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har också tester genomförts med studenter vid Cam-
pus Norrköping, Linköpings universitet. Konceptet 
för den sociala marknadsföringen bygger på att den 
skulle pågå under en längre tid, men kampanjen har 
gestaltats och testats inom ramen för studiens tidsom-
fattning. 

1.5 Forskningsfråga
Hur skulle en social marknadsföringskampanj kunna 
utformas för att reducera stigmatisering kring psykisk 
ohälsa bland universitetsstudenter?

1.5.1 För forskningsfrågan operationaliserande frågor

För att på ett så bra sätt som möjligt kunna besvara den 
huvudsakliga forskningsfrågan har författarna valt att 
ställa sig ytterligare två frågor inom ramen för studien:

• Vilka riktlinjer inns för hur en social marknadsfö-
ringskampanj bör utformas?

• Vilka strategier är effektivast för att minska stig-
matisering kring psykisk ohälsa? 
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Den teoretiska ramen lyfter teorier inom det valda 
forskningsområdet, med fokus på social marknadsfö-
ring och strategier för att minska stigmatisering. 

 
2.1 Social marknadsföring
Hinshaw, Cicchetti & Toth (2007) diskuterar fyra olika 
tänkbara metoder för att minska stigmatisering kring 
psykisk ohälsa, cause marketing, social marketing, 
buzz-marketing, stealth-marketing, cultural seeding 
och framing. Bland dem kan man se att social mark-
nadsföring inte är bunden till en speciell produkt och 
används för att förändra ett beteende eller attityd mot 
något. 

Social marknadsföring syftar till att utveckla 
och integrera marknadsföringskoncept med andra  
metoder för att påverka beteenden som gynnar indivi-
der och samhällen för ett större socialt välmående och 
samhällsförbättring. I denna typ av marknadsföring 
tillämpas marknadsföringsverktyg för att lösa problem 
relaterade till hälsa, sociala aspekter men även andra 
problem som används för att bygga upp samhällets 
medvetenhet och ändra beteenden kring ett speciikt 
problem. Social marknadsföring kan liknas vid kom-
mersiell marknadsföring med skillnad i syftet med 
kampanjen samt hur resultatet värdesätts. Kommersiell 
marknadsföring mäter framgång i produktförsäljning, va-
rumärkeskännedom eller marknadsandelar medan social 
marknadsföring mäter framgången i hur resultatet förbättrar  
individens och samhällets välbeinnande. (Dibb, 2014)

Social marknadsföring kan tillämpas på ett brett 
spektra av problem och populationer. Inriktning kan 
vara på global, nationell, gemenskaps- eller individnivå 
och kan utnyttja en rad metoder för beteendeföränd-
ring samt marknadsföringsverktyg. (Dibb, 2014) Social 
marknadsföring är vanligt förekommande för att belysa 
problem inom miljö, hälsa och etnisk diskriminering. 
Däremot förekommer marknadsföringsmetoden inte 
lika ofta inom mental hälsa som ligger efter på den 
fronten. (Hinshaw et al., 2007)

2.1.1 Lärdomar

Social marknadsföring skulle kunna vara en relevant 
strategi för att minska stigmatisering kring psykisk 
ohälsa då det används för att öka medvetenhet samt 
ändra beteenden och attityder. Metoden är vanlig inom 
liknande områden med snarlika syften även om den 
ännu är relativt outforskad inom just psykisk ohälsa.

2. Teoretisk ram
2.2 Social marknadsföring i sex steg
Weinreich (2010) presenterar 6 generella steg vid social 
marknadsföring som bör följas för att nå ett effektivt 
resultat. Stegen delas in efter följande huvudteman: 
analys, strategi, design, testning, implementation samt 
värdering och feedback. 

Steg 1, analys, handlar om att förstå problemet 
som du adresserar, målgruppen och miljön vilken 
kampanjen ska beinna sig i. I analysfasen används 
undersökningar för att förstå och fokusera på de delar 
som mest troligt spelar störst roll i att förebygga pro-
blemet man ska angripa. 

Steg 2, strategi, baseras på analysen och lägger 
grunden för vad resten av kampanjen ska vila på. Stra-
tegin ska utformas med utgångspunkt i att förändra ett 
beteende. 

Steg 3, design, följer de riktlinjer som tagits fram 
i steg 2, strategi. I det här steget skapas kampanjens 
utformning samt vilka meddelanden som ska förmed-
las och vilka material/kanaler som ska bära detta till 
målgruppen. 

Steg 4, testning, testar meddelanden och materi-
al mot målgruppen för att bestämma vad som bäst 
uppfyller syftet med kampanjen. Det är inte ovanligt 
att arbeta i iterativa cykler mellan design och test, för 
att göra nödvändiga ändringar i meddelanden, mate-
rial och strategi samt för att se om den nya metoden 
fungerar. 

Steg 5, implementation, introducerar den färdiga 
kampanjen för målgruppen. Förberedelse är viktigt 
och implementationen måste övervakas så att varje 
moment fortskrider som planerat. 

Steg 6, värdering och feedback, utvärderar effek-
terna av kampanjen som helhet samt varje moment i 
strategin för sig. Värdering sker under hela processen 
och inte endast i slutet. Feedback används vid slutet 
av varje steg för att utveckla och förbättra kampanjen. 

2.2.1 Lärdomar

I den här studien kommer författarna främst att foku-
sera på de steg innan själva implementationen, detta 
på grund av tidsramen vilken studien sker inom. Störst 
fokus kommer ligga på steg 3, design.
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2.3 Strategier vid social marknadsföring
Nedan presenteras ett antal strategier som kan använ-
das vid social marknadsföring. 

2.3.1 Marknadssegmentering

Inom traditionell marknadsföring ger för många bud-
skap i reklam dålig effekt. Det blir otydligt för den 
tänkta målgruppen och förvirrar dem istället. Det kan 
till och med skada efterföljande marknadsföring och 
innebära långsiktig problematik. Social marknadsföring 
behöver liksom traditionell marknadsföring speciice-
ra en målgrupp baserat på segmenterings-strategier. 
Dock täcker sällan, om ens någonsin, sociala mark-
nadsföringsstrategier segmentering, vilket innebär 
grundläggande problem angående beslut av vad som 
ska sägas i meddelandet. (Bang, 2000)

2.3.2 Marknadsmix - de fyra p:na i social marknadsfö-
ring

Social marknadsföring påminner om traditionell mark-
nadsföring och många av de strategier som används 
där kan implementeras även i social marknadsföring. 
Fyra p:n är en sådan strategi men där betydelsen i social 
marknadsföring skiljer sig något från de ursprungliga 
p:na. Elliot, Unsworth, Gomel, Saunders & Mira 
(1994) anpassar de fyra p:na till social marknadsföring 
på följande vis.

Produkt, brukar deinieras som en social produkt 
vilka består av idéer och beteenden som är betraktade 
som socialt önskvärda. Den sociala produkten kan 
både vara påtaglig eller immateriell, men primärt fokus 
ligger på beteenden snarare än påtagliga produkter. 
Den naturliga oviljan att ändra sin livsstil är ett välkänt 
hinder för att målgruppen ska vilja och kunna ta till sig 
en social produkt. (Elliot et al., 1994)

Plats, är vanligen där konsumtionen och påver-
kan sker, något som är typiskt när det handlar om 
marknadsföring av tjänster. I allmänhet inns det en 
begränsning i social marknadsföring med att använda 
en massdistribution, då tjänsten vanligtvis ska adminis-
treras eller tillhandahållas av en professionell utövare 
av tjänsten. (Elliot et al., 1994)

Påverkan, kan antingen vara genom massmedia 
eller personlig försäljning. De lesta kampanjer där 
social marknadsföring används involverar en stor del 
personlig försäljning eller främjande. För att social 
marknadsföring ska lyckas behöver den uppvisa för-
delar både gentemot samhället och den individuella 

konsumenten. (Elliot et al., 1994)
Pris är det som skiljer sig mest från traditionell 

marknadsföring. Priset på en social produkt kan 
inte alltid komma fram på en kommersiell marknad. 
Både monetära och icke-monetära komponenter kan 
förekomma. Elliot et al. (1994) presenterar följande 
faktorer som kan vara av betydelse när det kommer till 
priset på den sociala produkten. 

• Kan innebära att ge upp ett beteende eller en 
handling, att ändra sin livsstil. 

• Priset kan vara substitut för en produkts kvalitet i 
konsumenternas uppfattning.

• Det nya beteendet kan leda till kostnadsbesparing-
ar.

• Samhällskostnader i allmänhet måste beaktas.
• Av-marknadsföring är ett verktyg som kan använ-

das för att ändra ett beteende, ex. höja priset på 
cigaretter eller högre skatt ju ler barn som föds i 
Singapore. 

• Donationer kan användas som en prissättnings-
metod.

2.3.3 Fyra E:n i social marknadsföring

Det är ett väldebatterat område huruvida social mark-
nadsföring ger god effekt eller inte. Pang & Kubacki 
(2015) menar på att de negativa associationer som 
konsumenter har till kommersiell marknadsföring 
även riskerar att översättas till en negativ attityd mot 
aktiviteter inom social marknadsföring. Några menar 
till och med att det inte inns något etiskt alls med soci-
al marknadsföring. Tre huvudproblem identiieras som 
manipulativ, oetisk och kostsam. (Pang et al., 2015)

Med denna debatt har fyra E:n diskuterats för att 
behandla de mest förekommande svårigheterna och 
problemen vid social marknadsföring. De fyra E:na 
har författarna översatt till etik/valfrihet - ethicali-
ty/ freedom of  choice, kostsamhet - expensiveness, 
förstärkning - exaggeration och effektivitet - effective-
ness. (Pang et al., 2015)

Etik/valfrihet är avvägningen mellan individens 
rätt till självbestämmande och omfattningen av ofri-
villig beteendeförändring som social marknadsföring 
förmedlar är ett viktigt etiskt dilemma. Personers 
valfrihet är en rättighet för många och väldigt viktigt 
att ta hänsyn till. När det inns en konlikt mellan sam-
hällsnyttan och individens rättigheter bör den senare 
ha högsta prioritet. (Pang et al., 2015)
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Kostsamhet anses vara ett stort problem då många 
ser det som slöseri med pengar och andra värdefulla 
resurser trots att studier har visat att social marknads-
föring kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Dock inner 
Pang et al. (2015) i sina studier att många anser att 
det är väl spenderade pengar utan att vara slöseri med 
resurser. Samtidigt bör kostnaderna för social mark-
nadsföring hanteras med försiktighet. (Pang et al., 2015)

När man talar om förstärkning kan det utifrån 
egna positiva erfarenheter av ett ämne innas tvivel 
om meddelandet som förs fram i social marknadsfö-
ring. Verkligheten är inte lika illa som det beskrivs i 
några kampanjbudskap. Detta kan i sin tur leda till att 
kampanjen stigmatiserar det beteende som de försöker 
motverka och överdriver skadan av det. (Pang et al., 
2015)

Effekt innebär att stärka bandet mellan budskapet 
och målgruppens beteende. Om budskapet inte är till-
räckligt kopplat till målgruppens livsstil och situation 
kommer budskapet heller inte ha någon effekt. Det är 
inte bra om för mycket fokus ligger på teori, det kan 
leda till att budskapet blir för abstrakt. Detta bör und-
vikas för att få fram ett starkt budskap som ger effekt. 
(Pang et al., 2015)

Utifrån sin studie menar Pang et al. (2015) att istäl-
let för att luta sig mot en statisk ideologi borde sociala 
marknadsförare se över varje situation och räkna in det 
vida spektra av ofta unika problem och sammanhang 
med etiska aspekter, kostsamhet, förstärkningar samt 
effekten av dem inräknade.

Vid social marknadsföring borde det berättas för 
målgruppen vad de ska tänka på snarare än hur de ska 
tycka. Här lyckas många traditionella marknadsförare 
inom reklam att förmedla, medan många hälsoorga-
nisationer snarare talar om vad konsumenterna ska 
tycka. Vad traditionella marknadsförare har förstått är 
idén om att effekterna av massmediala meddelanden 
är deras förmåga att över tid omstrukturera en persons 
prioriteringar och tankemönster snarare än att forma 
en persons tankemönster. På samma sätt skulle social 
marknadsföring kunna fokusera mer på långsiktiga 
perspektiv mot att gradvis påverka hur människor 
tänker på vissa frågor snarare än att fokusera på kort-
siktiga enskilda ändringar. (Bang, 2000)

2.3.4 Lärdomar

Då social marknadsföring ofta inte täcker in segmen-
terings-strategier kan det vara av stor vikt att ta hänsyn 

till såväl marknadsföringsmixen 4P:n samt 4 E:n för att 
lyckas rikta marknadsföringen till rätt målgrupp men 
också för att förmedla rätt budskap.

 
2.4 Metoder för att minska  
stigmatisering
Rüsch, Angermayer och Corrigan (2005) skriver att tre 
huvudsakliga strategier har använts för att bekämpa 
stigmatisering kring psykisk ohälsa. De tre strategierna 
benämns protest, utbildning och kontakt. 

Strategin protest används ofta i samband med 
och mot stigmatiserande publika påståenden, mediala 
rapporter och annonser. Det inns lera exempel då 
strategin varit lyckad och därmed lett till förändringar 
i de publika påståendena. Vidare nämns att strategin 
som är av den reaktiva formen, kan bidra till att minska 
det stigmatiserade offentliga beteendet men att den 
troligtvis inte bidrar med nya positiva attityder i sam-
manhanget. (Rüsch et al., 2005)

Med strategin utbildning försöker man minska stig-
matiseringen genom att tillhandahålla motsägelsefull 
information. Information likt denna har förmedlats 
via bland annat böcker, videor och strukturerade 
utbildningsprogram. Kortare utbildningar i psykisk 
ohälsa har visat resultat i form av minskad stigma-
tisering bland en rad olika deltagare. Dock sägs att 
effekterna av utbildningarna är små i storlek och att 
de ger mer för deltagare som redan innan utbildningen 
varit i kontakt med psykisk ohälsa på ett eller annat vis. 
Därmed tenderar utbildning att nå dem som redan är 
sympatisörer. (Rüsch et al., 2005)

Kontakt innebär att personer kommer i kontakt med 
personer som är drabbade av psykisk ohälsa. Forskning 
har visat att medlemmar av majoritetsgrupper som 
kommit i kontakt med medlemmar av minoritetsgrup-
per mindre sannolikt kommer stigmatisera gentemot 
medlemmarna av minoritetsgruppen. Därmed kan 
strategin vara viktig för att minska stigmatiseringen 
kring psykisk ohälsa. (Rüsch et al., 2005)

En kombination av utbildning och kontakt är tro-
ligtvis en lovande strategi för att minska stigmatisering. 
För att minska stigmatiseringen är det viktigt att få till 
en förändring av stigmarelaterade attityder hos makt-
grupper. (Rüsch et al., 2005)

Michaels, Kosyluk och Butler (2015) skriver om 
en meta-analys gjord på 79 studier av offentliga stig-
ma-minskande strategier med 38 000 deltagare. De 
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lesta studierna använde sig av strategierna kontakt 
eller utbildning, men studierna som använt strategin 
kontakt visade sig ha mer än dubbelt så stora effekter. 
(Michaels et al., 2015)

2.4.1 Lärdomar

Kontakt skulle kunna vara en effektiv metod att an-
vända för att reducera stigmatiseringen kring psykisk 
ohälsa. Särskilt om den används i kombination med 
utbildning. 

 
2.5 Strategisk stigma-förändring med 
fokus på kontakt
Corrigan (2011) går ytterligare in på just strategin kon-
takt och använder akronymen TLC3 för att deiniera 
fem olika strategier för kontakt samt vilka konsekven-
ser de får för social marknadsföring. Akronymen står 
för targeted, local, credible, continous contact.  
Precis som Rüsch et al. (2005) skriver Corrigan att 
kontakt eller kontakt kombinerat med utbildning är 
en strategi som är effektivare än enbart utbildning när 
det kommer till att förändra attityder och beteenden. 
Vidare nämns att de positiva effekterna av kontakt ver-
kar vara mer långtgående än effekterna av utbildning. 
(Corrigan, 2011)

Istället för att rikta kontakt mot större målgrupper 
föreslås att rikta kontakten mot nyckelgrupper för 
att göra kontakten så effektiv som möjligt. Exempel 
på nyckelgrupper kan vara personer i maktpositioner 
såsom arbetsgivare, hyresvärdar och vårdgivare. Att 
rikta kontakten innebär inte bara att rikta den till nå-
gon utan även att peka på vad som behöver förändras. 
(Corrigan, 2011)

Det är rimligt att anta att personer som lever i sam-
ma regioner har gemensamma eller liknande intressen, 
därmed bör kontakten utformas med detta i åtanke. I 
exempelvis en storstad kan det innas rikare och fatti-
gare delar av staden vilket gör det viktigt att utforma 
kontakten på olika vis för att nå respektive målgrupp 
och därmed uppnå målen med sin kontakt. (Corrigan, 
2011)

Tre faktorer är speciellt viktiga när det kommer 
till trovärdighet. Faktor ett talar om att det är viktigt 
att individen i kontaktrollen är av samma ursprung, 
har samma religiösa tro och socioekonomiska status 
som målgruppen. Faktor två talar om att det är vik-
tigt att individen i kontaktrollen har samma roll som 

målgruppen. Exempelvis skulle det kunna innebära att 
en arbetsgivare som lider av psykisk ohälsa kommer 
i kontakt med andra arbetsgivare. Faktor tre är mer 
komplex och talar om att personen i kontaktrollen bör 
vara i processen av tillfrisknande och leva ett “nor-
malt” liv. Om kontaktpersonen exempelvis skulle vara 
aktivt psykotisk skulle det kunna öka stigmatiseringen, 
samma sak om kontaktpersonen är helt symptomfri då 
personer som lider av psykisk ohälsa i det scenariot 
kan framstå som “mindre hela”. Därför sägs personer 
i processen av tillfrisknande vara bra kontaktpersoner 
för att förändra stigmatiseringen. (Corrigan, 2011)

Fjärde och sista strategin talar om att kontakten 
bör pågå under en längre tid för att man ska kunna 
åstadkomma förändring. Stigmatisering kring psykisk 
ohälsa är ingenting man förändrar vid ett tillfälle, det 
krävs att kontakten sker löpande under lång tid. (Cor-
rigan, 2011)

2.5.1 Lärdomar

Strategisk stigma-förändring har många fördelar som 
kan bidra till en förändring av stigmatiseringen kring 
psykisk ohälsa. Riktad kommunikation och en interak-
tiv “ge och ta” process mellan målgrupp och kontakt 
kombinerat med andra anti stigma-insatser har stor 
potential att minska stigmatiseringen. Därmed ges 
personer drabbade av mental ohälsa chansen att leva 
ett liv med samma möjligheter som alla andra och där-
med uppnå ökad livskvalitet. (Corrigan, 2011)

 
2.6 Kontakt med fokus på skräddarsydd 
meddelandehantering
Hawkins, Kreuter, Resnicow, Fishbein och Dijkstra 
(2008) skriver om skräddarsydda meddelanden och 
metoder för att skapa individualiserad kommunikation 
för dess mottagare, detta görs med förhoppning om 
att kommunikationen på så vis ska få större genomslag.

Michaels et al. (2015) bygger vidare på och utökar 
Corrigans (2011) TLC3-modell genom att lägga till 
“Change goals”, eller vilka författarna valt att kalla för-
ändringsmål. Den utökade modellen benämns TLC4. 

Förändringsmål är riktade meddelanden som upp-
manar till beteendeförändringar. Ett exempel kan vara 
att man berättar för åhörare vad man bör göra, “anstäl-
la folk drabbade av psykisk ohälsa”, istället för vad man 
inte ska göra, “tro inte att folk med psykisk ohälsa är 
farliga”. TLC4-modellen utröner nyckelkomponenter 
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för förebyggande av stigmatisering, men det behövs 
fortfarande vägledning för hur man bör interagera 
med och leverera innehåll till målgruppen för att driva 
förändringar i beteende. Inom hälsokommunikation 
har ett uttryck myntats som kallas skräddarsydd med-
delandehantering. Skräddarsydd meddelandehantering 
innebär att innehåll anpassas till att en presentation 
ska driva förändringar i beteende och att den är infor-
mativ för målgruppen. Själva processen att skräddarsy 
meddelanden består av två funktioner kopplade till 
varandra; förbättrad bearbetning av meddelanden och 
acceptans samt förbättrad beteendepåverkan. De två 
funktionerna omfattar fyra element vilka kan förstärka 
sannolikheten för att beteendeförändringar ska kunna 
ske. Elementen presenteras nedan. (Michaels et al., 
2015)

För att förbättra bearbetningen av meddelanden 
och acceptans är det viktigt att presentatören fångar och 
bibehåller målgruppens uppmärksamhet. Bidragande 
faktorer till att lyckas göra detta är att presentatören är 
trovärdig samt använder ett tydligt, direkt och enkelt 
språk. Det presenterade innehållet bör också balanse-
ras och anpassas speciikt för målgruppen för bästa 
effekt. (Michaels et al., 2015)

Att noga välja ut information som presenteras syf-
tar till att få målgruppen att relektera och tänka kring 
materialet. Att dela med sig av personliga upplevelser 
är effektivare än att presentera statistik och kan också 
öka trovärdigheten om målgruppen kan identiiera sig 
med presentatören. De presentatörer som känner till 
sin målgrupps bakgrund och intressen och anpassar 
sina meddelanden därefter har större chans att bidra 
till att förändringar sker. För att få till förändringar 
ska det levererade innehållet påverka attityder, bete-
endeavsikter och föreställningar om sociala normer. 
(Michaels et al., 2015)

Tredje elementet handlar om känslor och hur väl 
målgruppen kan knyta an till, identiiera och känna 
igen sig i det som förmedlas. De meddelanden som 
presenteras kan söka att framkalla såväl positiva som 
negativa känslor i syfte att engagera målgruppen och 
driva förändring. Att framkalla känslor av rädsla mot 
personer som lider av psykisk ohälsa är inte att rekom-
mendera. Istället uppmuntras att framkalla empati för 
dem som lider av psykisk ohälsa när man pratar om 
känslomässig vädjan. (Michaels et al., 2015)

Sista elementet handlar om att skräddarsy in-
formation och om berättande som är relevant för 

målgruppen. Att presentera relevant skräddarsydd 
information för målgruppen innebär att man byg-
ger upp direktiv för hur förändringar är möjliga att 
åstadkomma vilka också är rimliga för målgruppen att 
lyckas genomföra. (Michaels et al., 2015)

2.6.1 Lärdomar

Antistigmaprogram som tar hänsyn till alla delar av 
TLC4-modellen vid presentation kommer att kunna 
vara en stark drivande kraft för förändrat beteende 
(Michaels et al., 2015). 

 
2.7 Alternativ till direkt social kontakt
Det är sedan tidigare känt att direkta sociala kontaktin-
satser kan reducera stigmatisering kring psykisk ohälsa. 
Undersökningar visar dock att ilmad social kontakt 
kan vara lika effektivt som direkt social kontakt kan 
vara. Vidare innebär användandet av ilmad social 
kontakt fördelar när det kommer till det praktiska 
utförandet och även gällande kostnadsaspekter. (Cle-
ment et al., 2011)

Ovannämnda påstående stärks av ytterligare en un-
dersökning vilken visar att internet-program kan vara 
lika effektiva när det kommer till att reducera stigmati-
sering kring psykisk ohälsa som direkt social kontakt. 
(Mehta et al., 2015)

2.7.1 Lärdomar

Direkt social kontakt kan reducera stigmatisering kring 
psykisk ohälsa, men även andra metoder kan vara lika 
effektiva och dessutom vara enklare att genomföra 
samt ge lägre kostnader. De två varianterna av kontakt 
kan kombineras och varieras för att ta fram praktiska 
och kostnadseffektiva strategier.
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Under avsnittet metod presenteras författarnas tänk-
ta tillvägagångssätt för att komma fram till svar på 
studiens forskningsfråga. Creswell (2009) skriver att 
kvalitativa metoder är explorativa och användbara 
när forskarna inte känner till alla viktiga variabler på 
förhand.  Studien ämnar utforska hur någonting skulle 
kunna utformas, då författarna inte har tillgång till alla 
variabler på förhand kommer man därför att använda 
sig av kvalitativa metoder i denna studie. Författarna 
kommer i studien att vara centrala nyckelinstrument 
vilket bland annat innebär att dem själva samlar data 
genom att gå igenom dokument, observera beteende 
och intervjua deltagare (Creswell, 2009). 

3. Metod

Figur 1: Metodmodell

Avsnittet har delats in i fyra olika delar vilka bygger på 
de sex steg för social marknadsföring som Weinreich 
presenterar (se 2.2); analys, strategi, design, testning, 
implementation samt värdering och feedback. Då 
studiens omfattning är begränsad har steget imple-
mentation uteslutits. Värdering av koncept kommer 
att ske i avsnittet design. I avsnittet testning sker såväl 
värdering som feedback då konceptet samt alla ingåen-
de delar testas i sin helhet gentemot målgruppen.

De sex stegen påminner om Jonas Löwgrens (2015) 
upplägg vid forskning genom design med förstudier, 
designarbete och värdering men är mer skräddarsydda 
för studiens syfte. Författarna avsåg till en början att 
använda andra, mer generiska metoder för studien. 
Författarna lyckades dock inna en metod speciikt 
utformad för social marknadsföring och därför kändes 
det lämpligt att använda den i studien. I samtliga steg 
har annan metodologi och/eller teori lagts till för att 
ytterligare speciicera tillvägagångssättet, vad som lagts 
till speciiceras under respektive steg. Metoden för stu-
dien illustreras nedan (se igur 1: Metodmodell).

 
3.1 Analys
Första steget, analys, fungerar som en förstudie med 
fokus på att förstå problemet, målgruppen och sam-
manhanget. Analysen kommer att byggas upp av två 
delar; teori och analys av tidigare kampanjer. Den data 
författarna får fram i denna del kommer att värderas 
genom kvalitativ analys och tolkningar. Data kommer 
att analyseras på så vis att författarna utröner teman 
och perspektiv genom egna tolkningar av data och 
innebörden av den. Därefter rapporteras 4-5 teman. 
Tolkning och kodning av data kommer göras gemen-
samt av författarna (Creswell, 2009). Nedan visas hur 
rådata som författarna får ut i denna analysdel kommer 
bearbetas, tolkas och analyseras (se igur 2: Analys av 
rådata för tematisering och tolkning). 
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Figur 2: Analys av rådata för tematisering och tolkning, efter Creswell (2009)

Med utgångspunkt i relevant teori (se 2.) skapar förfat-
tarna sig en bild av problemet och dess sammanhang 
genom att ta reda på vad som idag är känt och använd-
bart inom valt forskningsområde. För att få ett bredare 
perspektiv på social marknadsföring kommer tidigare 
genomförda kampanjer granskas och analyseras för 
att samla in data. Analysen görs i syfte att hitta såväl 
styrkor som brister i tidigare kampanjer vilka kan leda 
till insikter som författarna tar med sig i det fortsatta 
arbetet. Det görs också för att ge författarna en inblick 
i vad för typ kampanjer och koncept som tidigare ta-
gits fram. Relevant teori (se 2.) kommer att användas 
som en del i analysen för att inna styrkor och brister i 
koncepten kring de tidigare genomförda kampanjerna. 

 
3.2 Strategi
Under steg två, strategi, tas en grundläggande plan 
fram för hur kampanjen ska utformas för att på bästa 
möjliga vis ge svar på forskningsfrågan. Här kommer 
författarna ta hänsyn till de resultat man fått fram i 
metodens första del, analys. Resultaten tillsammans 
med några för studien centrala begrepp, strategier och 
modeller kommer utgöra den strategiska grunden vil-
ken kampanjen kommer att vila på.

Rå data (transkriberingar,
anteckningar, bilder, etc)

Organisera och Förbereda
Data för Analys

Läsa igenom all data

Koda datan
(via hand eller dator)

Teman Beskrivning

Inbördes förhållande teman 
(e.g., grundad teori, fallstudie)

Tolka innebörden av 
teman/beskrivningar

Validera 
informationens

korrekthet

Begreppet 4P används i traditionell marknadsföring för 
att nå rätt pris på rätt plats med rätt sorts påverkan för 
en speciik produkt. Detta kan också implementeras i 
social marknadsföring (se 2.3.2) och kommer därför 
tas hänsyn till av författarna när en kampanjstrategi tas 
fram. 

Begreppet 4E (se 2.3.3) har tagits fram i syfte att 
hantera de begränsningar och svårigheter som inns 
med social marknadsföring. Det är av stor vikt att ta 
hänsyn till och ha dem i åtanke vid framtagningen av 
en strategi. 

För att minska stigmatisering kring psykisk ohäl-
sa har strategin kontakt (se 2.4) visat sig vara mest 
effektiv. Författarna kommer därför använda denna 
som utgångspunkt i sin kampanjstrategi. Vidare har 
modeller som TLC3 (se 2.5) och TLC4 (se 2.6) med 
fokus på strategin kontakt tagits fram. TLC3-model-
len talar om olika kriterier vid användning av teorin 
kontakt som är viktiga och som kan vara avgörande 
för konsekvenserna av den sociala marknadsföringen. 
Detta är något som författarna kommer ta hänsyn till. 
TLC4-modellen är en utbyggnad av TLC3-modellen 
där fokus ligger på skräddarsydda meddelanden som 
uppmanar till beteendeförändringar. Då detta är något 
som författarna hoppas uppnå kommer författarna 
att använda sig av skräddarsydda meddelanden i sin 
kampanjstrategi. 

Då strategin kontakt kan vara effektiv i både direkt- 
(se 2.5) och indirekt form (se 2.7) kan val av kanal för 
kampanjen komma att variera. Författarna kommer att 
se över vilken form som lämpar sig bäst i förhållande 
till de begrepp, modeller och strategier som tagits upp 
då de anses vara av större vikt och betydelse för kam-
panjstrategin.

3.2.1 Målsättning

Strategin är tänkt att resultera i uppsatta mål med pro-
jektet för att kunna gå vidare med design och testning. 
Författarna måste deiniera vad som ska uppnås och 
vad som ska värderas. Arvola (2014) nämner bland an-
nat tre olika typer av målsättningar: effektmål, avsedda 
brukskvaliteter och resultatmål. 

Effektmålen svarar på frågan om varför projektet 
genomförs och vad det ska bidra med. De pekar på 
behov och problem som utgör grunden till varför ett 
projekt startas, vad som ska uppnås i ett längre per-
spektiv. Avsedda brukskvaliteter är en sorts effektmål 
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som används i designprojekt där man sätter upp kva-
liteter som är avsedda att upplevas genom produkten, 
de kan liknas vid värdeord. Kvaliteterna kan vara emo-
tionella, praktiska och estetiska. 

Resultatmål speciicerar vad som ska vara uppnått 
när projektet är klart. De ska vara realistiska, tydliga 
och mätbara, det ska enkelt kunna avgöras om de har 
uppnåtts eller ej. Resultatmål visar på aktiviteter som 
ska genomföras, deadlines, vad som ska levereras och 
till vilken kostnad. 

 
3.3 Design
I det tredje steget, design, kommer författarna med 
hjälp av analysen och strategin att utveckla och ta fram 
koncept, budskap, kanal, material och design. Design-
steget kommer inledas med idégenerering i form av 
brainstorming som ska leda till ett konceptval. Denna 
del kommer att benämnas design koncept i resultat-
delen (se 4.3). Därefter kommer själva utformningen 
av konceptet att inledas, vilken benämns design visuell 
form (se 4.4). I designfasen kommer arbetet ske itera-
tivt där skisser omsätts i prototyper som testas. 

Designfasen kommer ske iterativt med prototyper 
och tester samt skissbok för att dokumentera idéer och 
beslut.

3.3.1 Brainstorming

Syftet med brainstorming är att komma på många idé-
er på kort tid samt att försöka kombinera och förbättra 
andras idéer. Det är bättre att göra lera små sessioner 
än en stor. Brainstormingen utgår från ett problem 
eller en utmaning. Den får inte vara för stor då det blir 
svårt att komma på något som är vettigt, inte heller för 
smal då det begränsar kreativiteten. (Arvola, 2014)

Brainstormingen inleds med att varje deltagare på 
ca 10 minuter får skriva ned sina idéer på lappar indi-
viduellt. Efter det läser deltagarna en idé var medan de 
andra lyssnar, berättar högt vad de kommer att tänka 
på och skriver ned ytterligare idéer, vid brainstorming 
kritiseras inga idéer i ett första skede. Därefter kate-
goriseras lapparna för att slutligen välja ut de mest 
lovande idéerna att arbeta vidare med innan ett kon-
ceptval kan göras. (Arvola, 2014) 

Som nämnt ovan utgår brainstorming ofta från 
ett problem eller en utmaning, men Arvola (2014) 
nämner även brainstorming som utgår från kvalitéer 
eller metaforer. Vid kvalitéer som utgångspunkt sätter 

gruppen upp avsedda kvalitéer och värdeord för det 
som ska designas. Brainstormingen sker sedan kring 
var och en av kvaliteterna för sig. Med metaforer utgår 
gruppen istället från problemformuleringen: vad kan 
upplevelsen med det som ska skapas liknas vid? Det 
startar ofta med att bestämma vilken karaktär den kan 
tänkas ha men efter hand kan gruppen komma in på 
mer exotiska metaforer. Genom att fundera på galna 
idéer kan man inna en del riktigt värdefulla. (Arvola, 
2014)

3.3.2 Värderingsmatris

För att värdera de alternativa koncept som framkom-
mer av brainstormingen samt att inna balanserade 
synteser kommer författarna ta stöd i en värderings-
matris. Arvola (2014) presenterar en värderingsmatris 
där man på raderna speciicerar kriterier efter vilka 
man bedömer koncepten i kolumnerna. Man väljer 
ett koncept, eller en konkurrent, som man utgår från 
i jämförelsen. Sedan jämförs alla alternativa koncept 
med utgångspunkten på varje kriterium innan resulta-
ten sammanställs. 

För att en värderingsmatris ska fungera måste 
koncepten vara olika i grunden och inte bara i detaljer. 
Att formulera vettiga kriterier är en svårighet, för att 
bedöma värdet av olika designkoncept ska de fokusera 
på vad man vill bidra till med hela projektet. Ibland 
prioriteras och viktas även kriterierna, vilket ger en 
mer detaljerad värderingsteknik. (Arvola, 2014)

3.3.3 Skissbok

Under designarbetet kommer författarna att föra varsin 
skissbok för att dokumentera insikter, avsikter, idéer 
och värderingar. Arvola (2014) menar att skissboken är 
central i designarbetet, där designern kan tänka igenom 
designen bättre och utveckla mer komplexa lösningar. 
Det är i skissboken mängder av idéer kan drivas fram 
utan att kvaliteten behöver tas i beaktning och på så vis 
kan nyskapande idéer utvecklas. Kvaliteten på skissbo-
ken handlar om mängd och handlar om att få ner sina 
idéer och utforska alternativ snabbt. Skissboken är i 
fysisk form som går att ta med sig överallt, då man ej 
vet när eller var inspirationen kommer fram. I denna 
studie har författarna valt att arbeta med icke fysiska 
skissböcker, istället har skisser gjorts digitalt direkt i 
datorer. Enligt Arvola (2014) består en bra skissbok av 
ungefär hälften anteckningar, som visar på hur en idé 
växer fram, och hälften bilder. 
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3.3.4 Prototypdriven design
Design drivs framåt i iterationer genom skisser och 
prototyper. En prototyp är ett utkast av hur en fram-
tida produkt eller tjänst kan komma att se ut. Det kan 
gälla helheten eller en liten del. Arvola (2014) menar 
att det är mer eller mindre omöjligt att identiiera 
krav på produkten samt att se hur designval påverkar 
upplevelsen innan den existerar i någon form. När en 
prototyp utformas är det viktigt att tänka på vem pro-
totypen riktar sig till samt vad som ska testas. Genom 
testning lär sig designers mer om vad som ska skapas 
och hur det ska skapas. 

 
3.4 Testning
Testning är den del i processen där framtagna lös-
ningar testas mot målgruppen för att avgöra vad som 
bäst uppfyller kampanjens syfte. Testning kommer att 
genomföras vid ett tillfälle inom tidsramen för studien. 
För möjlighet till värdering av tester kommer data att 
samlas in. Den data som observationer och intervjuer 
mynnar ut i kommer sedan att analyseras, tolkas och 
användas av författarna i deras iterativa process för att 
ta fram det slutgiltiga utkastet till en kampanj.  

Vid kvalitativ datainsamling väljs platser och 
individer medvetet ut för att hjälpa forskarna att 
förstå forskningsproblemet men också att besvara 
forskningsfrågan så bra som möjligt. Datainsamling 
kommer att ske genom observationer och intervjuer. 
Observationer sker parallellt med testerna medan in-
tervjuerna görs efteråt. (Creswell, 2009)

3.4.1 Etiska aspekter

Under testerna då datainsamling sker, kommer förfat-
tarna att ta hänsyn till etiska aspekter. Detta görs för 
att skydda testdeltagarnas rättigheter före, under och 
efter testerna. Då data analyseras förblir testdeltagar-
nas identiteter anonyma genom användande av alias 
eller pseudonymer. (Creswell, 2009)

3.4.2 Kvalitativa observationer

Vid kvalitativa observationer antecknar forskarna ner 
testdeltagarnas beteende i samband med de aktiviteter 
som utförs. Detta sker på forskningsplatsen och anteck-
ningar förs på ett ostrukturerat eller semistrukturerat 
vis. Sker det på ett semistrukturerat vis har forskarna 
frågor som de utgår ifrån och vill ha svar på i samband 
med aktiviteten på forskningsplatsen. (Creswell, 2009) 

För aktuell studie kan anteckningar med fördel föras 
på ett semistrukturerat vis med utgångspunkt i frågor 
som syftar till att hjälpa forskarna förstå hur väl det 
som testas uppfyller de effekt- och designmål som 
man har satt upp för sin kampanj.

3.4.3 Kvalitativa intervjuer

Vid kvalitativa intervjuer sker datainsamling ansikte 
mot ansikte, via telefon eller i fokusgrupper med test-
deltagare. Intervjufrågorna som ställs är få och öppna 
i sin karaktär, detta i syfte att få deltagarna att fram-
föra sina åsikter och tankar av det som precis testats. 
(Creswell, 2009)

Författarna avser att genomföra intervjuerna ansik-
te mot ansikte direkt i anslutning till testtillfället för 
att testdeltagarna ska ha ett färskt minne av det som 
just testats. Frågorna kommer vara öppna i sin karaktär 
och tillräckligt många till antalet för att författarna ska 
kunna besvara forskningsfrågan.

3.4.4 Kvalitativ analys

Den data författarna får fram kommer bearbetas, tol-
kas och analyseras på samma vis och enligt den modell 
som kan ses i metodens första del analys (se 3.1). 
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4. Genomförande
I enlighet med metoden har författarna utformat en 
social marknadsföringskampanj via stegen analys, stra-
tegi, design koncept, design visuell form och slutligen 
värderat den mot målgruppen genom testning. 

 
4.1 Analys
För att skapa sig en bredare förståelse kring social 
marknadsföring har författarna analyserat tidigare 
genomförda kampanjer inom social marknadsföring. 
Kampanjerna som valts syftar till att antingen skapa 
medvetenhet, förändra beteenden och attityder eller 
minska diskriminering (se 2.1). Författarna valde att 
analysera ett antal kampanjer vilka hade exakt samma 
syfte som studien, men även andra sociala marknads-
föringskampanjer för att få ytterligare förståelse för 
ämnet. Detta för att se om det kan vara skillnad på 
vilket ämne det berör samt hur det kan inluera och in-
spirera till att tänka nytt inom studiens ämne. Analysen 
i sin helhet kan ses i bilagorna (se bilaga 1: Analys av 
tidigare kampanjer). 

4.1.1 Presentation av analyserade kampanjer

Nedan följer en kort presentation av de kampanjer 
som analyserats i studien. 

Walk a mile (See Me) 
Kampanjen syftar till att minska stigmatiseringen 
och tabut kring psykisk ohälsa. Idén bygger på att 
människor inte ska döma en person innan de har gått 
en mil i deras skor. Kampanjen består av events där 
personer som normalt inte träffar varandra får umgås 
och prata. Det bygger på fysiska möten där personer 
som stigmatiserar får promenera tillsammans med 
personer som är drabbade av psykisk ohälsa och ha 
ett mer naturligt samtal om deras situation och psykisk 
ohälsa i stort. Kampanjen verkar på nationell nivå i 
Skottland. Sammanlagt har personer gått 1100 miles 
vilket motsvarar 1100 människor som deltagit och gått 
i kampanjen. Nedan visas utdrag från kampanjen (se 
igur 3: Walk a Mile).
https://letswalkamile.org/

Figur 3: Walk a Mile

The power of  ok (See Me) 
Kampanjen syftar till att minska stigmatiseringen och 
tabut kring psykisk ohälsa, med fokus på arbetsplatser. 
En kampanj som vill framföra styrkan i det enkla ordet 
okej. Genom att ställa frågan “Are you okay?” ska man 
kunna öppna upp till samtal om psykisk ohälsa. Kam-
panjen tar avstamp i en ilm som skildrar en personlig 
berättelse av en man som lider av psykisk ohälsa, hur 
han upplever en dag på jobbet och hans tankar. Berät-
telsen är välskriven likt en dikt och har en tydlig rytm. 
Filmen har fått 200 000 visningar på youtube, ytterli-
gare mätning av kampanjens effekt inns inte. Nedan 
visas utdrag från kampanjen (se igur 4: The Power of  
Okay).
https://www.seemescotland.org/our-movement-for-
change/power-of-okay/ 
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Figur 4: The Power of  Okay Figur 5: Meet the Wolfpack

Meet the Wolfpack (Time to change) 
Kampanjen syftar till att minska stigmatiseringen och 
tabut kring psykisk ohälsa med män som målgrupp. 
Idén bygger på att det ett svårt ämne att prata om, i 
synnerhet för män, men att ingen behöver vara expert 
för att hjälpa. Att bara visa omtanke kan göra stor 
skillnad. I ilm framställs grabbgänget, “the wolfpack”, 
som ett gäng med hundar, vilka blir karaktäriserade 
med mansnamn. Kampanjens slogan lyder “Our wolf-
pack can’t talk about it. But yours can.”. Kampanjen 
lyfter även “real wolfpacks”, riktiga män och deras 
upplevelser av att ha berättat om sin sjukdom. Filmen 
har över 800 000 visningar på youtube, ytterligare 
mätning av kampanjens effekt inns inte. Nedan visas 
utdrag från kampanjen (se igur 5: Meet the Wolfpack).
http://www.time-to-change.org.uk/about-us/
our-campaigns/meet-wolfpack 

Like a girl (Always)
Kampanjen syftar till att stärka självförtroende och 
självkänsla hos lickor i puberteten samt lickor i ung 
vuxen ålder. Detta görs genom att ändra innebörden 
med frasen “like a girl” från något negativt till något 
positivt. Huvuddelen av kampanjen består av en ilm 
där man får se personer i olika åldrar tolka uttrycket 
“like a girl”. Kring ilmen skapades sedan en kampanj 
med en hashtag för att sprida budskapet. Filmen har 
fått mer än 85 miljoner visningar i ler än 150 olika 
länder. Innan kampanjen hade 19 % av personer i åld-
rarna 16-24 en positiv association till uttrycket “like a 
girl” efter hade det ökat till 74 %.  Nedan visas utdrag 
från kampanjen (se igur 6: Like a Girl).
http ://a lways.com/en-us/about-us/l ikeag i -
rl-how-it-all-started 
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Figur 6: Like a Girl Figur 7: #Consentissimple

#Consentissimple (Project Consent)
Kampanjen syftar till att öppna upp till diskussion 
kring samtyckesbaserad kultur i motsats till en kultur 
där våldtäktsoffer stigmatiseras och sexuella övergrepp 
sopas under mattan. Idén är enkel och bygger på att 
samtycke inte är svårt, det är just väldigt enkelt, om 
det inte är ja så är det nej. Kampanjen kretsar kring en 
hashtag för att snabbt kunna sprida budskapet med sin 
slogan “If  it’s not yes. It’s no.”. Kampanjens budskap 
sprids via afischer, bilder och kortilmer med graiska 
animerade kroppsdelar som karaktäriserats. Kampan-
jen går rakt på sak och försöker inte dölja problemet i 
metaforer som det gjorts när samma ämne tagits upp 
tidigare. Kampanjen har fått mycket blandade åsikter, 
men den har nått ut till över en miljon unika visningar 
på youtube och har blivit väl diskuterad. Nedan visas 
utdrag från kampanjen (se igur 7: #Consentissimple).
http://www.projectconsent.com/ 

4.1.2 Analys av tidigare kampanjer 
Nedan presenteras de teman som framkommit i 
samband med analys av tidigare genomförda sociala 
marknadsföringskampanjer. 

Inslag av kontakt
Att bygga en social marknadsföringskampanj med 
utgångspunkt i strategin kontakt kan vara ett fram-
gångsrikt sätt att förändra beteende på (se 2.4). I 
analysen har exempel på kampanjerna Walk a Mile, 
The Power of  Ok och Like a Girl byggda på strate-
gin kontakt analyserats men också kampanjerna Meet 
the Wolfpack och #Consentissimple som inte byggt 
på strategin. I vilken utsträckning strategin använts 
varierar mellan kampanjerna, och det är svårt att dra 
slutsatser gällande vilken utsträckning av kontakt 
som ger bäst effekt. Det som kan fastslås är dock att 
kampanjer vilka bygger på strategin kontakt har en 
förmåga att skapa trovärdighet, att framkalla empati 
och att nå fram till målgruppen. Är kampanjen också 
riktad mot en speciik målgrupp med ett budskap som 
målgruppen kan ta till sig har man en bra grund. Nå-
got som främst ses i kampanjerna Meet the Wolfpack 
och Like a Girl. Detta är viktiga byggstenar när det 
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kommer till att förändra personers beteende och de 
bör därmed användas i en kampanj liknande den som 
författarna planerar att göra.

Få kampanjer bygger på en kontakt som pågår un-
der en längre tid vilket enligt teorin ger effekt (se 2.5). 
Frågan är hur en kampanj skulle kunna utformas med 
en kontakt som gör detta. Problematiken ligger i att 
kontakten inte får bli för långrandig eller uttjatad. Utan 
att den fortfarande ska vara intressant, väcka någon 
slags eftertanke och bidra med något nytt. Ytterligare 
ett problem kan vara hur innehållet i de skräddarsydda 
meddelanden (se 2.6) som riktar sig till en speciik mål-
grupp ska varieras för att förbli intressant. Kanske är 
en lösning att ha lera korta budskap som återkommer 
kontinuerligt med jämna mellanrum.

Kampanjen Walk a Mile kräver att mottagaren själv 
tar kontakt och det blir därmed avgörande för huru-
vida kampanjen fungerar eller ej. Detta kan innebära 
problem då man kanske inte når ut till de som verk-
ligen behöver förändra sitt beteende, de som bidrar 
till stigmatiseringen mest. Kampanjen nådde inte ut 
väl till studenterna på Strathclyde University. Vad det 
beror på exakt är svårt att säga, men det skulle kunna 
vara på grund av att stigmat är så pass stort där eller att 
studenterna ej vill ta ett första steg och träffa någon 
personligen. Det här kan vara viktigt att ta hänsyn till 
då den kampanj som ska tas fram kommer ha studen-
ter som målgrupp.

Balans i uttrycket och konceptet
Att ta fram en alltför för radikal eller humoristisk kam-
panj kan ha negativ inverkan då det kan ta fokus från 
budskapet som ska förmedlas. Kampanjen skulle kun-
na upplevas oseriös och som om ämnet skämtas bort. 
Det väcker kanske mer uppmärksamhet och fångar 
intresset, men frågan är om det ger effekt. Kampanjen 
måste ju även väcka intresse och fånga någon slags upp-
märksamhet, vilket innebär att det blir viktigt att inna 
en balans. Det är också viktigt att vara medveten eller 
andra sättet. 

Ett bra exempel på ett av fenomenen som diskuteras 
ovan är kampanjen #Consentissimple som är radikal 
och angriper problemet på ett väldigt uppmärksam-
hetsväckande vis med en humoristisk underton. Det 
som kampanjen lyckas med är att skapa en debatt 
vilket också är syftet, men med det här uttrycket möter 
kampanjen också mycket motstånd där fokus hamnar 
på fel saker och problemet hamnar i skymundan. 

Skräddarsytt för målgruppen
Att målgruppen kan identiiera sig med kontakten 
är av stor vikt för kampanjens trovärdighet (se 2.5). 
Personliga utsagor som berättas av en kontakt som 
är eller har varit drabbad av psykisk ohälsa och som 
dessutom målgruppen kan identiiera sig med har en 
förmåga att nå fram till målgruppen effektivare än om 
målgruppen inte kan identiiera sig med kontakten (se 
2.6). Kampanjen Walk a Mile bygger på en personlig 
berättelse som överförs och är ett bra exempel på hur 
denna teori kan användas i verkligheten. Dock är kam-
panjen inte lika målgruppsanpassad som exempelvis 
Like a Girl, The Power of  Ok och Meet the Wolfpack. 
Författarna kan se att en blandning av målgruppsan-
passning och skräddarsydda meddelanden kan ge stor 
effekt. Att i kampanjen använda ett enkelt men intres-
sant språk gör att uppmärksamhet väcks och bibehålls 
hos målgruppen. Är informationen som presenteras 
dessutom noga utvald och anpassad till målgruppen 
ökar chanserna att nå fram med budskapet. Detta är 
kampanjerna Like a Girl och The Power of  Ok är nära 
med att lyckas med. De är målgruppsanpassade med 
ett meddelande som är slagkraftigt och anpassat efter 
målgruppen till stor del.

Positivt laddade direktiv
I kampanjer som exempelvis #Consentissimple, Like a 
Girl och The Power of  OK syns ett fokus på vad man 
kan göra och hur man vill att det ska vara, istället för 
hur det inte ska vara vilket ger många positiva effekter 
(se 2.6). Det leder även till en positivitet, eftertanke 
och relektion samt ofta till något slags direktiv. I kam-
panjen Like a Girl ser författarna även en blandning 
där de först visar och lyfter problemet. Detta ger en 
blick över situationen samt en verklighetsanknytning 
och grund för det de säger. Sedan fokuserar man is-
tället på hur det borde vara, med de unga tjejerna som 
förebilder. Ett sätt som författarna även skulle kunna 
se appliceras på psykisk ohälsa och fördomarna som 
inns där. För att sedan motbevisa dem med personer 
som representerar psykisk ohälsa, alltså drabbade per-
soner eller studenter exempelvis. 

Kreativt och välproducerat
I analysen av tidigare kampanjer kan författarna 
också utläsa att kreativa koncept och välproducerade 
kampanjer bidrar ytterligare till helhetsintrycket av 
kampanjen. Något som är ännu en viktig aspekt att ta i 
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beaktning vid utformningen av kampanjen. Välprodu-
cerat innehåll kan innebära exempelvis bra bildmaterial, 
bra manus och bra text, men handlar också om detaljer 
och det generella intrycket. 

 
4.2 Strategi
För att skapa ytterligare grund för att kunna utforma 
en effektiv kampanj har författarna lagt upp en strategi 
baserad på de teorier som behandlar speciika strate-
gier för social marknadsföring (se 2.3).

4.2.1 Strategi utifrån analys

I analysen (se 4.1) framkom att strategin kontakt (se 
2.4) lämpar sig bra för att skapa empati samt för att 
förändra beteenden och attityder. De aspekterna ser 
författarna som de viktigaste sett till forskningspro-
blemet och strategin kontakt kommer därmed att vara 
den strategi som kampanjen kommer att grunda sig på. 
I teorin (se 2.5) nämns att kontakten bör pågå under 
en längre tidsperiod samtidigt som det framkom ur 
analysen (se 4.1.2) att det är av största vikt att kam-
panjen förblir intressant och väcker eftertanke. Därför 
menar författarna att kampanjen bör bygga på lera 
korta, tydliga och intresseväckande budskap. De ska 
vara skräddarsydda för studenter för att målgruppen 
ska kunna identiiera sig med och relatera till kontak-
ten (se 4.5) som förmedlar budskapet.

Det framkom vidare i analysen att det är av stor 
vikt att kampanjen har en balans i koncept och uttryck 
(se 4.1.2). Konceptet ska inte vara alltför radikalt eller 
humoristiskt men inte heller alltför platt. Här siktar 
författarna på att hitta en slags gyllene balans för att nå 
fram med sitt budskap och väcka uppmärksamhet ge-
nom att förpacka konceptet på ett inurligt sätt. Vidare 
ser författarna även att de direktiv som presenteras i 
kampanjen bör vara positivt laddade för att åstadkom-
ma bästa effekt (se 2.6 och 4.1.2). Slutligen framgår det 
av analysen (se 4.1.2) att en kreativ och välproducerad 
kampanj bidrar till ett starkt helhetsintryck av kampan-
jen, vilket är något som författarna ska sträva efter att 
uppnå i utformningen av kampanjen. 

4.2.2 Strategi utifrån 4P och 4E

Baserat på 4P för just social marknadsföring (se 2.3.2) 
har författarna anpassat och applicerat produkt, plats, 
påverkan och pris speciikt för kampanjen som är äm-
nad att utformas. 

Produkten blir en så kallad social produkt och är 
lika med det beteende som kampanjen avser att för-
ändra. I kampanjen som ska utformas blir produkten 
att studenter ej ska diskriminera och stigmatisera andra 
studenter som lider av psykisk ohälsa. 

I fråga om platsen där konsumtion och påverkan 
sker anser författarna att det är viktigt att vara där 
målgruppen beinner sig. Alltså kommer kampanjen 
verka i anslutning till studentlivet, både fysiskt för att 
få en mer personlig kontakt men även digitalt för att 
nå ut till ler under en längre tidsperiod. Exempel på 
fysiska platser är universiteten, kårhusen, studentiken 
och under mottagningen i form av event- eller plats-
marknadsföring. Exempel på digitala platser kan vara 
webbsidor, sociala medier och informationsskärmar 
på universiteten. 

Påverkansmässigt kommer kampanjen främst 
bygga på personlig försäljning med direkt eller indi-
rekt användande av strategin kontakt (se 2.4). Den 
indirekta kampanjdelen skulle även kunna spridas via 
sociala medier och därmed hamna under kategorin 
massmedia i 4P:ns påverkan. Under påverkan nämns 
även att en social marknadsföringskampanj bör uppvi-
sa fördelar till såväl samhälle som individ. Författarna 
menar att kampanjen ska bidra till samhällsnyttan på 
så vis att den ska minska stigmatiseringen av studenter 
som lider av psykisk ohälsa, vilket därmed ger många 
en möjlighet till en bättre livssituation. Detta kan leda 
till att individer kan komma att må bättre, få förståelse 
för fenomenet psykisk ohälsa och stigmatiseringen 
kring den. 

Priset som kampanjens målgrupp får betala är att 
förändra sina beteenden och attityder. Med priset i 
åtanke ämnar författarna utforma kampanjen på så 
vis att man tar små steg i ordning för att i slutändan 
åstadkomma en större förändring, med andra ord är 
kampanjen såväl kort- som långsiktig i sin utformning. 

4E:n (se 2.3.3) kommer författarna ta hänsyn till för 
att tackla de svårigheter som inns med social mark-
nadsföring. Etiskt innebär det att inte skuldbelägga 
studenter på så vis att man säger åt dem vad dem ska 
göra, istället vill författarna med sin kampanj förmedla 
att studenterna har ett val och visa på hur detta val kan 
gynna dem själva samt personer vilka lider av psykisk 
ohälsa. Förhoppningen är att studenterna ska komma 
till insikt och själva ändra sitt beteende med hjälp av 
budskapen förmedlade i kampanjen. I avseendet kost-
samhet ska kampanjen tas fram med grundtanken att 
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dess effekter ska vara större än kostnaderna av den 
samma. Med detta avses inte bara ett rent ekonomiskt 
perspektiv på pris, utan även det sociala priset. För att 
inte överdriva kampanjens budskap och möjliggöra 
för studenterna att relatera till det behöver författar-
na förstå målgruppens verklighet och situation samt 
ha vetskap och fakta om stigmatisering kring psykisk 
ohälsa, detta kallas förstärkning. Kampanjens budskap 
ska vidare upplevas relevant, trovärdigt och målgrupp-
sanpassat för att få effekt. Kampanjen bör knyta an till 
studentlivet för att studenterna ska kunna identiiera 
sig med den. 

4.2.3 Strategi utifrån TLC3 och TLC4

Då strategin kontakt kommer vara den bärande bygg-
stenen i kampanjen anser författarna att det inns ett 
behov av att ytterligare speciicera på vilket sätt den 
ska bära kampanjen. 

Med TLC3-modellen (se 2.5) i åtanke menar förfat-
tarna att presentatören som förmedlar kontakten bör 
tillhöra målgruppen, alltså vara student. Om inte är det 
av största vikt att målgruppen kan relatera till kontak-
ten på något vis, att kontakten exempelvis verkar inom 
den bransch som studenterna ämnar hamna i. Kraven 
är många för att en kontakt ska vara trovärdig och det 
är svårt att täcka in samtliga aspekter. Att det är stu-
denter, eller personer som målgruppen lätt kan relatera 
till, som förmedlar kontakten kan göra kampanjen än 
mer trovärdig. Detta går också att koppla samman med 
de två sista E:na i 4E:n (se 2.3.3), att det lättare speglar 
målgruppens egen situation och att det knyter an till 
deras liv och därmed blir mer relaterbart. 

För att ytterligare stärka trovärdigheten menar för-
fattarna att kontakten bör uppfylla faktor fyra (se 2.5), 
att ha egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vara i 
ett stadie av tillfrisknande. Kampanjen kommer precis 
som nämnts ovan och i analysen (se 4.1) att pågå under 
en längre period därför att kontinuerlig kontakt är ett 
viktigt inslag för att uppnå bästa möjliga effekt. 

Skräddarsydda meddelanden anpassade till och för 
målgruppen kommer som nämnts i analysdelen (se 
4.1.2) vara en viktig del i kampanjen. TLC4-modellen 
(se 2.6) utröner lera komponenter som är viktiga vid 
utformandet av skräddarsydda meddelanden vilka för-
fattarna kommer använda i kampanjen. Kampanjens 
språkdräkt ska vara enkel, tydlig och direkt. Innehållet 
ska vara enkelt att förstå och ta till sig, där det tillsam-
mans med tonalitet ska anpassas efter målgruppen. I 

studentsammanhang ser författarna att det förekom-
mer ett modernt, ungdomligt och vardagligt språk. 
Med det i åtanke skulle exempelvis termer ofta använ-
da i studentlivet kunna vara en vital del i språket och 
bidra till att studenterna kan relatera till kampanjen 
och dess innehåll. 

Enligt TLC4-modellen (se 2.6) ska ett riktat med-
delande väcka känslor och skapa empati för personer 
som lider av psykisk ohälsa vilket är en viktig del för 
beteendeförändring. Därmed menar författarna att 
kampanjen ska innehålla starka och ärliga budskap som 
uttrycks för att väcka uppmärksamhet och eftertanke. 
Budskapen ska användas för att engagera och beröra 
målgruppen. Att skräddarsy information på detta sätt 
kan göra att kampanjer förmedlar positiva direktiv för 
hur förändring är möjlig, direktiv som också är rimliga 
att genomföra för målgruppen. 

4.2.4 Målsättning

Utifrån den strategi som författarna utformat sattes 
mer tydliga mål upp i enlighet med Arvolas metod 
(se 3.2.1), vilka ska ligga till grund för kommande de-
signarbete. I slutet av fasen genomförande (se 4.5.5) 
diskuteras huruvida kampanjen nått upp till målsätt-
ningarna eller ej. 

Effektmål 
• Kampanjen ska bidra till att minska stigmatisering 

kring psykisk ohälsa bland studenter och därmed 
möjliggöra för ler studenter att leva ett “normalt 
liv”.

• Kampanjen ska förändra beteende och attityder 
hos målgruppen.

Avsedda brukskvalitéter
• Väcka känslor
• Skapa eftertanke
• Tilltala studenter
• Inbjudande
• Trovärdighet
• Enhetlig
• Ge rimliga direktiv
• Kontakt
• Engagerande 
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Resultatmål
• Drar till sig uppmärksamhet och väcker intresse
• Skapar en medvetenhet om problemet/situatio-

nen
• Inspirerar till att ta del av ett evenemang och där-

med komma i kontakt
• Göra att målgruppen anser sig ha en förändrad 

attityd kring psykisk ohälsa och att kampanjen har 
skapat eftertanke. 

• Fungerar under en längre tid

 
4.3 Design koncept
Utifrån teori, analys och strategi hade författarna ska-
pat nödvändiga förutsättningar för att kunna utforma 
ett koncept. Processen med att utforma konceptet 
skedde iterativt med konceptualisering och värdering.

4.3.1 Brainstorming

Brainstorming skedde i enlighet med Arvolas metod 
(se 3.3.1). Den inleddes med att författarna var och 
en för sig försökte generera fram så mycket idéer som 
möjligt. Det inleddes med tre 10 minuter sessioner 
med genomgång författarna emellan efter varje ses-
sion. Utmaningen författarna utgick ifrån var att inom 
ramen för studien komma upp med mer eller mindre 
utvecklade idéer som man hoppades skulle kunna 
uppfylla de uppsatta målen (se 4.2.4). Bland målen 
valdes de ut som var av relevans för konceptet. Detta 
eftersom vissa mål saknade relevans i det här stadiet, 
som exempelvis effektmålen vilka är mer långsiktiga 
eller vissa avsedda brukskvaliteter berör den visuella 
utformningen mer. De som valdes ut var följande: 
väcka känslor, skapa eftertanke, tilltala studenter, tro-
värdigt, kan pågå under en längre period, ger rimliga 
direktiv, uppmärksamhetsväckande, intresseväckande, 
inspirerande, engagerande och kontakt. 

Ytterligare två lite längre sessioner genomfördes då 
författarna gemensamt genererade idéer på whitebo-
ardtavla. Inga idéer förkastades eller dömdes ut under 
sessionerna, istället tog man med sig alla idéer vilka 
utvärderades i ett senare skede. Efter varje session för-
klarade författarna sina idéer för varandra så utförligt 
som möjligt. Om nya idéer dök upp i samband med 
detta skrevs dem också ner. Därefter påbörjades nästa 
session, detta återupprepades som tidigare nämnts tre 
gånger med separat idégenerering och två gånger med 

gemensam idégenerering. Under de fem sessionerna 
genererades 34 idéer fram (se bilaga 2: Idégenerering). 
Efter tredje sessionen fanns en idé som författarna 
fastnade lite extra för, därför valde författarna att ta 
en egen session kring just den idén. Under 10 minuter 
genererades ytterligare idéer kring den idén som senare 
kom att mynna ut i konceptet Psykisk ohälsa 180 HP. 
Fortfarande ansåg författarna den här idén väldigt 
stark, men idén släpptes därefter för att försöka ge-
nerera fram ytterligare idéer under de kommande två 
gemensamma sessionerna.

4.3.2 Konceptualisering av idéer

Med utgångspunkt i de 34 idéer som genererats fram 
försökte författarna hitta gemensamma nämnare och 
på så vis sätta samman idéer i olika koncept. Idéer av 
liknande karaktär sattes i samma koncept (se bilaga 3: 
Hopslagna idéer). En del idéer kom här att förkastas 
då de inte ansågs relevanta, genomförbara eller bra 
nog. Denna process mynnade till slut ut i sex olika 
koncept som alla var av olik karaktär, något som är 
en förutsättning för värderingen av koncept (se 3.3.2). 
Koncepten utvecklades alla till sådan grad att författar-
na kunde föreställa sig hur dem skulle kunna ta form i 
ett senare skede, något som sågs som en förutsättning 
för att kunna värdera dem i nästa steg av processen. 
De sex koncepten var: Psykisk ohälsa 180HP, Mycket 
som är konstigt, #sättettansiktepådet, Tvärtomvärld, 
50 saker att göra innan… och Hur mår du?.

Psykisk ohälsa 180 HP
Idén bygger på att sätta upp en hel kurs kring psykisk 
ohälsa, där kampanjen ständigt kopplar till studentlivet 
och universitetstermer. Kursen kom att heta Psykisk 
ohälsa 180 HP, där HP blir hälsopoäng. Kampanjen 
kan innehålla saker som känns igen från universitetet. 
Exempelvis en kursplan med kursmål, föreläsningar, 
seminarier och workshops. Här inns det även möjlig-
het att ta in gästföreläsare. Kampanjen anpassas även 
efter terminstider och vad som annars sker i skolan, 
under riktiga tenta-p har kampanjen också tenta-p. 

Mycket som är konstigt
Konceptet kretsar kring att det är mycket i studentlivet 
som är konstigt. Mycket av det studenterna håller på 
med kan vara svårt för andra att förstå och kan kännas 
lite ansträngande att försöka förklara. Det samma gäl-
ler psykisk ohälsa och här kan lera paralleller dras där 
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både utbildning och kontakt kan användas. Det går att 
dra paralleller till mottagningen som exempelvis “tänk 
om världen var som mottagningen”. Där är det mycket 
som kan upplevas som konstigt i omgivningens ögon. 
Mycket som även många studenter tyckte var konstigt 
till en början. Detta kan även byggas ut till att mycket 
annat är konstigt i livet överlag, varför många accepte-
rar en fysisk sjukdom men ej en psykisk till exempel. 

#sättettansiktepådet
Huvudtanken är att sätta ett ansikte på det som är främ-
mande, vilket kan göras på lera olika sätt. Interaktivt 
skulle det kunna ske genom att målgruppen sätter ett 
ansikte på något vilket sprider kampanjen. Kampanjen 
skulle kunna inkludera kortilmer med drabbade där 
man sätter ett ansikte på sjukdomen eller personas som 
skapar ett ansikte byggt på både fördomar och verklig-
het. Kampanjen är väldigt formbar och kan använda 
sig av både utbildning och kontakt. Fokus ligger på per-
soner och ansikten vilket hela kampanjen kretsar kring.

Tvärtomvärld
Konceptet bygger på att skapa en värld som är tvärtom 
och leker med tanken hur det hade sett ut om personer 
som var glada eller energiska diskriminerades istället. 
Eller där folk med en fysisk sjukdom stigmatiserades 
istället. Efter att tvärtomvärlden visualiserats, byts se-
dan vinkel och visar på en idealvärld. Hur det borde 
vara, där alla är accepterade istället. 

50 saker att göra innan…
Idén bygger på att ta fram enkla och positiva direktiv ge-
nom att lyfta 50 saker du borde göra innan du tar examen. 
Här får studenter delta och göra något direkt som sedan 
kan spridas via sociala medier. Det kan ta form som 
utmaningar där som måste skickas vidare till tre andra. 
På grund av etiska skäl behöver man inte fokusera på 
att dela med sig av själva genomförandet utan snarare 
fokusera på hur det kändes efteråt och det positiva man 
ick ut av det. Till exempel: “idag har jag pratat om psy-
kisk ohälsa med mina vänner och lärt mig jättemycket, 
gör det du med!”. Direktiven kan vara av olik karaktär 
och skräddarsydda för exempelvis olika intressen eller 
sjukdomar, budskapet och direktiven blir viktiga här.

Hur mår du?
Konceptet kretsar kring en enkel fråga “Hur mår du?”. 
En fråga som ofta ställs men som sällan svaras hundra 

procent ärligt på. Kampanjen kan byggas upp på lera 
olika sätt. Likt dolda kameran som visar på folks reak-
tioner vid ärliga svar, som sedan kan avsluta med ett 
direktiv likt “Våga svara ärligt du med!”. Det kan vara 
som en utmaning, på sociala medier där vänner kan 
utmana varandra att ta sig an direktivet och därmed får 
kampanjen stor spridning. Det går även att visa på hur 
det brukar svaras och hur det borde svaras. Eller att 
ingen frågar den personen som kanske faktiskt skulle 
behöva den mest i rädsla att svaret blir för tungt. Med 
den här idén kan kampanjen inspirera och engagera till 
förändring och visa på enkla rimliga situationer som 
kan leda till mycket. Där en liten insats kan innebära 
mycket. 

4.3.3 Värdering av koncept
För att värdera de sex olika koncept som tagits fram 
användes en värderingsmatris (se 3.3.2). För att kunna 
jämföra de olika koncepten valde författarna ut ett 
koncept som utgångspunkt i jämförelsen. Konceptet 
som valdes, Hur mår du?, ansågs av författarna vara 
relativt lovande samtidigt som det inte var alltför spek-
takulärt. Med andra ord gångbart utan att sticka ut ur 
mängden. Resterande koncept kom alltså att värderas 
och jämföras i förhållande till detta koncept. 

Jämförelsen genomfördes med utgångspunkt i 16 
kriterier. Tio av kriterierna satte författarna upp med 
utgångspunkt i avsnittet målsättning (se 4.2.4). De tio 
kriterierna viktades då de ansågs vara av större betydel-
se än övriga, då de är avgörande för att kunna uppnå 
kampanjens målsättningar i så hög utsträckning som 
möjligt. Ytterligare sex kriterier, vilka inte viktades, kom 
att ingå i värderingsmatrisen. Kriterierna togs fram med 
utgångspunkt i analys (se 4.1) och teori (se 2). Nedan 
följer en presentation av de tillagda kriterierna. 

För att målgruppen ska kunna ta till sig budskapet 
är det av stor vikt att avsändaren använder ett tydligt, 
direkt och enkelt språk (se 2.6). I hänsyn till detta har 
kriteriet lättbegripligt tagits med i värderingsmatrisen. 

Författarna kunde i analysen utläsa att vissa koncept 
krävde stor insats från målgruppen. Exempelvis kam-
panjen Walk a Mile som kräver mycket ansträngning 
från målgruppen att själva engagera sig. Att genomföra 
en insatskrävande kampanj kan leda till att man tappar 
många deltagare, särskilt de som stigmatiserar och re-
dan har ett motstånd till ämnet. Därför valdes kriteriet 
insatssnål för att värdera hur mycket insats konceptet 
kräver av mottagarna.
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Då kampanjen i så stor utsträckning som möjligt 
skulle utvecklas och testas av författarna insåg de att 
alla koncepten kanske inte hade lika hög grad av ge-
nomförbarhet. Därför anser författarna att det bör tas 
med i beräkningarna. Detta kriterium användes därför 
som ett mått på om konceptet ansågs vara genomför-
bara inom ramen för studien eller ej. 

Kriteriet originalitet handlar om huruvida kon-
ceptet ses som unikt eller inte. Ett unikt och kreativt 
koncept anser författarna kunna leda till att man fång-
ar upp ler ur målgruppen. Det är dock viktigt att det 
inns en balans i kampanjens uttryck som går att utläsa 
i analysen (se 4.1.2). 

I likhet med kriteriet originalitet handlar kriteriet 
seriositet kring att hitta en balans i kampanjens uttryck 
(se 4.1.2). Författarna noterade att koncepten utveck-
lade sig i olika riktningar och vissa av riktningarna 

Koncept Hur mår du? Psykisk ohälsa 180 hp Mycket som är konstigt #sättettansiktepådet Tvärtomvärlden 50 saker att göra

Kontakt 0 1 −1 0 0 0

Tilltala studenter 0 1 1 0 1 1

Intresse- och uppmärksamhetsväckande 0 0 1 1 1 1

Inspirerande 0 0 0 0 1 1

Skapa eftertanke 0 1 0 0 0 0

Engagerande 0 0 −1 1 −1 1

Trovärdig 0 −1 0 0 0 −1

Fungerar under längre period 0 1 0 1 0 −1

Ger rimliga direktiv 0 0 −1 −1 0 0

Väcka känslor 0 1 1 1 1 0

Insatssnål 0 1 1 0 0 −1

Seriositet 0 0 −1 0 0 −1

Originalitet 0 1 0 1 1 1

Genomförbarhet 0 0 0 0 0 0

Styrbarhet 0 1 1 1 0 0

Lättbegriplig 0 0 0 −1 0 0

Total summa 0 7 1 4 4 1

Viktad summa 0 4 0 3 3 2

Tabell 1: Värderingsmatris 1

kunde ses som mer eller mindre seriösa. Kampanjen 
behandlar ett känsligt och seriöst ämne, därför valde 
författarna att ta med kriteriet seriositet för att hjälpa 
till att sortera ut mer eller mindre lovande koncept. 

Som nämnt ovan behandlar kampanjen ett seriöst 
och känsligt ämne. Om en sådan kampanj av en eller 
annan anledning styrs i fel riktning kan den mycket väl 
få motsatt effekt och hamna vid sidan av huvudspåret 
vilket självklart är negativt. Med anledning av detta 
sattes kriteriet styrbarhet upp för att avgöra i vilken 
utsträckning de som står bakom kampanjen kan kont-
rollera kampanjens förlopp. 

Alla kriterier vilka författarna utgick ifrån i värde-
ringen går att se nedan i värderingsmatrisen (se tabell 
1: Värderingsmatris 1), de kriterier som viktades är 
fetstilta. 
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4.3.4 Vidareutveckling av värderade utvalda koncept 

Efter att ha värderat de sex olika koncepten var det 
tydligt att konceptet Psykisk ohälsa 180HP stod som 
segrare. På delad andraplats hamnade koncepten 
#sättettansiktepådet och Tvärtomvärlden. Övriga 
tre koncept hade efter värdering visat sig ha avsevärt 
lägre potential än de tre ovannämnda och därför valde 
författarna att sålla bort dem. De tre vinnande kon-
cepten togs vidare för att konkretiseras ytterligare för 
att få en bättre bild av hur de kunde tänkas ta form. 
Ganska snabbt ansåg författarna att konceptet “Tvärt-
omvärlden” inte hade samma potential eller möjlighet 
till konkretisering som övriga två koncept och att det 
därmed inte skulle kunna uppnå de mål som satts upp 
av författarna sedan tidigare (se 4.2.4). Därför sållades 
också detta koncept bort. 

Kvar återstod nu Psykisk ohälsa 180HP samt #sät-
tettansiktepådet, vilka författarna gick vidare med 
och utvecklade ytterligare. I konceptet Psykisk ohälsa 
180HP gjordes få tillägg då konceptet sedan tidigare 
ansågs vara relativt genomarbetat eftersom koncep-
tet utvecklades redan i brainstormingen (se 4.3.1). 
Konceptets namn kom dock att bytas ut till Psykisk 
ohälsa 60HP (se igur 8: Psykisk ohälsa 60 HP), då 
kampanjens omfattning kändes för stor med 180 HP 
vilket motsvarar 3 år. Konceptet #sättettansiktepådet 
genomgick däremot en större förändring och vidareut-
veckling. Konceptets namn kom att bytas ut till Face it 
(se igur 9: Face it) och utvecklades därefter vidare än 
mer, koncepten beskrivs nedan.

STEG 1

PSYKISK OHÄLSA 60 HP (HÄLSO POÄNG)

Konceptet Psykisk ohälsa 60HP grundar sig i ett studie- och universitets-
relaterat upplägg. Kampanjen tar formen av ett universitetsprogram och 
innefattar allt ifrån marknadsföring och information innan programstart, till 
programutvärdering i efterhand, den pågår under ett helt läsår. Program-
met skulle bestå av olika kurser med olika teman som kan innehålla föreläs-
ningar (video- och gästföreläsningar), kurslitteratur (i form av ordlistor med 
betydelser på afischer) samt seminarier och workshops (events där man 
möts och pratar). 

Sociala- och digitala medier (primär plattform), sekundärt mailutskick och  
fysiska artefakter i form av afischer, kurslitteratur och broschyrer med mera. 

INNAN MOTTAGNING/VÄLKOMSTEVENT

Information om kampanjen och programmet skickas på för-
hand ut till alla antagna vid universitetet. Syftet är här att väcka 
uppmärksamhet kring ämnet och kampanjen och på så vis  
också väcka ett intresse. 

STEG 2

STEG 3

STEG 4

PÅ MOTTAGNINGEN/VÄLKOMSTEVENT

Här närvarar kampanjen och dem som står bakom den stän-
digt. Marknadsförs primärt med fysisk närvaro och via socia-
la/digitala medier och sekundärt via traditionella medier. Där 
inns egna faddrar, antagningsbesked med ytterligare info de-
las ut, etc. 

UNDER LÄSÅRET

Består av förslagsvis två kurser med olika inriktning. Föreläs-
ningar sker i form av gästföreläsningar eller via korta videos på 
sociala medier och hemsida och bifogas i mailutskick. Event i 
form av seminarier och workshops inns med jämna mellan-
rum. Afischer och broschyrer (ex i form av ordlistor) fungerar 
som kurslitteratur.

EXAMEN & PROGRAMUTVÄRDERING

Event - Klassisk skolavslutning där man ser tillbaka på året som 
varit och ser framåt. Kanske också en sista föreläsning med 
speciella inslag. Tillsammans tar man fram något (ilm eller dy-
likt) där man ger direktiv och försöker övertyga andra om att ta 
del av denna sorts aktivititeter. Här sker en roligare form utav 
programutvärdering. 

Figur 8: Koncept 1 - Psykisk ohälsa 60HP

STEG 1

STEG 2

STEG 3

FACE IT

Kampanjkonceptet kretsar kring sloganen Face it som lyfter problematiken 
med stigmatiseringen kring psykisk ohälsa ur tre olika perspektiv; att sätta 
ett ansikte på psykisk ohälsa, att inse hur situationen ser ut kring psykisk 
ohälsa och möten med drabbade personer. Dessa tolkningar bildar tre oli-
ka steg som ska skapa uppmärksamhet och förståelse för situationen (visa 
att alla kan vara drabbade), ge utbildning och fakta samt slutligen leda till 
kontakt. 

Bärande kanaler i samtliga steg är sociala medier och digital marknadsfö-
ring. Kompletteras med fysiska artefakter och platsmarknadsföring.

SÄTT ETT ANSIKTE PÅ DET

Hur ser en person ut som lider av psykisk ohälsa? Uppmärk-
samhet, visa på problemet för att hjälpa målgruppen förstå 
det. Para ihop, ansikten med påståenden. Vem är psykiskt sjuk? 
Persona som bygger på fördomarna kring psykisk ohälsa.
(Här även: Event, workshops, interaktivt)

INSE DET

Så här är det, faktabaserad med utbildning. Påståenden som 
upplyser om situationen och förklarar. Även kanske samman-
ställning av resultat från delar av första steget som visar på att 
det inns ett problem och besvara dessa. 
(Här även: Afischer, traditionell marknadsföring)

MÖT DET

Möt det som känns främmande och hemskt, möt stigmati-
seringen. Ett fysiskt möte med personer som lider av psykisk 
ohälsa, kontakt. Ambassadörer och nyckelgrupper som blir ett  
ansikte utåt för kampanjen, skapar en kontakt och man får 
möta dessa dels via ilmer och fysiskt i skolan. 
(Här även: Platsmarknadsföring, event, ilmer)

Figur 9: Koncept 2 - Face it
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Koncept Psykisk ohälsa 60 hp Face it

Kontakt 0 0

Tilltala studenter 0 −1

Intresse- och uppmärksamhetsväckande 0 1

Inspirerande 0 0

Skapa eftertanke 0 0

Engagerande 0 1

Trovärdig 0 0

Fungerar under längre period 0 −1

Ger rimliga direktiv 0 0

Väcka känslor 0 0

Insatssnål 0 1

Seriositet 0 0

Originalitet 0 0

Genomförbarhet 0 1

Styrbarhet 0 0

Lättbegriplig 0 1

Total summa 0 3

Viktad summa 0 0

FACE IT

Kampanjkonceptet kretsar kring sloganen Face it som lyfter problematiken med 
stigmatiseringen kring psykisk ohälsa ur tre olika perspektiv; att sätta ett ansik-
te på psykisk ohälsa, att inse hur situationen ser ut kring psykisk ohälsa och att möta  
psykisk ohälsa genom möten med drabbade personer. Dessa tolkningar bildar tre olika steg 
som ska skapa uppmärksamhet och förståelse för situationen (visa att alla kan vara drabbade), 
ge utbildning och fakta samt slutligen leda till kontakt. 

Bärande kanaler varierar i de olika stegen mellan sociala medier / digital marknadsföring  och 
fysiska artefakter / platsmarknadsföring.

STEG 1

DEL 1

DEL 2

SÄTT ETT ANSIKTE PÅ DET

Hur ser en person ut som lider av psykisk ohälsa? Uppmärksamhet, visa på pro-
blemet för att hjälpa målgruppen förstå det. Vem är psykiskt sjuk? 

Kampanjens lansering sker på så vis att en serie afischer med ansikten sätts 
upp runtom på utvalda platser på universitetet i fråga. Ansiktena på varje en-
skild plats tillhör en speciik person där denne person ses med nio olika ansikts-
uttryck. Afischerna har inget textuellt innehåll och syftar enbart till att väcka 
uppmärksamhet och bli en “snackis” bland studenterna. Det ges ingen vidare 
förklaring till vem som står bakom fenomenet eller varför.

Denna del skulle även kunna innefatta saker såsom lyers, stickers,  
banners, vepor, också dem med enbart ansikten på. Avsikten är som sagt att 
väcka uppmärksamhet och skapa intresse kring kampanjen utan att ge någon 
vidare information.

I andra delen av steg ett får målgruppen reda på vem avsändaren är och ges 
möjligheten till att undersöka vad det hela handlar om. Några dagar eller någon 
vecka efter det att ansiktena satts upp runt om på universitet i fråga sätts ytterli-
gare afischer upp i anslutning till dem beintliga. Dessa afischer har enbart tex-
tuellt innehåll och syftar till att sprida och tydliggöra vad kampanjen heter (FACE 
IT) och hur man kan ta reda på mer om vad kampanjen handlar om genom att 
besöka en webbplatsadress som också inns på afischen. Där inns också en has-
htag för användning på sociala medier. Syftet med att stegvis ge mer informa-
tion är att fånga och bibehålla uppmärksamhet och intresse hos målgruppen.  
 
I andra delen kommer också personer från FACE IT att ininna sig på univer-
sitetsområdet för att inbjuda till interaktion, diskussion och utbyte. Här hopp-
as de som står bakom kampanjen att fånga upp personer som annars inte 
söker sig till det naturligt eller behöver ytterligare övertygelse för att ta del av 
budskapet. På plats kommer studenterna kunna delta i ett spel där deltaga-
ren får para ihop sinnesstämningar och psykiska sjukdomar med de nio olika 
ansiktsuttryck som tidigare setts på de afischer som suttit uppe på universi-
tetet. Detta görs i syfte att få studenterna att börja tänka till kring det fak-
tum att psykisk ohälsa lätt kan dölja sig bakom det yttre, med andra ord att 
psykisk ohälsa inte har något ansikte utan kan visa sig på många olika sätt.  
 
Detta spel ska även gå att göra på webbplatsen som också ger ytterligare infor-
mation om kampanjen. På webbplatsen inns också svåra ord förklarade för att 
målgruppen dels ska utbildas men också för att det är viktigt att dessa många 
svåra termer förklaras så att alla förstår och inser vad kampanjen handlar om. På 
webbplatsen återinns också de ansikten som målgruppen känner igen från del 
ett av steg ett. Steget kallas som nämns ovan “Sätt ett ansikte på det”, men av-
sikten är att säga att man inte bör sätta ett ansikte på en sådan sak som psykisk 
ohälsa som kan visa sig på så många olika sätt. 

STEG 2

STEG 3

INSE DET

Steg två som författarna väljer att kalla “inse det”, handlar om att få målgruppen 
att komma till större insikt kring just stigmatisering kring psykisk ohälsa. Steget 
innehåller uppföljning på det interaktiva spel som målgruppen ick ta del av i 
steg ett. Där kan det visualiseras hur folk faktiskt tänkte, vilka fördomar som inns 
och på vilka vis psykiskt sjuka diskrimineras. Här trycks på att förmedla hur man 
bör tänka istället i form av positivt laddade direktiv. 

I detta steg kommer också kampanjen mer till liv, de personer med olika an-
siktsuttryck som målgruppen mött på afischer runt om på universitetsområdet 
kommer nu tala direkt till målgruppen i personliga kortilmer. I kortilmerna be-
rättar personerna om sina egna upplevelser i samband med psykisk ohälsa och 
hur dem har blivit bemötta av personer i sin omgivning. Filmerna görs i syfte att 
skapa medvetande, förståelse och empati för personerna i dem. Varje ilm foku-
serar på en speciik psykisk åkomma, detta innebär att ilmerna ingår i en serie 
av sådana som alla går i samma stil och har liknande budskap. 

MÖT DET FACE2FACE

Efter att målgruppen mött personerna från afischera för första gången (ilmad 
form) under steg två syftar del tre till att man nu ska möta kontakten på riktigt i 
verkliga livet. I form av ett större event möter målgruppen de personer som varit 
en del av kampanjen sedan steg ett. Ett event som utformas likt en mässa med 
tema stigmatisering kring psykisk ohälsa med happenings såsom exempelvis 
föreläsningar, ilmade föreläsningar, workshops, seminarier, after school ming-
el och friskvårdsevent. De personer varit delaktiga i kampanjen på afischerna 
kommer dit och berättar sin historia. 

Detta evenemang kan pågå under lera dagar eller en dag med olika program-
punkter liknande ett festivaupplägg. Evenemanget genomförs på universitets-
området på universitetet i fråga och marknadsförs såväl digitalt som fysiskt för 
att fånga upp så stor del av målgruppen som bara är möjligt. Det är viktigt att 
återigen skapa uppmärksamhet och intresse vilket kan göras med stor och väl 
synlig platsmarknadsföring, nya afischer, personlig närvaro, gratisgåvor samt an-
dra händeler och tilldragelser. Det är viktigt att visa för mottagarna att nu händer 
det något som man inte vill missa. 

4.3.5 Värdering av koncept - del 2

Med två än mer konkretiserade koncept valde förfat-
tarna återigen att värdera dem i en värderingsmatris 
(se tabell 2: Värderingsmatris 2) med utgångspunkt 
i samma kriterier som tidigare värdering (se 4.3.3). 
Konceptet Psykisk ohälsa 60HP ick högst poäng i 
förra värderingen och hade i vidareutvecklingen (se 
4.3.4) inte genomgått en lika stor förändring som 
Face it. Därmed användes Psykisk ohälsa 60HP som 
utgångspunkt för jämförelsen av de två kvarvarande 
koncepten och det ick med andra ord agera som en 
slags milstolpe för vad som minst skulle uppnås. 

Tabell 2: Värderingsmatris 2 

4.3.6 Val av koncept

Efter att återigen ha gått igenom värderingsmatrisen 
och vägt de kvarvarande två koncepten gentemot var-
andra stod det klart att Face it nu var konceptet med 
högst poäng. Vad gäller de viktade kriterierna hamna-
de båda koncepten på samma poäng och ingen vinnare 
gick att utläsa. Totalt sett hade ändå Face it lest poäng, 
vilket låg till grund för författarnas beslut att gå vidare 
med det konceptet för vidareutveckling. 

4.3.7 Vidareutveckling av valt koncept

Efter två värderingsfaser föll alltså valet på koncep-
tet “Face it”. Efter detta val inleddes arbetet med att 
ytterligare vidareutveckla och spetsa konceptet till att 
bli så bra som möjligt. Konceptet kom att delas upp i 
tre olika steg eller faser med olika syften och upplägg. 
Hela konceptet presenteras nedan (se igur 10: Kon-
ceptutveckling - Face it).  Figur 10: Konceptutveckling - Face it
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I första steget har författarna valt att inte ha någon 
avsändare för att skapa uppmärksamhet och nyiken-
het. Ett grepp som är inspirerat från andra kampanjer 
och då främst telefonoperatören 3 och deras lansering. 
Då tapetserade de hela landet med treor utan vidare 
förklaring vilket ick folk att undra och diskutera med 
andra vad denna trea kunde betyda. Det ick alltså pre-
cis den effekt som författarna vill uppnå med studiens 
kampanj. Författarna är dock medvetna om att det kan 
innas risker med att inte ange någon avsändare och då 
främst leda till att kampanjen tappar mottagare samt 
att meddelandet inte når fram. Dock tror författarna 
att man kan vinna mycket med det här greppet. Genom 
att dessutom se till att fånga upp de som kan riskeras 
att gå miste om anser författarna att nackdelarna och 
riskerna minimeras ytterligare. Författarna menar att 
det interaktiva spelet tillsammans med att personer 
från kampanjen inns på plats kan bidra till detta. In-
teraktiva inslag överlag tror författarna kommer tilltala 
målgruppen och locka ler att delta. 

Genom att ytterligare ge stegvis information kan 
mottagarna ledas in i kampanjen och själva ta ställning. 
Detta anser författarna kan mjuka upp målgruppen, 
som är de som stigmatiserar, till att bli mer mottagliga 
och vilja ta del av ämnet. 

Det första steget syftar till att skapa intresse, 
uppmärksamhet, eftertanke samt relektion. Efter 
det anser författarna att målgruppen kommer vara 
mottagliga för en indirekt kontakt, som inte kräver lika 
mycket som en direkt kontakt men kan ge lika stor 
effekt (se 2.7). Därav valde författarna att andra steget 
ska bestå av ilmer som kan spridas via sociala medier 
men även visas på universitetet. Filmerna ska baseras 
på teorin kontakt (se 2.4 och 2.5) och skräddarsydd 
meddelandehantering (se 2.6). Den indirekta kontak-
ten tror författarna kommer mjuka upp målgruppen 

ytterligare, sedan bör dem vara mottagliga för att ta 
del av en direkt kontakt som sker i sista delen av kam-
panjen i form av ett evenemang. För att den kontakten 
ska ge så stor effekt som möjligt bör den utformas i 
enlighet med teorier kring kontakt (se 2.4, 2.5 och 2.6). 
Att dessutom utforma steg tre som ett evenemang 
med happenings runt omkring gör att kontakten blir 
mer lättsam som något kul och spännande. Författarna 
tror detta är rätt grepp i samband med ett seriöst ämne 
som detta. 

4.4 Design visuell form
För att sätta en form på det framtagna konceptet tog 
författarna fram en visuell identitet för kampanjen att 
vila på samt representativa artefakter för samtliga steg 
i kampanjen för att helheten skulle kunna utvärderas.

4.4.1 Kampanjens visuella identitet

För att lägga en grund för kampanjen att vila på skapa-
des en visuell identitet. Detta för att skapa en enhetlig 
kampanj med ett eget uttryck som känns igen.

Teckensnitt
Vid val av teckensnitt till kampanjen övervägde för-
fattarna först om det skulle vara en antikva, linjär 
eller skript. Med resonemanget att en linjär känns mer 
modern än en antikva men samtidigt mer seriös än 
en skript, ansåg författarna att en linjär bättre skulle 
passa målgruppen och sammanhanget som sådant. En 
linjär skulle dessutom passa bra då kampanjen sträck-
er sig över lera olika kanaler, digitalt och tryck. När 
författarna bestämt att det skulle fungera bäst med en 
linjär återstod frågan vilken av alla linjärer som skulle 
användas. Nedan presenteras några av de linjärer som 
författarna valde mellan (se igur 11: Teckensnitt).
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Avenir 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Aa Bb Cc Dd ee Ff Gg Hh ii Jj Kk Ll Mm nn 
Oo Pp Qq rr Ss Tt Uu vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Helvetica

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

aa Bb cc Dd ee Ff Gg Hh ii Jj Kk ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss tt Uu vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Futura

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq rr Ss tt uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

BRANDON GROTESQUE
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö

Figur 11: Teckensnitt

I valet av linjär som skulle representera kampanjen 
gick författarna främst på vad som skulle skapa en 
bra ordbild av Face it, vilket till slut resulterade i en 
klassisk linjär, Avenir. Ett geometriskt teckensnitt med 
mjuka och personliga detaljer, till skillnad från exem-
pelvis Futura som är mer mekanisk. Det mjuka och 
personliga ansåg författarna vidare passa kampanjens 
karaktär väl. Avenir inns dessutom i lera olika vikter 
och skärningar, vilket gör den lätt att använda och va-
riera för olika syften. 

Logotyp
Vid framtagningen av logotyp till kampanjen landade 
det i en rent textuell ordbild efter mycket skissande 
på olika varianter. Beslutet baserade författarna främst 
för att tydligare sätta namnet i fokus och på grund av 
att annat material med mycket fotograier och ansik-
ten i fokus skulle leda till att en symbol skulle kunna 
göra intrycket rörigt. Dessutom ansåg författarna att 
symboler kan konnoteras till annat och därmed bli 
missvisande. Författarna funderade även på möjlighe-
ten att en annan organisation skulle kunna stå bakom 
kampanjen vilket skulle innebära att deras beintliga 

logotyp skulle tävla mot kampanjens och då skulle en 
symbol ytterligare bidra till en spretig och otydlig iden-
titet. Nedan presenteras ett urval av de logotypskisser 
som kom fram (se igur 12: Skisser logotyp).

}} }}
FACe iT Face it FACe iT

FACe iT
FACe iT

Face it
Face it

fa
ce

 

it 
FACe iT 

}}

Figur 12 Skisser logotyp
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Författarna beslutade sig slutligen för en textuell 
logotyp i det tidigare valda teckensnittet Avenir satt 
i versaler och fetstil, alltså varianten längst ner till 
vänster i iguren nedan (se igur 13: Logotyp textuell). 
Detta då versaler bildade en mer sammansatt ordbild 
än med gemener vars upp- och nedstaplar störde 
ordbilden mer. Versalerna hjälpte även till med att ge 
mer slagkraft och attityd till ordet Face it samt hela 
kampanjens uttryck. 

FACE IT 
FACE IT

FACE IT 
FACE IT
FACe iT

Face it
Face it

Face it
Face it
Face it

Figur 13: Logotyp textuell

Färger
För att bidra till att skapa igenkänning samt dra till sig 
uppmärksamhet valdes en färg som skulle identiiera 
kampanjen. Beslutet baserades på att färgen skulle dra 
till sig uppmärksamhet och synas väl men samtidigt 
kännas seriös och harmonisk för att spegla kampan-
jens karaktär. Författarna önskade också att färgen 
skulle kunna användas i alla sammanhang, därmed tog 
man hänsyn till att färgen skulle kunna återges på såväl 
skärm som papper. Flera olika färger testades, vilka 
implementerades på tidiga skisser och skrevs ut för att 
utvärdera vilken som passade bäst (se igur 14: Skisser 
färger). 

FACe iT FACe iT

FACe iT

FACe iT FACe iT

FACe iT

Figur 14: Skisser färger

Färgvalet föll slutligen på en blågrön nyans. En 
kulör som syns väl och sticker ut men som samtidigt 
upplevs lugn och seriös, i kontrast till exempelvis en 
röd nyans som är aktiverande. Tillsammans med svart 
och vitt får kampanjen ett seriöst intryck med en färg 
som kan användas för att dra till sig uppmärksamhet, 
visa hierarki och bidra till att kampanjen känns igen (se 
igur 15: Färgpalett).

Figur 15: Färgpalett
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Bildmanér 
Då kampanjens fokus ligger på ansikten, personliga 
berättelser och uttrycket Face it ur olika perspektiv 
bestämde författarna att alla bilder skulle innehålla 
människor med fokus på just ansikten. För att skapa 
enhetliga bilder som ger ett seriöst intryck valde för-
fattarna att bilderna skulle vara svartvita mot svart 
bakgrund. Det innebär även att ansiktena drar till sig 
uppmärksamhet eftersom dem blir de ljusaste parti-
erna vilka leder ögat till sig och då ingen annan färg 
kan dra till sig uppmärksamhet. Tillsammans med den 
valda proilfärgen skapade detta ytterligare ett uttryck 
som känns enhetligt och samspelt. Nedan presenteras 
exempelbilder på kampanjens valda bildmanér (se i-
gur 16: Bildmanér).

Figur 16: Bildmanér

Graiskt element 
Då författarna valt att bilderna som används i kampan-
jen endast ska innehålla människor och ansikten leder 
det till att det inte alltid är motiverat att använda bilder. 
För att skapa dynamik, undvika tomma ytor och att se 
till att bilder inte används omotiverat togs ett enkelt 
graiskt element fram. Processen startade med att skis-
sa på hur elementet skulle kunna komma att utformas. 
Nedan presenteras ett urval av skisserna (se igur 17: 
Skisser graiskt element).

Figur 17: Skisser graiskt element

Det skissades på olika typer av element men författar-
na beslutade sig till slut för ett enkelt graiskt element 
som lätt skulle kunna användas oberoende av innehåll. 
Det valda elementet som presenteras nedan (se igur 
18: Graiskt element) har kantiga, spetsiga former som 
ger attityd och riktning med en modern känsla, utan att 
ta över fokus från det innehåll som är viktigast. Ele-
mentet kan användas på lera olika sätt och appliceras 
på olika artefakter för att ytterligare skapa igenkänning 
och stärka kampanjens identitet.
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Figur 18: Graiskt element
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4.4.2 Utformning av afischer
Som prototyp till första delen i steg ett togs 18 afi-
scher fram, varje med unika ansiktsuttryck på två 
olika personer. Till dem adderades ytterligare en stor 
afisch med avsändare. Konceptet (se 4.3.7) bygger 
även i den här delen på ytterligare platsmarknadsfö-
ring och fysiska artefakter men på grund av studiens 
omfattning begränsades denna del till enbart afischer 
då det ansågs vara tillräckligt för att kunna genomföra 
testningen av del ett.

Afischer med ansikten
Då författarna redan hade satt det bildmanér (se 4.4.1) 
som kampanjen skulle följa stod det klart att afischer-
na skulle vara av fotograisk karaktär med fokus på 
ansikten i svartvitt mot svart bakgrund. Det hade även 
i konceptet (se 4.3.7) beslutats att afischerna skulle 
spegla olika ansiktsuttryck. Då författarna ansåg att 
ansiktsuttrycken och känslorna bakom skulle bli svåra 
att uttrycka lades mycket tid på val av fotomodeller. 
Valet föll slutligen på två unga personer från en teater-
grupp då författarna ansåg att de skulle ha lättare att 
få fram uttrycken baserat på sin teatererfarenhet samt 
kunna vara en del av målgruppen. För att författarna 
dessutom skulle kunna styra och vägleda modellerna 
vid fotograferingen beslutades det att ta in en extern 
fotograf  för att säkerställa så bra bildmaterial som 
möjligt. 

Inledningsvis bestämde författarna vilka uttryck de 
ämnade försöka få fram. Uttrycken skulle vara olika 
varandra och vara till lika stor del positiva som negati-
va. Till en början satte författarna upp uttrycken i ord, 
vilka kom att bli: glad, förväntansfull, arg/irriterad, 
jätteglad, neutral/likgiltig, bekymrad/ångestladdad, 
harmonisk/tillfreds, rädd/osäker och nedstämd/
ledsen. Efter det funderade författarna på vad de 
egentligen betydde och hur de kunde gestaltas. Det 
var svårt för författarna att skapa en enad bild enbart 
utifrån orden. För att underlätta lade författarna därför 
även till förklarande bilder till orden för att visualisera 
vad som skulle försöka uppnås (se igur 19: Ansikts-
uttryck). 

Efter fotograferingen gjorde författarna ett urval 
av de fotograier som tagits för att sedan montera dem 
på A3-papper. Afischernas storlek baserades på att de 
tillsammans skulle täcka upp en stor yta och därmed 
leda till att de sticker ut från mängden och drar till 
sig uppmärksamhet. Författarna såg nämligen att en 
majoritet av de afischer som satt uppe var ensamma 
och oftast i A3 men som störst A2, vilka inte tog upp 
särskilt stor yta. Där såg författarna en möjlighet att 
genom storlek särskilja sig från andra afischer. Afi-
schernas slutgiltiga utformning presenteras nedan (se 
igur 20: Afischer ansikten). 

Uttryck 1: Glad

Uttryck 2: Jätteglad (skratt)

Uttryck 3: Harmonisk/tillfreds

Uttryck 4: Förväntansfull

Uttryck 5: neutral/likgiltig

Uttryck 9: nedstämd/ledsen

Uttryck 7: Arg/irriterad

Uttryck 8: Bekymrad/ångestladdad

Uttryck 6: rädd/osäker

Figur 19: Ansiktsuttryck
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Figur 20: Afischer ansikten

Afisch med avsändare
Konceptet (se 4.3.7) innefattar även ytterligare en af-
isch som adderas till afischerna med ansikten. Denna 
afisch är mer informativ och lyfter avsändare samt 
kanaler som hemsida och hashtag. Författarna började 

www.faceit.com | #faceit
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med att förutsättningslöst skissa på hur den skulle 
kunna ta form. Ett urval av skisserna presenteras ned-
an (se igur 21: Skisser afisch med avsändare).

Figur 21: Skisser afisch med avsändare
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Efter hand kom författarna fram till att en textba-
serad afisch skulle fungera bäst för att på ett tydligt 
sätt visa på det viktigaste, nämligen budskapet och 
kampanjens namn Face it. Uttrycket blir mer kaxigt, 
fokuserar på kärnan och skapar ytterligare uppmärk-
samhet och nyikenhet. Med andra element blev det 
precis som med logotypen (se 4.4.1), att de tävlar om 
uppmärksamhet och att konnotationer lätt leder i fel 
riktning, kärnbudskapet riskerar att hamna i bakgrun-
den. Författarna skissade ytterligare men nu enbart på 
hur en textbaserad afisch skulle kunna ta form. Ett 
urval av skisserna presenteras nedan (se igur 22: Skis-
ser afisch med avsändare textuell).

Figur 22: Skisser afisch med avsändare textuell

Efter diskussion författarna emellan beslutades att 
afischen längst ner till höger i iguren ovan (se igur 17: 
Skisser afisch med avsändare textuell) visualiserade ett 
modernt och ungdomligt uttryck utan att bli oseriöst. 
Det kändes även mer digitalt vilket passade bra då 
den knyter an till de digitala kanalerna. Nämnd afisch 
speglade alltså kampanjens identitet på ett sätt som för-
fattarna ansåg passande med tanke på målgruppen och 
kampanjen som helhet. Storleken på afischen kom att 
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bli 100x130 cm vilket räknades ut skulle utgöra samma 
yta som de monterade A3-afischerna. Detta gjordes 
då författarna ville att denna afisch skulle sitta bredvid 
de andra nio afischerna med ansikten och med hjälp 
av likhetens lag sker kopplingen att de hör tillsammans 
som en enhet. Nedan (se igur 23: Afisch avsändare 
och ansikten) presenteras den slutgiltiga afischen till-
sammans med afischerna på ansiktena. 
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Figur 23: Afisch avsändare och ansikten

4.4.3 Utformning av interaktivt spel

Utformningen av det interaktiva spelet inleddes med 
att bestämma vilka sinnesstämningar och psykiska 
sjukdomar som skulle ingå i spelet. Författarna ville 
ha en varierad svårighetsgrad, att inleda spelet och vär-
ma upp deltagaren med mer enkla sinnesstämningar 
som glad, arg och ledsen för att därefter öka svårig-
hetsgraden allt eftersom. Detta för att få deltagarna 
att relektera mer. Med det i åtanke tillsammans med 
att försöka ha en variation av negativa och positiva 
sinnesstämningar tog författarna fram följande sin-
nesstämningar och sjukdomar: Ledsen, depression, 
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ångest, nedstämd, stress, utmattad, trött, arg, osäker, 
glad, lycklig, bipolär, manisk, energisk, rolig, ADHD, 
sprallig, excentrisk och galen.

Kampanjens visuella identitet applicerades sedan 
vid utformningen av etiketterna, där fem varianter 
med olika uttryck togs fram. Nedan presenteras de fem 
olika varianterna (se igur 24: Skisser speletiketter).

Figur 24: Skisser speletiketter

Efter diskussion författarna emellan då de olika va-
rianterna ställdes mot redan framtaget material valdes 
utformningen längst upp till höger (se igur 19: Skisser 
speletiketter). Beslutet baserades på vilken som bäst 
skapade ett enhetligt uttryck och igenkänning samt 
hur det passade till tidigare framtaget material. Detta 
gjorde den valda etiketten utan att tappa tydlighet och 
istället låta orden stå i fokus (se igur 25: Speletiketter). 
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Figur 25: Speletiketter

4.4.4 Utformning av hemsida
För att kunna utvärdera konceptet (se 4.3.7) ytterli-
gare bestämde sig författarna sig för att utforma en 
prototyp för kampanjens hemsida. Detta för att på ett 
lättare och snabbare vis kunna förmedla kampanjens 
kärna och budskap med hjälp av text, bild och rörlig 
media. Dock låg fokus på att endast förmedla det vä-
sentliga för testningen på ett kortfattat, intressant och 
informativt vis. Alltså blev hemsidan den artefakt som 
kanske upplevdes mindre färdig även om strukturen 
och grunden tillsammans med det innehåll som pre-
senterades utformades grundligt.

Hemsidan baserades på den framtagna identiteten 
(se 4.4.1) för att gå i stil med övriga delar av kampan-
jen. Precis som med afischerna (se 4.4.2) var målet 
att hemsidan skulle kännas modern, ungdomlig och 
seriös. Dessutom ville författarna att den skulle vara 
dynamisk och föränderlig genom att stegvis följa de 
övriga delarna i kampanjen och deras utveckling. Det 
dynamiska inslaget gjorde att det var viktigt med kom-
ponenter som besökarna alltid kan känna igen. Därav 
utformades hemsidans grundelement och layout kon-
stant och igenkännbart i alla lägen. 

Utformningen av hemsidan inleddes med att ta 
fram ett antal skisser och wireframes (se igur 26: 
Wireframes del 1). Detta gjordes för att få en känsla 
av hur utformningen av hemsidans grundstruktur 
skulle kunna ta form samt för att kunna ha en tydlig 
bild framför sig, vilket underlättar själva kodningen av 
hemsidan.
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FACe iT Följ oss!vaddå Face it?

vadå Face it?

It, quiduscit explabo rporposte consentium quia alite se illicaepra dol-
upta quiamet excea sincius.
Enis sum faccum fugita quaeped ulpa vent, que maximperum alignih 
itiusciet inctem nonsendi berchiliqui as nis quidellab ipsam rentin es vol-
uptatus conserspit fugia dipid et, aci corae vercil int fugit, ipictas pitatec 
tinveribust essum volorru mquias rem aut vendenimus ex eum quunto 
duci nobissit, simusap icipicit omnihit, quid quissum fugitatiam, quam vel 
is netus aut inusam fuga. Osanda vel ea dolectem dernate ntotae dition 
rem quam nonsequibus endessi nimaxim aximillectum faccus poreces aut 
et latus volum quod que quias poribus, alit lab ius eos es et ea ipitatem 
faciati te voloria simin eos ium venis aut que con re qui volorem laborem. 
Et re, nobis in earumet volor mos et ut hillest, suntior epudae vellam, 
aut od quid molest fugit fuga. Nequo que dus experor re coreperatur?

FACe iT Följ oss!vaddå Face it?

PSYKiSK OHÄLSA 
HAr inGeT AnSiKTe

Figur 26: Wireframes del 1

Med utgångspunkt i skisser och wireframes började 
hemsidan ta form. Hemsidan utvecklades på en lokal 
server genom användning av en rad olika märk- och 
scriptspråk såsom HTML, CSS och JAVASCRIPT. Till 
slut mynnade arbetet ut i en klickbar prototyp möjlig 
att interagera med på skärm (se igur 27: Hemsida del 1). 
 

Figur 27: Hemsida del 1

4.4.5 Utformning av ilm
Det andra steget av kampanjen (se 4.3.7) består av lera 
ilmer baserat på indirekt kontakt (se 2.7) där drabbade 
personer delar med sig av personliga berättelser. Detta 
i syfte att skapa medvetande och kunskap kring ämnet 
samt förståelse och empati för de drabbade personer-
na. För att kunna testa det här steget valde författarna 
att utforma en första prototyp på hur en sådan ilm 
skulle kunna komma att se ut. 

Inledningsvis skrev författarna ett enklare manus 
till ilmen baserat på teorin kring kontakt (se 2.4 och 
2.5) och skräddarsydd meddelandehantering (se 2.6). 
Då författarna ej hade tillgång till en verklig berättelse 
ick de författa en iktiv historia baserad på egna er-
farenheter samt research på internet. Detta resulterade 
i en berättelse kring sjukdomen depression. Detta då 
det är en av sjukdomarna som författarna kände var 
lättast att greppa och förstå, samt att det skrivs mer om 
depression än andra sjukdomar.  Manuset presenteras 
nedan (se igur 28: Filmmanus).



32

Figur 28: Filmmanus

Filmen kom att bli en stumilm där personens be-
rättelse återges i text. Diskussionen om att hålla ilmen 
stum eller ha tal kretsade främst kring trovärdighets-
aspekter. En ilm med tal skulle kräva extremt mycket 
mer från de som berättar, det skulle kunna kännas 
skriptat och därmed oäkta om utförandet inte når upp 
till en viss nivå. Nackdelarna med att hålla ilmen stum 
är däremot att det lätt kan skapa distans mellan åskå-
daren och berättaren, vilket kan kännas opersonligt. På 
grund av studiens omfattning och att de involverade 
personerna i den här studien endast är exempelperso-
ner och ej själva är drabbade av psykiska sjukdomar 
såg författarna det stumma alternativet som den bästa 

Text och rörlig bild samspelar i en stumilm där musik an-
vänds för att bygga upp stämning. I ilmen möter mot-
tagaren en person man mött i ett tidigare skede av kam-
panjen. Personen delger en personlig berättelse om saker 
hen upplevt och hur hen blivit bemött i samband med sin 
depression. Frame by frame manus till det textuella bud-
skapet:

FILMMANUS FACE IT

1: En känsla av att inte vilja leva mer.

2: Överväldigad av okontrollerbar ångest, stress och en 
djup depression. 

3: LET’S FACE IT DEPRESSION

4. Folk ser det som ett tecken på svaghet. 

5. Jag möts av kommentarer som: ”ryck upp dig”, ”kom 
igen tagga till och kämpa dig igenom det här”, ”hur 
skulle du kunna vara deprimerad som har så många vän-
ner”, ”Alla har ju dåliga dagar”, ”Sluta klaga, det inns de 
som har det värre” 

6. Mental ohälsa diskriminerar inte, men ibland gör männ-
iskor det. 

7. Det inns en skam i det, men det borde inte vara så. 

8. Det hade varit enklare om jag hade haft ont i ett knä. 
Då hade alla fattat. 

9. Jag brukade själv tänka att personer med depression 
bara behöver en knuff i ryggen och inget mer. 

10. Jag vet bättre nu. Jag har insett det, har du?

11. FACE IT - www.faceit.com

lösningen. För att bidra ytterligare till att skapa rätt 
stämning och väcka känslor samt att ilmen ej skulle 
kännas tyst utan talet tillsattes ett musikspår. Samtidigt 
eftersträvades det att få bild att samspela med text 
på ett bra sätt. För att återkoppla till tidigare delar av 
kampanjen och skapa igenkänning valde författarna 
att använda samma modeller som användes vid foto-
graferingen. I det rörliga bildmaterialet valdes vidare 
att använda det bildmanér som speciiceras i kampan-
jens identitet (se 4.4.1), vilket även satte ramarna för 
ilmens övergripande utformning. Nedan presenteras 
urklipp från den ilm som skapades (se igur 29: Ur-
klipp från ilm).
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Figur 29: Urklipp från ilm

4.4.6 Utformning av event

När det kom till att utvärdera evenemanget (se 4.3.7) 
valde författarna att inte utforma innehållet i det sär-
skilt mycket med anledning att i testningen kunna få 
ut vad målgruppen själva skulle vara intresserade av 
och önska att det innehöll. Därav ville författarna inte 
leda deltagarna i testningen och antyda vad författarna 
redan hade funderat över. Det beslutades att den in-
formation som gavs skulle vara väldigt kortfattad men 
samtidigt att den skulle styra dem till att förstå att det 
skulle handla om någon slags kontakt. Dessutom ville 
författarna förmedla någon slags känsla av att kam-
panjen nu har ändrat riktning och är dynamisk. Med 
detta i åtanke ändrades och utvecklades den tidigare 
utformade hemsidan (se 4.4.4) vilken författarna ansåg 
lämpade sig bäst för att utvärdera denna del. 

Författarna började med att överväga hur mycket, 
eller snarare hur lite, information som skulle tillhanda-
hållas. Det resulterade i en rubrik, “Face2face”, vilket 
för tankarna till ett fysiskt möte. Längre ner fanns 
också en kort text för att förtydliga något, texten löd: 
“Vadå Face2face? Nu är det dags att möta psykisk 
ohälsa på riktigt, Face it - Face2face. Under 3 dagar 
kommer Face it vara på plats på Campus Norrköping 
där du får vara med om massa spännande möten”. Med 
denna knapphändiga information ansåg författarna ge 
tillräckligt med information för att deltagarna skulle 
förstå vad eventet handlade om i stort utan att indikera 
på något speciikt innehåll. Detta för att kunna få ut 
mer rättvisande resultat från testningen. 

Då formen och hemsidans uttryck skulle följa 
kampanjen dynamiskt ville författarna visa på att 
kampanjen nu kommer mer till liv genom att addera 

rörlighet till hemsidan. Därför lade författarna till en 
video i bakgrunden på hemsidan för att enkelt visa hur 
denna förändring skulle kunna presenteras (se igur 30: 
Hemsida del 2).  

Figur 30: Hemsida del 2

4.5 Testning
Med testerna avsåg författarna att undersöka hur väl 
den framtagna kampanjen nådde upp till de mål som 
satts upp under avsnittet målsättning (se 4.2.4). För att 
ta reda på det och utvärdera kampanjen ville förfat-
tarna undersöka hur den upplevdes av målgruppen, 
därför utformade författarna ett test av spekulativ art 
att testa mot målgruppen.
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4.5.1 Planering och utformning av tester

Under testsessionerna iscensattes kampanjen i så stor 
utsträckning som möjligt under rådande omständig-
heter. Kampanjen består av tre steg, detta gjorde även 
att testet delades upp i tre olika delar där det avsågs att 
undersöka hur väl olika mål uppnåddes under respek-
tive steg. Tanken var att deltagarna därmed skulle få 
uppleva kampanjen i så stor utsträckning som möjligt. 

För att samla in data för senare analys planerade 
författarna att observera testdeltagarnas beteende samt 
att i direkt anslutning till de olika stegen ställa frågor. 
Frågorna som författades var av öppen karaktär för 
att få reda på hur testdeltagarna upplevde kampanjen. 
Under testerna ombads även testdeltagarna att tänka 
högt för att få en tydligare bild av hur deras tanke-
gångar gick. 

För att få en uppfattning om hur lång tid testet kun-
de tänkas ta och hur frågorna kunde tänkas fungera 
genomfördes ett pilottest några dagar innan det riktiga 
testtillfället. Där ick en person testa ett ofärdigt utkast 
på kampanjen och prova på att svara på de frågor som 
avsåg att ställas. Efter pilottestet genomfördes mindre 
förändringar i testupplägget innan det var dags att ge-
nomföra de riktiga testerna.  

4.5.2 Genomförande av tester

Testerna hölls under två dagar i ett grupprum på Cam-
pus Norrköping där tester kunde genomföras utan 
störningsmoment. Testerna utfördes i en miljö som 
målgruppen dessutom känner igen och rör sig i samt 
att det är samma miljö som kampanjen är utformad 
att verka i. Detta anser författarna hjälpa deltagarna 
att bättre föreställa sig hur den riktiga kampanjen 
skulle kunna ses och upplevas. En av författarna var 
testledare medan den andra observerade och förde an-
teckningar över vad som sades. Då det var omfattande 
och tidskrävande tester turades författarna om med 
att leda och anteckna för att minimera fel på grund 
av trötthet eller dylikt. Testerna spelades även in ifall 
något skulle missas i anteckningarna, därmed kunde 
författarna lyssna igenom testerna igen och fylla igen 
potentiella luckor. 

I testerna deltog 11 deltagare, alla var studenter 
och därmed en del av målgruppen. Nio av studenterna 
studerar Graisk design och kommunikation och de 
andra två studerar Medieteknik, alla vid Linköpings 
universitet. Studenterna var från blandade årskurser. 

Nedan i tabellen presenteras en sammanställning av 
testdeltagarna (se tabell 3: Sammanställning av testdel-
tagare). 

Tabell 3: Sammanställning av testdeltagare

Inför testerna informerades testdeltagarna om att 
de i samband med deras medverkan är helt anonyma 
och att deras svar endast kommer att användas i utbild-
ningssyfte. Vidare informerades dem om att det när 
som helst gick att avbryta testet vid behov och önskan. 
Efter att ha fått godkännande från deltagarna inleddes 
testet. Den framtagna kampanjen iscensattes i så stor 
utsträckning som möjligt och bestod av tre delar vilka 
skulle motsvara kampanjkonceptets tre olika steg. De 
var utformade i olika stor utsträckning där steg 1 var 
det mest välutvecklade följt av steg 2 och sedan steg 3. 
Testdeltagarna ombads att sätta sig in i och föreställa 
sig olika scenarier på instruktion av testledaren.  I steg 
1 skiljde sig testerna åt något för testdeltagarna. De två 
afischserier som tagits fram testades varannan gång, 
det vill säga att om deltagare 1:s test genomfördes 
med afischserie 1 genomfördes deltagare 2:s test med 
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afischserie 2. Därefter ick testdeltagarna gå igenom 
testets olika delar, de ombads av författarna att hela 
tiden tänka högt och ick svara på öppet ställda frågor 
om hur deras tankegångar gick under de olika delarna. 
Avslutningsvis frågades deltagarna lite mer generella 
frågor om deras helhetsintryck av kampanjen. Testets 
upplägg och intervjuguide kan ses i sin helhet som 
bilaga (se bilaga 4: Testupplägg och intervjuguide). 

4.5.3 Tematisering av sammanställda resultat

Utifrån anteckningarna av testerna sammanställde 
författarna resultatet (se bilaga 5 sammanställda test-
resultat) för att sedan tematisera det i enlighet med 
metoden (se 3.1). Följande teman preciserades, väcker 
uppmärksamhet och intresse, förståelse, skapar ef-
tertanke och medvetenhet, målgruppsanpassat samt 
kontakt och meddelande, och beskrivs nedan. 

Väcker uppmärksamhet och intresse
När testdeltagarna ombads föreställa sig afischerna 
med ansikten bland andra afischer blir det tydligt 
att testdeltagarna anser att afischerna med ansiktena 
skulle sticka ut i mängden och fånga uppmärksamhet. 
De beskrivs som annorlunda, uppmärksamhetsväck-
ande och stora. En testdeltagare uttryckte sig att det 
efter att den textbaserade afischen satts upp upplevs 
mer som reklam än tidigare, vilket även gör det mer 
likt annat i omgivningen. 

Det fanns positiv respons kring att inte förstå vad 
det handlar om i första skedet. En del av testdelta-
garna ansåg att det var bra att de stegvis leddes in i 
kampanjen och att det gjorde dem nyikna. En mindre 
andel av testdeltagarna ansåg dock att det gavs för lite 
information i början av kampanjen för att den skulle 
förbli intressant för dem framöver. 

När testdeltagarna efter att ha sett dels afischerna 
med ansikten samt den textbaserade afischen ombads 
besvara hur de föreställer sig att de hade agerat härnäst 
uppger en knapp majoritet att de nu hade gått in på 
hemsidan för att söka upp mer information kring kam-
panjen. Ett mindre antal testdeltagare anser att de inte 
hade sökt någon vidare information i nuläget men en 
övervägande del av dem uppger att dem fortfarande är 
intresserade av och nyikna på kampanjen. 

På frågan med spelet om hur testdeltagarna reagerat 
om de gått förbi en monter och sett andra studenter sät-
ta upp etiketter på afischerna var svaren blandade. En 
majoritet uppgav att det hade fångat deras intresse och 

gjort dem nyikna på hur andra hade placerat lapparna 
och hur de tänkt när de gjorde så. Två testdeltagare 
uppgav att de inte hade velat göra detta offentligt och 
två uppgav att de hade tittat men inte gjort det själv. 
Knappt hälften uppgav att de hade kunnat tänka sig att 
delta i aktiviteten, två av dem beroende på om de hade 
ansett sig ha tid eller ej. Ett fåtal testdeltagare uppgav 
att de troligtvis hade passerat förbi utan att relektera 
särskilt mycket över vad som pågick. 

När deltagarna efter spelet ombads att berätta hur 
de tror de skulle agera härnäst uppgav fem deltagare 
att de nu skulle besöka hemsidan. Tre deltagare upp-
gav att de skulle gå fram och prata med personalen i 
montern. Tre deltagare uppgav att de förväntade sig 
en fortsättning och att de fortfarande var nyikna på 
att få veta mer. En deltagare uppgav att denne hade 
behövt ytterligare handlingsinvit för att fortsatt vara 
intresserad.

En majoritet av deltagarna ansåg att kampanjen 
som helhet väcker intresse.

Förståelse
När målgruppen ser afischerna med ansikten förstår 
de inte vad det handlar om. Det är spridda tankar: från 
skoluppgift, fotoprojekt, konstinstallation till teater. 
Ett mönster är att en majoritet tror att det kan handla 
om känslor och uttryck.

När text-afischen satts upp jämte afischerna med 
ansikten anser en majoritet av testdeltagarna att de nu 
förstår att det är en kampanj. Deltagarna förstår fort-
farande inte exakt vad kampanjen handlar, om men de 
lesta spekulationerna kring vad det kan tänkas handla 
om hamnar nu främst inom ramen för samhällspro-
blem. Flertalet testdeltagare tror att det handlar om 
något som de ska konfrontera, inse, upptäcka, upp-
märksammas eller upplysas om. 

Det råder delade meningar om huruvida afischer-
na hör ihop eller ej, främst på grund av lite skillnader 
i dess visuella uttryck. Dock påpekar de deltagare som 
uttryckte att de inte tror att afischerna hör ihop att 
den gemensamma storleken och den svarta färgen gör 
att de kanske skulle koppla ihop dem ändå. Andra test-
deltagare uppgav att de ansåg att de hör bra ihop och 
ett antal deltagare relekterade inte över det. 

När deltagarna ick föreställa sig att de besökte 
hemsidan uppgav nio av dem att deras tidigare tan-
kegångar kring att psykisk ohälsa kan innas hos vem 
som helst nu blev bekräftade. Två deltagare uppgav att 
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de nu inser vad kampanjen handlar om och att de miss-
förstått detta i den tidigare aktiviteten. Två deltagare 
uppgav att de nu inser spelets mening ytterligare. En 
deltagare uppgav att hemsidan var informationsfattig 
och hen önskade att få reda på mer om kampanjen och 
hur de arbetar. Tre deltagare uppgav att det var bra att 
svåra ord förklarades på hemsidan.

Skapar eftertanke och medvetenhet
I det interaktiva spelet där testdeltagarna ick pla-
cera ut etiketter med såväl sinnesstämningar som 
psykiska sjukdomar på afischerna med de nio olika 
ansiktsuttrycken blev det tydligt att det ick dem att 
engagera sig, analysera, tänka efter och fundera. En 
klar majoritet relekterade, analyserade och tänkte mer 
kring hur de skulle placera ut etiketterna med de psy-
kiska sjukdomarna än de med sinnesstämningarna. Tre 
testdeltagare ställde sig frågan “varför ska man sätta 
etiketter på folk?”. 

När testdeltagarna ombads svara på hur det var att 
placera etiketter på afischerna svarade en majoritet att 
de tyckte det var svårt. Vidare nämnde tre deltagare att 
det väcker eftertanke hos dem. Tre deltagare uppgav 
även att det ick de att relektera över sig själva som 
personer och deras fördomar. Ett tydligt mönster var 
att aktiviteten ick deltagarna att tänka efter. 

På frågan om vad testdeltagarna hade tagit med sig 
från spelet handlade svaren främst kring att det är svårt 
att se vem som mår dåligt, att inte döma och ha mer 
hänsyn gentemot sin omgivning. En testdeltagare upp-
gav att den inte skulle ta med sig särskilt mycket från 
aktiviteten. Några andra uppgav att de skulle relektera 
mer över det, fundera på det och diskutera det med sin 
omgivning. Två testdeltagare uppgav efter aktiviteten att 
det de tar med sig är att bipolaritet är svårt att se. 

Vidare framgår det från tre deltagare att ilmen 
skapar en medvetenhet om problemet och att de ytter-
ligare inser att det inte alltid syns hur någon mår.

På frågan om vad de tar med sig från testet framgår 
det att det har skapat eftertanke hos deltagarna och 
detta uttrycker deltagarna också personligen. Det 
framgår även att deltagarna har skapat en större med-
vetenhet kring ämnet, har tagit till sig budskapet och 
relekterar kring sin egen roll i sammanhanget.

Målgruppsanpassat
Överlag är helhetsintrycket av kampanjen bland delta-
garna väldigt positivt, dels konceptmässigt men även 

visuellt. Fem testdeltagare uttryckte att kampanjen 
upplevdes genomtänkt, fem deltagare uttryckte ock-
så att kampanjen hade en röd tråd rakt igenom. När 
det kommer till det faktum att kampanjen utvecklas 
stegvis anser en testdeltagare att det blir otydligt och 
att kampanjen riskerar att tappa målgruppen. Tre del-
tagare uttrycker sig på motsatt vis och menar att det 
gör det spännande att följa kampanjen. Tre deltagare 
framhäver de interaktiva momenten i kampanjen som 
speciellt bra. 

På frågan om hur deltagarna skulle vilja att eventet 
var utformat för att de skulle bli intresserade ansåg åtta 
testdeltagare att föreläsningar skulle vara intressant att 
gå på, tre ansåg att workshops kunde vara intressant 
och två att seminarier hade kunna vara lämpligt. Sex 
deltagare svarar att det hade varit kul med ett interak-
tivt evenemang där deltagarna aktivt får ta del. 

Kontakt och meddelande
När testdeltagarna ombads beskriva sina spontana 
reaktioner direkt efter att de fått se ilmen stod det 
klart att den väckt känslor hos en klar majoritet av 
testdeltagarna. När deltagarna ombads svara på hur 
ilmen upplevdes framgår det ytterligare att den väckt 
känslor, tre deltagare uppger att den till och med väckt 
starka känslor hos dem. Vidare uppger två deltagare 
att de kan känna igen sig och relatera till ilmen. Två 
andra uppger att ilmen upplevs som äkta och trovär-
dig. Fyra deltagare uppgav att ilmen kändes personlig. 
En deltagare uppgav att det var skönt att ilmen inte 
innehöll något tal medan två deltagare uppgav att det 
hade berört dem mer ifall ilmen innehållit tal. 

En deltagare uppgav att ilmen inte upplevdes som 
unik och en annan att den förlorar kontakt för att 
personen i ilmen tittar bort och inte pratar. Överlag 
var de spontana reaktionerna till ilmen positiva. Fyra 
deltagare uppger att budskapet gått fram och inställ-
ningen till ilmens budskap var övervägande positivt. 
Tre deltagare anser att den upplevdes som tydlig. 

När testdeltagarna frågades vad ett evenemang för 
kampanjen i fråga skulle kunna innehålla för att göra 
det intressant framkom det att nio testdeltagare skulle 
vilja höra drabbade personer dela med sig av sina egna 
erfarenheter. Vidare ansåg fem deltagare att personliga 
berättelser skulle vara intressant att lyssna till. Fem 
deltagare ansåg även att det hade varit intressant att 
lyssna på sakkunniga personer prata om psykisk ohäl-
sa. Sex deltagare nämner att det hade varit intressant 
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om någon de känner till eller kan relatera till kommer 
dit och delar med sig av sina erfarenheter. Två delta-
gare nämner att det hade blivit ännu kraftfullare om 
personer från det egna universitet hade varit de som 
pratade och delade med sig av sina berättelser. 

4.5.4 Analys av resultat

Nedan följer en analys av resultatet från testningen där 
den tematiserade datan (se 4.5.3) kommer att tolkas 
av författarna och kopplas till den teori som lyfts i 
teoriramen (se 2.). 

Väcker uppmärksamhet och intresse 
Från tematiseringen (se 4.5.3) går det att utläsa att en 
majoritet av deltagarna upplever att kampanjen väcker 
intresse. Det framgår även att första delen i kampanjen 
skapar en nyikenhet bland de lesta deltagare med en 
minoritet som anser att det ges för lite information 
för att behålla intresset. Där kan författarna dock se 
att spelet väcker ytterligare intresse och att deltagare 
som tidigare inte velat gå vidare i kampanjen nu sä-
ger sig vara nyikna och vilja gå in på hemsidan eller 
prata med personer från kampanjen. Enligt teorin (se 
2.3.3) bör personers valfrihet tas i beaktning och inte 
tvinga på budskapet till en ofrivillig beteendeföränd-
ring. Genom att inledningsvis endast väcka intresse 
och uppmärksamhet för att sedan mer tydlighet leds 
mottagarna in i kampanjen och får själva ta ställning 
och utforska kampanjen vidare. Detta lyfts ytterligare 
i tematiseringen (se 4.5.3) under temat målgruppsan-
passning, där tre deltagare nämner att kampanjen har 
en röd tråd rakt igenom och att det gör den spännande 
att följa.

En deltagare uttrycker att det kan vara lätt att tappa 
målgruppen när det blir otydligt i början, något som 
är en risk med den här typen av utformning och en 
av nackdelarna. I delen om förståelse i tematiseringen 
(se 4.5.3) kan författarna se att deltagarna inlednings-
vis inte har en aning om vad kampanjen handlar om, 
men förstår allt mer ju mer som tillkommer. De lesta 
deltagarna är inne på rätt spår direkt och ingen blir 
helt ställd när de får reda på vad kampanjen faktiskt 
syftar till eller handlar om. Två deltagare missuppfat-
tade något men var fortfarande inom ämnet psykisk 
ohälsa, dock i tron att det var en speciik sjukdom det 
handlade om. Om fallet varit sådant att deltagarna bli-
vit väldigt överraskade av vad kampanjen handlar om 
ser författarna att det kan innas ler risker med detta 

tillvägagångssätt. Eftersom så inte var fallet och för-
fattarna kan se att kampanjen även kan vinna många 
mottagare genom att skapa nyikenhet och uppmärk-
samhet kan författarna se många fördelar. Det är dock 
viktigt att tänka på hur kampanjen fortsättningsvis föl-
jer efter den inledande delen. Genom att innas fysiskt 
på plats och bjuda in till interaktivitet med spelet tror 
författarna kunna minimera riskerna och fånga upp de 
som kanske tappats eller inte nappat i första delen. I 
tematiseringen (se 4.5.3) kan som nämnt tidigare ut-
läsas att spelet skapar ytterligare intresse och får ler 
deltagare att vilja gå vidare i kampanjen. 

Skapar eftertanke och medvetenhet
Författarna kan tydligt avläsa från tematiseringen 
(se 4.5.3) att det interaktiva spelet fått deltagarna 
att engagera sig, analysera, tänka efter och fundera. 
Deltagarna nämner dessutom själva att det väcker 
eftertanke och relektion över sina egna fördomar och 
beteenden. Slutligen efter hela testet går det att utläsa 
att en majoritet av deltagarna tycker att kampanjen 
skapat eftertanke; kring ämnet, stigmatiseringen och 
sin egen roll. Enligt teorin kring kontakt med fokus på 
skräddarsydd meddelandehantering (se 2.6) ökar san-
nolikheten för en beteendeförändring om innehållet 
får målgruppen att relektera och tänka. Något som 
författarna alltså kan se utifrån testningen att kampan-
jen lyckas med och därmed ökar sannolikheten för att 
en beteendeförändring ska ske hos mottagarna.

Målgruppsanpassat
Överlag kan författarna utläsa från tematiseringen (se 
4.5.3) att konceptet och kampanjen i stort fungerar 
väl mot målgruppen där deltagarna är väldigt positiva 
till både koncept som visuell utformning. Det inter-
aktiva spelet kan författarna se gav stor effekt och 
intresse, där deltagarna dessutom önskar ännu mer 
interaktiva inslag genom hela kampanjen. Ytterligare 
går det att utläsa från tematiseringen (se 4.5.3) att 
eventet skulle kunna innehålla föreläsningar, semina-
rier, workshops samt mer interaktiva möten för att 
intressera målgruppen. Enligt teorin kring skräddar-
sydd meddelandehantering (se 2.6) bör ett presenterat 
innehåll anpassas speciikt för målgruppen för bästa 
effekt. Vidare nämner teorin kring segmentering (se 
2.3.1) vikten av att rikta en social marknadsföring mot 
en speciik målgrupp. Därmed anser författarna att 
kampanjen, som den är utformad nu, har potential att 
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ge stor effekt. Ytterligare effekt skulle kunna skapas 
om evenemanget utformas mer detaljerat och andra 
delar i kampanjen utvecklas med utgångspunkt i det 
deltagarna lyft fram i samband med testsessionerna.

Kontakt och meddelande
Från tematiseringen (se 4.5.3) kan det utläsas att ilmen 
väcker känslor hos en majoritet av deltagarna, där tre 
deltagare nämner att ilmen väckt starka känslor hos 
dem. Teorin kring skräddarsydd meddelandehantering 
(se 2.6) nämner att känslor kan öka sannolikheten för 
en beteendeförändring. Detta kan vara positiva men 
även negativa känslor som engagerar målgruppen att 
driva förändring, där det uppmuntras att framkalla 
empati. Författarna kan se att många deltagare ick just 
empatikänslor för presentatören i ilmen, de upplevde 
även att de kan känna igen sig och relatera till bud-
skapet i ilmen. Fyra deltagare nämnde speciikt att 
ilmen kändes personlig. Deltagarna nämnde vidare 
att ilmen upplevdes som äkta och trovärdig. Budska-
pet upplevdes övervägande positivt och tre deltagare 
uppfattade den som tydlig. Teorin (2.6) menar även att 
personliga upplevelser där målgruppen kan identiiera 
sig med presentatören är effektivare än att exempel-
vis dela med sig av statistik. Det är också viktigt att 
presentatören fångar och bibehåller målgruppens 
uppmärksamhet. Bidragande faktorer till att lyckas 
med det är att presentatören är trovärdig och använder 
ett språk som är tydligt, direkt och enkelt (se 2.6). I den 
teoretiska ramen (se 2.3.3) nämns även fyra E:n som 
lyfter vikten av att meddelandet ska kännas realistiskt 
och inte förstärkas samt att meddelandet ska vara väl 
kopplat till målgruppen för att få effekt. 

Från tematiseringen (se 4.5.3) kan författarna se att 
det inns delade meningar kring huruvida att ilmen 
inte har tal är positivt eller negativt. En testdeltagare 
var positiv och två var negativa till detta då de upp-
levde att det inte berörde lika mycket utan tal. Filmen 
är en typ av indirekt kontakt (se 2.7) som har visat 
sig kunna vara lika effektiv som direkt kontakt. Dock 
kan författarna se att utan tal kan det distansera mot-
tagaren från presentatören ytterligare och ge mindre 
effekt. Däremot tror författarna även att det kan innas 
en problematik med att tal vid indirekt kontakt kan 
upplevas som skriptat och därmed oäkta. Trovärdighe-
ten kan alltså riskeras att minska vid indirekt kontakt 
på lera vis enligt författarna själva. Något som förfat-
tarna ser som en möjlighet att kunna utforska vidare.

I tematiseringen av testresultaten (se 4.5.3) fram-
går det att målgruppen skulle vara intresserade av att 
komma i kontakt med personer drabbade av psykisk 
ohälsa som berättar om personliga erfarenheter, likaså 
om sakkunniga pratade om ämnet. De personerna vill 
målgruppen också kunna relatera till på ett eller annat 
vis. I teorin (se 2.5) framgår det att vid strategin kontakt 
är det viktigt att personen som förmedlar kontakten 
har samma ursprung och roll som målgruppen, samt 
bör vara i ett stadie av tillfrisknande. Vidare nämns 
att kontakten bör vara riktad mot nyckelgrupper, att 
personer som lever i samma områden kan antas ha ge-
mensamma eller liknande intressen och att kontakten 
bör utformas med detta i åtanke. Författarna kan se 
att målgruppens egna önskemål stämmer överens med 
vad teorin säger ge bäst effekt och därmed skulle en 
sådan kontakt även bli målgruppsanpassad. Deltagar-
na uttrycker dessutom själva att de skulle vilja komma 
i kontakt och möta drabbade personer. Detta menar 
författarna indikerar på att de efter att ha genomgått de 
andra delarna i kampanjen är mottagliga för kontakt, 
vilket är en effektiv metod för att minska stigmatise-
ring kring psykisk ohälsa (se 2.4 och 2.5). 

4.5.5 Hur väl uppnåddes målsättningarna

De analyserade testresultaten ställs i detta avsnitt mot 
de mål som satts upp för kampanjen (se 4.2.4) för att 
avgöra hur väl den utformade kampanjen når upp till 
målsättningarna.

Gällande avsedda brukskvaliteter framgår det i 
analysen av testresultat (se 4.5.4) att kampanjens mål 
uppnås men att det också inns förbättringspotential. 
Kampanjen väcker känslor och skapar eftertanke hos 
målgruppen. Vidare framgår det att kampanjen till-
talar studenter och är inbjudande, här inns det dock 
möjligheter till utveckling och förbättring för ytterli-
gare effekt. När det kommer till trovärdighet var det 
lera testdeltagare som svarade att kampanjen kändes 
genuin och att de kunde relatera till den, därmed kan 
sägas att den är just trovärdig. Kampanjen beskrevs i 
lera fall som genomtänkt och deltagarna påpekade att 
de kände igen sig genom hela kampanjen, därmed kan 
målet med enhetlighet anses vara uppnått. Deltagarna 
uppvisade en nyikenhet som höll i sig i samband med 
att kampanjen utvecklades, det påpekades också av ett 
fåtal deltagare att det uppskattas att mottagarna upp-
manas till att tänka och relektera själv vilket kan tyda 
på att kampanjen är engagerande. Med detta i åtanke 
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kan det tänkas att kampanjen ger rimliga direktiv då 
målgruppen tenderar att inte tröttna på den. 

När det kommer till de resultatmål som sattes 
upp går det att utläsa utav analysen av testresultaten 
(se 4.5.4) att kampanjen drar till sig uppmärksamhet 
och väcker intresse samt skapar en medvetenhet om 
situationen och problemet. En majoritet av deltagarna 
säger att de skulle vara intresserade att ta del av ett 
evenemang där de kommer i kontakt (också en avsedd 
brukskvalitet) med ämnet och personer drabbade av 
psykisk ohälsa. När målgruppen frågades vad de tar 
med sig från testtillfället stod det klart att kampanjen 
fått dem att tänka till och att det fanns tendenser till 
förändringar i deras attityder. Inom ramen för studien 
och testtillfället kan det även sägas att studien har 
potential att fungera under en längre tid, därmed kan 
resultatmålen sägas vara uppnådda. 

Gällande projektets effektmål är det inom ramen 
för studien inte möjligt att avgöra huruvida de uppnås 
eller ej. Det som däremot kan sägas är att med tanke 
på att övriga målsättningar uppnåtts går det att argu-
mentera för att kampanjen kan ha potential att uppnå 
effektmålen. Dessutom visar analysen (se 4.5.4) att 
deltagarna är mottagliga för en kontakt vilket teorin 
menar är en effektiv metod för att minska stigmati-
sering kring psykisk ohälsa (se 2.4) och att budskapet 
upplevs som önskat enligt kriterier i teorin (se 2.5 
och 2.6). Som nämns ovan stod det klart att det fanns 
tendenser till förändring i attityder hos målgruppen, 
något som är en förutsättning för att ett beteende ska 
förändras. Detta gör att kampanjen till viss del uppnår 
effektmålen och kan sägas ha stor potential till att upp-
nå dem fullt ut.



40

I följande avsnitt följer de slutsatser som författarna 
kommit fram till i studien, en kritisk diskussion och 
relektion kring den samma, samt förslag till vidare 
studier inom området. 

5.1 Slutsatser
Syftet med den här studien har varit att undersöka 
hur stigmatisering kring psykisk ohälsa bland univer-
sitetsstudenter kan reduceras i samband med en social 
marknadsföringskampanj. För att besvara syftet förfat-
tades en forskningsfråga som kom att lyda: 

”Hur skulle en social marknadsföringskampanj 
kunna utformas för att reducera stigmatisering 
kring psykisk ohälsa bland universitetsstuden-
ter?”

Sexstegs-modellen för social marknadsföring kan 
fungera bra som en generell metod för att skapa en 
grundstruktur i processen för utformning av en social 
marknadsföringskampanj. Modellen med, analys, stra-
tegi, design, testning, implementation och värdering, 

5. Diskussion & Slutsatser
kan underlätta för att täcka in lera viktiga aspekter vid 
social marknadsföring. 

En social marknadsföringskampanj för att minska 
stigmatisering kring psykisk ohälsa bland studenter 
kan med fördel utformas med målet att studenter ska 
komma i direkt eller indirekt kontakt med personer 
drabbade av psykisk ohälsa vilka de kan relatera till, 
detta ökar möjligheten till att minska stigmatisering. 
De riktlinjer för utformningen av kontakt som presen-
teras i teorin (se 2.5 och 2.6) ger den önskade effekten 
och bör ligga till grund för utformningen av kontakten 
i en social marknadsföringskampanj av detta slag.  

Enligt de teorier som presenteras i teoretiska 
ramen (se 2.4) kan kontakt vara ett effektivt sätt att 
minska stigmatisering kring psykisk ohälsa. Då kam-
panjen har inslag av både indirekt och direkt kontakt 
som målgruppen uttrycker sig vara mottagliga för kan 
författarna dra slutsatsen att kampanjens utformning 
har stor potential att minska stigmatiseringen kring 
psykisk ohälsa bland studenter. Nedan presenteras den 
utformade kampanjen.

FACe iT 

SÄ TT  TT ��SI�T �Å � T

(Väcka uppmärksamhet och ge 
förståelse för situationen)

I�S � T

(Ge utbildning, väcka empati 
och ge en indirekt kontakt)

M�T� T

(Ge utbildning, väcka em-
pati och framförallt ge en 

direkt kontakt)

En kampanj utformad i syfte att minska stigmatisering 
kring psykisk ohälsa bland studenter som kretsar kring 
sloganen Face it, ur tre olika perspektiv i tre steg.

STeG 1 STeG 2 STeG 3

Figur 31: Kampanjkoncept
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Figur 32: Kampanj steg 1

STeG 1 - SÄTT eTT 
AnSiKTe PÅ DeT
Hur ser en person ut som lider av psykisk ohälsa? Uppmärk-
samhet, visa på problemet. Vem är psykiskt sjuk?

LA��ER��G 	
A� AV�Ä��ARE

Ansikten överallt i form av affischer, 
flyers, stickers, vepor och annan 

platsmarknadsföring som syns väl 
utan någon avsändare.

AV�Ä��ARE 
�LLKO��ER

Avsändare tillkommer och möjlighet 
ges att utforska vidare via hemsida 

och hashtag. 

��
ERAK
�V
 �PEL

Nu kommer personer från kampanjen 
finnas på plats och upplysa tillsam-
mans med ett interaktivt spel som 
dessutom kommer finnas digitalt. 

DeL 1 DeL 2 DeL 3

DeL 1 - LAnSerinG 
UTAn AvSÄnDAre
Kampanjens lansering sker på så vis att en 
serie affischer med ansikten sätts upp runt-
om på utvalda platser på universitetet i 
fråga. Ansiktena på varje enskild plats till-
hör en specifik person där denne person 
ses med nio olika ansiktsuttryck. Affischer-
na har inget textuellt innehåll och syftar  
enbart till att väcka uppmärksamhet och bli 
en “snackis” bland studenterna. Det ges ingen 
vidare förklaring till vem som står bakom feno-
menet eller varför.

    Denna del skulle även kunna innefatta sa-
ker såsom flyers, stickers, banners, vepor, också 
dem med enbart ansikten på. Avsikten är som 
sagt att väcka uppmärksamhet och skapa in-
tresse kring kampanjen utan att ge någon vi-
dare information.

Figur 33: Kampanj steg 1, del 1
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Figur 34: Kampanj steg 1, del 2

DeL 2 - AvSÄnDAre 
TiLLKOMMer
I andra delen av steg ett får målgruppen reda 
på vem avsändaren är och ges möjligheten till 
att undersöka vad det hela handlar om. Några 
dagar eller någon vecka efter det att ansiktena 
satts upp runt om på universitet i fråga sätts yt-
terligare affischer upp i anslutning till dem be-
fintliga. Dessa affischer har enbart textuellt inne-
håll och syftar till att sprida och tydliggöra vad 
kampanjen heter och hur man kan ta reda på 
mer om vad kampanjen handlar om genom att 
besöka en webbplatsadress som också finns på 
affischen. Där finns också en hashtag för använd-
ning på sociala medier. Syftet med att stegvis ge 
mer information är att fånga och bibehålla upp-
märksamhet och intresse hos målgruppen.

F A C e
i  T  F A
C e  i  T 
F A C e
i  T

F A C E

I  T  F A

C E  I  T 

F A C E

I  T www.faceit.com | #faceit

F A C e
i  T  F A
C e  i  T 
F A C e
i  T

F A C E

I  T  F A

C E  I  T 

F A C E

I  T www.faceit.com | #faceit

F A C e
i  T  F A
C e  i  T 
F A C e
i  T

F A C E

I  T  F A

C E  I  T 

F A C E

I  T www.faceit.com | #faceit

DeL 3 - inTerAKTivT 
SPeL

I andra delen kommer också personer från 
Face it att infinna sig på universitetsområ-
det för att inbjuda till interaktion, diskus-
sion och utbyte. Här hoppas de som står 
bakom kampanjen att kunna fånga upp 
personer som annars inte söker sig till det 
naturligt eller behöver ytterligare överty-
gelse för att ta del av budskapet. På plats 
kommer studenterna kunna delta i ett spel 
där de får para ihop sinnesstämningar och 
psykiska sjukdomar med de nio olika an-
siktsuttryck som tidigare setts på affischer 
som suttit uppe på universitetet. Detta görs 
i syfte att få studenterna att börja tänka 
till kring det faktum att psykisk ohälsa lätt 
kan dölja sig bakom det yttre. Med andra 
ord att psykisk ohälsa inte har något an-
sikte utan kan visa sig på många olika sätt.  

 
Detta spel ska även gå att göra på webb-
platsen som också ger ytterligare informa-
tion om kampanjen. På webbplatsen finns 
också svåra ord förklarade för att målgrup-
pen dels ska utbildas men också för att det 
är viktigt att dessa många svåra termer för-
klaras så att alla förstår och inser vad kam-
panjen handlar om. På webbplatsen åter-
finns också de ansikten som målgruppen 
känner igen från del ett av steg ett. 

GLAD

MAniSK

ADHD

GALen

eXCenTriSK

rOLiG

BiPOLÄrLYCKLiG

enerGiSK

SPrALLiG

GLAD

MAniSK

ADHD

GALen

eXCenTriSK

rOLiG

BiPOLÄrLYCKLiG

enerGiSK

SPrALLiG

LeDSen

neDSTÄMD

TrÖTT

OSÄKer ArG

UTMATTAD

ÅnGeSTDePreSSiOn

STreSS

OrOLiG

LeDSen

neDSTÄMD

TrÖTT

OSÄKer ArG

UTMATTAD

ÅnGeSTDePreSSiOn

STreSS

OrOLiG

ADHDADHD

GALenGALen
eXCenTriSKeXCenTriSK

LeDSenLeDSen

neDSTÄMDneDSTÄMD
TrÖTTTrÖTT

OSÄKerOSÄKer

ArGArG

ÅnGeSTÅnGeST

DePreSSiOnDePreSSiOn

STreSSSTreSS

OrOLiGOrOLiG

GLADGLAD

MAniSKMAniSK

LYCKLiGLYCKLiG

BiPOLÄrBiPOLÄr

rOLiGrOLiG

SPrALLiGSPrALLiG

enerGiSKenerGiSK

UTMATTADUTMATTAD

Figur 35: Kampanj steg 1, del 3



43

STeG 2 - inSe DeT
Steg två  handlar om att få målgruppen att komma 
till större insikt kring just stigmatisering kring psykisk 
ohälsa. Här trycks på att förmedla hur man bör tänka 
istället i form av positivt laddade direktiv. 

UPPFÖLJNING PÅ SPELET

Visualisering över hur folk faktiskt 
tänkte, vilka fördomar som finns och 

på vilka vis psykiskt sjuka diskrimineras. 

KORTFILMER

Kampanjen kommer mer till liv i 
form av kortfilmer. För att skapa 

medvetenhet, förståelse och empati. 
Indirekt kontakt.

DeL 1 DeL 2

Figur 36: Kampanj steg 2

Figur 37: Kampanj steg 2, del 2

DeL 2 - KOrTFiLMer

I denna del kommer kampanjen mer till liv, 
de personer med olika ansiktsuttryck som 
målgruppen mött på affischer runt om på 
universitetsområdet kommer nu tala direkt 
till målgruppen i personliga kortfilmer. I 
kortfilmerna berättar personerna om sina 
egna upplevelser i samband med psykisk 
ohälsa och hur dem har blivit bemötta av 
personer i sin omgivning. Filmerna görs i 
syfte att skapa medvetande, förståelse och 
empati för personerna i dem. Varje film 
fokuserar på en specifik psykisk åkomma, 
detta innebär att filmerna ingår i en serie 
av sådana som alla går i samma stil och har 
liknande budskap. 

FILMMANUS

Text och rörlig bild samspelar i en stumfilm där mu-
sik används för att bygga upp stämning. I filmen mö-
ter målgruppen en person man mött i ett tidigare 
skede av kampanjen. Personen delger en personlig 
berättelse om saker hen upplevt och hur hen blivit 
bemött i samband med sin depression. Stegvis sker 
det som följer:

1: En känsla av att inte vilja leva mer.

2: Överväldigad av okontrollerbar ångest, stress och en djup 
depression. 

3: LET’S FACE IT DEPRESSION

4. Folk ser det som ett tecken på svaghet. 

5. Jag möts av kommentarer som: ”ryck upp dig”, ”kom igen 
tagga till och kämpa dig igenom det här”, ”hur skulle du  
kunna vara deprimerad som har så många vänner”, ”Alla har 
ju dåliga dagar”, ”Sluta klaga, det finns de som har det värre” 

6. Mental ohälsa diskriminerar inte, men ibland gör 
människor det. 

7. Det finns en skam i det, men det borde inte vara så. 

8. Det hade varit enklare om jag hade haft ont i ett knä. Då 
hade alla fattat. 

9. Jag brukade själv tänka att personer med depression bara 
behöver en knuff i ryggen och inget mer. 

10. Jag vet bättre nu. Jag har insett det, har du?

11. FACE IT - www.faceit.com
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Figur 38: Kampanj steg 2, ilmurklipp

Figur 39: Kampanj steg 3

Figur 40: Kampanj steg 3, webbplats

STeG 3 - MÖT DeT 
FACe2FACe
Steg tre handlar om att få målgruppen att ta en direkt kontakt, att möta 
drabbade personer vilka med fördel kan vara de som man följt genom 
kampanjen på affischer och filmer.  Event som marknadsföring kommer 
att inspireras av festivaler och andra nöjesevent. 

MARKNADSFÖRING

Det är viktigt att återigen skapa uppmärksamhet 
och intresse vilket kan göras med stor och väl 

synlig platsmarknadsföring, nya affischer, person-
lig närvaro, gratisgåvor samt andra händeler och 
tilldragelser. Det är viktigt att visa för mottagarna 
att nu händer det något som man inte vill missa. 

Ska synas i alla kanaler.

EVENT

Event utformat som en festival fast med tema  
stigmatisering kring psykisk ohälsa. Innehåll som  
föreläsningar, filmer, workshops, seminarier, after 

school, friskvårdsevent och andra roliga happenings. 
Detta evenemang kan pågå under flera dagar eller 

en dag med olika programpunkter liknande ett  
festivalupplägg. Evenemanget genomförs på  
universitetsområdet på universitetet i fråga

DeL 1 DeL 2
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5.2 Diskussion
I efterhand anser författarna att kvaliteten på kun-
skapsbidraget i stort är hög inom ramen för en 
kandidatuppsats. Den sociala marknadsföringskam-
panj som producerats har i studiens testfas visat tydliga 
tendenser till att ha potential att minska stigmatisering 
kring psykisk ohälsa bland universitetsstudenter då re-
sultaten kopplats mot teorier på området. Det är dock 
viktigt att ta hänsyn till att det inom ramen för studien 
inns svagheter men också styrkor vilka påverkar kun-
skapsbidragets trovärdighet och tillförlitlighet. 

Då studien koncentrerats till endast ett universitet 
kan författarna inte med säkerhet säga om den sociala 
marknadsföringskampanjen skulle fått samma utfall på 
andra universitet.

Den kvalitativa metoden och tillvägagångssättet 
som sådant har i högsta grad inverkan på studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet. Med författarna själva 
som centrala nyckelinstrument inns det i samband 
med observationer och intervjuer vid deltagartester 
samt analys och tolkning av data viss risk för fel-
tolkning och missförstånd. Författarna har i så hög 
utsträckning som möjligt vidtagit åtgärder för att styr-
ka studiens trovärdighet och tillförlitlighet i de berörda 
faserna. Åtgärderna beskrivs vidare nedan.

Huruvida modellen för social marknadsföring som 
användes som metod bidrog till att stärka kunskapsbi-
draget är svårt att spekulera i. Författarna ställer sig till 
viss del frågande till hur speciik och skräddarsydd den 
faktiskt är för just social marknadsföring. Författarna 
upplevde att modellen som sådan var väldigt generell 
i sitt slag och bestod av steg vilka är typiska för ett 
arbetslöde inom branschen vilken författarna är verk-
samma i. Det som däremot kan sägas är att modellen 
bidrog till att ge författarna struktur i sin process vil-
ket är positivt. Att modellen var generell i sitt slag gav 
också författarna utrymme att modiiera den speciikt 
för studiens syfte vilket var positivt. Det blir därmed 
intressant att spekulera i huruvida slutresultatet blivit 
annorlunda och bättre om man arbetat med en metod 
och modell som var än mer strikt anpassad för social 
marknadsföring. Frågan är om arbetet hade letts i en 
tydligare riktning eller om det hade begränsat förfat-
tarna i processen.

Under avsnitten analys och strategi var modellen 
nyttig, den hjälpte författarna att bygga en solid grund 
inför studiens fortsättning. De design- och värde-
ringsmetoder som lades till i modellen i designfasen 

gav författarna stöd och hjälpte processen framåt. 
Fasen var dock en av de svåraste att ta sig igenom 
för författarna då designarbetet var omfattande och 
involverade allt från att ta fram en grundläggande va-
rumärkesidentitet till att producera faktiska artefakter. 
Som verksamma i branschen vet författarna att just 
den kreativa fasen ofta innebär svårigheter, men det är 
alltid intressant att spekulera i och undersöka vilka me-
toder som lämpar sig bäst för varje unikt sammanhang. 
Hade andra eller mindre vedertagna designmetoder 
kunnat ge författarna nya insikter, ytterligare inspira-
tion och underlättat processen eller hade svårigheterna 
med designfasen fortfarande kvarstått? Avsikten var 
att studiens tyngdpunkt skulle ligga på att ta fram ett 
slagkraftigt strategiskt koncept för att svara på forsk-
ningsfrågan, men innebar betydligt mer arbete än så 
i och med design av artefakter. I efterhand funderar 
författarna därmed över hur andra sätt att gå tillväga 
skulle kunna ha påverkat designfasen och underlättat 
den. Att använda sig av en redan beintlig avsändare 
hade troligtvis inneburit mindre arbete med identitet 
och givit mer tid åt att utforma konceptet samt de art-
efakter vilka var helt avgörande för att få fram kärnan 
i kampanjens budskap. Att använda en beintlig av-
sändare hade kanske också ökat trovärdigheten kring 
konceptet och kampanjen bland testdeltagarna, detta 
med förutsättningen att testdeltagarna har positiva 
konnotationer till avsändaren i fråga. Å andra sidan 
gav valet att arbeta oberoende av en extern partner 
författarna frihet i framtagandet av kampanjen vilket 
kan innebära fördelar i exempelvis sådana avseenden 
att målgruppen inte har några fördomar eller föreställ-
ningar kring avsändaren. 

I samband med testerna ombads deltagarnatt sät-
ta sig in i olika scenarion över ett tidsspann som var 
betydligt mindre än vad som skulle vara fallet vid en 
riktig lansering. Detta ick till följd att testerna kom att 
bli av spekulativ art. Dock ansåg författarna att detta 
var det bästa alternativet för att kunna svara på stu-
diens forskningsfråga inom ramen för studien, med en 
medvetenhet om att det i hög grad påverkar studiens 
trovärdighet. Testerna utfördes i universitetsmiljö men 
inte exakt i den miljö som skett vid eventuell lansering 
av kampanjen, större kraft kunde lagts på att göra testet 
än mer verklighetstroget men detta ansågs inte rimligt 
sett till studiens omfattning. I efterhand ser författarna 
att vissa frågor kunde ändrats eller omformulerats för 
att få ut än mer användbar data, även om frågorna som 
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användes gav tillräckligt svar på forskningsfrågan och 
syftet. 

Testdeltagarna ingick alla i den tänkta målgruppen 
för studien och den sociala marknadsföringskampan-
jen vilket är positivt. Många av testdeltagarna hade 
en relation till författarna på ett eller annat vis och 
därmed kan det spekuleras i huruvida vilken grad 
testdeltagarna vågade uttrycka exakt det dem tänkte 
eller om de höll tillbaka åsikter på grund av relationen 
till författarna. Nio av deltagarna läser också samma 
studieprogram som författarna vilket kan innebära att 
ett liknande tankegångar kan innas bland de perso-
nerna, därmed har kampanjen inte testats på en bredd 
av universitetets olika studenter vilket hade varit att 
föredra. Detta hade dock inneburit betydligt större 
ansträngning i förberedelserna av testerna vilket kunde 
ha äventyrat tidsplanen. Alla tester hade exakt samma 
upplägg. Ovannämnda aspekter bör innas i åtanke 
och övervägas när studiens trovärdighet bedöms.

Eftersom testerna var av det kvalitativa slaget kom 
också rådata från testerna att analysera på kvalitativt 
vis. Kvalitativ analys innebär att författarna tolkar de 
svar som testdeltagarna ger och därmed inns alltid 
en risk att författarna missförstår testdeltagarna på ett 
eller annat vis. Tolkningen av data fortsätter även i de 
följande stegen då data tematiseras och tolkas. Utifrån 
de tolkningarna drar författarna slutsatser för studien. 
Det är alltså viktigt att vara medveten om att det kva-
litativa arbetssättet påverkar studiens trovärdighet och 
reliabilitet. För att i största möjliga mån undvika detta 
valde författarna att spela in ljudmaterial från de 11 
testsessioner som genomfördes för att kunna gå tillba-
ka och gå igenom material igen om några tveksamheter 
i tolkningen av datan skulle uppstå. 

5.3 Studiens betydelse
I ett större perspektiv kan kunskapsbidraget i denna 
studie bidra till att bättra på den psykiska hälsan bland 
universitetsstudenter i landet. Det ger därmed studen-
ter en bättre chans att leva ett drägligt liv. För samhället 
i stort skulle det i ett långsiktigt perspektiv kunna inne-
bära en förbättring av den allmänna folkhälsan. 

5.4 Förslag till vidare förbättring av 
kampanjen
På grund av studiens omfattning tilläts författarna inte 
att skapa en fullskalig kampanj. I studien fann förfat-
tarna följande förbättringsförslag som skulle kunna 
bidra till att stigmatiseringen kan minskas än mer och 
ge kampanjen större effekt. 

De konceptuella delarna som författarna kan se be-
höver förbättring inns framförallt i steg 2 och steg 3.  
Utformningen av steg 3 i stort skulle behöva utvecklas 
med utgångspunkt i vad som framgick från analysen av 
testresultaten (se 4.5.4) samt baserat på de teorier som 
presenteras i teoriramen (se 2.). Vidare kan författar-
na utläsa att ler interaktiva inslag i kampanjen skulle 
kunna tilltala målgruppen ytterligare och även leda till 
positiva effekter. Också steg 2 behöver utvecklas, ler 
ilmer skulle behöva tas fram och uppföljningen av det 
interaktiva spelet i steg skulle behöva speciiceras och 
utformas mer konkret. 

När det kommer till budskapet i kampanjen kan 
författarna se att mer information behöver tillföras 
generellt i hela kampanjen, speciellt på hemsidan. Det 
framgick även från analysen av testresultaten (se 4.5.4) 
att vissa deltagare hade velat ha tydligare handlings-
inviter, vilket är något som skulle kunna ses över och 
utvecklas i kampanjen. 

Den visuella formen låg inte i fokus i testerna mot 
målgruppen, därför är det något som skulle behöva 
värderas ytterligare. Vissa deltagare hade dock kom-
mentarer kring det visuella ändå, där det generella 
uttrycket upplevdes positivt. Kommentarerna rörde 
främst huruvida afischerna med ansikten upplevdes 
höra ihop med den textuella avsändarafischen. För-
fattarna ser att afischernas visuella utformning skulle 
kunna utvecklas för att tydligare få fram att de hör 
ihop, till exempel genom att använda identiteten tydli-
gare och applicera likhetens lag ytterligare. Dessutom 
framgick det att det kan behöva utforskas och testas 
om det skulle bli någon skillnad i hur budskapet och 
kontakten upplevs i ilmerna genom att använda tal 
eller inte. 
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5.5 Förslag till vidare studier
I den här studien har en sexstegs-modell för social 
marknadsföring utgjort grunden för metoden. Denna 
är väldigt generell och författarna har lagt till andra 
metoder för att kunna besvara syftet. En vidare studie 
skulle kunna undersöka hur en mer speciik metod 
för social marknadsföring skulle kunna utformas. Att 
undersöka om det går att utveckla och speciicera 
Weinreich (2010) modell. 

Då studiens fokus inte ligger på den visuella 
formen av kampanjen skulle en vidare studie kunna 
innefatta samma koncept i olika visuella stilar för att 
utvärdera den visuella påverkan och vilken form som 
ger bäst effekt.

Författarna ser även att teorierna kring direkt kon-
takt är väl utvecklade med tydliga riktlinjer (se 2.5 och 
2.6) men vid utformning av indirekt kontakt saknas 
tydliga riktlinjer (se 2.7). En vidare studie skulle kunna 
undersöka skillnader mellan att utforma direkt och 
indirekt kontakt. Hur en indirekt kontakt borde utfor-
mas för att ge bäst effekt. 
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Bilaga 1: Analys av tidigare kampanjer
Walk a mile
+ Trovärdig avsändare, leds av en man som själv varit/är psykiskt sjuk
+ Samlas för att gå en brittisk “mile” medan det pratas om mental ohälsa 
(direkt kontakt)
+ Personlig berättelse som förs över (är effektivt enligt teori)
+ Kreativt koncept, lätt att ta till sig och förstå
+ Ge och ta process mellan kontakt och målgrupp kan leda till minskad stigmatisering (bra 
enligt teori)
+ Koppla samman friskvård med psykisk ohälsa 

+/- För samman folk som kanske normalt hade stigmatiserat varandra (bra enligt teori), rätt 
tanke men kräver att målgruppen (de som stigmatiserar) tar kontakt vilket antagligen kräver 
att de vill förändra sig och de som redan är insatta. De som stigmatiserar mest lär ej ta denna 
kontakt. 

- Vänder sig till hela massan, ej speciikt målgruppsanpassat och ej skräddarsydda meddelan-
den.  
- Målgruppen kan ha problem att identiiera sig med kontakten vilket kan leda till att de inte 
väljer att ta del av kampanjen
- Kontakten pågår ej under en längre tid, ej kontinuerlig. Utan bygger på endast ett möte, där 
mottagarna går en mile sen är det klart. 
- Visar att universitetsstudenterna vid Strathclyde University ej visade stort intresse. Endast 
4 personer anmälde sig till att gå. Kanske kan bero på två saker; kampanjens tilltalsätt och 
kontakten tilltalade inte målgruppen eller att stigmatiseringen är såpass hög där att de ej är redo 
att ta kontakten själva. 
- Utvald information?

The power of  ok
+ Kontakt (ilmad) 
+ Personlig berättelse som känns genuin, öppen och skapar förståelse för hans tankar och 
känslor.
+ Riktad kontakt mot en situation/målgrupp (i arbetslivet, kollegor)
+ Trovärdig avsändare, personen är själv drabbad/har varit, en del av målgruppen
+ Enkelt språk, men uttänkt (spoken words med rytm som fångar intresset och bibehåller 
uppmärksamheten återspeglas även i bild) 
+ Ger direktiv (att säga: are you ok?) som är rimliga och enkla för målgruppen att ta till sig 
och utföra. 
+ Informationen är noga utvald och får mottagaren att tänka till
+ Framkallar empati

   +/-  Hade kontakten upplevts bättre eller sämre om mottagarna sett honom direkt? Blir 
kanske inte lika personlig nu. Å andra sidan, blir det mer att mottagarna tar del av hans tankar 
som det är nu och inte att han berättar för mottagaren hur det är. I och med att han syns  först 
i slutet kanske folk målar upp en annan bild av hur de ser personer med psykisk ohälsa som 
sedan ställs på sin spets när de ser honom som “en vanlig människa”. 

- Kontakten sker ej kontinuerligt under en längre tid. 

Bilagor
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Meet the wolfpack (män har extra svårt att tala om psykisk ohälsa)
+ Målgruppsanpassad för män (grabbgänget)
+ Kreativ och relaterbar
+ Trovärdig avsändare, även om den inte bygger på en kontakt. 
+ Nått ut bra (900 000 views på youtube)
+ Skräddarsydda meddelanden med ett lättillgängligt språk

+/- rolig och uppmärksamhetsväckande, nytt grepp tillsammans med humoristiskt. Dock en 
svår balans så det ej uppfattas som att ämnet skojas bort och att det inte tas seriöst. 

- Bygger inte på kontakt, men uppmanar till det. 
- Ingen uppföljning, inte kontinuerlig eller långvarig
- Kanske inte ett noga utvalt budskap för eftertanke och relektion

#likeagirl
+ Använder ett begrepp, beskriver två helt skilda syner på det, får effekt. Teorin säger att 
budskapen ska fokusera på hur det ska vara och inte hur det inte ska vara. Här visar de båda 
sidorna och avslutar med hur de vill att det ska vara. Ger en trovärdighet och förståelse för hur 
det ser ut idag. 
+ Informationen är noga utvald och får mottagaren att tänka till
+ Lätt för målgruppen att identiiera sig med personerna i kampanjen

+/- En typ av ilmad kontakt, kort fast lera personer. Täcker några från varje del av målgrup-
pen. Ingen djupgånde kontakt men ger ändå ett ansikte. 

- Kontinuerlig, endast en ilm?

Consent is simple
Kampanj som gjordes i syfte att förändra beteende och attityder kring temat samtycke när det 
kommer till sex

+ Väcker uppmärksamhet och bibehåller den väldigt effektivt
+ Rakt på sak och gömmer ej problemet även om ett känsligt ämne
+ Tydligt och snabbt budskap som lätt går fram
+ Fokuserar på vad man ska göra och inte vad man inte ska göra

- Ej baserat på kontakt
- Har fått mycket negativa kommentarer och verkar väcka anstöt, kanske för radikalt och att de 
då tappar budskapet och att påverka/ge effekt på målgruppen.
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Bilaga 2: Idégenerering
Nedan presenteras de 34 idéer som uppkom under de första brainstormingsessionerna:
• Hur mår du?: svara ärligt, typiska situationer som det sedan vänds på. 
• Går emot normer, som dolda kameran ilmas detta och visar på folks reaktioner. (likeagirl, 
vänder till hur det borde vara) Direktiv till förändring. Kan appliceras på hur mår du?
• Enkelt, med korta slogans. (som project consent) fast med människor. Kan kanske appliceras 
på hur mår du?
• Event: studenter får delta och göra något som sedan sätts samman till ngt spridbart. De får 
genomföra det direktiv som tas fram, uppmana ler att göra. 
• Justin bieber - color the world together. Sätta färg på tillvaron. Coolt grepp. Fansen skapar 
produkten. Målgruppen skapar kampanjen. 
• Neutral/frihetszon: lättillgänglig yta på campus där studenter kan samlas och prata om psy-
kisk ohälsa, högt i tak, öppet för alla tankar
• Idealvärld vs verkligheten eller tvärtom: beroende på vilken approach visar man hur en för-
ändring kan ske
• Tvärtomvärld: Hur hade det sett ut om folk som var glada/energiska etc. diskriminerades. 
Att stigmat var kring dem istället. (kanske likeagirl koncept, visa hur det ska vara sen, hur det 
borde vara?)
• Stigma kring en fysisk sjukdom - dra parallell. (Feber - är okej att ha en fysisk sjukdom och 
vara sjukskriven men ej en psykisk)
• Alumner, ytterligare än nyckelgrupp. 
• Interaktivt, göra något som interagerar med människor. 
• Att visa fördomarna som inns om personer med psykisk ohälsa. Vänds sedan till hur det 
egentligen är (likeagirl inspirerat)
• Mottagningen: märken, pins, ambassadörer, må bra faddrar. Skapa en egen mottagning, för 
alla. Lekar, faddrar etc. 
• Paradise Hotel, PH, psykisk ohälsa. Dokusåpa inspirerat, big brother. Stänga in folk tillsam-
mans i ett hus. 
• Ice bucket challenge: utmanar 3 studenter att göra det direktiv som satts upp. Sociala medier 
sprids detta. Kan ske i skolan, kanske inte behöver dokumenteras pga etiska skäl. Då kan det 
ilmas hur det kändes efter, vilket resultat det ick och skicka vidare till 3 andra. 
• Kortilmer om studenter, ge dem ett ansikte. Afischer med mera.
• Bygga på personas, ge det ett ansikte för alla. Som en typisk person. Kanske byggt på fördo-
marna och sen visa hur han är på riktigt.  
• Nyckelgrupper: studentföreningar går ihop. Visa på mångfald, genom att använda alla sorters 
föreningar. Kortare och ler budskap som är skräddarsydda till varje förening. Ex. festerier 
pratar om sociala sammanhang, fester. Styrelsen pratar om skolan. Fadderi om mottagning. 
• Vad är diskriminering av psykisk ohälsa?: utbildning och kontakt, handlar om att förklara på 
ett genuint vis, exempelvis av ambassadörer. 
• Bryta vanor/normer: Genom att visa på vardagliga situationer där man gör något lite annor-
lunda än vad man vanligen gör så kan bra effekter uppnås.
• Läsårs/termins-kampanjer: För att kampanjen kontinuerligt ska pågå så kan man planera för 
den att pågå i takt med studenternas läsperioder
• Sätta upp en hel kurs: obligatorisk, hp=hälsopoäng - ett eget system, lära ut, anspela på 
studenttermer som alla känner igen. Seminarie, föreläsningar (folk berättar, ambassadörer) 
intro- och gästföreläsning (charlie eriksson),  kurslitteratur, ordlista som visar på folksfördo-
mar samt vad det egentligen betyder, mottagningen - inga krav bara möjligheter. Kursplan, 
kursmål. Anpassad efter vad som sker i riktiga skolan, tentaperiod då belyser kampanjen det 
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med. Mental helath run. 
• 50 saker du måste göra innan du tar examen, 50 sätt att minska stigmat på. (töm&glöm - 50 skäl 
att tömma&glömma)
• Steg för steg, manual. 
• Event: Koppla ihop stigmatisering av psykisk ohälsa med något annat lämpligt, två delar som 
har potential att främja varandra (fysisk + psykisk aktivitet).
• Uttryck: Pang på, intresseväckande, bold, tydligt, enkelt, skräddarsytt och målgruppsanpassat
• Kortilmer med fokus på kontakt, allvarliga inslag, humoristiska inslag, typiska studentsituatio-
ner
• Skapa empati: visa på för- och nackdelar, ordningen kan variera, viktiga är att man bygger upp 
det för att skapa empati. 
• Inspirera och engagera till förändring, visa på enkla rimliga situationer som kan leda till mycket, 
att göra lite kan innebära mycket. Visa på ett intressant och uppmärksamhetväckande vis.
• “#sättordpådet” “”sättbildpådet” “sättettansiktepådet”  likt redbulls kampanj #putacanonit. 
(Kan även vara eventbaserat, “vi bad 10 personer….”)
• Liknelse till mottagning (parallell): “Tänk om världen var som mottagningen” Phadderier är de 
konstiga, med andra ord dem som mår dåligt. Men bakom allt är de vanliga människor precis som 
alla andra, det är samma med psykisk ohälsa.
• Mycket i studentlivet som är konstigt: Svårt för andra att förstå, jobbigt att berätta, samma med 
psykisk ohälsa, här kan man dra paralleller, använda utbildning och kontakt. Exempelvis när man 
ska berätta varför man odlar skägg i 8 månader, eller varför man springer runt i ett par tighta jeans 
och är pepp. Här inns paralleller att dra. 
• Mottagningen/introdagen/första tiden i studentlivet är ett utmärkt tillfälle för kampanjen att 
börja. Här är ett av få tillfällen under studietiden då man kan lyckas fånga upp så många som 
möjligt. Därefter beinner sig alla i skilda sammanhang. 
• sex kontaktsteg - alla har en indirekt kontakt till varandra. alla känner alla, egentligen är vi inte 
så olika och långt ifrån varandra som vi tror.
Bilaga 3: Ihopslagna idéer
Kurs - Psykisk ohälsa 180 HP
• Sätta upp en hel kurs: obligatorisk, hp=hälsopoäng - ett eget system där vi lär ut, anspela 
på studenttermer som alla känner igen. Seminarie, föreläsningar (folk berättar, ambassadörer) 
intro- och gästföreläsning (Charlie Eriksson),  kurslitteratur, ordlista som visar på folksfördomar 
samt vad det egentligen betyder, mottagningen - inga krav bara möjligheter. Kursplan, kursmål. 
Anpassad efter vad som sker i riktiga skolan, tentaperiod då belyser vi det med. Mental helath run. 
• Läsårs/termins-kampanjer: För att kampanjen kontinuerligt ska pågå så kan man planera för 
den att pågå i takt med studenternas läsperioder
• Neutral/frihetszon: lättillgänglig yta på campus där man kan samlas och prata om psykisk ohäl-
sa, här har vi högt i tak, öppet för alla tankar
• Interaktivt, göra något som interagerar med människor. 
• Kortilmer med fokus på kontakt, allvarliga inslag, humoristiska inslag, typiska studentsituatio-
ner.
• Nyckelgrupper: studentföreningar går ihop. Visa på mångfald, genom att använda alla sorters 
föreningar. Kortare och ler budskap som är skräddarsydda till varje förening. Ex. festerier pratar 
om sociala sammanhang, fester. Styrelsen pratar om skolan. Fadderi om mottagning. 
• Vad är diskriminering av psykisk ohälsa?: utbildning och kontakt, handlar om att förklara på ett 
genuint vis, exempelvis av ambassadörer. 
• Steg för steg, manual. 
• Event: Koppla ihop stigmatisering av psykisk ohälsa med något annat lämpligt, två delar som 
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har potential att främja varandra (fysisk + psykisk aktivitet).
• Skapa empati: visa på för- och nackdelar, ordningen kan variera, viktiga är att man bygger 
upp det för att skapa empati. 
• Mottagningen/introdagen/första tiden i studentlivet är ett utmärkt tillfälle för kampanjen att 
börja. Här är ett av få tillfällen under studietiden då man kan lyckas fånga upp så många som 
möjligt. Därefter beinner sig alla i skilda sammanhang. 
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Bilaga 3: Ihopslagna idéer 
Mycket som är konstigt 
• Mycket i studentlivet som är konstigt: Svårt för andra att förstå, jobbigt att berätta, samma 
med psykisk ohälsa, här kan man dra paralleller, använda utbildning och kontakt. Exempelvis 
när man ska berätta varför man odlar skägg i 8 månader, eller varför man springer runt i ett par 
tighta jeans och är pepp. Här inns paralleller att dra. 
• Stigma kring en fysisk sjukdom - dra parallell. (Feber - är okej att ha en fysisk sjukdom och 
vara sjukskriven men ej en psykisk)
• Att visa fördomarna som inns om personer med psykisk ohälsa. Vänds sedan till hur det 
egentligen är (likeagirl inspirerat)
• Kortilmer om studenter, ge dem ett ansikte. Afischer med mera.
• Nyckelgrupper: studentföreningar går ihop. Visa på mångfald, genom att använda alla sorters 
föreningar. Kortare och ler budskap som är skräddarsydda till varje förening. Ex. festerier 
pratar om sociala sammanhang, fester. Styrelsen pratar om skolan. Fadderi om mottagning. 
• Kortilmer med fokus på kontakt, allvarliga inslag, humoristiska inslag, typiska studentsitu-
ationer
• Skapa empati: visa på för- och nackdelar, ordningen kan variera, viktiga är att man bygger 
upp det för att skapa empati. 
• Liknelse till mottagning (parallell): “Tänk om världen var som mottagningen” Phadderier är 
de konstiga, med andra ord dem som mår dåligt. Men bakom allt så är de vanliga människor 
precis som alla andra, det är samma med psykisk ohälsa.

#sättettansiktepådet
• “#sättordpådet” “”sättbildpådet” “sättettansiktepådet”  likt redbulls kampanj #putacanonit. 
(Kan även vara eventbaserat, vi bad 10 personer….)
• Event: studenter får delta och göra något som sedan sätts samman till ngt spridbart. De får 
genomföra det direktiv vi tar fram, uppmana ler att göra. 
• Justin bieber - color the world together. Sätta färg på tillvaron. Coolt grepp. Fansen skapar 
produkten. Målgruppen skapar kampanjen. 
• Interaktivt, göra något som interagerar med människor. 
• Att visa fördomarna som inns om personer med psykisk ohälsa. Vänds sedan till hur det 
egentligen är (likeagirl inspirerat)
• Kortilmer om studenter, ge dem ett ansikte. Afischer med mera.
• Bygga på personas, ge det ett ansikte för alla. Som en typisk person. Kanske byggt på fördo-
marna och sen visa hur han är på riktigt.  
• Nyckelgrupper: studentföreningar går ihop. Visa på mångfald, genom att använda alla sorters 
föreningar. Kortare och ler budskap som är skräddarsydda till varje förening. Ex. festerier 
pratar om sociala sammanhang, fester. Styrelsen pratar om skolan. Fadderi om mottagning. 
• Event: Koppla ihop stigmatisering av psykisk ohälsa med något annat lämpligt, två delar som 
har potential att främja varandra (fysisk + psykisk aktivitet).
• Skapa empati: visa på för- och nackdelar, ordningen kan variera, viktiga är att man bygger 
upp det för att skapa empati. 

Tvärtomvärld
• Tvärtomvärld: Hur hade det sett ut om folk som var glada/energiska etc. diskriminerades. Att 
stigmat var kring dem istället. (kanske likeagirl koncept, visa hur vi vill att det ska vara sen?)
• Neutral/frihetszon: lättillgänglig yta på campus där man kan samlas och prata om psykisk 
ohälsa, här har vi högt i tak, öppet för alla tankar
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• Idealvärld vs verkligheten eller tvärtom: beroende på vilken approach visar man hur en för-
ändring kan ske
• Stigma kring en fysisk sjukdom - dra parallell. (Feber - är okej att ha en fysisk sjukdom och 
vara sjukskriven men ej en psykisk)
• Att visa fördomarna som inns om personer med psykisk ohälsa. Vänds sedan till hur det 
egentligen är (likeagirl inspirerat)
• Nyckelgrupper: studentföreningar går ihop. Visa på mångfald, genom att använda alla sorters 
föreningar. Kortare och ler budskap som är skräddarsydda till varje förening. Ex. festerier 
pratar om sociala sammanhang, fester. Styrelsen pratar om skolan. Fadderi om mottagning. 
• Vad är diskriminering av psykisk ohälsa?: utbildning och kontakt, handlar om att förklara på 
ett genuint vis, exempelvis av ambassadörer. 
• Bryta vanor/normer: Genom att visa på vardagliga situationer där man gör något lite annor-
lunda än vad man vanligen gör så kan bra effekter uppnås.
• Skapa empati: visa på för- och nackdelar, ordningen kan variera, viktiga är att man bygger 
upp det för att skapa empati. 
• Inspirera och engagera till förändring, visa på enkla rimliga situationer som kan leda till myck-
et, att göra lite kan innebära mycket. Visa på ett intressant och uppmärksamhetväckande vis.

50 saker att göra innan…
• 50 saker du måste göra innan du tar examen, 50 sätt att minska stigmat på. (töm&glöm - 50 
skäl att tömma&glömma)
• Event: studenter får delta och göra något som sedan sätts samman till ngt spridbart. De får 
genomföra det direktiv vi tar fram, uppmana ler att göra. 
• Interaktivt, göra något som interagerar med människor. 
• Ice bucket challenge: utmanar 3 studenter att göra det direktiv vi satt upp. Sociala medier 
sprids detta. Kan ske i skolan, kanske inte behöver dokumenteras pga etiska skäl. DÅ kan man 
ilma hur det kändes efter, vilket resultat det ick och skicka vidare till 3 andra. 
• Nyckelgrupper: studentföreningar går ihop. Visa på mångfald, genom att använda alla sorters 
föreningar. Kortare och ler budskap som är skräddarsydda till varje förening. Ex. festerier 
pratar om sociala sammanhang, fester. Styrelsen pratar om skolan. Fadderi om mottagning. 
• Steg för steg, manual. 
• Skapa empati: visa på för- och nackdelar, ordningen kan variera, viktiga är att man bygger 
upp det för att skapa empati. 
• Inspirera och engagera till förändring, visa på enkla rimliga situationer som kan leda till myck-
et, att göra lite kan innebära mycket. Visa på ett intressant och uppmärksamhetväckande vis.
• sex kontaktsteg - alla har en indirekt kontakt till varandra. alla känner alla egentligem är vi inte 
så olika och långt ifrån varandra som vi tror.

Hur mår du?
• Går emot normer, som dolda kameran ilmas detta och visar på folks reaktioner. (likeagirl, 
vänder vi till hur det borde vara) Direktiv till förändring. Kan appliceras på hur mår du?
• Hur mår du?: svara ärligt, typiska situationer som vi vänder på. 
• Enkelt, med korta slogans. (som project consent) fast med människor. Kan kanske appliceras 
på hur mår du?
• Stigma kring en fysisk sjukdom - dra parallell. (Feber - är okej att ha en fysisk sjukdom och 
vara sjukskriven men ej en psykisk)
• Ice bucket challenge: utmanar 3 studenter att göra det direktiv vi satt upp. Sociala medier 
sprids detta. Kan ske i skolan, kanske inte behöver dokumenteras pga etiska skäl. Då kan man 
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ilma hur det kändes efter, vilket resultat det ick och skicka vidare till 3 andra. 
• Kortilmer med fokus på kontakt, allvarliga inslag, humoristiska inslag, typiska studentsitu-
ationer. 
• Nyckelgrupper: studentföreningar går ihop. Visa på mångfald, genom att använda alla sorters 
föreningar. Kortare och ler budskap som är skräddarsydda till varje förening. Ex. festerier 
pratar om sociala sammanhang, fester. Styrelsen pratar om skolan. Fadderi om mottagning. 
• Vad är diskriminering av psykisk ohälsa?: utbildning och kontakt, handlar om att förklara på 
ett genuint vis, exempelvis av ambassadörer. 
• Bryta vanor/normer: Genom att visa på vardagliga situationer där man gör något lite annor-
lunda än vad man vanligen gör så kan bra effekter uppnås.
• Event: Koppla ihop stigmatisering av psykisk ohälsa med något annat lämpligt, två delar som 
har potential att främja varandra (fysisk + psykisk aktivitet).
• Skapa empati: visa på för- och nackdelar, ordningen kan variera, viktiga är att man bygger 
upp det för att skapa empati. 
• Inspirera och engagera till förändring, visa på enkla rimliga situationer som kan leda till myck-
et, att göra lite kan innebära mycket. Visa på ett intressant och uppmärksamhetväckande vis.
• Mottagningen/introdagen/första tiden i studentlivet är ett utmärkt tillfälle för kampanjen att 
börja. Här är ett av få tillfällen under studietiden då man kan lyckas fånga upp så många som 
möjligt. Därefter beinner sig alla i skilda sammanhang. 
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Bilaga 4: Testupplägg och intervjuguide
Formaliteter
Genom testet kommer du att tänka högt medan du får uppleva saker, berätta hur du tänker, 
känner och vilka intryck du får. Och sedan kommer vi fråga frågor efter. Du kommer vara 
helt anonym och dina svar används endast i vårt exjobb i utbildningssyfte. Du har full rätt att 
avbryta testet när som helst om du känner att du vill det. Det inns inga rätt och fel svar, så 
känn ingen press att svara. Allt klart?

Del 1 

Vad vi vill undersöka på del 1:
• Är det uppmärksamhetsväckande?
• Är det Intresseväckande?
• Hur skulle de gå vidare? Aktion härnäst, är det tillräckligt intressant för att dem ska vilja veta 
mer?

Afischer på ansikten
Föreställ dig att du går in på universitetet, där du går förbi en av afischväggarna. Där får du 
syn på något. Glöm inte att tänka högt!

De går in och tänker högt!

Frågor efter:
• Vad tror du det här handlar om och varför?
• vad hade du tänkt om du såg de här afischer bland massa andra afischer? Varför? Hur tror 
du att du hade reagerat?
• Vad tänker du när du ser dem?

De går ut!

Afisch med text
Föreställ dig nu samma scenario några dagar senare, du passerar samma vägg.
Glöm inte att återigen tänka högt.

De går in och tänker högt!!

Frågor efter:
• Vad tror du det här handlar om och varför?
• Vad hade du tänkt om du såg de här  afischer bland massa andra afischer? Varför? Hur tror 
du att du hade reagerat?
• Efter att ha sett detta, hur tror du att du skulle agera härnäst? Varför?

Spelet
Föreställ dig nu att efter att ha sett den här afischen ser du även en stor monter på campus, 
där personer från FACE IT står. 
• Hej! Kan du säga vem som är glad av de här personerna? 
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Vi har ett gäng med lappar här, vill du vara med och se om du kan placera alla?

Glöm inte att tänka högt!

Frågor efter:
Hur kändes det här, varför?
Hur tänkte du när du placerade dina etiketter?
Vad tror du att du hade tagit med dig från det här?
Om du hade gått förbi det här och sett andra personer sätta upp lappar, hur tror du att du hade 
reagerat då? 
Efter att ha sett afischerna och deltagit i det här, hur tror du att du skulle agera härnäst? 
Varför?

Del 2

Vad vi vill undersöka på del 2:
Har målgruppen blivit medveten om problemet/situationen?
Hur budskapet/budskapen tas emot av målgruppen - skapar det eftertanke?

Hemsidan
Föreställ dig att du nu har sett afischerna, satt lapparna på ansiktena och bestämmer dig nu för 
att gå in på hemsidan för att läsa mer. 

Glöm inte att tänka högt!

De får gå in på hemsidan!

Efter att ha läst det här väljer du att följa FACE IT på Facebook. När du en vecka senare är 
inne där dyker denna ilm upp i ditt löde, du blir intresserad och väljer att kolla på den:

Filmen visas

Efter ilmen
Vad ick du för spontana reaktioner?
Kan du förklara vad du just sett i ilmen? 
Hur upplevde du ilmen/hur kändes den?

Del 3

Vad vi vill undersöka på del 3:
Hur skulle målgruppen kunna inspireras till att ta del av ett event och därmed få kontakt. 

Eventet
Föreställ dig nu att överallt på campus ser du saker från Face it, det är stor platsmarknadsfö-
ring, det delas ut give aways och är mycket happenings. Du blir nyiken vad det handlar om och 
går in på hemsidan för att läsa mer. 

Glöm inte att tänka högt!
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Hemsidan visas igen, nu i ny skepnad
Frågor efter:
• Baserat på det du har sett nu, vad skulle ett sådant event kunna innehålla för att du skulle bli 
intresserad? Och varför? 
• Är det något annat som du tänker skulle kunna bidra till att du skulle kunna tänka dig att 
delta på eventet?

Övriga frågor:
• Vad ick du för helhetsintryck av kampanjen?
• Vad tar du med dig från det här? 
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• Hur tror du att kampanjen skulle tas emot bland studenter? Varför?
• Hur skulle konceptet kunna tilltala dig och andra studenter mer?

Bilaga 5: Sammanställda testresultat

Afischer på ansikten, vad handlar det om?
skoluppgift x2, fotoprojekt x3, konstnärligt x3, teater x3, utställning, projekt, konstinstallation, 
collage, ingen typisk reklam x2, ovanligt, på skoj, kampanj, Psykisk ohälsa, pga uttrycken x2, 
Studenthälsan, känslor och uttryck x8, föreläsning om känslor, intressant x2, hur man känner 
under en dag, förstår inte men intressant att kolla på, ingen aning, drömmar, identitetsgrej, pga 
uttryck x2, kanske någon fest eller sittning, personligt eller internt, olika sidor av en person, 
intimt, fokus på en människa

Om att inte veta vad det handlar om
Tänker att det kommer komma mer info sen, meningen är inte att jag ska veta nu, här händer 
något som jag inte förstår, något med en djupare mening, spännande att man inte får reda på 
så mycket, nyiken men frågande vad det handlar om x3

Afischerna bland andra afischer
Uppseendeväckande x3, välproducerat, intresseväckande x2, syns bra , stor yta, tänker mer på 
det x4, fångar uppmärksamhet x5, Annorlunda x6, tagit mycket fokus, Hade stannat till och 
undrat, ansikten drar till sig intresse, sticker ut pga homogent uttryck

Textbaserad afisch tillkommer, vad handlar det om nu?
Nu uppenbart en kampanj x6, känns mer som event, något som kommer hända eller en kam-
panj, Inte lika mycket teater, Känns interaktivt, Något med ansikten x2, Men förstår fortfarande 
inte helt, Tydligare att det är något som ska uppmärksammas, ett problem, De vill upplysa mig 
om något, Kan ha med kvinnor att göra, Psykisk hälsa x2, En föreställning om något, Reaktio-
ner, otydligt, nyiken x2, nyiken nu när det inns en kontext till bilderna, intresserad x2, Mer 
tydligt vad det är x3, inte övertygad att kolla upp, Inte något vanligt, mer seriöst, visuellt nice, 
vad står face it för, kan vara att man ej rädd för det okända, vågar anta utmaningar, När man 
tänker face it är det något man ska inse eller upptäcka, konfrontera något, konfrontera känslor, 
att folk tänker olika, ser olika på saker, provokativt, in your face, rasism är min första tanke, 
mörkas rätt i samhället, stärker tanken om att det handlar om ansikten och uttryck, föreläsning 
, installation, uppmanar till att man ska agera , samhällsproblem, som är vanligt men ej tänker 
på x2, kaxigt vill berätta en historia

Textbaserad afisch tillkommer, afischerna bland andra afischer
mer tydligt reklam, mer likt annat, mer än ett konstverk, något händer, nu inns en koppling, 
Sett det direkt, Tar upp stor plats så skulle reagerat  x4, Blivit intresserad, väcker uppmärksam-
het x4, nyikenhet, Syns mycket x4, kampanj på gång av något slag, Kanske lite för mystiskt 
och att man skulle gå miste om det, Två olika uttryck så hade nog betraktat dem var och en 
för sig, inget tydligt budskap, Inte säkert att de hör ihop, ej tydligt bilderna klassiska medan 
afischen mer modern (iofs samma storlek & samma färg) x2 (samma storlek och känsla), De 
hör ihop x2

Hur hade deltgarna agerat härnäst?
nte än men jag är nyiken, inte agerat än  , inte stannat upp, Call to action ej starkt nog, vill 
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kolla vad det är på hemsidan x6, googlat, nyiken, vill kolla vad det handlar om, diskutera det 
med någon eller några, kanske gå in på hemsidan, men det skulle nog ta ett tag, man vill agera 
och titta mer på det 
Spelet med afischer och etiketter
nyiken, engagerad x6, ej så analyserande, analyserande x5, väldigt analyserande x2, eftertänk-
sam x10, fundersam x4, relekterar över sjukdomarna mer än sinnestämningarna x8, ställer sig 
frågan: varför ska man sätta etiketter på folk x3, kan vara vem som helst

Hur kändes det att ta del av spelet?
bra, svårt x7, intressant x2, relekterande, Först lätt sen svårt, svårare och svårare x2, jobbigt 
att sätta etikett x2, press på att sätta rätt, väcker eftertanke x3, kraftfullt sätt att få mig att 
tänka, relekterar över mig själv som person och mina fördomar x3, nyiken på att veta mer 
om kampanjen, sinnestämningarna enklare, sjukdomar var svåra x3, Relektion över att det är 
svårt att se vem som mår dåligt x2, relaterar till hur man känner sig själv, roligt, bra att det var 
aktiverande, gör det intressant

Om du gått förbi och sett andra spela det här spelet:
hade inte velat göra det bland andra x2, tittat men inte gjort det själv x2, nyiken på vad andra 
hade satt och hur de tänkt x6, inte dömt vad någon annan satt upp , hade hen varit på väg 
någonstans hade hen bara gått förbi, intresserad x5, nyiken x2, hade nog gått dit själv, deltagit 
om det funnits tid x2, deltar även om man tittar, Hade velat göra det x2, Antingen gjort det 
själv eller tittat på, Hade stannat upp och kollat vad de gjort x3, Pratat med de som stod där, 
tagit kontakt x2

Vad tar deltagarna med sig från spelet?
inte så mycket, relektera lite mer, funderat på det, Pratat och velat diskutera med andra, Bett 
andra göra det, svårt att se vem som mår dåligt x4, man ska inte döma x2, Man ska ha mer 
hänsyn, att alla de här känslorna inns hos en människa, även om man är stressad och ledsen 
så kan man också vara väldigt glad, bipolaritet är svårt att se x2

Hur skulle deltagarna agera härnäst?
undrat över syftet, varför?, inget vanligt spel, besökt hemsidan x5, Berätta för andra och 
diskutera kring det, pratat med Face it personal och andra som står där x3, Hade behövt 
ytterligare handlingsinvit för att gå vidare, Tror att det kommer hända mer och att det inns 
en fortsättning, Förväntar sig en fortsättning, nyiken och vill veta mer x2, fundera över det 
ganska mycket

När deltagarna får besöka hemsidan
tankar att psykisk ohälsa kan innas hos vem som helst blev nu bekräftade x9, Inser nu vad 
det handlar om, vilket jag missuppfattade från spelet x2, man ska inte döma någon, blev mer 
öppen för hur andra kan känna, förstår kampanjen ytterligare, inser spelets mening ytterligare 
x2, snygg hemsida, informationsfattig, vill veta mer om kampanjen och dess arbete 

När deltagarna får se på ilmen - reaktioner
tagen x2, ledsen, berörd x4, känns seriös, inser ytterligare att hur man mår inte alltid syns x2, 
hade väckt empati även om man inte har någon anknytning till depression, psykisk ohälsa 
diskriminerar inte, människor gör det kraftfullt uttryck, känner igen sig och kan relatera x2, 
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skapar medvetenhet om problemet, bra för den förmedlar en känsla, man blir intresserad och 
tagen, förlorar kontakt för hen tittar bort och inte pratar, bra budskap , skapar eftertanke, 
upplysande, förväntar sig ler ilmer, inte unik, trovärdig, äkta, sanningsenlig
Hur ilmen upplevs
välgjord, jobbig, mörk x2, harmonisk x2, känslomässig, lugn, deppig, sorglig x2, stämningsfull, 
tydlig x3, äkta x2, berör, starka känslor x3, budskapet gick fram x4, skönt att ej ha tal, Om det 
hade varit riktigt tal hade det berört mer x2, lagom lång, lite lång men skulle kanske gå tillbaka 
och se den när jag hade tid, inte mer än väcka en tanke, ingen djupare relektion, frustrerande 
när man inser hur folk faktiskt bemöts, bra, in x2, bra med fråga i slutet x2, personlig, vilket 
väcker känslor x4, utbildande men personlig, informativ, verklighetsanknytet, seriös, tog frågan 
och tittaren på allvar, allvarlig, stark, röd tråd, känner igen från tidigare , fastnar och dras in i 
berättelsen

Vad kan ett event innehålla för att vara intressant?
chansen att få möta organisationens personal, drabbade personer som delar med sig av egna 
erfarenheter x9 (lättare att ta till sig), vill träffa de personer som man följt innan i kampanjen, 
personliga berättelser x5, sakkunniga personer som pratar kring ämnet x5, heta stolen där folk 
får möjlighet att fråga, pandoras ask, debatt, två människor som möts och pratar, lunchföre-
läsningar, frukostföreläsning , föreläsningar x8, möjlighet att fråga frågor x2, workshops x3, 
seminarie x2, bibliotek med böcker som man kan låna, värva personer från campus, personer 
man känner eller vet om skulle göra det ännu kraftfullare x2, En känd person som man kan 
relatera till och känner till x3 , En trovärdig person, Någon man känner till och kan relatera 
till ännu mer intressant x3, Viktigt att ha info om hur man söker hjälp , Info om olika sjukdo-
mar, Information om psykisk ohälsa överlag, att kunna gå in i en drabbads värld, få uppleva 
tillståndet själv x2, Något interaktivt vore kul x4, Kanske en teater där man själv får vara med 
och gå in, aktiviteter där man får tänka till x2, intressant och kul att möta andra , ytterligare 
ilmer, Vill gå, vill verkligen möta dem känns väldigt relevant här, Bra om personen som talar 
har kommit ur den psykiska sjukdomen så det blir lättsammare att gå, kaffe och macka är alltid 
dragplåster , ett litet mentalt gym, Ta en sjukdom i taget att fokusera på, ilmvisning, lekar, 
något provokativt som ej går att undvika, i en offentlig miljö som en lashmob

Helhetsintryck?
välgjord x2, proffsigt, realistiskt, genomtänkt x5, trevlig, fräsch, krispig, hoppfullt informativ, 
spelet var bra, bra, snyggt, kul med lera delar, väcker intresse genom att först inte förstå och 
sedan koppla mer och mer x3, väcker intresse x3, ick verkligen tänka efter x2, bra sätt att nå 
de som stigmatiserar, enhetligt uttryck x3, lämpligt färgval, tydligt vad det handlar om, inte 
förvånad, ideelt är bra, men först trodde han att det var något som folk skulle tjäna pengar 
på, bra budskap, intresseväckande, relaterbart, personlig, viktig, otydlig i början, risk att falla 
bort, bra med interaktion, bra att få möta personer, speciellt drabbade som mår bättre, röd tråd 
genom kampanjen x2, bra med stegvis, får mig att själv välja och ta ställning inget påtvingat, 
intressant att följa kampanjens utveckling, kul att få deltaga själv, värderar åskådaren mer

Vad tar de med sig?
att ta ämnet seriöst, att det inte pratas så mycket kring ämnet, men mer omgivningen som 
inte väljer att prata om det, psykisk ohälsa har inget ansikte, tror att det skapar eftertanke och 
minska dömande bland hen själv och andra studenter, glad om det skulle ske något sådant 
här, gärna tagit del i kampanjen och diskussionen, att det inte syns om man mår dåligt, att 
det är vanligt men kanske inte syns x2, Eftertanke om sin egen roll kring stigmatiseringen, 
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Relaterbart men skapar eftertanke och behöver påminnas, skapar eftertanke, man kan inte se 
vem som mår dåligt x2, att man måste uppmärksamma ämnet, kunskap, hur man ska bete sig, 
vad som är ok att säga och inte, insikt, ödmjukhet för sin omgivning, Bra med repitition även 
om jag redan visste det, just eftersom det är tabubelagt, min roll att hjälpa 

Hur tror deltagagarna att kampanjen skulle tagits emot bland studenter?
i stort bra x5, kunna ta till sig ämnet, då det ej är för pang på, man leds stegvis in i det , Tror 
man når de som inte är så mottagliga, lite olika beroende på vilka, här i norrköping bra, säkert 
på andra ställen med, Större campus kanske svårare, positivt och nyttigt , men många kommer 
nog tycka det är lite jobbigt också, kul med interaktivt x3, inns alltid folk man inte når x2, posi-
tivt att det är intimt och verkligt, ej så vanligt, unik kampanj, bra att det följs upp, kontinuerlig, 
avgörande vilka som sprider kampanjen, viktigt att det är rätt person som är ansiktet utåt, har 
man ingen relation till ämnet kan det lätt försvinna, intresseväckande, bra att den är stegvis, då 
hinner man bygga ett intresse och fundera själv x2, engagera folk x2, nog många som känner 
igen sig, är relaterbart

Hur skulle det kunna tilltala mer?
lite mer klart i första steget , att använda sig av föreläsare, hålla det i gång, lång tid viktigt att 
hålla kvar mottagarna, visa sig på mer utvalda event för speciika sektioner som redan inns 
, gratis godis, gratis grejer funkar alltid, att få in mer glädje på något sätt, allvarligt men ändå 
väcka nyikenhet, ler personer, Om det är någon som man relaterar till mer, lärare, kändis, 
student. , första steget är en teaser, men skulle kanske kräva mer och utvecklas , ilmen borde 
vara med tal, vore bra med personliga samtal och föreläsningar, bra att ha möjlighet att fråga, 
mer info hur jag som mottagare kan delta och engagera mig, tidigare information, mer inter-
aktion, lera korta grejer, psykisk hälsokontroll, en mer ärlig personlig berättelse, verkligen visa 
på personen bakom med hjälp av namn, ålder etc. , mer mottaglig om det hade varit fysiskt på 
plats x2


