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Sammanfattning: Förhållandet mellan sjukvården och målgruppen är problematiskt och 

yrkeskunniga inom området efterfrågar arenor för att underlätta förmedlandet av kunskapsbaserade 

hälsofrämjande åtgärder till unga vuxna. Studier pekar på att internet kan lösa mycket av 

problematiken. Frågan hur yrkespersoner och dess målgrupp ställer sig till brukandet av internet 

som hälsopromotivt informationsverktyg kvarstår. Syftet med studien var att utreda huruvida den 

psykiska ohälsan bland unga vuxna kunde motverkas genom inkorporerande av ett mer salutogent 

perspektiv med internet som informationsverktyg. Vi ville undersöka vilka fördelar respektive 

nackdelar det fanns med ett sådant tillvägagångssätt. Utöver detta önskade vi utforska attityderna 

till Internet som hälsofrämjande verktyg hos yrkesutövare samt målgruppen som bestod av unga 

vuxna. Studien är gjord utifrån riktlinjer för en litteraturstudie där kvalitativt respektive kvantitativt 

underlag från vetenskapliga databaser sammanställts. Resultatet pekade på att den största fördelen 

med användande av internet var kostnadseffektiva insatser samt lättheten i anpassning och 

publicering av information mot både yrkespersoner och målgrupp. Nämnd enkelhet var också 

nackdelen med internet som informationsverktyg på grund av bristande informationsgranskning 

tillsammans med otillräcklig säkerhet kring personuppgifter. Attityderna till internet som 

informationsverktyg skiljde sig markant åt mellan yrkesutövare inom hälsa och sjukvård och de 

individer som berördes av deras arbete. Inom yrkeskåren existerade internetkritisk kultur medan det 

i målgruppen återfanns övervägande positiva attityder till Internetbaserad information. Vi 

uppmuntrar till ytterligare forskning på området, gärna utförliga kohortstudier eftersom att det råder 

brist på sådana. Resultaten av flertalet sådana studier skulle ge en stabil grund av evidensbaserad 

forskning vilket kliniker i dagsläget efterfrågar. 
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Abstract: The relationship between health care providers and their target audience is problematic 

and clinicians are demanding arenas to facilitate the mediation of evidence-based health promotion 

to the target audience. Studies indicate that internet can constitute the solution to this complex 

problem. Still, the question of how professionals and the audience agree with the operation of the 

Internet as a health promotion tool for information remains. The aim of this study was to investigate 

if mental illness among young adults could be prevented by incorporating a more salutogenic 

perspective with the use of internet as an information-gathering instrument. We wanted to examine 

the advantages and disadvantages of this approach. In addition to this we explored attitudes towards 

the use of Internet in suggested way in clinicians and target audience, which consisted of young 

adults. The study is based upon guidelines for a literature study in which qualitative and 

quantitative data from scientific databases compiled. The results indicated that the main advantage 

of using Internet as a health promotion instrument was cost-effective interventions and ease of 

adjustification and publication of information to both professionals and receiver. Cited simplicity 

was also the disadvantage of internet due to lack of information audit along with inadequate 

security regarding personal information. Attitudes towards the Internet as a medical instrument 

differed significantly between health care professionals and the individuals who were affected by 

their work. A majority of professionals were critical to incorporation of Internet into the medical 

sphere while the target group had predominantly positive attitude toward the approach. We 

encourage further research in this area, especially ample cohort studies because there is a lack of 

such. The combined results of several such studies would provide a solid foundation of evidence-

based research which clinicians in the current situation demands. 
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Inledning 

 

År 2002 överlämnade Sveriges regering en proposition till riksdagen om ett förslag på vilket sätt 

hälso- och sjukvården bör använda sin specifika kompetens, auktoritet samt breda kunskapsutbud 

och kontaktyta för att sträva mot en mer långsiktig folkhälsoutveckling. Folkhälsomyndigheten har 

utifrån folkhälsokommitténs folkhälsomål studerat hur professionens syn på den hälsofrämjande 

inriktningen influerar sjukvården att jobba långsiktigt med befolkningshälsan. Det finns en positiv 

attityd till att förändra det patogena perspektivet till ett mer salutogent förhållningssätt framförallt 

inom paramedicinen och primärvård såg man fördelarna med ett mer hälsofrämjande arbetssätt 

(Folkhälsomyndigheten, 2014; Proposition, 2002). 

 

Stiftelsen för internetinfrastruktur fann att den mest frekventa användningen av internet skedde i 

åldrarna mellan 12-55 år. Användare 16-35 år tenderade att söka information och då även 

hälsofrämjande information i större utsträckning än de andra åldersgrupperna. Studier pekade på en 

expansiv marknad inom internet och sociala medier som kanal att distribuera hälsofrämjande 

insatser. Även om forskarsamfundet inte enats om säkerhet och effektivitet såg man tillräcklig 

potential i kanalerna för att utveckla vidare promotiva åtgärder (Lindahl, 2014). Region Halland 

uppmärksammade genom en utredning att det fanns goda förutsättningar att använda 

internetbaserade åtgärder till att behandla psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Då psykisk 

ohälsa bland unga vuxna är ett stigande problem var noteringen värdefull. Det skapades en vision 

att implementera nätverksbaserade promotiva program som riktade sig mot det psykosociala då 

detta påverkar det psykiska måendet (Isaksson, 2010). 

 

Bakgrund 

Hälsoperspektiv 

1946 tog World Health Organization fram en definition på hälsobegreppet ”hälsa” som bestått sedan 

1948. Hälsa definierades ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 2003). Begreppet bemöttes med viss kritik för att vara utopisk 

och därmed svår att uppnå. I The Alma-Ata Declaration från 1978 lyftes folkhälsoarbetets betydelse 

inom primärvården bland annat genom ansatsen ” Målet för hälsoarbete är att uppnå en sådan nivå 

av hälsa, att det stödjer människor att kunna leva socialt och ekonomiskt produktiva liv”. Den 

internationella konferensen blev en milstolpe för primärvård en milstolpe i och med den växande 

folkhälsorörelsen i världen (WHO, 2015). Under The Ottawa Charter for Health Promotion 1986 

vidareutvecklades målet till att inkludera hälsa som en resurs i vardagslivet istället för att utgöra 
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livets mål. Detta framgick genom att definiera begreppet ”hälsofrämjande” likt en process att göra 

det möjligt för människor att öka kontrollen över samt att förbättra deras hälsa (WHO, 2015).  

Grundat utifrån ovanstående mål definierade folkhälsokommittén elva folkhälsomål som skulle 

uppnås med hjälp av samarbete mellan samhällets bärande sektioner. Utifrån målområde sex ” En 

mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård” fanns en målsättning kring hur hälso- och sjukvården 

skulle använda sin kompetens, auktoritet, kunskap samt breda kontaktnät gentemot den svenska 

befolkningen för att främja den långsiktiga hälsoutvecklingen (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Vad är psykisk ohälsa? 

Begreppen ”psykisk ohälsa” och ”psykisk sjukdom” särskiljdes främst genom vidden av vad som 

innefattades i begreppen. ”psykisk ohälsa” innefattade ett brett spektra av åkommor, allt ifrån lättare 

psykiska besvär såsom nedstämdhet och oro. ”psykisk sjukdom” utgjorde den andra änden av 

spektrumet och hade en klinisk ansats. Psykisk sjukdom låg alltid inom begreppet psykisk ohälsa 

men psykisk ohälsa behövde inte innebära en psykisk sjukdom (Otterblad-Olausson, 2013).  

2005 beräknades 25% av befolkningen inom Europeiska Unionen drabbas av någon form av 

psykisk ohälsa. Fler människor avled till följd av självmord än av trafikolyckor. Den mest 

förekommande problematiken var ångest och depression. Det förutsågs att depression skulle komma 

att utgöra den mest frekvent förekommande sjukdomsorsaken inom västvärlden år 2024 

(Europeiska gemenskapernas kommission, 2005). 

Vad är hälsofrämjande åtgärder och hur kan dessa vara utformade på internet? 

Baserat på WHO:s hälsodefinitioner (WHO, 2003; WHO, 2015) valde socialstyrelsen att ta fram en 

gemensam terminologibank för att minska risken för missförstånd kring vård och omsorgens alla 

begrepp. Socialstyrelsen definierade en ”hälsofrämjande åtgärd” genom de tre inriktningarna 

individ, grupp och struktur som tillsammans skulle stärka människans möjlighet till delaktighet och 

tilltro till sin egen förmåga. Fokus låg på människans självuppskattade bedömning av fysisk, 

psykisk och socialt välbefinnande (Socialstyrelsen, 2009). Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) såg att internet genererade nya möjligheter att förmedla distansbehandling. En 

kartläggning av internetbaserade jämfört med vanliga traditionella behandlingsmetoder mot 

psykiska besvär genomfördes. Traditionellt förmedlades psykologisk behandling av en terapeut till 

individen eller gruppen ansikte mot ansikte. Internet ansågs ge ökad tillgänglighet att nå grupper 

som av individuella skäl inte nåddes av vanlig behandling inom hälso- och sjukvård. Majoriteten av 

de studier som innefattades brukade kognitiv beteende terapi (KBT) utformad som ett 

självhjälpsprogram som sträckte sig över 10 veckors tid. Kvalificerat stöd fanns via plattformen, 

mail eller telefon. Deltagaren interagerade i varierande grad beroende på programmets utformning. 

Allt ifrån text, ljud och videoklipp förmedlades till deltagaren likt övningar som genomfördes under 
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programmets gång. Det framkom att fem av sju behandlingsmetoder visade sig bättre lämpade för 

användning på internet framför traditionella arenor (Statens beredning för medicinsk, 2013). Burns, 

Clarke, Klinkman, Mohr & Schueller (2013) förklarade hur de internetbaserade 

interventionsprogrammen var designade för att användas över en definierad tidsperiod. Det krävdes 

en tydlig plan för hur ny information och nya verktyg implementerades. Detta baserades på tid, hur 

deltagaren klarade tidigare steg alternativt en kombination av de båda. Men det framkom även 

upplägg där allt material var tillgängligt redan från början. Upplägget på webbaserade program 

varierade signifikant beroende på målgruppen bredd. De flesta program erbjöd information 

framställd på ett pedagogiskt vis. Detta ofta via ljud, video eller animation och flertalet program 

innehöll även interaktiva verktyg för att underlätta lärandet. Det påvisades att program av detta slag 

hade positiv påverkan på symptom såsom depression, ångest, missbruk och sömnsvårigheter. 

Bjørkli, Drozd, Kraft & Raeder (2013) studerade hur stressymptom kunde reduceras genom en 

internetbaserad intervention. Programmets upplägg grundades i att deltagaren via sin mail fick 

unika uppgifter att utföra tre gånger i veckan under fyra veckors tid. Varje tillfälle utformades efter 

individens individuella behov. Studien var uppbyggd på redan beprövade tekniker som inte 

innefattade fysiska träffar. För att få gå vidare i programmets olika steg var deltagaren tvungen att 

ha klarat föregående uppgift. Mottagargruppens attityder gentemot hälsofrämjande 

självhjälpsprogram på internet och dess påverkan på utsträckningen av användandet. Resultatet 

påvisade tre faktorer. Den främsta syftade till huruvida individen valde att använda sig av 

självhjälpsprogrammet berodde hur välfungerande metoden visade sig vara. Utvärderingen spelade 

stor roll då individer lyfte åsikterna att ju positivare utvärdering desto större chans att de skulle 

använda sig av programmet (Bjørkli et al., 2013). 

 

Chandra, Menon, Sharma & Thennarasu (2014) studerade vilka medier som var vanligast att söka 

socialt stöd via vid psykisk ohälsa. Med hjälp av enkäter framgick det att Facebook var det 

dominerande verktyget att söka socialt stöd från omgivningen samt diskutera psykiska problem med 

likasinnade. Det framkom att deltagarna använde sig av grupper såsom Facebook för att möta 

personer med liknande problem. Här delades information samt diskuterades kring problem rörande 

psykiska besvär (Chandra et al., 2014). Park & Calamaro (2013) fann positiva resultat i sin 

metaanalys kring förmedlandet av hälsofrämjande information mot unga vuxna via internetbaserade 

sociala nätverk. Informationen berörde områden som sexuell hälsa, fysisk hälsa samt riskbeteenden. 

Även förmedlandet av själva interventionerna visade sig fördelaktiga att genomföra via 

internetbaserade sociala nätverk (Park & Calamaro, 2013).  Alcazar-Corcoles, Alvarez-Jimenez, 

Bendall, González-Blanch, McGorry & Gleeson (2014) studerade 12 interventioner utformade för 

att hjälpa personer som led av allvarligare psykotiska symptom som till exempel schizofreni. 
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Utfallet påvisade att majoriteten av deltagarna kände sig hjälpta och positivt inställda till 

interventionen. 75 % upplevde att deras tillstånd förbättrats signifikant. Effekten hade positiv 

påverkan på flertalet faktorer; psykostiska symptom, antal sjukhusinläggningar, socialisering, social 

samhörighet, depression samt medicinsk följsamhet. Det var en kombination av interventioner som 

var mest effektivt samt att interventionen baserad på social media var mycket verksam tillsammans 

med socialt stöd från familj och vänner. Effekten blev att deltagarna använde sig av internet för att 

utveckla sociala färdigheter och överföra dessa till relationer i övriga livet (Alcazar-Corcoles et al., 

2014). Det fanns evidens som stöttade teorin att onlinebaserad självhjälp var fördelaktig för 

personer som led av psykisk ohälsa. Ett program som levererade webbaserad intervention togs fram 

och fick namnet E-Hub. Programmet bestod av automatiska interventioner samt ett chattforum dit 

allmänheten kunde vända sig för att genom socialt stöd förbättra sin psykiska hälsa. Detta forum 

modererades av informerade konsumenter övervakade av en psykolog. Det fanns möjligheter för 

användare att kontakta moderatorerna via mail. Ledningen bestod av en psykolog, en projektledare, 

chattmoderatorer, forskningsteam samt webbutvecklare. Material kring deltagarnas utveckling 

sparades i databaser och detta underlag tillsammans med feedback från användare utgjorde grunden 

för utvärdering. I led med de etiska krav som ställs på dessa typer av interventioner var användare 

delgivna programmets begränsningar och fick av denna anledning listor på övriga 

behandlingsmöjligheter (Bennett, Reynolds, Christensen & Griffiths, 2010).  

 

Bradley, Comer, Forman, Goetter, Herbert & Yuen (2012) granskade det framgångsrika virtuella 

behandlingsprogrammet Second Life som indikerade signifikanta skillnader i form av reduktion av 

symptom såsom social ångest och depression tillsammans med ökad livskvalitet. Programmets 

överförbarhet till andra internetbaserade interventioner så som videokonferenser, mobil telefoni och 

social media sågs som goda alternativ då förutsättningen att bevara en känsla av personlig kontakt 

och interaktiva möten var god.  Behandlingsprogrammet hade följande upplägg: Deltagaren fick 

ladda ner programmet till sin dator och delta i en virtuell verklighet där deltagaren identifierades 

genom sin avatar, vilken skapades av deltagaren själv. Efter dessa inledande steg fick individen läsa 

på om social ångest för att sedan besvara ett frågeformulär. Därefter påbörjades terapisessionerna 

med en utbildad terapeut. Deltagaren hade audiell kontakt med terapeuten medan sessionen visuellt 

utspelade sig i en virtuell värld där den kontakten skedde via avatarer. Dessa möten spelades in och 

utvärderades med fokus på deltagarens följsamhet och framsteg samt kvaliteten på behandlingen. 

Efter några träffar påbörjades övningar där deltagaren i den virtuella världen utsattes för utmanande 

situationer. Exempel på detta var att påbörja en konversation med en främling i en virtuell bar eller 

att hålla i en presentation i ett virtuellt konferensrum.  Dessa utmaningar följdes upp av läxor som 

deltagaren utförde i den verkliga världen. För att bibehålla patientsekretess användes 
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krypteringsteknik och säker uppkoppling. Endast deltagaren kunde logga in på sidan och röst samt 

textmeddelanden var privata. Utvärdering bestod av formulär som deltagaren fick fylla i före, under 

och efter programmets avslut samt med 3 månaders uppföljning (Bradley et al., 2012). 

Teori 

Teorin för uppsatsen är det salutogena perspektivet vilket förespråkar bruk av positiva hälsotermer i 

form av skyddsfaktorer i motsats till det patogena perspektivets riskfaktorer. Skyddsfaktorer är 

beteenden hos individen som bidrar till ett hälsosamt leverne. Inom hälso- och sjukvård tar sig detta 

uttryck genom det hälsopromotiva arbetssättet där individen ses ur en holistisk ansats, det vill säga 

ett helhetsperspektiv. Perspektivet beskriver hur flera variabler samverkar och bidrar till individens 

hälsa eller ohälsa. Det hälsopromotiva synsättet grundar sig i tvärvetenskap där flera discipliner 

bidrar till kunskapsläget och skapar en multidimensionell kunskapsbild. Viktiga begrepp vid 

användande av salutogenes är empowerment samt KASAM. Begreppen grundades av Antonovsky 

(2005) och innebär en individs upplevda kontroll över sitt liv och sin hälsa, sin förmåga att klara av 

olika uppgifter samt dennes känsla av sammanhang. Hälsofrämjande åtgärder ska till sin natur bidra 

till att individen får ökad känsla av kontroll och därmed förmåga att genomföra bestående 

förändringar (Socialstyrelsen, 2009). 

Problemformulering 

Med utgångspunkt i ovanstående forskning yppas en önskan om en mer hållbar folkhälsoutveckling, 

speciellt gällande unga vuxnas psykiska hälsa som blir allt sämre. Internetanvändningen är utbredd 

inom målgruppen och flertalet framgångsrika hälsopromotiva behandlingsprogram är 

onlinebaserade. Trots att internet har visat sig ha potential att utgöra ett hälsopromotivt 

informationsverktyg för att främja psykisk hälsa har arenan ej inkorporerats inom hälso-och 

sjukvårdens verksamhet i någon större utsträckning. Det är inte fastställt vilka faktorer som utgör 

grunden till de framgångar de internetbaserade programmen har haft, ej heller till vilket gagn 

sjukvården kan använda sig av dem. Även de variabler som utgör barriärer för en eventuell 

inkludering av internet som hälsopromotivt informationsverktyg är osäkra. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva för- och nackdelar med internetbaserade hälsofrämjande 

åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa.   

Frågeställningar 

1. Hur upplever unga vuxna med psykisk ohälsa internetbaserade hälsofrämjande åtgärder?  

2. Hur upplever hälso- och sjukvården internetbaserade hälsofrämjande åtgärder? 
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Metod 

Studien var en strukturerad litteraturstudie med syfte att ge läsaren en god bild över kunskapsläget 

kring för- och nackdelar med internetbaserade hälsofrämjande åtgärder för att främja unga vuxnas 

psykiska hälsa. Ordkombinationer grundades ur kategorierna hälso- och sjukvård, unga vuxnas 

psykiska hälsa samt internet. Studier äldre än 10 år samt studier som berörde allvarliga psykiska 

sjukdomstillstånd exkluderades medan studier gjorda inom 10 riktade mot både män och kvinnor 

inkluderades. Kvalitativt respektive kvantitativt underlag sammanställdes efter tidsramen för 

artikelsökningen gått ut. Tillvägagångsättet beskrevs ytterligare under rubriken ”Datainsamling”. 

Urval 

Vi exkluderade allvarliga psykiska sjukdomstillstånd, personer födda tidigare än 1980, studier som 

inte var expertgranskade, studier äldre än 10 år, metaanalyser och reviewartiklar. Vi inkluderade 

unga vuxna födda 1980 och framåt, män och kvinnor, personer som led av psykisk ohälsa samt 

internetbaserade studier. 

Datainsamling 

Vår sökning utfördes i två steg under tidsintervallen 141121 - 141124. Sökorden delades upp i tre 

kategorier: hälso- och sjukvård, internet samt unga vuxnas psykiska hälsa. Första steget innebar en 

kartläggning av respektive området genom att kombinera kolumnens ord med varandra och på så 

vis skapades en bild av vad vardera kategori innehöll. I hälso- och sjukvård kombinerades attitudes, 

cognitiv behavior therapy, clinical, healthcare, holistic, medical practitioners, method, self help 

samt treatment. I internet kombinerades Facebook, online, social media, social networking, internet 

samt Youtube. Slutligen i unga vuxnas psykiska hälsa kombinerades attitudes, mental health, mental 

illnes, mentalyl ill samt youth. Därefter matchades relevanta sökningar ur respektive kolumn med 

varandra för att skapa ytterligare en bild av hur de kombinerade kategorierna såg ut i förhållande till 

vårt syfte och frågeställningar. Detta gjordes systematiskt tills vi fann artiklar som genererade 

mellan 1-200 artiklar. Därefter läste vi artikelrubrikerna och beroende på upplevd relevans lästes 

abstrakten. Utifrån relevanta abstrakt lästes 14 artiklar i fulltext varav 12 slutligen användes i 

studien. Sökord inom parantes ur PubMed var Meshtermer och i PsycINFO Tesaurustermer, övriga 

sökord var fritextord. I fältet ”Antal träffar” redovisades sökningens totala antal träffar. 

”Genomlästa abstrakt” redovisade de antal lästa abstrakt som verkade intressanta utifrån artiklarnas 

titlar. ”Urval 1” redovisade de abstrakt som sedan lästes i fulltext. ”Urval 2” redovisade de artiklar 

som sedan bearbetades och användes i resultatet, se bilaga 1 för fullständig sökhistorik. 
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Tabell 1 redovisar sökningar som resultatet bygger på.  

Databas Datum Sökord Antal träffar 
Genomlästa 

abstrakt 
Urval 1* Urval2* 

PsycINFO 141122 

social media OR facebook OR 

youtube OR social networking 

AND health promotion OR health 

care AND barriers AND Adult-

hood (18 yrs & older) AND inter-

vention 

70 3 2 1 

PubMed 141122 

social media OR social networks 

AND mental illness OR mental 

disorder OR mental health AND 

health promotion OR health care 

AND barriers AND opportunities 

50 2 2 1 

PubMed 141124 
Online treatment AND Adoles-

cents AND self help AND attitudes 
21 3 2 1 

PubMed 141124 

Young adults OR adolescents 

AND mental disorder AND online 

treatment AND attitudes 

79 5 2 1 

PubMed 141124 

Adolescents AND Mental health 

OR Mental disorder AND treat-

ment OR self help AND social 

media AND attitudes 

99 8 4 2 

PsycINFO 141124 

social media OR social networks 

OR youtube OR facebook AND 

mental disorder OR mental health 

OR mental illness AND Adulthood 

(18 yrs & older) AND Online 

treatment 

87 12 7 7 

 

Databearbetning och dataanalys 

Efter datainsamlingen bearbetades och analyserades varje artikel gemensamt. Utifrån Olsson & 

Sörensens granskningsmall (2011) analyserades artikelns vetenskapliga kvalitet. I bilaga 1 

redovisades en sammanställning av artiklarna som resultatdelen byggdes på. Artiklarnas författare, 

titel, syfte, metod/urval samt vetenskaplig kvalitet, vilken var uppdelad i tre nivåer redovisades. 

Mer än 80% innebar en hög vetenskaplig kvalitet. Mer än 70% innebar medelhög vetenskaplig 

kvalitet samt  mindre än 60% innebar låg vetenskaplig kvalitet. Därifrån sammanfattades 
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gemensamma teman och meningsbärande enheter plockades ut till resultatdelen.  

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som beaktades inom valt ämne var samhällsnyttoeffekten i form av 

applicerbarhet inom berörda grupper. Vi krävde inte att varje artikel innefattade en separat etik del i 

sin studie men eftersom vår målgrupp är en känslig grupp var prima facie principerna, sekretess, 

konfidentialitet, informationskrav och anonymitet prioriterade kategorier. För litteraturstudiens 

trovärdighet och överförbarhet skulle anses god hades som mål att inte inneha några egenintressen i 

hur arbetets resultat skulle framställas. Det var viktigt att därmed välja ett ämne som inte erbjöd 

privata vinstambitioner eftersom detta kunde uppmuntrat till fabricerandet av resultat. Av samma 

anledning var all insamlad fakta redovisad och många perspektiv representerades. Ett 

multidimensionellt och dynamiskt synsätt var av vikt för att erhålla en översiktlig beskrivning av 

kunskapsläget och de resultat som framkom under analysdelen. Objektivitet eftersträvades och 

genomsyrade förhållningssättet genomgående i arbetet. 

Resultat 

Lättillgängligt informationsverktyg 

Flertalet yrkeskunniga hävdade effektivitet i och med internets lättillgänglighet och möjlighet till 

snabb informationsspridning (Jain, Keller, Labrique, Levine & Pekosz, 2014). Onlinematerial 

ansågs ha förutsättningar att i tidigt skede uppmuntra patienter till hjälpsökande (Auret, Holloway 

& Sinclair, 2013). Social teknologi följdes för att få en bild av patientperspektivet och kunna svara 

på aktuella frågor. Att få information online var fördelaktigt över fysiska konferenser tack vare 

lättillgängligheten (Hochhalter, Laditkal, Price & Warren-Findlow, 2010). Också den allmänna 

uppfattningen pekade på en universal perception av internet som effektivt verktyg i spridningen av 

hälsofrämjande information. Till grund för detta låg faktum att informationens användningsområde 

ökade då den inte begränsades till auktoriteter utan målgruppen eftersökte också hälsoinformation 

via internet (Jain et al., 2014). Den underlättade åtkomsten av information och chansen till 

anonymitet gjorde internetförlagd hälsoinformation fördelaktig för sjukvården att använda i syfte att 

främja psykisk hälsa bland unga vuxna. Faktum var att den grupp som ansågs mest mottaglig för 

hälsofrämjande insatser via internet var ungdomar och unga vuxna. Detta på grund av att psykisk 

ohälsa ofta ansågs ha sin början i ungdomsåren (Jorm, Oh & Wright, 2009). Problematik kring 

bristande säkerhet på mobila enheter minskade då uppdaterade säkerhetssystem gjorde att 

möjligheten till anonymitet och konfidentialitet ökade. Forskarna började härav förutspå en markant 

ökad användning där en multidimensionell elektronisk metod förutsågs ha stor genomslagskraft. 
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Följden av en sådan förändring skulle påverka folkhälsan genom en ökad tillgång till en större 

målgrupp (Cobb & Poirer, 2014). 

Kostnadseffektivt informationsverktyg 

Studier visade på att onlinebaserade program hade förmåga att skapa parallell minskning av ångest, 

oro och depression. Psykisk ohälsa berodde oftast på en grundfaktor men hade flera symptom som 

resulterade i samsjuklighet. Denna iakttagelse antydde en kostnadseffektiv behandlingsmetod då 

angreppssättet som användes hade linjär positiv påverkan på flertalet symptom (Cuijpers, Smits & 

Van Straten, 2008). Dessa variabler tillsammans bidrog till insikten att internetförmedlad 

information och internetbaserade åtgärdsprogram var fördelaktiga framför traditionella 

behandlingsplaner (Jorm et al., 2009). Eftersom traditionell psykoterapi ofta inte gav fullgott 

resultat ansåg flera forskare och läkare att det borde finnas kompletterande behandling, förslagsvis 

genom internet (Griffin, Fitzpatrick, Rogers & Wykle, 2009). Grunden till detta förslag var att 

internets lättillgänglighet bidrog till minskade utgifter och skapade kostnadseffektiva insatser (Cobb 

& Poirer, 2014). Kostnads- och nyttoeffekten beräknades positiv tack vare ett holistiskt perspektiv, 

ökad empowerment samt ett proaktivt förhållningssätt hos deltagaren (Van de Belt, Berben, 

Engelen, Samsom, Scoonhoven & Teerenstra, 2013).  

Förbättrad kommunikation  

En viktig byggsten i ett tryggt välfärdssamhälle var nätverket som utgjordes av olika individer, 

grupper och institut. Internet var ett effektivt verktyg för att expandera detta nätverk (Van de Belt et 

al., 2013). Kravet för implementering av social teknologi inom ett grundläggande välfärdsinstitut 

som sjukvården var förbättrad kommunikationsmodell mellan yrkeskunniga och målgrupp 

(Hochhalter et al., 2010). Informationssättet förändrades och ledde till reformering av modellen. 

Denna gick från att vara av enkelriktad karaktär till mer dynamisk (Jain et al., 2014).  För att kunna 

bruka modellen krävdes verktyg som underlättade kommunikationen, exempel var datorer och 

mobiler (Cobb & Poirer, 2014). Internet som kompletterande behandling ansågs värdefull inom 

gruppen unga vuxna. De personer som ställde sig mest positiva till metoden var de som föredrog 

distans till läkare och andra deltagare (Jorm et al., 2009).  Kommunikation mellan yrkesgrupp och 

målgrupp var främst envägskommunikation från yrkesperson till deltagare. Tvåvägskommunikation 

blev alltmer framträdande då deltagare blev mer öppna för att diskutera sin hälsa med både läkare 

och andra deltagare (Hochhalter et al., 2010). Genom detta medicinska paradigmskifte förändrades 

synen på hälsa och hur hälsoinformation spreds inom en population. Revideringen tog sin form 

genom teknologisk utveckling och framstegen bidrog till att det skapades möjligheter till utbildning 

och spridning av hälsoinformation (Friede, Grabowski, Himmel, Koschack, Makedonski & Sudau, 

2014). Kunskapsklyftan mellan yrkesgrupp och målgrupp minskades till följd av att 
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hälsoinformationen kunde anpassas till båda grupper samtidigt (Hochhalter et al., 2010). Följden av 

att informationen blev dubbelriktad var att källorna som både kliniker och patienter eftersökte 

information inom inte längre skiljde sig åt. Sjukvårdspersonal angav internet som sitt förstahandsval 

för att söka hälsorelaterad forskning. De använde sig övervägande av evidensbaserade källor som 

forskningssidor och artiklar. Även nyhetsbrev användes frekvent för att hålla sig uppdaterad inom 

den senaste forskningen. Unga vuxna använde även de internet för att finna hälsoinformation i stor 

utsträckning (Hochhalter et al., 2010). Eftersom att internetbaserade hälsopromotiva insatser ansågs 

positivt betingade inom gruppen unga vuxna diskuterade forskare möjliga förbättringar av 

upplägget. Det ansågs vara värt arbetet att utveckla metoderna samt frambringa en mer vetenskaplig 

status på internet som informationskälla. Detta skulle leda till en högre inkorporering av 

nätbaserade självhjälpsprogram inom sjukvården (Eng, Gammon & Strand, 2014). Yrkeskåren inom 

hälso-och sjukvård höll sig från början mer kritisk men till följd av ett ökat klientanvändande blev 

kliniker mer positivt inställda till internetkällor och ökade därmed sin egen användning (Van de Belt 

et al., 2013). 

Sänker sjukvårdens trovärdighet 

Risker med att använda internet som informationsverktyg inkluderade den okontrollerade 

spridningen av skadlig information till följd av att plattformar på internet brukades som öppna 

källor (Friede et al., 2014). Vidare förekom problematik kring missbrukad medicinsk information på 

nätet som lett till stämningsansökan mot läkare. Även att kommunicera online med patienter blev 

problematiskt eftersom trovärdigheten i informationens ifrågasattes (Antheunis, Nieboer & Tates., 

2013). Detta i kombination med läkare som kostnadsfritt rådgivit patienter online bidrog till 

tveksamhet bland yrkeskunniga som ansåg sin yrkesintegritet hotad (Cobb & Poirer, 2014). Vidare 

fanns en utbredd uppfattning bland kliniker att diskussioner mellan personer utan adekvat kunskap 

kring hälsorelaterade ämnen skulle komma att skapas online. Det ansågs att dessa kunde influera 

och forma allmänhetens förhållningssätt till ämnet. Yrkesmässig involvering i denna arena var 

därför många emot eftersom att kanalen sågs som ovetenskaplig. En aktiv professionell inblandning 

skulle därmed inneburit sänkt trovärdighet (Jain et al., 2014). I relation till rädslan för minskat 

förtroende till sjukvården belystes att ju mindre specificerad målgrupp en insats hade, desto större 

svårigheter att vinna legitimitet bland kliniker. Likaså att utvärdera resultatet av insatsen. Forskarna 

och klinikerna tenderade att fokusera på målinriktad traditionell resultatutvärdering som minskning 

av symptom, deltagarens följsamhet samt programmets användarvänlighet, variabler som då var 

svåra att utvärdera (Eng et al., 2014). Yrkeskåren höll vetenskaplig trovärdighet högt och menade 

att överflödet av information på internet också bidrog till informationsbrus som minskade denna. 

Påföljden blev ett ökat deltagarbortfall på grund av svårigheter att få individen att delta i studier 

eftersom att övrig information distraherade (Cobb & Poirer, 2014). Att förhålla sig kritisk till 
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internetbaserad information som användare var essentiellt för att tillgodogöra sig information som 

var av vikt. Ett ifrågasättande krävde proaktivitet hos användaren vilket ett flertal upplevde 

problematiskt att bruka (Friede et al., 2014). 

Etiska dilemman 

I flera studier framgick meningsskillnader kring hur internet kunde användas för att främja 

målgruppens psykiska hälsa. De som ställde sig mot att använda internet på detta sätt menade att det 

var ett verktyg som kunde nå ut till och användas av många men inte alla. Det fanns till exempel 

problem med att få individer med låg självkänsla att använda sig att internetbaserade 

självhjälpsprogram då dessa personer tenderade att i lägre utsträckning använda sig av självhjälp. 

Alternativet var att blanda konventionella metoder med nya internetbaserade program och på så vis 

eliminera eller minska tidigare nämnda problematik (Brackend, Chena, Cunninghama, Eastwoodc, 

Marcusc, Rimasa, Swinsond, Walkerb & Westrac, 2014). Möjligheten fanns att skapa ett mer 

jämlikt förhållande mellan yrkeskunniga och mottagargrupp genom bättre förståelse av 

hälsoinformationen samt ökat deltagande. Detta var eftersträvansvärt men genererade flertalet etiska 

frågor. Det diskuterades kring etiska dilemman som uppstod i användandet av internet för 

hälsopromotion, främst riskerna med att bryta integritets och konfidentialitetkravet på grund av 

bristande säkerhetskryptering på sidorna (Van de Belt et al., 2013). Bristande säkerhet kring 

personlig information har varit ett hinder även i användande av mobila enheter (Cobb & Poirer, 

2014). Yrkeskåren inom sjukvården uttryckte oro över denna etiska problematik samt den legala 

skyldigheten i att tillhanda användarinformation och följderna av felaktig informationsspridning. 

Tveksamheten grundade sig i en motvilja att ansvara för onlinebaserad användarinformation samt 

spridd felinformation (Eng et al., 2014). Forskarna förhöll sig även kritiska till internet som 

hälsopromotivt informationsverktyg på grund av tveksamhet kring vilken roll social interaktion 

betyder för behandlingen. Utfallet blev osäkert då onlinebaserade metoder förändrade 

kommunikationsmodellen medan de grundläggande dragen i mänsklig kontakt var konstanta (Jain 

et al., 2014). 

Teknisk okunskap och ökad arbetsbörda 

Användandet av internet skiljde sig åt mellan målgrupp och yrkeskunniga. Unga vuxna använde sig 

av internet för att främja det sociala stödet medan yrkeskunniga för kontakt med kollegor. Det fanns 

okunskap bland äldre yrkeskunniga kring hur internet används och osäkerheten bidrog till ett 

motstånd till att inkorporera internet i sitt arbete (Antheunis et al., 2013). Gruppen som förhöll sig 

mest kritisk till internetbaserad information var dessa äldre yrkespersoner. Upplevelsen kring 

avsaknad av tillräcklig kunskap att kontrollera medierna tillsammans med tveksamhet till 

deltagarens reaktion mot föreslagen insats utgjorde grunden till oron (Jain et al., 2014). Den 
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konsultationsbaserade kulturen inom sjukvården utgjorde en barriär i attitydförändring till 

internetbaserade självhjälpsprogram. Denna kultur gjorde att det konservativa förhållningssättet 

bibehölls genom normer som var svåra att bryta (Auret et al., 2013). Detta trots att proaktivitet hos 

patienten uppfattades som effektivt. Motståndet grundades också i en farhåga att arbetsbördan 

skulle öka signifikant till följd av ett förhöjt kommunikationskrav (Eng et al., 2014). Eftersom det 

administrativa arbetet skulle öka vid användandet av internet befarades patientkontakten bli lidande 

på grund av tidsbrist (Jain et al., 2014). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Unga vuxna letar i allt större utsträckning hälsoinformation på internet (Jain et al., 2014; Hochhalter 

et al., 2010). Internet som kompletterande informationsverktyg ses som en värdefull resurs inom 

gruppen unga vuxna (Jorm et al., 2009).  Detta leder till att yrkeskunniga inom hälso- och sjukvård 

ökar sin egen användning och förändrar sättet de använder internet som informationsverktyg (Van 

de Belt et al., 2013). Detta tyder på en benägenhet att inom sjukvården att anpassa sig efter 

målgruppens behov. En del av målgruppen föredrar ett avstånd till sjukvården och andra deltagare. 

Detta kan exempelvis vara personer som lider av stigmatiserade åkommor, vilka är vanligt 

förekommande inom psykisk ohälsa (Burns, Collin & Webb, 2008). Deltagare blir via internet 

alltmer benägna att diskutera sin hälsa med både läkare och andra deltagare (Hochhalter et al., 

2010). Till följd av att gruppen unga vuxna, speciellt de som lider av psykisk ohälsa är positivt 

inställda till hälsopromotiva insatser via internet diskuteras det möjliga förbättringar av sjukvårdens 

kommunikation av information till målgruppen. Föreslaget är vidare inkorporering av internet i 

sjukvårdens arbete (Eng et al., 2014). Internets lättillgänglighet bidrar till minskade utgifter och 

därmed kostnadseffektiva insatser, vilka är grunden till ovanstående förslag (Cobb & Poirer, 2014). 

Ett holistiskt perspektiv tillsammans med ökad empowerment och proaktivt förhållningssätt hos 

deltagaren genererar en salutogent ansatt interaktion mellan yrkesgrupp och målgrupp (Van de Belt 

et al., 2013). Förenandet av patogent och salutogent perspektiv inom hälso- och sjukvård genererar 

ökad autonomi genom empowerment och KASAM. Forskning påvisar att dessa copingstrategier är 

mer effektiva än ett paternalistiskt förhållningssätt då den inre motivationen stärks och bidrar till att 

förändringarna blir bestående (Allen, Huang, Huang, Iezzoni & Leveille, 2008; Hochhalter et al., 

2010).  Det finns behov hos målgruppen gällande behandlande, preventiva och promotiva 

hälsoinsatser som inte sjukvården möter (Christensen & Griffiths, 2000; Kreps, 2010). Det är 

sjukvården som beslutar hur information ska utformas och genom vilken typ av kanal distributionen 

sker. Lite hänsyn tas till önskemål från personer som berörs av informationen (Bressi, DiFranco & 

Salze, 2006). Till följd av IT- revolutionen har internet blivit tillgängligt för en majoritet av den 
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västerländska populationen (Christensen & Griffiths, 2000). Tack vare det enorma 

informationsutbudet har hälsoinformation blivit öppet för utvärdering och kritik (Friede et al., 

2014). Fenomenet att ifrågasätta sjukvårdens råd och insatser har frambringat ett motstånd hos 

kliniker som förlorar en del av sin auktoritet. Enligt Kreps hälsokommunikationsmodell (Kreps, 

2010) är det yrkeskårens uppgift att anpassa sin information till tänkt målgrupp, både gällande 

innehåll samt kanalen genom vilken informationen levereras. Genom teknologins utveckling har 

dessa kanaler multiplicerats och ökat tillgängligheten (Jorm, Malhi & Morgan, 2013). Vården har 

inte tagit till sig dessa möjligheter utan förhåller sig till konservativa tillvägagångssätt (Allen et al., 

2008). Eftersom unga vuxna ser positivt på internet och dess möjligheter (Jain et al., 2014) borde 

enligt hälsokommunikationsmodellen (Kreps, 2010) sjukvården ha ett mer öppet synsätt på internet 

som informationsverktyg. Istället har en klyfta skapats mellan sjukvården och de personer som 

påverkas av den. Resultatet tyder på en ovilja hos yrkeskunniga att beblanda sig i allmänhetens 

diskussioner online. De anser att personer som saknar utbildning i ämnet influerar diskussionernas 

vetenskapliga kvalitet (Jain et al., 2014).  Istället för att ta avstånd från dessa diskussioner bör 

kliniker sprida relevant kunskap för att höja den vetenskapliga kvaliteten (Eng et al., 2014). Detta är 

speciellt viktigt eftersom patienter med psykisk ohälsa annars drabbas till följd av att kunskap inte 

når ut. Stigmat som omger psykisk ohälsa kvarstår och försvårar hjälpsökandet (Baker, Berger & 

Wagner, 2005). Att använda internet skulle vara fördelaktigt för personer som lider av 

stigmatiserade åkommor då det är ett diskret och tillgängligt verktyg (Burns, Collin & Webb, 2008). 

Patienter blir alltmer pålästa och engagerade i sin hälsa. Proaktivitet anses positivt av kliniker 

(Allen et al., 2008; Van de Belt et al., 2013). Trots detta verkar pålästa patienter utgöra en 

problematik. Kliniker tar frekvent upp svårigheter med inkorporerandet av internet i behandling, 

promotion och prevention. Dessa innefattar bristande sekretess, felinformation samt 

informationsöverflöd (Clayton & Fisher, 2012).  

 

Den egentliga orsaken är brist på kunskap till hur tekniken används tillsammans med 

normcentrerad, konservativ medicinkultur. Forskningen stödjer detta genom kvalitativa studier med 

aktiva inom sjukvården. Studierna resulterade i en kartläggning av attityderna till internet som 

informationsverktyg (Van de Belt et al., 2013). Dessa var positiva till sökning av forskningsresultat 

och kommunikation med kollegor men inte till patienter. Skälet till att internet anses vara ett 

värdefullt informationsverktyg för sjukvården men inte allmänheten är att kliniker bedömer att de 

med ett kritiskt förhållningssätt kan skilja riktig information från den felaktiga. De menar att 

patienter generellt inte besitter denna förmåga (Van de Belt et al., 2013). Vilken anledning har 

sjukvården att förhålla sig till sin målgrupp på detta sätt? Det är underligt hur ökad kunskap hos 

målgruppen anses problematiskt. Den minskade auktoriteten i form av den omnipotenta status som 
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sjukvården genom historien tillägnat sig reduceras visserligen. Dock så bör ingen institution ha 

absolut makt. Det finns en risk för stagnering av utvecklingen ifall konservativ medicinkultur tillåts 

kvarstå. Målgruppen har insett värdet av internet som hälsopromotivt informationsverktyg, nu 

återstår det att få de konservativa klinikerna (Auret et al., 2013) att släppa taget om sina bristfälliga 

metoder och välkomna teknologin till sin arbetsplats. Michael Specter (2009) förklarar hur 

västvärlden avvisar vetenskapligt bevisade teorier i favör för sådant som är bekvämare att anamma 

och författarna avslutar med ett citat från honom: ”Be sceptical, ask questions, demand proof. 

Demand evidence. Don't take anything for granted. But here's the thing: When you get proof, you 

need to accept the proof. And we're not that good at doing that.”  

Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie eftersom syftet var att kartlägga fördelar samt 

nackdelar med inkorporering av internet som ett hälsopromotivt informationsverktyg. 

Litteraturstudie ansågs vara den typ av studie som också gav oss chans att få en global och 

övergripande kunskapsbild av ämnet. Författarna ville göra resultatet generaliserbart vilket inte 

hade varit möjligt med en kvalitativ studie. En kvantitativ studie hade blivit för omfattande i 

förhållande till syftet och tidsramen för arbetet. Eftersom att psykisk hälsa kan vara ett känsligt 

ämne att diskutera fanns det etisk problematik i att genomföra empirisk studie. Också risken för 

systematiska fel blev av samma anledning överhängande. Därför var litteraturstudie den bäst 

lämpade metoden att använda.  

Valet av ämne samt syfte innefattade vissa svårigheter. På grund av att internet som vetenskapligt 

informationsverktyg var ett nytt fenomen var forskningen inom området bristfällig. Därför blev det 

komplicerat att finna tjänlig forskning. Den var antingen bristfällig i sin evidensbasering eller 

omfattning. För att säkerställa att de sökord som användes gav relevanta träffar användes 

inklusionskriterier. Internet och psykisk ohälsa innefattades eftersom dessa utgjorde stora delar av 

arbetets syfte. Inkluderades gjorde målgruppen unga vuxna av båda kön i sökningen eftersom att 

psykisk ohälsa var ett problem som inte begränsas till ett av könen. Utvecklingsexpansionen av 

densamma går också hastigt i båda grupper. Sökningen begränsades genom exkludering av vissa 

faktorer. Författarna avgränsade till exempel till studier som ej var äldre än 10 år. Eftersom att 

framfarten av den teknologiska utvecklingen var explosionsartad hände under ett decennium 

mycket. Författarna hade kunnat inkludera äldre studier för att få ett mer historiskt perspektiv men 

eftersom att ämnet var nytt kändes det inte aktuellt. Då det ej sattes avgränsningar för studiernas 

ursprungsland kunde artiklarnas geografiska spridning ej kontrolleras, vilket var både positivt och 

negativt. Genom analys av artiklarnas geografiska spridning vilken avgränsades till västvärlden 

kunde författarna forma hypotesen att psykisk ohälsa främst var ett västerländskt problem. Av denna 
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anledning var forskningen övervägande gjord i industriländer. Detta var en intressant iakttagelse, 

dock hörde den ej till syftet. Det hade kunnat vara av intresse att jämföra dessa studier med studier 

gjorde i utvecklingsländer för att se skillnad i förhållande och forskningsutbud eftersom författarna 

ämnade skapa en global översikt. 

Datainsamlingen genomfördes i två databaser; PubMed och PsycINFO. PubMed var 

rekommenderad hälsorelaterad databas vilket passade till syftet. PsycINFO ansågs komplettera 

PubMed väl då valt ämne berörde den psykiska hälsan. För att få ett optimalt resultat togs hjälp av 

en bibliotekarie som var välbekant med den systematiska artikelsökningen. Författarna valde detta 

tillvägagångssätt för att stärka trovärdigheten i resultatet. I största utsträckning användes MeSH 

eller Tesaurus-termer men även fritextord förekom. Dessa valdes utifrån frågeställningarna. 

Sökorden anpassades till vilken databas som användes eftersom databaserna använde sig av olika 

synonymer. Detta försvårade valet något och författarna fann en risk i omfattningen av sökord 

bestående av en bristande struktur i sökningen. När fler sökord användes ökade 

kombinationsmöjligheterna vilket försvårade struktureringen. Genom att ta bort ord som i efterhand 

värderades som överflödiga, till exempel cognitive behavior therapy, method, Facebook och 

Youtube, kunde struktureringen underlättats. En förbättring av resultatsökningen hade kunnat ske 

genom att byta ut dessa överflödiga sökord till mer relevanta. En svårighet var att den psykiska 

hälsan i många fall kopplades till andra svårare åkommor eller andra beteenden som ej var relevanta 

för syftet. Problematiken blev att finna en balans mellan avgränsningarna. Tidsramen för 

resultatsökningen sattes till fyra dagar men det behövdes endast tre dagar vilket indikerade att 

författarna satt upp en rimlig tidsgräns. Sökningen resulterade i ett överflöd av relevanta artiklar 

vilket gjorde att författarna bedömde de som ansågs ha bäst kvalitet och relevans. Detta bidrog till 

ett mer kritiskt förhållningssätt. Risken med tillvägagångssättet var att det blev en subjektiv 

tolkning baserade på forskarnas bristfälliga erfarenheter. Resultatet hade blivit annorlunda om en 

mer erfaren forskare hade utfört studien. Det förekom enstaka artikel med lägre vetenskaplig 

kvalitet utifrån granskningen. Dessa artiklar användes ändå till resultatet vilket reducerar 

trovärdigheten i studien. Författarna försvarar beslutet med att det var brist i formalia i artiklarna 

som drog ner kvaliteten medan innehållet fortfarande var relevant och av hög vetenskaplig kvalitet.  

Konklusion/ Implikation 

Resultatet pekade på att den största fördelen med användande av internet var kostnadseffektiva 

insatser samt lättheten i anpassning och publicering av information mot både yrkespersoner och 

målgrupp. Nämnd enkelhet var också nackdelen med internet som informationsverktyg på grund av 

bristande informationsgranskning tillsammans med otillräcklig säkerhet kring personuppgifter. 

Attityderna till internet som informationsverktyg skiljde sig markant åt mellan yrkesutövare inom 
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hälsa och sjukvård och de individer som berördes av deras arbete. Inom yrkeskåren existerade 

internetkritisk kultur medan det i målgruppen återfanns övervägande positiva attityder till 

internetbaserad information. Det rådde övergripande konsensus bland forskarna vars studier 

användes i resultatdelen om att det behövdes mer evidensbaserad forskning på området. I 

förhållande till uppsatsens syfte uppdagades en kunskapslucka i jämförandet av fördelar respektive 

nackdelar i att använda Internet som hälsopromotivt informationsverktyg för att motverka psykisk 

ohälsa bland unga vuxna. Författarna uppmuntrar till ytterligare forskning på området, gärna 

utförliga kohortstudier eftersom det råder brist på sådana.
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                Bilaga 1 

Resultatartiklar- granskning mall 

I bilaga 2 redovisas en sammanställning av artiklarna som resultatdelen bygger på. Artikelns 

författare, titel, syfte, metod/urval samt vetenskaplig kvalitet vilken är uppdelad i tre nivåer som 

redovisas >80% innebär en hög vetenskaplig kvalitet. >70% innebär medelhög vetenskaplig kvalitet 

samt <60% innebär låg vetenskaplig kvalitet. Därifrån sammanfattades gemensamma teman och 

meningsbärande enheter plockades ut till resultatdelen. 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skap-

lig 

Kvali-

tet 

Friede, T. 

Grabowski, 

J. Himmel, 

W. 

Koschack, 

J. Make-

donski, P. 

Sudau, F. 

 

Sources of 

information 

and behavioral 

patterns in 

online health 

forums: obser-

vational study. 

 

Vilka källor som 

användes i hälsorela-

terade forum. Vilka 

roller och beteenden 

som forumanvändare 

hade för att dela och 

sprida information-

en. 

Observationsstudie 

som använde sig av ett 

online forum om MS 

som databas. Analysera 

debatten om det senaste 

inom ämnet. 

Majoriteten av informat-

ionen var inte baserad på 

vetenskapliga resultat 

men från olika källor 

inom sociala medier.  

Dessa källor ansågs inne-

hålla mestadels åsikter 

och personliga erfaren-

heter. Individer med star-

kare roller hade en större 

påverkan på riktningen av 

diskussionerna i forumet. 

>80% 

Eng, L.S. 

Gammon, 

D. Strand, 

M.  

 

Service users’ 

perspectives in 

the design of 

an online tool 

for assisted 

self-help in 

mental health: 

a case study of 

Syftet är att skapa en 

plattform online för 

att kunna stötta indi-

vider som är i behov 

av hjälp att få en 

större bild och kon-

troll men även ha 

upprätthållande av 

Arbetade med olika 

hälsoinstanser för att 

kunna utveckla platt-

formen. Även utvalda 

användare inkluderades 

för att arbeta med. 

Att inkludera användare i 

utvecklingen av ett pro-

gram gjorde att dessa 

hade lättare att fullfölja 

de återstående stegen i 

processen och forskning-

en om interventionen.  

Även om detta kan ses 

<60% 



 
 

implications. sociala relationer. som tidskrävande och 

mindre meriterande för 

forskare är det viktigt för 

att öka chansen till att 

skapa ett lyckat indivi-

danpassat program. 

Burns, J. 

Collin, P. 

Webb, M. 

Providing 

online support 

for young peo-

ple with men-

tal health diffi-

culties: Chal-

lenges and 

opportunities 

explored 

Beskriver utveckl-

ingen av ett online 

forum som syftar till 

att mildra effekterna 

av de risker och 

maximera fördelarna 

med att använda en 

online-miljö för att 

ge stöd till ungdo-

mar. 

Är utvecklad i samråd 

med och främjad av 

ungdomar 16-25 år. 

 

 

 

 

 

 

 

Forumet skulle kunna 

användas av mental hälsa 

vid sidan av traditionell 

rådgivning för att för-

bättra kommunikationen 

och öka behandlingen. 

Det kunde även användas 

som komplement till 

vårdcentraler i exempel-

vis skolhälsovården och 

hos kuratorer. 

<60% 

Jain, K.M. 

Keller, B. 

Labrique, 

A. Levine, 

O.  Pekosz, 

A 

Mind the Gap: 

Social edia 

Engagement 

by Public 

Health Re-

searchers 

Var att utvärdera i 

vilken utsträckning 

folkhälsovetare är 

engagerad inom 

social media. 

 

 

 

Skapade en enkät som 

personal inom den 

folkhälsovetenskapliga 

fakulteten ombeds att 

svara på. 

En liten del av de yrkes-

kunniga var engagerade 

inom detta område. An-

tingen på grund av en 

ovilja i engagemang eller 

aktivt vara emot profess-

ionell involvering. Social 

media ansågs vara mer 

användbar för spridning 

av information än forsk-

ning inom 

80% 

Van de 

Belt, T.H. 

Berben, S. 

AA. Enge-

len, L. Sam-

som, M. 

Scoonho-

Internet and 

Social Media 

For Health-

Related infor-

mation and 

Communica-

tion in Health 

Att undersöka vad 

den allmänna be-

folkningen i Neder-

länderna föredrog att 

ha internet och social 

media inom sjukvår-

den. 

En enkät utdelades via 

ett populärt socialt nät-

verk. 

 

 

 

 

Internet är den mest före-

kommande källa för häl-

soinformation bland be-

folkningen. Sjukvården 

bör undersöka nya vägar 

för att kommunicera med 

användare. 

>80% 



 
 

ven, L. Te-

erenstra, S. 

Care: Prefer-

ences of the 

Dutch General 

Population 

  

 

 

 

Cobb, N.K. 

Poirer, J. 

Effectiveness 

of a Multi-

modal Online 

Well-Being 

Intervention : 

A Randomized 

Controlled 

Trial 

Att utvärdera effek-

tiviteten av en hälso-

relaterad intervent-

ion som en del i en 

pågående program-

utveckling. 

En multidimensionell 

intervention där delta-

gare fick dagligen för-

slag på mindre prak-

tiska uppgifter som de 

kunde utföra i varda-

gen. Ett nyhetsbrev 

skapades för att kunna 

sammanställa veckan 

över genomförda upp-

gifter. 

Interventionen visade sig 

vara effektivare än sociala 

nätverk att förbättra kon-

trollen över användarens 

välmående. Ett högre 

deltagande och ökade 

nivåer av social interakt-

ion var kopplat till större 

förbättringar i välmåen-

det. 

>80% 

Griffin, 

M.Q. Fitz-

patrick, J.J. 

Rogers, 

V.L. Wykle, 

M.L.  

Internet versus 

Face-to-Face 

Thera-

py:emotional 

Self-

Disclosure 

Issues for 

Young Adults 

Att jämföra skillna-

der i hur unga vuxna 

väljer att kommuni-

cera sina känslor 

antingen via internet 

eller via fysiska mö-

ten. 

 

 

Studien var förlagd 

online och använde sig 

till unga vuxna mellan 

21-30 år. 

 

 

 

 

 

 

Fann att internetanvän-

darna föredrog fysiska 

möten. Dessa användare 

sågs sig mer villiga att 

öppna sina känslor för 

yrkeskunniga i fysiska 

möten. Målgruppen ut-

tryckte att både Internet 

och fysiska möten var 

båda goda alternativ till 

individuell terapi som 

lämpar sig till den här 

målgruppen. 

>80% 

Jorm, A. 

Oh, E. 

Wright, A. 

Perceived 

helpfulness of 

websites for 

mental health 

information. 

Jämförde vad ung-

domar föredrog som 

hjälp. Antingen ge-

nom självhjälps-

böcker på Internet 

eller fysiska möten 

med rådgivning. 

Genomfördes en tele-

fonintervju i åldrarna 

12-25. 

Majoritet av ungdomarna 

var öppen för idén om att 

ha tillgång till hälsoin-

formation via Internet. 

Speciellt för åkommor 

som ofta är uppfattade 

som beteende problem. 

>70% 



 
 

Dessa trodde även på 

självhjälp i allmänhet. 

Cuijpers, P. 

Smits, N. 

Van Straten, 

A. 

Effectiveness 

of a Web-

Based Self-

Help Interven-

tion for Symp-

toms of De-

pression, Anx-

iety, and 

Stress: Ran-

domized Con-

trolled Trial. 

Var att undersöka 

hur effektivt en in-

ternetbaserad allmän 

behandlingsmetod 

var för deltagare 

med depression, 

ångest och arbetsre-

laterad stress. 

 

 

 

Utveckla en självutvär-

derandeterapi metod 

för olika sorts psykiska 

åkommor. 

 

Visade på signifikanta 

effekter på de med de-

pression och ångest. 

Dessa effekter var ännu 

mer uttalad bland delta-

gare med svårare åkom-

mor och för dem som 

fullföljde metoden. Effek-

terna på den arbetsrelate-

rade stressen var mindre 

tydliga. 

>80% 

Hochhalter, 

A. Laditkal, 

Price, A. 

Warren-

Findlow, J. 

Primary care 

providers' 

sources and 

preferences for 

cognitive 

health infor-

mation in the 

United States. 

Var att undersöka 

vilka kognitiva häl-

soinformationskällor 

som föredrogs bland 

läkare. Även på vil-

ket sätt de ansåg 

kunna sprida in-

formationen på bästa 

sätt 

 

Fokusgrupper och in-

tervjuer med läkare 

inom primärvården. 

 

 

 

 

 

Läkare som sprider an-

tingen kognitiv hälsoin-

formation eller allmän 

information bör överväga 

att använda sig av olika 

kanaler, samarbeta med 

medicinska organisationer 

och rikta kommunikat-

ionen till både läkare och 

befolkningen. 

>70% 

Auret, K. 

Holloway, 

K. Sinclair, 

C. 

Online Mental 

Health Re-

sources in Ru-

ral Australia: 

Clinician Per-

ceptions of 

Acceptability.  

Undersöka vad lä-

kare som arbetar på 

landsbygden anser 

om hälsoinformation 

relaterad till den 

mentala hälsan som 

är förlagd till Inter-

net och deras attity-

der till att föra vidare 

patienter till denna 

typ av källa. 

Kvalitativ studie där 

läkare på landsbygden 

intervjuades.  

 

Dessa forskare föredrog 

ett mer konservativt syn-

sätt med ett traditionellt 

konsultationsbaserat till-

vägagångssätt. Läkarnas 

syn överensstämmer ej 

med patienternas.    

 

 

 

 

>70% 

Antheunis, Patients’ and Att undersöka pati- Genomförde en webb- Visade på att patienter >80% 



 
 

M.L. 

Nieboer, 

T.E. Tates, 

K. 

 

health profes-

sionals’ use of 

social media in 

health care: 

Motives, barri-

ers and expec-

tations  

enters och läkares 

motiv till och an-

vändning av sociala 

medier för hälsorela-

terade orsaker. Vilka 

barriärer och för-

väntningar som 

fanns för hur hälso-

relaterade sociala 

medier användes.   

undersökning bland 

patienter och sjuk-

vårdspersonal.   

 

använde sociala medier 

för att finna kunskap, 

utbyte av råd och socialt 

stöd. Medan läkare an-

vände sociala medier för 

att kommunicera med 

kollegor. Hinder för an-

vändningen av sociala 

medier bland patienterna 

var av privata skäl och 

otillförlitlighet i informat-

ionen. Läkare ansåg bar-

riärerna var ineffektivitet 

och brist på kompetens av 

teknologin.   

Brackend, 

K. Chena, 

Y. Cun-

ninghama, 

C. East-

woodc, J. 

Marcusc, 

M. Rimasa, 

H. Swin-

sond, R. 

Walkerb, J. 

Westrac, H  

Modeling 

mental health 

information 

preferences 

during the ear-

ly years: a dis-

crete choice 

conjoint exper-

iment. 

vilka strategier det 

fanns för att infor-

mera unga vuxna om 

oro och depression. 

kvalitativ enkätunder-

sökning bland unga 

vuxna.  

 

föreslog ett behov av 

olika alternativ, från aktiv 

självhjälp till passiv in-

formation levererat ge-

nom både äldre tradition-

ella och nyare mediekana-

ler.   

>80% 
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