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Sammanfattning 
Kampanjen Hjärnkoll drivs av Handisam i samarbete med Nationell 

Samverkan för Psykisk Hälsa på uppdrag av regeringen sedan februari 

2009. Erfarenheterna från arbetet visar att det är möjligt att påverka 

attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 

Hjärnkoll är en kampanj som drivs av ett nätverk av ambassadörer 

som har egna erfarenheter av psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning.  

Sedan kampanjstarten i maj 2010 har kampanjens ambassadörer 

medverkat i drygt 500 inslag i media och i ett stort antal 

utbildningsinsatser som riktats till kampanjens målgrupper. 

Några uppmätta effekter som en följd av ambassadörernas arbete.  

 Hjärnkoll har uppmärksammats av 27 procent av befolkningen 

 Andelen som inte vill bo granne med en person som har en 

psykisk sjukdom har minskat från 17 till 9 procent 

 Andelen som anser att det är skrämmande att tänka sig att 

människor med psykiska sjukdomar bor i ens eget 

bostadsområde har minskat från 16 till 11 procent 

 Andelen som kan tänka sig att arbeta med någon som har en 

psykisk sjukdom har ökat från 77 till 81 procent 

 

Samtidigt visar Hjärnkolls undersökningar att många människor som 

lever med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning upplever 

diskriminering i sitt dagliga liv. 
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Uppföljning och effektutvärdering av 
Hjärnkoll 

Bakgrund 

I februari 2009 gav regeringen uppdraget till Handisam: Att i 

nära samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa 

(NSPH) utforma och driva ett riksomfattande program för att 

öka kunskapen om och förändra attityder till personer med 

psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. 

Hjärnkoll arbetar genom ett nätverk av 200 ambassadörer som är 

personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning. En del av ambassadörerna har erfarenhet som 

anhörig. Ambassadörerna deltar på utbildningar riktade till 

kampanjens olika målgrupper, anordnar kampanjaktiviteter och 

medverkar i media med sina berättelser med mera.  

Hjärnkoll har under perioden april 2010 till maj 2011 arbetat i tre 

kampanjlän som fått extra resurser för att koordinera det regionala 

arbetet med att öka allmänhetens kunskap och minska negativa 

attityder till psykisk sjukdom. Dessa är Västra Götaland, Uppsala och 

Västerbotten. Skåne blev under 2011 ett fjärde kampanjlän. 

Enligt regeringens uppdrag (S2006/9394/HS, delvis) ska en uppföljning 

och effektutvärdering redovisas till regeringen senast den 1 juni 2012.  

Utvärderingen av kampanjen har under perioden 2009–2011 skett 

löpande och omfattar olika delar.  

Den 1 december 2011 redovisade Handisam en ny strategi för det 

fortsatta arbetet med Hjärnkoll 2012-2014. Strategin redovisades för 

regeringskansliet (Socialdepartementet) den 1 december 2011. Den nya 

strategin innebär bland annat att antalet kampanjlän utökas från fyra 

till åtta och att fler ambassadörer utbildas som knyts till de nya 

kampanjlänen. Handisam återkommer med en lägesbeskrivning av 

arbetet med genomförandet av den nya strategin senast den 1 

november 2012. 



 
 

6 

 

Utvärderings- och uppföljningsupplägg 

Huvudansvarig för utvärdering och uppföljning av Hjärnkoll är 

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser (CEPI). CEPI har 

ansvarat för att löpande utvärdera om Hjärnkolls insatser bidrar till 

att minska negativa attityder och beteenden till människor med 

psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. I bilaga 1 och 2 

redovisas i sin helhet CEPIs rapport med resultaten från de årligen 

återkommande befolkningsundersökningarna, 2009-2011.  

CEPI har också ansvarat för att utvärdera effekter av 

ambassadörernas arbete. Huvudfrågan har varit att undersöka om och 

i så fall vilken påverkan ambassadörernas arbete har på attityder, 

kunskap och beteende i mötet med Hjärnkolls målgrupper i olika 

utbildningssituationer. Tre utbildningsinsatser har utvärderats. Det är 

insatser riktade till studenter på Polishögskolan, Komvux och på det 

psykiatriska omvårdnadsprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall 

(bilaga 3).  

CEPI genomförde under 2011 en intervjustudie. Syftet med studien är 

att få en bild av upplevelsen av diskriminering bland personer med 

psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Studien kommer 

att upprepas under 2012, 2013 och 2014 för att utvärdera om 

Hjärnkolls insatser bidrar till att minska upplevelse av diskriminering 

bland personer med psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning (bilaga 4). 

Hjärnkoll har under den första projektperioden löpande följt upp och 

analyserat hur människor med psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning skildras i media. Målet för Hjärnkolls arbete i 

relation till media är att öka antalet inslag där personer med egen 

erfarenhet berättar. Målet har också varit att öka antalet inslag där 

personer med egen erfarenhet framställs positivt eller neutralt.  

Ansvarig för uppföljning och analys av mediebilden är Lerdell 

Investigations (bilaga 5).  
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Sammanfattning av resultaten från utvärderingarna 

Befolkningsundersökningar 2009-2011 

Under perioden oktober 2009 till december 20011 har tre 

återkommande befolkningsundersökningar genomförts. Den första som 

genomfördes mellan 15 oktober och 15 november 2009 utgör en så 

kallad nollmätning. Inga skillnader fanns i resultaten bland svaren 

mellan svarande i kampanjlänen och övriga Sverige. Mätningen visade 

också att negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning är vanligt förekommande.  

Resultatet från den första uppföljande undersökningen som 

genomfördes 15 oktober-15 november 2010 visade på positiva 

förändringar av attityder i Hjärnkolls tre kampanjlän (bilaga 1).  

Resultatet från den andra uppföljande undersökningen visade på 

förstärkta positiva effekter i kampanjlänen i attityder och förväntat 

beteende (tabell 1). Fem positiva förändringar och två negativa gick 

också att mäta för svarande i hela landet (tabell 2).  

Vid en jämförelse mellan svarande i kampanjlänen och svarande i riket 

finns efter två års arbete flera positivt signifikanta skillnader till 

kampanjlänens fördel (bilaga 2, tabell 9-12).  

Av de svarande i befolkningsundersökningen 2011 uppgav 27 procent 

att man uppmärksammat att det pågår en kampanj i Sverige som 

handlar om kunskap och attityder till psykisk ohälsa (bild 1).  
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Tabell 1. Sammanställning av resultat från 

attitydundersökningar 2009-2011 för svarande i kampanjlänen.  

Tabellen visar procentuella andelar av antalet deltagare i 

undersökningen som helt eller delvis instämmer i respektive 

påstående. Antalet deltagare i undersökningen var 651 personer 2010 

och 2011 var det 526 personer. I bilaga 2 redovisas hela studien. 

Påstående 2009 2011 

Den bästa behandlingen för människor med 

en psykisk sjukdom är att vara delaktiga i 

samhället 

72,3 79,6 

Så långt det är möjligt bör psykiatrisk 

verksamhet bedrivas i öppna vårdformer 

72 77,5 

Det är skrämmande att tänka sig att 

människor med psykiska sjukdomar bor i 

mitt bostadsområde 

15,9 11,3 

Jag skulle inte vilja bo granne med 

människor som har haft en psykisk sjukdom 

17,2 9 

De flesta personer som en gång varit 

patienter på en psykiatrisk klinik är pålitliga 

barnvakter 

39,5 48,7 

Människor med en psykisk sjukdom är 

mycket mindre farliga än vad de flesta tror 

72,3 79,6 

Att ha människor med en psykisk sjukdom 

boende i ett bostadsområde må vara bra för 

dem, men riskerna för lokalbefolkningen blir i 

så fall allt för stora 

19,3 13,3 

Jag kan tänka mig att arbeta med någon som 

har en psykisk sjukdom 

77 81,2 

Om någon som tidigare varit patient inom 

psykiatrin blev min granne, skulle jag 

välkomna denne i mitt hem då och då.  

75 79,7 

Jag skulle kunna prata naturligt med 

grannar som haft en psykisk sjukdom 

86,5 90,4 

I framtiden skulle jag kunna tänka mig att 

arbeta med någon som har psykiska problem 

72,1 77,2 
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Tabell 2. Sammanställning av resultat från 

attitydundersökningar 2009-2011 för svarande i hela Sverige.  

Tabellen visar procentuella andelar av antalet deltagare i 

undersökningen som helt eller delvis instämmer i respektive 

påstående. Antalet deltagare i undersökningen var 2053 personer 2010 

och 2011 var det 2317 personer. I bilaga 2 redovisas hela studien. 

Påstående 2009 2011 

Den bästa behandlingen för människor med 

en psykisk sjukdom är att vara delaktiga i 

samhället 

71,5 77,5 

Så långt det är möjligt bör psykiatrisk 

verksamhet bedrivas i öppna vårdformer 

71,6 76,6 

Vi måste inta en mer tolerant inställning i 

vårt samhälle till människor som har en 

psykisk sjukdom 

75,9 79,6 

De flesta personer som en gång varit 

patienter på en psykiatrisk klinik är pålitliga 

barnvakter 

38,8 43 

Psykiatriska verksamheter bör inte förläggas 

till bostadsområden 

25,6 28,9 

Att skydda samhället från människor med en 

psykisk sjukdom borde betonas mindre 

63,3 66,7 

Jag skulle känna mig orolig om jag besökte 

någon med en psykisk sjukdom 

13 15,4 
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Andelen som har uppmärksammat Hjärnkoll ökar 

Andelen av befolkningen som uppmärksammat kampanjen var ca 14 

procent 2010 och 27 procent 2011. Resultaten är hämtade från 

Hjärnkolls återkommande befolkningsundersökning (n=2053 personer 

2010 och 2317 personer 2011). 

 

Figur 1. Andel som uppmärksammat att det i Sverige pågår en 

kampanj med syftet att minska negativa attityder.  

 

 

Utbildningsinsatser via Hjärnkolls ambassadörer gör skillnad 

Utvärderingens syfte är att undersöka om utbildningsinsatser som 

bygger på kontakt med personer med psykisk sjukdom (Hjärnkolls 

ambassadörer) medför förändringar i deltagarnas kunskaper, 

attityder, eller beteenden.  

I alla tre utbildningarna påverkas studenternas kunskaper, attityder 

och förväntade beteende i positiv riktning.  

Ambassadörerna anlitas i allt större utsträckning. Under 2011 

genomförde Hjärnkolls ambassadörer drygt 640 utbildningsinsatser.  
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Tabell 3. Sammanställning av resultat från utbildning av 

polisstudenter.  

Tabellen visar resultat från två utbildningar där polisstudenter 

medverkat. I utbildningsgruppen deltog ambassadörer. I 

jämförelsegruppen skedde utbildning som vanligt, utan medverkan av 

ambassadörer. Inga skillnader fanns mellan grupperna innan 

interventionen. N=105, 46 i utbildningsgruppen och 59 i 

jämförelsegruppen. I bilaga 3 redovisas hela studien.  

Påstående Utbildning 

instämmer 

Jfr grupp 

instämmer 

Så långt det är möjligt bör psykiatrisk 

verksamhet bedrivas i öppna 

vårdformer 

89 77 

Vi måste inta en mer tolerant 

inställning till människor i vårt 

samhälle, som har en psykisk sjukdom 

98 84 

Det är bäst att undvika människor som 

har en psykisk sjukdom 

2 7 

De flesta personer som en gång varit 

patienter på en psykiatrisk klinik är 

pålitliga barnvakter 

57 36 

I framtiden skulle jag kunna tänka mig 

att bo tillsammans med en person som 

har psykiska problem 

46 22 

I framtiden skulle jag kunna tänka mig 

att bo nära en person som har psykiska 

problem 

80 70 

I framtiden skulle jag kunna tänka mig 

att arbeta tillsammans med en person 

som har psykiska problem 

62 40 

Om jag hade en vän med psykiska 

problem, vet jag vilket råd jag skulle ge 

honom/henne för att få professionell 

hjälp 

62 52 
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Upplevelse av diskriminering är vanligt förekommande 

I undersökningen redovisas en ganska omfattande upplevd 

diskriminering med en stor spridning mellan olika livsområden och 

mellan olika individer. Den egna familjen, vänner och psykiatrins 

personal är områden där man upplever mest diskriminering. Men i en 

rad andra områden ser man också höga frekvenser av upplevd 

diskriminering. Undersökningen är tänkt att upprepas med syftet att 

undersöka om kampanjen kan minska upplevd diskriminering på 

grund av psykisk sjukdom. 

Tabell 4. Upplevd diskriminering 

Tabellen visar ett urval av upplevd diskriminering inom olika 

livsområden och om man hindrat sig själv. N=156. I bilaga 4 redovisas 

hela studien. 

Frågor Nej Ja Ej 

aktuellt 

Har du blivit orättvist behandlad av din 

familj? 

45,5 53,9 0,6 

Har människor som vet om att du har 

psykiska problem undvikit dig eller tagit 

avstånd från dig? 

44,5 52,9 2,6 

Har du blivit orättvist behandlad när det 

gäller att få vänner eller behålla dem? 

47,4 50,0 2,6 

Har du blivit orättvist behandlad av 

personalen i psykiatrin? 

52,6 47,4 0,0 

Har du blivit orättvist behandlad när du 

sökt hjälp för fysiska hälsoproblem? 

59,0 39,1 1,9 

Har du blivit orättvist behandlad när det 

gäller din personliga trygghet och 

säkerhet? 

60,6 35,5 3,9 

Har du blivit orättvist behandlad i skolan 

eller under din utbildning?   

32,7 35,2 32,1 

Har du blivit orättvist behandlad när det 

gäller att få sociala förmåner eller 

sjukersättning? 

61,3 34,8 3,9 

Har du blivit orättvist behandlad när det 

gäller att få ett arbete? 

43,5 27,3 29,2 
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Har du blivit orättvist behandlad när det 

gäller att behålla ett arbete? 

40,9 18,2 40,9 

Har du hemlighållit eller dolt dina 

psykiska problem för andra? 

31,4 68,6 0,0 

Har du hindrat dig själv från att inleda en 

nära relation? 

35,3 53,8 10,9 

Har du hindrat dig själv från att söka ett 

arbete? 

35,1 43,5 21,4 

Har du hindrat dig själv från att söka en 

utbildning eller en kurs? 

42,6 41,9 15,5 

 

Mediebilden – fler inslag där personer med egen erfarenhet av psykisk 
ohälsa medverkar 

Sedan april 2010 har drygt 500 inslag publicerats i media om 

Hjärnkoll och kampanjens ambassadörer.  

Hjärnkoll analyserar varje månad medias rapportering om psykisk 

ohälsa. Materialet sammanställs varje månad i en rapport. Dessa 

analyser bildar sedan grund för en utvärdering och analys av 

kampanjen Hjärnkolls eventuella påverkan på mediebilden i Sverige. 

I sin analys av materialet konstaterar Lerdell Investigation, som 

genomfört medieanalysen, att stigmat kring psykisk ohälsa finns kvar 

i media då majoriteten av artiklar och inslag fortfarande är negativt 

vinklade. Samtidigt konstaterar Lerdell Investigation i sin 

medieanalys att rapporteringen om psykisk ohälsa i allmänhet har 

blivit något mer nyanserad. 

Det är tydligt att andelen negativt vinklade artiklar har minskat 

under kampanjperioden, samtidigt som den positivt vinklade 

rapporteringen kring personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

har ökat (Figur 2). 

Antalet artiklar där personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa 

intervjuas har också ökat med 58 procent under kampanjperioden 

(Figur 3).  
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Figur 3. Förändring av hur personer med psykisk ohälsa 

skildras i media.  

Jämförelsen avser perioderna april-december 2010 med april-december 

2011. I bilaga 5 redovisas hela analysen. 

 

Figur 2: Antalet artiklar där personer med egen erfarenhet 

intervjuas i media.  

Jämförelsen avser perioderna april-december 2010 med april-december 

2011. I bilaga 5 redovisas hela analysen. 
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Rapporteringen om Hjärnkoll i media verkar ha påverkat övrig 

rapportering om psykisk ohälsa. Det framgår tydligt om man relaterar 

rapporteringen kring Hjärnkoll med rapporteringen av ”person” 

(artiklar och inslag som berättar om en person) och ”egen” (artiklar och 

inslag som berättas av en person).   

Figur 3. Rapportering från Hjärnkoll jämfört med rapportering 

av ”egen” och ”person”.  

I bilaga 5 redovisas hela analysen. 

 

En slutsats är att strategin att påverka rapporteringen via Hjärnkolls 

ambassadörer har varit framgångsrik och verkar också inspirera andra 

att ta upp frågor om psykisk ohälsa. 
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Hjärnkoll förändrar attityder 

Det finns en stor samstämmighet kring att negativa attityder och 

diskriminering av personer med psykisk sjukdom och psykisk 

funktionsnedsättning är omfattande. Det påverkar i stort livets alla 

områden. Kampanjen Hjärnkoll visar att det är möjligt att påverka 

våra attityder i positiv riktning, men att det kräver ett långsiktigt och 

uthålligt påverkansarbete. Arbetet behöver också bygga på möten 

mellan människor. Det är dags att tala öppet om psykisk ohälsa! 
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