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Sammanfattning 

Inom ramen för Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens pågående arbete med fokus 

på att ta fram underlag för en ny nationell strategi inom psykisk hälsa och 

suicidprevention, fick Lumell Associates i uppdrag att kartlägga och analysera hur andra 

länder och internationella organisationer valt att lägga upp sina motsvarande strategier. 

Det övergripande syftet med uppdraget var att identifiera relevanta lärdomar inför det 

fortsatta arbetet med att formulera den svenska strategin. I sammanfattningen redovisas 

det huvudsakliga analysresultatet. För information om genomförandet hänvisas till 

rapportens metodavsnitt. Lumell Associates svarar för de genomförda analyserna och 

rapportens resultat. Myndigheterna som gav Lumell Associates uppdraget avgör hur 

resultatet eventuellt kan komma till användning i det fortsatta arbetet med att ta fram 

underlag inför en kommande nationell strategi.  

Analyserna utgick från fyra huvudsakliga dimensioner: 1) Struktur och fokus; 2) 

processer; 3) innehåll och 4) resultat. Baserat på de samlade analyserna, vilka grundade 

sig på totalt elva styrdokument (strategier eller handlingsplaner) från nio länder och två 

organisationer, identifierades ett antal centrala lärdomar. Tanken är att dessa lärdomar, 

vilka sorteras inom respektive analysdimension, ska kunna användas som ett stöd i det 

fortsatta arbetet. 

Lärdomar inom dimensionen struktur och fokus 

Styrdokumentets roll i den rådande styrningskontexten behöver vara genomtänkt  

Styrning eller styrsignaler kan ske eller utformas på olika sätt. En vanlig uppdelning är 

mellan mer tvingande styrning, såsom lagstiftning eller föreskrifter, och mer frivillig 

styrning, till exempel stödjande eller kunskapshöjande insatser. Ett styrdokument kan 

omfatta olika styrsignaler som är mer tvingande eller mer stödjande, och i detta 

sammanhang spelar den rådande kontexten roll. Exempelvis så verkar styrdokumentet 

påverkas av avsändarens mandat och hur det aktuella landets styrkedja är utformad. I 

exempelvis Australien, som kännetecknas av ett federalt och decentraliserat system, har 

styrdokumentet godkänts av ett mellanstatligt organ där samtliga regeringar på olika 

nivåer är representerade. På så sätt kan dokumentet, som inte är tvingande, sägas utgöra 

ett mer kraftfullt åtagande än om den federala regeringen varit ensam avsändare. I 

Kanada, som också är en federation, är det istället en ideell organisation – 

Kommissionen för psykisk hälsa – vilken är tillsatt av den federala regeringen, som tagit 

fram och lanserat styrdokumentet. Kommissionens uppdrag är att fungera som en 

katalysator och ett stöd inom området, och de har inget formellt styrande mandat. Mot 

denna bakgrund definieras det kanadensiska styrdokumentet primärt som stödjande. 

Sammanfattningsvis behöver styrdokumentets roll i den rådande kontexten i allmänhet 

klargöras.  

En tydlig styrflora är önskvärt 

Analyserna talar för att det är önskvärt att upprätta en tydlig styrflora inom det aktuella 

området. En medveten och genomtänkt strategi för styrningen av området som helhet, 

kan vara värdefull på olika sätt. Det kan exempelvis vara viktigt att säkerställa att olika 

styrdokument som berör det aktuella området har ett tydligt syfte i relation till varandra. 
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I några undersökta länder verkar det som att styrningen, genom olika dokument, bygger 

på en relativt strategisk ansats. I till exempel Finland ersätter den relativt nya strategin 

den tidigare planen för mentalvårds- och missbruksarbetet. Den nya strategin inkluderar 

även en separat nationell handlingsplan för suicidprevention. Genom denna ansats tar 

den nya strategin ett tydligare helhetsgrepp om området, och tanken är att 

styrdokumentet ska ligga fast och sträcka sig över flera mandatperioder. Strategin kan 

därmed sägas utgöra en bred grund för det nationella arbetet inom psykisk hälsa och 

suicidprevention.  

En begriplig struktur är viktig för förståelsen 

Ett styrdokument med tydlig och logisk struktur ökar förståelsen av det. Detta kan antas 

underlätta för mottagaren eftersom det gör det enklare att förstå hur dokumentets olika 

beståndsdelar hänger samman, samt vad som motiverar de prioriteringar som redovisas. 

Styrdokumentets struktur kan påverkas av om det är en mer övergripande strategi, en 

mer konkret handlingsplan eller en kombination av dessa. Av de undersökta 

dokumenten kan de allra flesta betecknas som både en övergripande strategi med mer 

operativa inslag såsom förslag på aktiviteter. I några fall är dokumenten mer renodlade 

strategier och i andra fall mer utpräglade handlingsplaner. Vissa undersökta 

styrdokument har en tydlig struktur, medan andra är mer otydliga. Skottlands strategi 

för psykisk hälsa är exempelvis relativt kortfattad, men dess struktur uppfattas samtidigt 

som oklar. Detta mot bakgrund av att varje avsnitt innehåller många olika delar och 

omfattande fakta. Delarna består dessutom av flera olika nivåer vilket försvårar såväl 

överblick som förståelse.  

En tydlig målhierarki med tydliga mål kan med fördel ligga till grund för dokumentet 

Visioner och mål i styrdokument är generellt vagt formulerade, och dessa behöver 

sorteras, brytas ner och operationaliseras. Alltför många olika och breda 

målformuleringar kan leda till målkonflikter. Målformuleringar kan också formuleras på 

ett mer eller mindre tydligt sätt, och för att de ska vara möjliga att följa upp behöver de 

beskriva en önskvärd förändring. Bland de undersökta styrdokumenten kan vissa 

målhierarkier beskrivas som komplexa och svåröverskådliga. Exempelvis bygger 

Kanadas strategi på en omfattande målhierarki som är svår att överblicka. Den hänvisar 

till övergripande vision och mål. Den innehåller sex övergripande strategiska 

inriktningar, totalt 26 prioriteringar och över 100 föreslagna aktiviteter. I vissa 

styrdokument, exempelvis Englands, ses goda exempel på relativt tydliga och avgränsade 

målformuleringar som även beskriver ett önskvärt förändrat tillstånd.  

Det är önskvärt att klargöra vem som är avsändare respektive mottagare 

Vem som är styrdokumentets avsändare respektive huvudsakliga mottagare, kan 

påverkas av och framgå både direkt och indirekt utifrån styrdokumentets syfte eller 

innehåll. Styrdokumenten kan ha olika syften, exempelvis att styra och påverka olika 

samhällsaktörer, att informera om pågående satsningar eller att konsolidera ett brett 

politikområde. Analyserna bekräftar bilden av att det, oavsett syfte, är viktigt att klargöra 

vem som är avsändare respektive mottagare. Det är i regel möjligt att utläsa av 

styrdokumenten vilken aktör som är den huvudsakliga avsändaren. Däremot är det inte 

alltid klarlagt vem eller vilka instanser styrdokumentet vänder sig till, och tolkning krävs. 
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Flera undersökta dokument riktar sig både direkt och indirekt till olika offentliga aktörer 

såsom myndigheter, regioner och kommuner (eller motsvarande). Många vänder sig på 

samma gång även till den ideella sektorn eller allmänheten. Ansatsen indikerar att 

styrdokumenten har flera parallella syften – något som sannolikt hade klargjorts om 

tilltänkt mottagare specificerats tydligare.  

Tidsperspektivet bör väljas med omsorg 

Tidsramen för styrdokumentet påverkar förutsättningarna för utvecklingen av initiativ 

inom området, och därför är det en viktig aspekt att beakta. Styrdokument kan sträcka 

sig över olika tidsperioder, och mer långsiktiga strategier kan kompletteras med mer 

kortsiktiga. De flesta undersökta styrdokument har en tidshorisont på mellan fem och 

tio år. Några länder, exempelvis Australien och Nya Zeeland, har upprättat olika 

styrdokument för området med olika tidsramar. I vissa fall motiveras den valda 

tidsperioden utifrån att den tillåter etablering, implementering och uppföljning av olika 

initiativ som omfattas av styrdokumentet.  

Lärdomar inom dimensionen process 

En nulägesanalys bör genomföras inför framtagande av styrdokumentet 

En nulägesanalys kan med fördel göras för att styrdokumentet ska baseras på en aktuell 

och faktabaserad bild av rådande utmaningar och behov. Nulägesanalyser kan bidra till 

både ett fokuserat och ett angeläget innehåll. De allra flesta styrdokument verkar baseras 

på någon form av analys kring det rådande läget. I vissa fall framgår detta emellertid mer 

indirekt, exempelvis genom att man i dokumentet hänvisar till statistik eller aktuella 

fakta. I några styrdokument, såsom Australiens och Finlands, framgår det tydligt att en 

nulägesanalys har genomförts. Australiens handlingsplan baseras på en nationell 

utvärdering av program och tjänster inom området psykisk hälsa. En central slutsats från 

denna var att systemet var alltför fragmenterat och komplext, och slutsatsen ligger bland 

annat till grund för prioriteringsområden i den undersökta handlingsplanen.  

En bred involvering kan ha betydelse för samsyn och förankring 

Att inkludera olika berörda intressenter vid utveckling av styrdokumentet kan i 

allmänhet fylla en central funktion. En inkluderande förankringsprocess kan bland 

annat bidra till att säkerställa samsyn kring prioriteringar och ambitioner. I flera av de 

undersökta fallen ligger relativt omfattande konsultationsprocesser till grund för 

styrdokumentets innehåll. I vissa länder, såsom Skottland och Finland, har tankar och 

synpunkter från bland annat profession och allmänhet inhämtats. Av flera anledningar 

kan det även vara värdefullt att inhämta synpunkter, tankar och erfarenheter från 

målgrupper och individer som berörs av styrdokumentet. Denna typ av inkludering kan 

exempelvis bidra till att stärka styrdokumentets legitimitet. Vissa länder, exempelvis 

Kanada, utmärker sig kring hur man inhämtat synpunkter från berörda målgrupper inför 

framtagande av  

styrdokument. Man har etablerat ambitiösa och innovativa konsultations- 

processer, exempelvis genom digitala avstämningar och referenspaneler – processer som  

med fördel kan fungera som en källa till inspiration. 
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Det behöver framgå hur dokumentet är tänkt att implementeras  

För att styrdokumentets innehåll ska kunna omsättas, behövs i regel någon form av 

beskrivningar kring hur arbetet är tänkt att genomföras, samt vilken eller vilka aktörer 

aktör som har det huvudsakliga ansvaret. Beroende på styrdokumentets syfte och 

avsedda mottagare, kan i vissa fall mer tydliga övergripande beskrivningar vara att 

föredra. 

Genomförandet beskrivs på olika sätt i de undersökta dokumenten. Ibland är 

beskrivningen mer tydlig och konkret. Exempelvis har en separat implementeringsplan 

tagits fram inom ramen för Australiens undersökta styrdokument. Denna redovisar 

bland annat ansvarsfördelning mellan olika aktörer och nivåer, samt relevanta 

tidpunkter för genomförandet av olika aktiviteter. Detta bidrar till att tydliggöra bilden 

av hur styrdokumentets innehåll är tänkt att förverkligas.  

Lärdomar inom dimensionen innehåll 

Förståelsen för prioriteringarna ökar sannolikt om de utgår från analys om rådande 

utmaningar och behov 

Att grunda styrdokumentets innehåll på en analys av rådande läge, det vill säga aktuella 

utmaningar och behov, är viktigt för förståelsen av styrdokumentets innehåll. Denna typ 

av analys kan även bidra till ett mer fokuserat och relevant innehåll. Detta kan sägas vara 

särskilt angeläget inom ett så brett område som psykisk hälsa och suicidprevention. I 

några fall är det tydligt att styrdokumentets innehåll baseras på denna typ av 

nulägesanalys, exempelvis för Australien och Finland. Ansatsen bidrar till att tydliggöra 

vad som motiverar valda prioriteringar.  

Styrdokumentet bör inte innehålla en bruttolista av allt som är viktigt 

Omfattande sammanställningar av frågor, områden och aspekter som i allmänhet ses 

som viktiga i styrdokumenten, kan göra det svårt för mottagaren att få en tydlig bild av 

prioriteringar. Några undersökta styrdokument, exempelvis Kanadas och Englands, är 

mycket omfattande och innehåller en lång rad olika mål, prioriteringar eller 

viljeriktningar. Englands nationella strategi inkluderar i vissa fall upprepningar kring 

relativt allmänna beskrivningar av viljeriktningar eller ideologiska konstateranden – 

beskrivningar som inte alltid kan uppfattas ha någon tydlig koppling till listade 

aktiviteter. En tänkbar risk med denna ansats är att den bidrar till svårigheter att bedöma 

vad som är mest prioriterat.  

De undersökta styrdokumenten har överlag ett mycket brett fokus, vilket ligger i linje 

med att psykisk hälsa och suicidprevention är områden som berör hela samhället. Det 

nämns ofta uttryckligen att styrdokumentet har ett tvärsektoriellt perspektiv. I några fall 

anlägger strategin en bred ansats, men som sedan inte tydligt syns i redovisade 

aktiviteter. Några centrala teman och perspektiv återkommer samtidigt i de flesta 

undersökta styrdokumenten, exempelvis vikten av tidiga insatser samt fokus på minskad 

stigmatisering. Detta är ett tecken på att liknande slutsatser från gjorda analyser ligger 

till grund för styrdokumentens innehållsmässiga fokus. Dokumenten inkluderar 

generellt en lång rad olika risk- och målgrupper, och vissa grupper lyfts fram i flera 

strategier eller handlingsplaner, exempelvis barn och unga samt HBTQ-personer. I vissa 
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fall lyfts olika risk- och målgrupper fram inledningsvis, men som sedan inte tydligt 

omfattas av föreslagna aktiviteter.  

Styrdokumentet kan avgränsas utifrån mottagarnas roller och mandat 

Vissa styrdokument verkar ha flera olika syften och vänder sig till olika aktörer parallellt. 

Det kan vara fruktbart att utforma och anpassa innehållet samt kommunikationen kring 

styrdokumentet utifrån de tilltänkta mottagarnas roller och mandat. Om 

styrdokumentet exempelvis vänder sig till landets invånare, kan dokumentet ta hänsyn 

till detta. Om det istället vänder sig till aktörer som avsändaren har befogenhet att styra, 

kan dokumentet anpassas utifrån detta. Det finns exempel på styrdokument som vänder 

sig till flera olika målgrupper samtidigt, och det är inte genomgående tydligt hur 

dokumentet tar hänsyn till detta. 

Rimliga anspråk på vad styrdokumentet ska åstadkomma inom ramen för 

strategiperioden kan göras 

Det kan vara nödvändigt att formulera rimliga ambitionsnivåer kring vad 

styrdokumentet är tänkt att åstadkomma under den valda perioden. Om exempelvis 

målsättningarna är alltför omfattande och ambitiösa kan de även vara svåra att leva upp 

till. I vissa undersökta styrdokument framgår det uttryckligen att valda aktiviteter inte 

syftar till att hantera samtliga rådande utmaningar under den aktuella perioden, utan att 

de snarare ska lägga grunden för ett mer långsiktigt arbete.  

Lärdomar inom dimensionen resultat 

Styrdokumentet behöver utformas så att det blir uppföljningsbart 

En tydlig koppling mellan övergripande mål, delmål, prioriteringar och aktiviteter 

behövs för att dokumentet ska vara möjligt att följa upp. Om det inte finns fog för att en 

viss aktivitet bidrar till att uppfylla ett visst mål, blir det svårt att följa upp utfall och 

genomföra måluppfyllelseanalyser. Det är överlag svårt att isolera och följa upp 

effekterna av ett enskilt styrdokument. Samtidigt kan en strukturerad målhierarki med 

tydliga mål med koppling till åtgärder skapa förutsättningar för resultatstyrning och 

uppföljning. Vissa undersökta länder, såsom Skottland och Australien, har etablerat 

rutiner och processer för regelbunden uppföljning – något som sannolikt är en central 

förutsättning för att ändamålsenlig uppföljning ska kunna ske. 

Indikatorer är en operationalisering av målformuleringar och prioriteringar, och de kan 

användas för uppföljning av uppnådda utfall. Indikatorer kan dessutom bidra till att 

klargöra avsändarens viljeriktning och därigenom komplettera målformuleringar eller 

prioriteringar. Inom ramen för de flesta undersökta dokument har man utvecklat, eller 

påbörjat ett arbete kring utvecklingen, av relevanta indikatorer. Det är emellertid svårt 

att dra slutsatser kring de undersökta styrdokumentens uppnådda resultat. 

Uppföljningar som identifierats verkar framför allt fokusera på 

implementeringsprocesser.  



 

INTERNATIONELL UTBLICK: ANDRA LÄNDERS OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS STRATEGIER FÖR PSYKISK HÄLSA OCH 

SUICIDPREVENTION 
8 

 

Avslutande reflektioner kring hur lärdomarna kan användas i det fortsatta 

arbetet 

Flera av de lärdomarna som sammanfattas ovan har redan i dag börjat, eller planeras att, 

omsättas i det pågående arbetet med att utveckla en ny strategi inom området psykisk 

hälsa och suicidprevention. Exempelvis genomförs nulägesanalyser för att få en bild av 

rådande läge, utmaningar och angelägna prioriteringar. Därutöver bedrivs arbetet 

genom breda konsultativa processer som involverar ett relativt stort antal berörda 

myndigheter och andra aktörer. Det ingår även i regeringsuppdraget att ta fram ett 

adekvat uppföljningssystem – inklusive indikatorer för identifierade mål – vilket också 

ligger väl i linje med de identifierade lärdomarna. Berörda myndigheter ska också lämna 

förslag på hur de kan stödja genomförandet av strategin, och här finns det bland annat 

utrymme att klargöra planering och ansvarsfördelning av identifierade aktiviteter.  

Vissa lärdomar kan vara värdefulla längre fram 

Vissa lärdomar kan bli värdefulla längre fram i strategiarbetet och då omvandlas till aktiv 

handling. Ett antal diskussionsfrågor har formulerats, och tanken är att dessa ska kunna 

fungera som ett stöd i det fortsatta arbetet. Frågeställningarna presenteras nedan.  

Diskussionsfrågor inom dimensionen struktur och fokus  

 Vilket är strategins huvudsakliga syfte? Finns det flera syften och vilka är i sådana 

fall dessa? Hur bör strategin utformas för att bäst svara upp mot avsedda syften? 

 Vilken roll ska strategin spela i den rådande styrfloran? Ligger strategins fokus i 

linje med andra styrdokument såsom andra nationella strategier eller 

myndighetsinstruktioner och regleringsbrev? 

 Vilka styrsignaler ska strategin omfatta? Ska det exempelvis hänvisa till 

pågående, planerade eller nya regeringsuppdrag eller kopplas samman med 

befintliga föreskrifter? Ska det specificera användning av medel? 

Diskussionsfrågor inom dimensionen process 

 Vilka tänkbara innovativa processer för att inhämta olika målgruppers perspektiv 

kan övervägas? Kan exempelvis rundabords-samtal eller digitala remissrundor 

med berörda målgruppsrepresentanter eller allmänhet äga rum? 

 Hur kan genomförandet i strategin förtydligas för att underlätta för mottagarna? 

Bör exempelvis en separat genomförandeplan komplettera strategin? 

Diskussionsfrågor inom dimensionen innehåll 

 Kan ett särskilt ramverk utvecklas, för att minimera risken för disparat eller 

alltför brett innehållsmässigt fokus, och som kan användas för att prioritera 

mellan olika identifierade utmaningar och behov? 

 Vilka avgränsningar bör göras i förhållande till strategins syften och 

målsättningar? Kan avgränsningarna påverka strategins utformning, exempelvis 

genom att ta fram olika styrdokument för lång respektive kort sikt? 

 Hur kan målen formuleras så att de blir tydliga och möjliga att uppnå? 
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Diskussionsfrågor inom dimensionen resultat 

 Hur kan en genomtänkt logik säkerställas för den valda målhierarkin för att 

skapa förutsättningar för breda måluppfyllelseanalyser? 

 

 

 



 

1 

INLEDNING 

En nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention 

Under år 2020 fick Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen 

att ta fram ett underlag till en nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid-

prevention (1). Den statliga utredningen ”För att börja med något nytt måste man sluta 

med något gammalt” ligger till grund för uppdraget. I slutbetänkandet (2) presenteras 

förslag till en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa. I utredningen 

föreslås bland annat att en långsiktig strategi inom området bör tas fram. Denna typ av 

styrdokument med tydliga resultatmål, kan enligt utredningen fylla en viktig funktion 

för att stimulera gemensamma åtgärder inom olika politikområden (2).  

I regeringsuppdraget framgår att det övergripande folkhälsopolitiska ramverket och 

tillhörande stödstruktur ska fungera som grundläggande utgångspunkter för arbetet. 

Även nationella mål och riktlinjer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och inom 

övriga områden som rör psykisk hälsa och suicidprevention, ska ligga till grund för 

utformningen av underlaget. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, 

inklusive det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa, ska också vara 

vägledande. Totalt 25 myndigheter har fått i uppdrag att bidra i arbetet med 

framtagandet av en ny strategi, och Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har en 

samordnande roll. Exempel på myndigheter som har fått uppdraget är 

Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Statens 

Medieråd och Trafikverket. Myndigheterna ska bland annat genomföra individuella 

analyser av nuläget samt de långsiktiga behoven inom sin verksamhet. Flera andra 

aktörer på olika nivåer i samhället kommer också att inkluderas i arbetet med att ta fram 

underlag till den kommande strategin (1) (3). 
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Den internationella utblicken syftar till att ge underlag till centrala 

vägval och beslut i det fortsatta arbetet 

Som en del i arbetet med att ta fram underlag till en nationell strategi inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention, ville den ansvariga arbetsgruppen1 genomföra en 

internationell utblick med fokus på andra länders och internationella organisationers 

styrdokument inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Arbetet genomfördes 

under hösten år 2020 av ett analysteam från Lumell Associates. Lumell Associates svarar 

för de genomförda analyserna och rapportens resultat. Myndigheterna som gav Lumell 

Associates uppdraget avgör hur resultatet eventuellt kan komma till användning i det 

fortsatta arbetet med att ta fram underlag inför en kommande nationell strategi. 

Utblicken syftade till att bidra till att etablera en gemensam förståelse för hur andra 

länders styrdokument inom området ser ut – sett till såväl innehåll som utformning och 

struktur. Denna rapport sammanfattar det samlade resultatet av arbetet, och tar sin 

utgångspunkt i lärdomar som kan vara värdefulla i det fortsatta arbetet med den 

nationella strategin.  

Vald metod för arbetet 

Utblicken fokuserade på fyra analysdimensioner 

Den internationella utblicken gjordes utifrån ett analysramverk (se Figur 1) som har 

använts vid genomförandet av andra likartade internationella utblickar rörande andra 

länders och organisationers styrdokument (se exempelvis Socialstyrelsen 2019). 

Ramverket består av totalt fyra analysdimensioner: 1) Struktur och fokus; 2) Processer; 

3) Innehåll och 4) Resultat. Inom respektive dimension ryms ett antal vägledande 

frågeställningar som låg till grund för kartläggningsarbetet. De vägledande 

frågeställningarna är: 

 Struktur och fokus: 

- Vilken struktur har dokumentet och var ligger fokus? Är strukturen tydlig? 

- Vem är avsändaren respektive mottagaren för styrdokumentet?  

- Vilken tidsram har dokumentet? 

- Hur omfattande är dokumentet? 

 Process: 

- Vilken är bakgrunden till dokumentet och hur har det tagits fram? 

- Framgår process för genomförande av dokumentets innehåll? 

 Innehåll: 

- Vilka begrepp används och hur definieras de? 

- Vad innehåller dokumentet, det vill säga hur formuleras vision, mål, 

prioriteringar och dylikt? 

- Vilket eller vilka perspektiv eller teman genomsyrar dokumentet? 

 Resultat: 

- Hur är dokumentet tänkt att följas upp och kan några resultat ses? 

 
1 Arbetsgruppen består av företrädare från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.  
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Figur 1. Analysramverk - internationell utblick 

Nio länders och två organisationers styrdokument inkluderades i analysen 

Urvalet av länder och organisationer baserades på fyra urvalskriterier:  

• Närhetskriteriet – länder som ligger i vårt närområde och som på många sätt 

liknar Sverige, exempelvis med avseende på välfärdssystem och kultur. Exempel 

på länder som valdes utifrån detta kriterium är Danmark och Finland. 

• Decentraliseringskriteriet – länder med system som liknar det svenska i 

meningen att de också har decentraliserade välfärdssystem. Exempel på länder 

som valdes utifrån detta kriterium är Australien och Nederländerna. 

• Goda exempel – länder som i regel utmärker sig positivt vad gäller framtagande 

av och styrning genom centrala styrdokument inom hälso- och sjukvården. 

Länder som valdes utifrån detta kriterium är exempelvis Kanada och Skottland. 

• Nationell påverkan – multilaterala organisationer som påverkar svensk 

policyutformning inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 

Organisationer som valdes utifrån detta kriterium är Europeiska unionen (EU) 

och Världshälsoorganisationen (WHO). 

Några länder valdes utifrån att de uppfyllde flera olika kriterier. Exempelvis Australien 

som både har ett decentraliserat system och som överlag utmärker sig som ett gott 

exempel i styrningssammanhang. 

Totalt valdes nio länder och två organisationer ut för analys. Fyra länder identifierades 

som särskilt intressanta för fördjupningsanalys (motiven till urvalet redovisas i 

kommande avsnitt). En fullständig redovisning av de undersökta länderna och 

organisationerna samt valda styrdokument, framgår i sammanställningen nedan (se 

Figur 2). 
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Analysen genomfördes med kvalitativ metodik 

I arbetets första fas identifierades, utifrån de redovisade urvalskriterierna, vilka 

styrdokument som var intressanta att analysera för respektive land och organisation. 

Därefter genomfördes en första dokumentanalys utifrån ramverket. Respektive 

styrdokument studerades med utgångspunkt i de fyra uppställda analysdimensionerna. 

I det fall styrdokumentet översatts till engelska lästes och analyserades denna version. 

För Nederländernas styrdokument fanns inga engelska versioner tillgängliga, och därför 

översattes dessa till svenska av analysteamet. Det danska respektive det norska 

styrdokumentet analyserades på originalspråk. Analysen av Finlands styrdokument 

baserades på den svenskspråkiga versionen. Stöd togs även av en finsktalande resurs i 

projektteamet som tog del av innehållet på finska i originalversionen av styrdokumentet.  

Dokumentanalysen kompletterades med insamling av grundläggande fakta kring hur de 

olika ländernas hälso- och sjukvårdssystem är uppbyggda. Uppgifterna hämtades från 

andra genomförda internationella utblickar med likartade beskrivningar samt 

information från olika internationella rapporter och hemsidor. Resultatet från den 

initiala analysen dokumenterades i land- och organisationsöversikter. Med 

utgångspunkt i dessa inledande sammanställningar, gjordes därefter jämförande 

analyser av de olika strategidokumenten inom de fyra analysdimensionerna. Avsikten 

med de jämförande analyserna var att identifiera centrala likheter och skillnader mellan 

de undersökta styrdokumenten. Detta för att synliggöra olika tänkbara vägval för den 

svenska nationella strategin vad gäller exempelvis struktur, upplägg och innehåll. 

Genom den jämförande analysen kunde även goda respektive mindre goda exempel 

identifieras och beskrivas. Denna typ av exempel identifierades framför allt genom att 

Figur 2. Sammanställning av urval av länder och organisationer samt valda styrdokument för analys 
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relatera och bedöma de olika strategiernas upplägg och innehåll till varandra. Därutöver 

grundar sig dessa exempel även i viss mån på teoretiska resonemang. Detta med 

utgångspunkt från litteratur och rapporter som på olika sätt berör styrning av offentlig 

verksamhet. 

Efter arbetets första fas gjordes fördjupande analyser av fyra länder: Australien, Finland, 

Kanada och Skottland. Det slutliga beslutet om fördjupningsländer fattades av 

arbetsgruppen för den nationella strategin. Australien ansågs vara intressant att studera 

närmare eftersom landet har en relativt lång historia av att arbeta systematiskt på olika 

förvaltningsnivåer inom området psykisk hälsa. Landet har, givet sitt federala system, 

även en komplex förvaltning, vilket också bedömdes vara relevant ur ett 

lärandeperspektiv. Finland utgjorde ett intressant exempel eftersom landet tog fram en 

ny strategi för psykisk hälsa under år 2020. Denna strategi inkluderar dessutom en 

handlingsplan (nationellt program) för suicidprevention, vilket också bedömdes som en 

intressant ansats att undersöka närmare. Kanada valdes framför allt på grund av de valt 

en bred ansats i sitt styrdokument. Avsändaren till det kanadensiska styrdokumentet 

skiljde dessutom ut sig i jämförelse med övriga länder. Detta i avseendet att det inte är 

regeringen som är avsändare. Sammanfattningsvis motiverade även detta en 

fördjupningsanalys av styrdokumentet. Skottland valdes bland annat då de under 

förhållandevis lång tid bedrivit ett nationellt arbete med fokus på psykisk hälsa, och för 

att de tagit fram två separata styrdokument för psykisk hälsa respektive 

suicidprevention. Upplägget bedömdes vara särskilt intressant utifrån ett jämförande 

och lärandeperspektiv.  

Inom ramen för fördjupningsanalysen gjordes kompletterande dokuments-

ammanställningar och vissa av analysdimensionerna undersöktes i närmare detalj. 

Exempelvis identifierades och analyserades tidigare och i vissa fall kompletterande 

styrdokument som potentiellt skulle kunna bidra till att förtydliga bilden av de olika 

strategierna eller motsvarande. Vidare gjordes även kompletterande litteratursökningar 

och analyser med fokus på uppföljningar och utvärderingar för att ytterligare fördjupa 

bilden kring styrdokumentets eventuella utfall och effekter. Företrädare för de olika 

länderna kontaktades även med ett antal kompletterande skriftliga frågor. Frågorna var 

delvis anpassade utifrån det enskilda landet, och syftade till att verifiera och komplettera 

bilden av de olika styrdokumenten utifrån gjorda analyser. Tre av fyra landföreträdare 

besvarade frågorna under projektperioden.  

Kvalitativa tolkningar ligger till grund för slutsatserna 

Det är viktigt att notera att analyserna till stor del baseras på kvalitativa tolkningar av 

vad som framgår i de undersökta styrdokumenten samt kompletterande underlag. De 

komparativa analyserna mellan de olika strategierna, handlingsplanerna eller 

motsvarande grundar sig på bedömningar och jämförelser mellan dem. Det finns med 

andra ord ingen fullständig objektiv referensram som kan fungera som en utgångspunkt, 

utan analyserna utgår framför allt ifrån bedömningar av hur de olika styrdokumenten 

förhåller sig till varandra. Bedömningarna grundar sig även till delar på teoretiska (och i 

vissa fall normativa) resonemang, hämtade från litteratur och rapporter med fokus på 

styrning av offentlig verksamhet. Analyser och jämförelser i den internationella 

utblicken gjordes av tre medarbetare vid Lumell med kompletterande kompetenser: 

(person 1) PhD Medicinsk innovations- och organisationskunskap/MSc Biomedicin; 
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(person 2) MSc/BSc Statsvetenskap; (person 3) MSc Global hälsa/BSc Internationell 

ekonomi och politik. Samtliga tre personer har tidigare erfarenhet från genomförande av 

liknande internationella utblickar och jämförelser.  



 

2 

LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDERS 

STRATEGIER FÖR PSYKISK HÄLSA OCH 

SUICIDPREVENTION 

Fjorton lärdomar från den internationella utblicken 

Lärdomarna från den internationella utblicken kan sorteras in i de fyra undersökta 

analysdimensionerna. Lärdomarna är utformade för att kunna fungera som ett konkret 

stöd i det fortsatta arbetet med den nationella strategin. Exempelvis kan de ligga till 

grund för kommande vägval och beslut i arbetet. De redovisas samlat i Tabell 1 nedan 

och beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt i detta kapitel. 
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Analysdimension Lärdom 

Struktur och 

fokus 

 Styrdokumentets roll i den rådande styrningskontexten behöver 

vara genomtänkt 

 En tydlig styrflora är önskvärt 

 En begriplig struktur är viktig för förståelsen 

 En tydlig målhierarki med tydliga mål kan med fördel ligga till 

grund för dokumentet 

 Det är önskvärt att klargöra vem som är avsändare respektive 

mottagare 

 Tidsperspektivet bör väljas med omsorg 

Process 

 En nulägesanalys bör genomföras inför framtagande av 

styrdokumentet 

 En bred involvering kan ha betydelse för samsyn och förankring 

 Det behöver framgå hur dokumentet är tänkt att implementeras  

Innehåll 

 Förståelsen för prioriteringarna ökar sannolikt om de utgår från en 

analys om rådande utmaningar och behov 

 Styrdokumentet bör inte innehålla en bruttolista av allt som är 

viktigt 

 Styrdokumentet kan avgränsas utifrån mottagarnas roller och 

mandat 

 Rimliga anspråk på vad styrdokumentet ska åstadkomma inom 

ramen för strategiperioden kan göras 

Resultat  Styrdokumentet behöver utformas så att det blir uppföljningsbart  

Tabell 1. Sammanställning av identifierade lärdomar 

Struktur och fokus 

Styrdokumentets roll i den rådande styrningskontexten behöver vara 

genomtänkt  

Styrning kan ske på olika sätt och en vanlig uppdelning är mellan tvingande (”hård”) 

respektive mer uppmuntrande eller frivillig (”mjuk”) styrning (4) (5). Exempel på mer 

tvingande styrning omfattar bindande lagstiftning, direktiv eller regelverk. Mer 

uppmuntrande eller frivillig styrning, kan istället ske genom att sprida kunskap eller 

information. Denna typ av styrning kännetecknas av att vara mer av stödjande karaktär, 

det vill säga mottagaren genom styrningen ges bättre förutsättningar att agera på ett visst 

sätt. Vid tvingande styrning måste mottagaren agera i enlighet med angivna signaler (4) 

(5). Ett styrdokument kan innehålla olika typer av styrsignaler som kan betecknas som 

mer eller mindre ”hårda” respektive ”mjuka”. Vilka typer av styrsignaler dokumentet 

innehåller, beror sannolikt på den rådande kontexten och vilken roll det aktuella 

styrdokumentet är tänkt att spela.  
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De undersökta styrdokumenten är stödjande eller mjukt reglerande och avsändarens 

mandat har betydelse 

De samlande analyserna i den internationella utblicken tydliggör att respektive 

styrdokument inte existerar eller verkar inom ett styrningsmässigt vakuum. Det är märks 

att styrdokumenten tagits fram inom och påverkats av den rådande kontexten på olika 

sätt. En nationell strategi, handlingsplan eller motsvarande, kan ses som ett av flera 

styrverktyg som beslutsfattare har till sitt förfogande för att styra ett visst område. Denna 

typ av dokument kompletterar i en svensk kontext annan mer traditionell styrning såsom 

lagstiftning eller budgetprocesser (6). Styrdokumentet utformas alltså utifrån de 

strukturella och styrningsmässiga förutsättningar som råder i ett land eller inom en viss 

kontext.  

I Australien, som är en federation, är förutsättningarna för den federala regeringen att 

mer aktivt och direkt styra vissa typer av verksamheter på delstatlig och lokal nivå i vissa 

fall begränsade (7). Den undersökta australiensiska handlingsplanen kan därför ses som 

ett verktyg för en tydligare gemensam nationell styrning av ett område där beslutsfattare 

på olika nivåer är involverade. Detta resonemang bekräftas av att styrdokumentet har 

godkänts av ett mellanstatligt organ där beslutsfattare från samtliga nivåer – det vill säga 

nationell, delstatlig och lokal nivå – finns representerade. Innehållet är utformat 

gemensamt och åtgärdsbeskrivningarna är formulerade på ett sätt som klargör att de 

innebär ett samlat ansvar och åtagande (8). Mot denna bakgrund kan den australiensiska 

handlingsplanen kategoriseras som mjukt reglerande. I korthet innebär detta att de 

gemensamma åtagandena på lokal, regional och federal nivå innebär ett mer kraftfullt 

åtagande, än om den federala regeringen varit ensam avsändare av dokumentet. 

Dessutom kompletteras handlingsplanen av en implementeringsplan (9) samt en modell 

och process för regelbunden uppföljning. Implementeringsplanen tydliggör vilken eller 

vilka aktörer som har ansvar för respektive aktivitet. Denna tydlighet kan sägas innebära 

en något ”hårdare” styrning än enbart upplysning eller information. Den nationella 

kommissionen för psykisk hälsa (National Mental Health Commission) ansvarar för att 

ta fram årliga rapporter med fokus på att följa upp implementering av den nationella 

handlingsplanen. Kommissionen är en myndighet som sorterar under och rapporterar 

till hälsoministern på nationell nivå. Inom ramen för uppföljningen samarbetar 

kommissionen med utvalda koordinatörer (eng. coordination points). Koordinatörer är 

det federala hälsodepartementet, delstatsregeringar, primärvårdsnätverk och statliga 

kommissioner för psykisk hälsa (8) (10). Detta gedigna uppföljningsarbete indikerar en 

tydligare styrning jämfört med att enbart styra genom exempelvis information.  

Bland de övriga länder som undersökts inom ramen för fördjupningsanalysen, 

kategoriseras Skottlands styrdokument, den nationella strategin för psykisk hälsa och 

handlingsplanen för suicidprevention, som både stödjande och mjukt reglerande, och 

dokumenten är inte formellt bindande (11) (12) (13). Samtidigt vänder styrdokumenten 

sig i första hand till statliga myndigheter inom andra områden, samt nationella och 

regionala hälsovårdsstyrelser (inom NHS). Regeringen har befogenheter att styra dessa 

organ direkt (14). Styrdokumentet riktar sig dock även till andra aktörer som regeringen 

saknar mandat att styra mer direkt, exempelvis det civila samhällets olika aktörer och 

lokala beslutsfattare (13). Samtidigt är Skottlands styrdokument, på samma sätt som 

Australiens, uppbyggda utifrån en tydlig modell för uppföljning av implementering (13). 
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Detta skapar förutsättningar för ansvarsutkrävande och innebär ett förtydligande av den 

nationella styrningen genom de olika styrdokumenten.  

Finlands styrdokument kan också kategoriseras som både stödjande och mjukt 

reglerande. Strategin vänder sig i huvudsak till det sociala hälsoministeriet, det vill säga 

till regeringen själv. Avsikten är att strategin ska kunna fortleva över olika 

mandatperioder, och att respektive regering ska kunna ta fram sina egna 

implementeringsplaner och besluta om finansiering. Enligt uppgift kommer nuvarande 

regering att avsätta 60 miljoner euro mellan år 2020–2022 för strategins genomförande, 

och det framgår att dessa medel bland annat kommer finansiera regionala 

utvecklingsprojekt (15) (16). Dessa inslag gör strategin något mer direkt styrande men 

inte bindande. Samtidigt kännetecknas Finland av att ha ett relativt decentraliserat 

välfärdssystem där de över 300 kommunerna bland annat ansvarar för såväl 

organisering som utförande av vården. Staten styr i första hand genom lagstiftning och 

andra bestämmelser, och regeringen använder sina myndigheter för att bedriva tillsyn 

av de olika verksamheterna (17). Det framgår uttryckligen av strategin att den syftar till 

att stödja ett övergripande målinriktat arbete, snarare än att identifiera konkreta 

lösningar på verksamhetsnivå. Den innehåller principer som är tänkta att fungera som 

ett stöd i det regionala och lokala arbetet – såväl på strategisk som på den mer 

verksamhetsnära nivån (16). Dessa aspekter bidrar till att göra dokumentet mer 

stödjande.  

Kanadas undersökta styrdokument – Changing directions changing lives (18) – 

kategoriseras som framför allt stödjande. Detta mot bakgrund av att avsändaren till 

strategin, Kommissionen för psykisk hälsa Kanada (eng. Mental Health Commission of 

Canada), är en ideell organisation som utvecklades och tillsattes av regeringen år 2007. 

Kommissionen, som finansieras av medel från Health Canada (motsvarande 

socialdepartementet) skapades år 2007 som ett svar på en uppmärksammad 

senatsrapport på temat psykisk hälsa. Kommissionens uppdrag är att fungera som en 

katalysator och ett stöd inom området, och de har inget formellt styrande mandat. 

Organisationen bedriver påverkansarbete bland annat med fokus på primärvården, 

rättsväsendet och arbetsplatser. Kommissionens arbete syftar till att inspirera till 

gemensamt ansvar och kollektiva åtgärder. Den nationella strategin togs fram år 2012, 

och kommissionens huvudsakliga fokus är för närvarande att bidra till förverkligandet 

av styrdokumentets innehåll (19). Strategin är avsiktligt nationell till skillnad från 

federal. Den nationella kommissionens uppdrag och mandat gör att dess samlade arbete 

– inklusive arbetet som görs inom ramen för den nationella strategin – i huvudsak kan 

definieras som stödjande.  

Samtliga undersökta länders styrdokument bedöms framför allt baseras på mjuk 

styrning (se Figur 3), men de varierar mellan att vara mer renodlat stödjande till mer 

mjukt reglerande.  
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Figur 3. Sammanställning av kring vilken typ av styrning styrdokumenten bedöms utgöra 

 

Den samlade bilden utifrån ovanstående är att det är viktigt att medvetet tänka igenom 

vilken roll som strategin är tänkt att spela i den rådande och samlade styrningskontexten. 

Ska det primärt vara ett stödjande dokument med fokus på övergripande viljeriktningar, 

att sprida information och peka på möjliga vägar framåt? Är tanken istället att 

dokumentet ska vara mer ”hårt” styrande genom att grunda sig på och följas upp utifrån 

föreskrifter eller andra bindande styrdokument? Ska strategin omfatta eller hänvisa till 

pågående eller kommande regeringsuppdrag? 

Statskontoret identifierar i sin studie av regeringens användning av strategier och 

handlingsplaner från 2018, ett antal styråtgärder som vanligen förekommer i olika 

nationella strategier eller motsvarande i en svensk kontext (6). Uppdrag till myndigheter, 

nationella samordnare och nationella överenskommelser och finansiella medel är de 

styråtgärder som lyfts fram. Det kan även finnas olika motiv till framtagande av en 

nationell strategi, exempelvis att utforma och utveckla politiken, att göra politiken mer 

tydlig, att kommunicera, övertyga eller förankra alternativt att höja statusen för ett visst 

område. Mot denna bakgrund är det centralt att noggrant analysera vilka styrsignaler 

strategin bör inkludera utifrån dess huvudsakliga syfte. 

En tydlig styrflora är önskvärt 

En annan lärdom från gjorda analyser är att det är önskvärt att upprätta en tydlig 

styrflora inom det aktuella området. I korthet kan en medveten och genomtänkt strategi 

för styrningen av området som helhet behövas, bland annat genom strategier eller 

motsvarande styrdokument. Det kan även vara viktigt att hålla nere antalet 

styrdokument, och i det fall ett flertal olika dokument förekommer, är det viktigt att 

syftet för respektive underlag klargörs. Risken är annars att omfattningen blir 

ogenomtränglig, att målhierarkin blir otydlig och att styrsignaler blir överlappande eller 
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i värsta fall motstridiga (se till exempel Statskontoret 2011:25). Bara det faktum att det 

finns flera olika dokument, där olika mål formuleras, kan försvåra för mottagaren. Detta 

då det blir svårt att förstå vilket mål eller dokument som primärt ska vara styrande (20). 

Vissa undersökta länder framstår ha en mer strategisk styrning av området som helhet 

I några undersökta länder är intrycket att styrningen genom olika styrdokument baseras 

på en mer strategisk ansats. I detta sammanhang utmärker sig Australien. Landet 

grundar sin nationella mer kortsiktiga styrning i form av nationella handlingsplaner 

inom området psykisk hälsa, på en mer långsiktig plattform. Den kortsiktiga styrningen 

är med andra ord tydligt kopplad till den mer övergripande och långsiktiga styrningen 

av området. Landets samlade strategi för styrningen av psykisk hälsa består 

sammantaget av flera olika delar: 1) den nationella policyn för psykisk hälsa; 2) 

förklaringen om psykisk hälsa – rättigheter och ansvar, samt 3) nationella 

handlingsplaner som uppdateras ungefär vart femte år (8) (21) (22). I den undersökta 

handlingsplanen redovisas tydligt hur denna hänger samman med övriga styrunderlag. 

Det framgår även vilka tematiska inriktningar som präglat respektive handlingsplan. 

Handlingsplanen ska därmed ses som en del av en begriplig sammanhängande helhet. 

Upplägget med en långsiktig och bred plattform i kombination med mer konkreta 

tematiska handlingsplaner som tas fram med jämna intervall, bedöms skapa en tydlig 

struktur för styrningen som synliggör ambition och riktning. 

Även Finlands nationella strategi verkar bygga på en vilja att minimera antalet 

styrdokument och i viss mån förtydligad målhierarki. Den nya strategin från år 2020 

baseras på, och ersätter, den tidigare planen för mentalvårds- och missbruksarbete 

(Mieli). Den inkluderar även en separat nationell handlingsplan (nationellt program) för 

suicidprevention (16). Genom denna ansats tar strategin ett tydligare helhetsgrepp kring 

området, och minskar risken för flera överlappande styrdokument. Tanken är att 

strategin ska ligga fast och sträcka sig över olika mandatperioder (16) (15). Ansatsen 

signalerar att styrdokumentet är tänkt att utgöra en bred grund för det nationella arbetet 

med fokus på psykisk hälsa och suicidprevention.  

Kanada är ett intressant exempel att jämföra övriga länder med i detta avseende. År 2009 

utvecklades ett strategiskt ramverk för psykisk hälsa med fokus på en övergripande 

vision. Tre år senare, det vill säga år 2012, publicerades även en nationell strategi för att 

realisera visionen i det strategiska ramverket. År 2017 togs ett nytt ramverk fram i syfte 

att omsätta strategins innehåll till aktiviteter och åtgärder för den ansvariga 

kommissionen för psykisk hälsa. Syftet med de olika dokumenten har inte varit att 

ersätta varandra, utan snarare att bygga vidare på och konkretisera innehållet (18) (23) 

(24). Ansatsen är inte nödvändigtvis problematisk, men i detta fall saknas en tydlig 

koppling mellan de olika dokumenten. Detta gör det svårt att förstå relationen mellan 

dem. I det strategiska ramverket från 2009 ingår en övergripande vision och sju 

underliggande mål, och det beskrivs att den strategin (2012) utgör en fortsättning på 

detta innehåll, men det är oklart på vilket sätt. Den nationella strategins struktur, 

målhierarki och innehåll saknar tydlig koppling till det föregående strategiska 

ramverket, och nya inriktningar presenteras. På samma sätt har det senaste framtagna 

ramverket också ett eget upplägg, och kopplingen mellan detta och tidigare 

styrdokument kan beskrivas som otydlig. Intrycket är att man gjort ett omtag varje gång 

ett nytt styrdokument tagits fram, men detta utan att ersätta befintliga underlag. Att 
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utveckla styrfloran och bygga vidare på tidigare eller befintliga styrdokument kan, 

utifrån detta perspektiv, medföra risk för en svåröverskådlig och komplex styrflora. 

Även Englands nationella strategi är ett intressant exempel att belysa i sammanhanget. 

I strategin refererar regeringen, som är avsändare, till totalt omkring trettio andra 

styrdokument inom olika områden. Man hänvisar exempelvis till pågående eller 

planerade insatser och initiativ inom ramen för propositioner exempelvis ”Social care 

bill”, lagstiftning såsom Mental Health Act samt strategier eller motsvarande bland 

annat Healthy lives: healthy people: our strategy for public health in England (25). Det 

verkar överlag finnas en relevant innehållsmässig koppling till de övriga styrdokumenten 

som lyfts fram. Samtidigt indikerar de frekventa hänvisningarna till andra underlag att 

styrfloran inom området är omfattande och komplex. Risken är att de olika 

policydokumenten, strategierna och handlingsplanerna inom näraliggande områden 

överlappar, och det är svårt att få en överskådlig bild av hur styrningen inom det samlade 

och breda området psykisk hälsa hänger ihop. Detta kan försvåra för berörda mottagare 

som har till uppgift att agera på de olika styrsignalerna och styrdokumentens innehåll. 

Ansatsen synliggör även den komplexitet och de utmaningar som är förknippade med 

styrning av ett tvärsektoriellt område som psykisk hälsa.  

En begriplig struktur är viktig för förståelsen 

Det kan överlag sägas vara viktigt att styrdokumentet har en tydlig struktur. Med 

struktur avses här styrdokumentets olika avsnitt, delar och omfattning. En tydlig och 

logisk struktur underlättar för mottagaren att förstå hur dokumentets olika 

beståndsdelar hänger samman och påverkar varandra, exempelvis vision, mål, 

prioriteringar och aktiviteter eller åtgärder samt vad som motiverar de prioriteringar 

som lyfts fram. Strukturen påverkas ofta av vilken typ av styrdokument det är, 

exempelvis om det är mer övergripande eller mer konkret. 

Nationella styrdokument kan vara mer eller mindre konkreta 

Ett styrdokument kan vara av olika karaktär. Det kan vara mer av en övergripande 

strategi eller mer som en operativ handlingsplan. En strategi kan ses som ett långsiktigt 

styrdokument som anger breda viljeriktningar, exempelvis i form av vision och 

övergripande mål. En strategi fungerar i regel som ett vägledande underlag i samband 

med beslutsfattande och styrning. En handlingsplan är ett mer operativt styrdokument 

som redogör för vilka aktiviteter som ska genomföras. En handlingsplan kan exempelvis 

ange tidplan, redogöra för ansvarsfördelning etcetera (26). Det är vanligt att ett 

strategidokument har operativa inslag som vanligen associeras med en handlingsplan 

och tvärtom, det vill säga styrdokumenten är ofta inte fullständigt renodlade strategier 

eller handlingsplaner. Detta gäller för de flesta av de undersökta styrdokumenten. Vissa 

benämns enbart som strategier och andra som handlingsplaner. Oavsett titel, 

kombinerar de allra flesta mer övergripande strategiavsnitt med operativa 

handlingsplansavsnitt vilket påverkar styrdokumentens struktur. 

Danmarks nationella folkhälsostrategi, som även inkluderar perspektivet psykisk hälsa, 

bedöms vara av en bredare karaktär. Den beskriver övergripande mål inklusive en vision 

per varje mål och innehåller en partnerskapsstrategi som sätter ramarna för 

måluppfyllelse (27). Norges, Englands, Finlands, Skottlands, Nya Zeelands, Kanadas, 
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Australiens och WHO:s undersökta styrdokument kan i högre utsträckning betecknas 

som kombinationer av mer övergripande strategier och operativa handlingsplaner (28) 

(25) (16) (11) (12) (29) (18) (8) (30). Samtliga som dessa dokument beskriver eller 

hänvisar till strategiska övergripande visioner och/eller mål samt prioriteringar eller 

motsvarande. Utöver detta beskriver de aktiviteter, mer eller mindre konkret, som ska 

bidra till måluppfyllelse. Nederländernas undersökta styrdokument utgörs av en 

nationell agenda för suicidprevention samt ett depressionsförebyggande program. Dessa 

två styrdokument kan i högre utsträckning kategoriseras som avgränsade operativa 

handlingsplaner. Detta då båda dokumenten har ett tydligt fokus på planerade åtgärder 

(31) (32). Även EU:s undersökta dokument kan i högre utsträckning kategoriseras som 

en handlingsplan. Det skiljer sig från övriga undersökta styrdokument så till vida att det 

är en statusrapport som innehåller ett särskilt aktivitetsramverk. Ramverket består av 

rekommendationer med fokus på att förebygga suicid och depression (33). 

Sammanfattningsvis är det i allmänhet inte alltid tydligt om styrdokumentet är tänkt att 

fungera som en strategisk ram, som en konkret färdplan eller som båda delarna.  

Det är stora skillnader i struktur och upplägg mellan de olika styrdokumenten 

Australiens handlingsplan är omfattande. Den uppgår till totalt cirka 70 sidor och är rik 

på information. Planen har däremot en relativt tydlig struktur, och dokumentets olika 

delar relaterar till varandra på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Den beskriver 

inledningsvis kort vision och övergripande mål. Därefter redovisas dokumentets 

koppling till andra centrala styrdokument, som också ligger till grund för 

handlingsplanens innehåll. Sedan följer en faktamässig beskrivning av nuläget, det vill 

säga vilka huvudsakliga utmaningar som ses inom det aktuella området. Man 

presenterar därefter roll och ansvarsfördelning, det vill säga vilka aktörer som ansvarar 

för vad inom ramen för handlingsplanens genomförande. Dokumentets första del 

avslutas med en redogörelse av modell och upplägg för uppföljning av handlingsplanen, 

inklusive en sammanställning av identifierade indikatorer. Handlingsplanens nästa del 

– vilket även kan beskrivas som huvudavsnittet – redovisar de totalt åtta prioriterade 

områdena. Inom ramen för respektive område redovisas motiv till varför området är 

prioriterat, beskrivningar av aktiviteter samt vilken förändring dessa är tänkta att 

innebära på system- och individnivå. Avsnittet avslutas med en redogörelse kring hur 

förändringar är tänkta att mätas. I handlingsplanens sista del redovisas översiktligt 

ansvarsfördelning vid implementering av handlingsplanens innehåll (8) 

Finlands dokument är likt Australiens relativt omfattande. Styrdokumentet består av två 

separata underlag: en strategi för psykisk hälsa och en handlingsplan (nationellt 

program) för suicidprevention som delvis har olika upplägg och ansats. Respektive 

underlag har en tydlig struktur även om de är olika. 

Styrdokumentet inleds med en bakgrundsbeskrivning som motiverar behovet av en 

nationell strategi. Detta följs av en redogörelse av centrala begreppsdefinitioner inklusive 

en redovisning av risk- och skyddsfaktorer för psykisk hälsa på individ- och 

samhällsnivå. I kapitel två redovisas fem riktlinjer (prioriteringar) för psykisk hälsa. 

Varje riktlinje presenteras enskilt på ett översiktligt sätt, och motiveras utifrån en 

problembeskrivning som i viss utsträckning hänvisar till relevant fakta. Därefter 

presenteras förslag på hur riktlinjen ska uppfyllas. I styrdokumentets efterföljande del, 

redovisas en översiktlig beskrivning av implementeringen av åtgärder under 
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strategiperiodens första del. Därefter listas förslag på indikatorer vilket följs av en 

redogörelse av ekonomiska konsekvenser och kostnader (hälsoekonomisk analys). 

Styrdokumentets sista del utgörs av det nationella programmet (handlingsplanen) för 

suicidprevention. Programmet inleds med en problembeskrivning, exempelvis den 

nationella suicidfrekvensens utveckling över tid. Denna följs av en motivering kring 

varför det nationella programmet behövs. Avslutningsvis ges förslag till hur riktlinjen 

(prioriteringen) ska uppnås. Detta trots att det inte uttryckligen framgår att programmet 

omfattar någon tydlig riktlinje på motsvarande sätt som för strategin för psykisk hälsa. 

Upplägget för redovisning av förslagen skiljer sig från hur innehållet presenteras i 

strategin för psykisk hälsa, vilket påverkar dokumentets struktur som helhet (16). 

Kanadas strategi för psykisk hälsa är mycket omfattande – något som påverkar 

dokumentets struktur. Strategins inledande del redovisar centrala begreppsdefinitioner. 

Därefter beskrivs hur suicidprevention inkluderats i styrdokumentet. I strategins 

huvudavsnitt redovisas och beskrivs totalt sex strategiska inriktningar, och inom ramen 

för varje inriktning lyfts olika prioriteringar fram. Under varje prioritering listas förslag 

på en stor mängd åtgärder. Strategins avslutande del beskriver hur styrdokumentet 

tagits fram samt pågående förbättringsinitiativ, finansieringsförslag samt hur 

uppföljning är tänkt att ske, inklusive potentiella indikatorer och datakällor (18). Det är 

framför allt dokumentets breda och omfattande innehåll som påverkar möjligheten att 

förstå hur strategins olika delar hänger samman. Det blir därför svårt att få en överblick 

och tydlig bild av styrdokumentets övergripande riktning. 

Skottlands strategi för psykisk hälsa är i jämförelse med övriga undersökta 

fördjupningsländers styrdokument betydligt mer kortfattad. Samtidigt är strukturen 

otydlig. Detta eftersom respektive del består av många olika komponenter och 

omfattande faktatunga beskrivningar som påverkar möjligheten att ta till sig 

dokumentets innehåll. 

Strategin inleds med en introduktion som beskriver dess övergripande fokus och 

utgångspunkter. Avsnittet sammanfattar även åtgärdsförslagen och redovisar vision, 

övergripande mål och delmål. Därefter ges en beskrivning av kontexten, exempelvis 

genom att presentera en definition av psykisk hälsa. Strategins huvudavsnitt redovisar 

totalt fem åtgärdsområden. Inom respektive område listas ambitioner, och i vissa fall 

uttrycks dessa som mer konkreta målsättningar. Området delas även in i olika teman, 

och i vissa fall presenteras tillhörande åtgärdsförslag (11). Ambitionerna är relativt 

konkreta, men det är i viss mån svårt att förstå kopplingen mellan dessa och strategins 

vision och övergripande mål. De olika nivåerna med såväl vision, mål, målområden, 

åtgärdsområden med ambitioner och teman gör att såväl struktur som innehåll blir svårt 

att överblicka.  

Skottlands handlingsplan för suicidprevention är ännu kortare än den nationella 

strategin för psykisk hälsa. Handlingsplanen har en tydligare struktur, framför allt då 

den inte är uppbyggd utifrån ett flertal olika nivåer. 

Handlingsplanen inleds med den ansvariga ministerns förord som beskriver planens 

ansats och utgångspunkter. Därefter sammanfattas kortfattat handlingsplanens vision, 

strategiska mål och ett kortsiktigt mätbart mål. Inledningsavsnittet avslutas med en 

översiktlig redovisning av bakgrunden till handlingsplanen bland annat med fokus på en 

beskrivning av nuläget, tidigare nationella ansträngningar inom området samt en 
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redogörelse av hur dokumentet tagits fram. I dokumentets huvudavsnitt redovisas totalt 

tio åtgärder. Åtgärderna bryts ner i olika konkreta aktiviteter med särskilt fokus på 

regeringens åtaganden (12).  

En tydlig målhierarki med tydliga mål kan med fördel ligga till grund för 

dokumentet 

En tydlig målhierarki är viktigt för att strategin och dess inriktning ska bli begriplig. 

Övergripande mål och visioner är ofta vagt formulerade och behöver därför sorteras, 

brytas ner och operationaliseras för att kunna fylla sin funktion. Med flera olika och 

breda mål, finns det risk för att målkonflikter uppstår (34) (20) (35). Det är även viktigt 

att mål uttrycks på ett sätt som anger en önskad riktning. Detta betyder i korthet att de 

helst bör indikera ett önskat framtida tillstånd – från ett utgångsläge till ett annat (20) 

(36). I det fall ett mål endast beskriver ett neutralt tillstånd, snarare än att ange någon 

önskvärd förändring, blir det alltså svårt för mottagaren att förstå vad som ska 

åstadkommas eller uppnås. 

Vissa av de undersökta styrdokumenten har en otydlig målhierarki 

Några av de undersökta dokumenten bedöms ha otydliga målhierarkier. Kopplingen 

mellan de olika nivåerna, exempelvis vision, mål och prioriteringar kan i vissa fall 

beskrivas som oklar eller komplex. Detta gäller exempelvis för Skottlands strategi för 

psykisk hälsa, vars målhierarki består av ett flertal nivåer. Hierarkin har en övergripande 

vision, ett övergripande mål och sex målområden. Därutöver inkluderas fem olika 

åtgärdsområden, och inom ramen för respektive område ryms även ambitioner och 

åtgärder. Åtgärderna är även sorterade i olika teman.  

Vision i den skotska strategin är formulerad som ”Ett Skottland där invånare kan få rätt 

hjälp vid rätt tidpunkt, där personer kan förväntas bli återställda och fullt åtnjuta sina 

rättigheter utan att påverkas av diskriminering och stigma”. Det övergripande målet är: 

”Uppnå paritet mellan fysisk och psykisk hälsa”. Visionen och målen kan beskrivas som 

breda och är formulerade på en övergripande nivå. Kopplingen mellan dem är inte fullt 

ut klarlagd, det vill säga visionen hade med fördel kunnat operationaliseras tydligare 

genom den övergripande målsättningen. De olika målområdena har däremot en 

innehållsmässigt logisk koppling till det övergripande målet om paritet mellan fysisk och 

psykisk hälsa, exempelvis det första målet som är formulerat som: ”likvärdig tillgång till 

säker och effektiv behandling och stöd”. Åtgärdsområdena utgör nästa nivå i 

målhierarkin och de är inte direkt kopplade till något enskilt målområde. Detta gör det 

delvis svårt att förstå på vilket sätt åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse inom 

respektive område. Upplägget påverkar även möjligheten till måluppfyllelseanalys. 

Intrycket är med andra ord att målhierarkin består av två separata delar som inte tydligt 

relaterar till varandra, vilket leder till ett logiskt gap mellan de olika nivåerna. Inom 

respektive åtgärdsområde redovisas ambitioner, och dessa bidrar till att förtydliga bilden 

om önskade utfall. De bidrar emellertid inte till att klargöra kopplingen mellan 

åtgärdsområdena och de olika målområdena/delmålen (11). Nedan visas en illustrativ 

framställning av styrdokumentets målhierarki (Figur 4).  
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Även den kanadensiska strategin är ett intressant exempel att beskriva i sammanhanget 

(se Figur 5). Målhierarkin består av sex strategiska inriktningar. Inom ramen för 

respektive inriktning ryms 4–5 prioriteringar, och kopplat till dessa finns en lång rad 

rekommendationer inom olika områden (18). Målhierarkin är därmed mycket 

omfattande i jämförelse med övriga undersökta dokument. 

Figur 4. Framställning av målhierarkin i Mental Health Strategy: 2017–2027 



 

Figur 5. Changing directions changing lives - The Mental Health Strategy for Canada 



 

Sett utifrån den tilltänkta mottagarens perspektiv försvårar detta sannolikt möjligheten 

att välja mellan strategins olika prioriteringsområden. Samtidigt finns en relativt tydlig 

innehållsmässig logik mellan de olika nivåerna i målhierarkin, det vill säga de strategiska 

inriktningarna stämmer överens innehållsmässigt med de olika prioriteringarna. På 

motsvarande sätt ligger rekommendationerna innehållsmässigt i linje med de listade 

prioriteringarna. Samtidigt är de olika delarna i viss mån överlappande vilket påverkar 

målhierarkins tydlighet.  

Målhierarkin i den australiensiska handlingsplanen (se Figur 6) är också intressant att 

belysa närmare. Den består av en tredelad vision, fyra övergripande mål och åtta 

prioriteringsområden. Visionen är formulerad som: Ett system för psykisk hälsa som: 1) 

”möjliggör återhämtning”; 2) ”tidigt förebygger och identifierar psykisk sjukdom” och 

3) ”garanterar alla invånare med psykisk sjukdom tillgång till effektiv och lämplig 

behandling/stöd som skapar förutsättningar för fullständigt deltagande i samhället”. 

De fyra delmålen är formulerade som (8):  

1. Främja psykisk hälsa och välbefinnande i samhället samt förhindra utvecklingen 

av psykiska problem och psykisk sjukdom 

2. Minska effekterna av psykiska besvär och psykisk sjukdom inklusive effekterna 

av stigma på individer, familjer och samhälle 

3. Främja återhämtning från psykiska problem och psykisk sjukdom 

4. Garantera rättigheter för personer med psykiska besvär och psykisk sjukdom och 

gör det möjligt för dem att delta i samhället på ett meningsfullt sätt 

Trots att målsättningarna inte sorterar under visionens olika delar, finns 

sammanfattningsvis en relativt tydlig innehållsmässig koppling mellan dessa nivåer.  

Målhierarkin består även av olika prioriteringsområden. Respektive område är inte 

sorterat inom ett specifikt delmål. Tolkningen som görs är därmed att olika 

prioriteringar med tillhörande åtgärder, på olika sätt är tänkta att gemensamt bidra till 

måluppfyllelse. Hierarkin hade blivit mer begriplig och logisk om relationen mellan 

dessa nivåer tydliggjorts. 
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Målhierarkin i det finska styrdokumentet är jämförelsevis lättöverskådlig. 

Styrdokumentet saknar vision och uttryckliga mål. Det innehåller istället fem 

övergripande riktlinjer, vilket stundtals benämns som prioriteringar. Riktlinjerna är 

(16):  

1. Psykisk hälsa som en resurs 

2. Barns och ungas psykiska hälsa 

3. Rätt till psykisk hälsa 

4. Omfattande tjänster enligt behov 

5. Gott ledarskap i psykisk hälsa 

Inom respektive riktlinje ryms förslag till aktiviteter. Den tematiska kopplingen mellan 

de olika prioriteringarna och åtgärdsförslagen är tydlig. Exempelvis ligger samtliga 

åtgärdsförslag inom ramen för den andra riktlinjen om barns och ungas psykiska hälsa 

väl i linje med det övergripande temat. 

Figur 6. Framställning av målhierarkin i The Fifth National Mental Health and Suicide Prevention Plan 2017-2022 
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Det finns exempel på såväl tydliga som otydliga mål i de undersökta styrdokumenten 

Sett från ett styrningsperspektiv är det, som tidigare nämnts, viktigt hur olika typer av 

mål är utformade och formulerade. De ska helst vara bland annat konkreta, mätbara och 

realistiska. För att definieras som mål bör det beskriva ett önskat framtida tillstånd, det 

vill säga hur något ska bli eller vara och inte enbart lyfta fram ett neutralt läge (20) (36).  

Vissa länders styrdokument utmärker sig positivt när det kommer till formuleringar av 

målsättningar. Englands strategi för psykisk hälsa är ett exempel. I strategin redovisas 

sex övergripande mål. Samtliga är relativt avgränsade, möjliga att mäta och anger en 

riktning genom att beskriva en förändring – exempelvis genom en ökning eller 

minskning (25). Norges motsvarande styrdokument utgör ett intressant jämförande 

exempel. Den norska strategin innehåller fem övergripande mål. Dessa är inte 

avgränsade, är svårare att mäta och beskriver i de flesta fall inte ett tydligt förändrat 

tillstånd (28). Nedan redovisas och jämförs målformuleringarna i respektive 

styrdokument.  

Figur 7. Framställning av målhierarkin i Nationell strategi för psykisk hälsa och nationellt program för suicidprevention 

2020–2030 
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Figur 8. Sammanställning av målformuleringar i Englands respektive Norges nationella 

strategi för psykisk hälsa 

Det är önskvärt att klargöra vem som är avsändare respektive mottagare 

Det bedöms vara nödvändigt att det i styrdokumentet tydliggörs vem som är avsändare 

till respektive mottagare av dokumentet. Detta för att strategidokumentet ska kunna tas 

emot och förverkligas såsom det är avsett. Vem som är avsändare respektive huvudsaklig 

mottagare kan påverkas av och framgå både direkt och indirekt utifrån styrdokumentets 

syfte eller innehåll. Styrdokumenten kan som tidigare nämnts ha olika syften, exempelvis 

att styra och påverka olika samhällsaktörer, att informera om pågående satsningar eller 

att konsolidera ett brett politikområde (6). 

Det är ofta tydligt vem som är avsändare men det framgår inte alltid uttryckligen vem 

som är den huvudsaklige mottagaren av styrdokumentet 

I samtliga undersökta styrdokument är det möjligt att utläsa vem som är avsändare. I de 

allra flesta fall är det regeringen i respektive land, och ofta pekas ansvarigt departement 

eller motsvarande ut. Australien och Kanada utgör som federationer intressanta 

exempel. I Australiens fall är, som tidigare nämnts, ett mellanstatligt organ bestående av 

företrädare på lokal, regional och nationell nivå, avsändare. I Kanada är det istället en 

ideell organisation som tillsatts av regeringen som ligger bakom strategin. I dessa länder 

saknas i viss mån förutsättningar för den federala regeringen att direkt eller fullt ut styra 

delstater eller motsvarande inom områden som präglas av självstyre, vilket är en tänkbar 

förklaring till varför avsändaren skiljer sig från övriga länder.  

Det är överlag svårare att utläsa vem som är den huvudsakliga tilltänkta mottagaren av 

styrdokumentet, det vill säga vem eller vilken instans den i första hand vänder sig till. 

Det är ovanligt att detta uttryckligen framgår av dokumentet och tolkning krävs, bland 

annat utifrån vilka aktörer som berörs av olika aktiviteter. Mottagare kan kategoriseras 

på olika sätt. Styrdokumentet kan exempelvis rikta sig till individer eller enskilda 
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professioner (mikronivå), till vårdgivare eller utförare av olika tjänster alternativt andra 

berörda verksamheter i näringslivet alternativt civilsamhället (mesonivå) eller till 

centrala beslutsfattare i regioner, delstater och/eller nationellt (makronivå). I detta 

sammanhang är det viktigt att se till den aktuella kontexten, exempelvis att vissa länder 

kännetecknas av mer decentraliserade system. I dessa fall kan det vara svårare för 

ansvarig regering att peka ut specifik mottagare på den regionala eller lokala nivån. Detta 

kan med andra ord i korthet bero på vilka konstitutionella befogenheter regeringen i det 

aktuella landet har.  

I flera undersökta styrdokument riktar man sig både direkt och indirekt till såväl 

myndigheter som regioner och kommuner eller motsvarande. Flera vänder sig även till 

den ideella sektorn och till allmänheten. I exempelvis Danmarks nationella strategi för 

folkhälsa, som också inkluderar psykisk hälsa, pekas kommunerna – som bland annat 

ansvarar för olika typer av förebyggande insatser – ut som viktiga aktörer. Även den 

nationella myndigheten Sundhedsstyrelsen lyfts fram som central. Det civila samhället 

och den privata sektorn berörs också av strategin, vilket bekräftas av att styrdokumentet 

stöds av en kompletterande partnerskapsstrategi. Samtidigt betonas att den enskilda 

individen också har ett stort ansvar i att vara uppmärksam på sin egen hälsa, vilket kan 

tolkas som att strategin även vänder sig till invånare och allmänhet (27). Mot denna 

bakgrund är det även rimligt att anta att den undersökta strategin har ett flertal syften: 

att påverka de myndigheter man har befogenhet att styra; att skapa förbättrade 

förutsättningar för samverkan mellan aktörer som har en roll i det förebyggande arbetet 

och därigenom försöka styra dem indirekt; att upplysa och påverka allmänheten till att 

själva ta ansvar för sin egen hälsa samt att informera och kommunicera regeringens 

politik och satsningar inom området.  

Även i Englands strategi för psykisk hälsa vänder man sig brett till många olika sam-

hällsaktörer såsom offentliga myndigheter, lokala beslutsfattare, civila samhället, den 

privata sektorn samt till landets invånare (25). På liknande sätt som den danska strategin 

kan det engelska styrdokumentet alltså anses ha flera syften – exempelvis att styra 

aktörer som man har befogenhet att styra men också att försöka skapa förutsättningar 

för bred samverkan tvärs olika samhällssektorer. 

Finlands strategi för psykisk hälsa (inklusive nationellt program för suicidprevention) är 

ett intressant jämförande fall. Strategin vänder sig primärt till regeringen genom social- 

och hälsovårdsministeriet. Avsändaren och mottagaren är därigenom densamma. 

Samtidigt har styrdokumentet enligt uppgift utformats för att det även ska vara 

tillgängligt för exempelvis vårdgivare, invånare, media, politiska företrädare och andra 

berörda intressenter. I strategin framgår också att andra myndigheter och kommunal 

verksamhet är viktiga aktörer i samband med att styrdokumentets innehåll ska 

implementeras (16) (15). 

 

Sammanfattningsvis kan styrdokumentet, mer eller mindre tydligt, vända sig till olika 

aktörer och därigenom ha flera mottagare och syften. Ur ett styrningsperspektiv är det 

fördelaktigt att i så hög utsträckning som möjligt, klargöra vilken instans som strategin i 

första hand vänder sig till. Detta för att underlätta för mottagarna, samt för att 

styrdokumentets målsättningar och prioriteringar ska kunna nås (se till exempel 

Statskontoret 2015:6). 
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Figur 9. Sammanställning av identifierade mottagare till undersökta styrdokument per 

nivå (mikro, meso, makro) 

 

Tidsperspektivet bör väljas med omsorg 

Tidsperspektivet är i allmänhet en viktig aspekt att ta hänsyn till i samband med 

framtagande av en nationell strategi. Tidsaspekten påverkar förutsättningarna för 

utvecklingen av politiska initiativ inom området. Inom psykisk hälsa har det historiskt 

funnits en tendens att genomföra kortsiktiga satsningar vilket påverkat 

förutsättningarna för långsiktiga och breda strukturreformer inom området (2). Detta är 

relevant att beakta. Det är även möjligt att upprätta lång- och kortsiktiga styrdokument 

som kan komplettera varandra. 

De flesta undersökta styrdokument har en tidshorisont på mellan fem och tio år 

Majoriteten av de analyserade styrdokumenten har en tidshorisont på mellan fem och 

tio år. I några fall har det inte varit möjligt att klargöra exakt hur lång tidsperiod 

dokumentet sträcker sig över. Detta gäller exempelvis för Englands och Kanadas 

respektive nationella strategier. Vissa länder har flera styrdokument med olika 

tidshorisont. Australien och Nya Zeeland är exempel på länder som valt detta upplägg 

(8) (29). Ansatsen skapar förutsättningar för en mer långsiktig styrning som kan bidra 

till stabilitet och samsyn. Detta i kombination med upprättandet av mer kortsiktiga 
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handlingsplaner som kan bidra till flexibilitet vad gäller olika prioriteringar utifrån 

rådande läge.  

Tidsperspektiven kan motiveras på olika sätt. Den skotska strategin för psykisk hälsa 

löper över tio år. Det uppges att tidsperioden valdes för att den skulle kunna ta hänsyn 

till långsiktiga trender. Under perioden följs styrdokumentets implementering och utfall 

upp löpande i syfte att identifiera förändringar (13). Likaså har den relativt nya finska 

strategin en tidshorisont på tio år. Tidperioden är enligt uppgift vald för att skapa 

förutsättningar för att arbetet inom psykisk hälsa ska fortskrida på ett målorienterat sätt 

(15). I Australiens fall uppges tidperioden på fem år för den aktuella handlingsplanen 

valts utifrån att tidshorisonten tillåter etablering, implementering samt uppföljning av 

olika program och projekt som omfattas av styrdokumentet (10). 

 

Figur 10. Sammanställning av de undersökta styrdokumentens respektive tidshorisont 

Process 

En nulägesanalys bör genomföras inför framtagande av styrdokumentet 

För att styrdokumentet ska baseras på en aktuell och faktabaserad bild av rådande 

utmaningar och behov, är det värdefullt att genomföra en nulägesanalys i anslutning till 

framtagande av dokumentet. Denna typ av analyser kan bidra till både ett fokuserat 

innehåll och till mål och aktiviteter som förbättrar de mest angelägna delarna inom 

området (26).  

De flesta undersökta styrdokumenten baseras på någon form av analys kring det 

rådande läget 

De flesta undersökta styrdokument verkar bygga på någon form av analys kring det 

rådande läget. I många fall är detta emellertid inte uttalat i den undersökta strategin, 

men dokumentet hänvisar till data, forskning eller undersökningar för att underbygga 
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problembeskrivningar eller prioriteringar. I ett antal fall framgår det med tydlighet att 

någon form av nulägesanalys har gjorts, till exempel i Australiens och Finlands 

styrdokument (8) (16). 

I den australiensiska handlingsplanen beskrivs att den nationella kommissionen för 

psykisk hälsa år 2014 genomförde en nationell utvärdering av program och tjänster inom 

psykisk hälsa. En central slutsats från utvärderingen var att systemet är alltför 

fragmenterat och komplext, för att kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt. Systemet 

involverar en rad olika aktörer och finansiering av de olika områdena sker genom 

stuprör. Tjänster och stöd tillhandahålls isolerat från varandra inom separata delar av 

systemet. Individer som varit i kontakt med systemet vittnar även om negativa 

upplevelser, och att deras vårdbehov inte har uppfyllts. Granskningen belyste även 

servicegap, ineffektivitet, dubbelarbete samt icke-fungerande planering och 

samordning. Dessutom framkom bland annat att ansvarsfördelningen mellan 

beslutsfattare på olika nivåer är otydlig och att det saknas ett helhetsgrepp kring frågan 

om systemets utformning. I rapporten pekar man på behovet av att utveckla ett mer 

integrerat och personcentrerat system i sin helhet (8) (10) (37). Denna analys ligger 

bland annat till grund för det första prioriteringsområdet i handlingsplanen, som 

handlar om att uppnå integrerad regional planering och utförande av tjänster.  

Finlands nationella strategi för psykisk hälsa baseras också på ett flertal olika analyser 

som synliggjorde nuläget – analyser som legat till grund för styrdokumentets inriktning. 

Den föregående strategin “Plan för mentalvårds- och missbruksarbete”, utvärderades år 

2016. Utvärderingen lyfte bland annat fram att rättigheterna för personer med 

psykiatriska tillstånd hade ökat under strategiperioden, och att samordningen mellan 

psykiatrin och missbruksvården i viss mån hade förbättrats. Samtidigt konstaterades det 

i utvärderingen att det främjande och förebyggande arbetet hade uteblivit, och att 

styrningen av systemet som helhet saknat förutsättningar för att centrala 

strukturreformer av området skulle kunna genomföras (16). År 2017 beställde regeringen 

en analys av effektiva modeller samt missbruks- och beroendevård. Analysen baserades 

bland annat på litteratursammanställningar, expertintervjuer, enkätundersökningar till 

allmänheten samt fokusgruppsintervjuer med egenerfarna experter. Även denna har 

legat till grund för strategins innehåll (15). 
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Figur 11. Sammanställning av huruvida nulägesanalys ligger till grund för undersökta 

styrdokument 

En bred involvering kan ha betydelse för samsyn och förankring 

Att inkludera olika berörda intressenter vid utveckling av styrdokumentet kan i 

allmänhet fylla en central funktion. En inkluderande förankringsprocess kan bidra till 

att säkerställa samsyn kring prioriteringar och ambitioner. Om samsyn saknas finns risk 

för att handlingsplanen inte tas emot på ett önskvärt sätt (26).  

Omfattande konsultationsprocesser ligger i flera fall till grund för styrdokumentens 

innehåll. Många undersökta styrdokument baseras på en bred involvering av berörda 

aktörer. I vissa fall har man i samband med framtagandet av det aktuella styrdokumentet 

initierat konsultationsprocesser med olika grupper såsom experter, profession och 

allmänhet. 

 

Figur 12. Sammanställning av huruvida konsultativa processer ligger till grund för 

undersökta styrdokument 

I Skottland anordnades exempelvis sex offentliga tillställningar för att inhämta 

synpunkter från civilsamhälle, profession och allmänhet under framtagandet av den 

nationella strategin för psykisk hälsa. Vidare använde man sig av en digital hub (”citizen 

hub”) för att under sju veckor samla in synpunkter och tankar från allmänheten. Totalt 

600 synpunkter inkom från denna period (38) (39). I samband med att den nationella 

handlingsplanen för suicidprevention utvecklades, samverkande den skotska regeringen 

med en rad olika aktörer för genomförandet av konsultationer. Alliansen för sjukvård 

och social omsorg (the ALLIANCE) – en medlemsorganisation där organisationer från 

den tredje sektorn ingår – tog fram en särskild rapport för att belysa perspektiv från 

personer som direkt eller indirekt påverkats av suicid. Därefter genomfördes fem 

offentliga tillställningar och ett så kallat ”public engagement paper” skrevs. Detta PM 
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syftade till att skapa en grund för att förstå invånarnas tankar och reflektioner kring 

suicidpreventivt arbete. Omkring 300 svar inkom. I kontakter med företrädare från 

Skottland som varit delaktiga i framtagandet av strategin betonas värdet av att 

konsultera brett – såväl externt som internt (40) (13).  

Slutsatserna från de samlade analyserna är att det är viktigt att involvera centrala 

intressenter i arbetet med att utveckla en ny strategi. Insikten ligger väl i linje med 

resonemang från exempelvis Statskontoret om vikten av att engagera berörda 

myndigheter i utvecklingen av en strategi eller motsvarande. Detta kan dels bidra till att 

effektivisera processen, dels innebär konsultationen en förankring av strategins innehåll 

(6). Involveringen kan därmed ses som ett medel för att den kommande strategin ska bli 

känd bland berörda aktörer och för att väcka en gemensam känsla av ägarskap. Detta 

kan sägas vara särskilt viktigt inom ett område som sträcker sig tvärs samtliga 

samhällssektorer, såsom psykisk hälsa och suicidprevention.  

Vissa undersökta länder använder sig av innovativa metoder för att inkludera 

målgrupper i framtagande av styrdokument 

Att vända sig till berörda målgrupper, det vill säga grupper som direkt berörs av det 

aktuella styrdokumentet såsom individer med eller en ökad risk för olika former av 

psykisk ohälsa, kan vara värdefullt av flera skäl. Det finns exempelvis studier som visar 

på positiva erfarenheter av patientinvolvering i samband med framtagande av 

kunskapsunderlag på nationell och regional nivå. Denna typ av patientinvolvering 

uppfattas bidra till stärkt legitimitet (41). 

Några undersökta länder använder nyskapande metoder för att inkludera målgrupper i 

framtagande av styrdokument. Kanada utmärker sig i som ett gott exempel i 

sammanhanget. I korthet har man institutionaliserat processer för att inkludera de olika 

intressenternas och målgruppernas perspektiv. I samband med framtagandet av det 

strategiska ramverket Toward recovery and Well-being: A Framework for Mental 

Health Strategy for Canada, vilket ligger till grund för strategin, delades ett utkast av 

ramverket med över 120 personer inom kommissionens organisation, medlemmar av 

organisationens styrelse, medlemmar av kommissionens åtta rådgivande kommittéer 

samt personal. Därefter inleddes en intern konsultationsprocess där personer med egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa inledningsvis fick lämna synpunkter på utkastet. Efter detta 

steg gavs även medlemmar i rådgivande kommittéer och personal möjlighet att tycka till 

om dokumentet. Detta resulterade slutligen i en av styrelsen godkänd version av 

ramverket, som sedan låg till grund för en offentlig konsultativ process med allmänheten. 

Denna process bestod av två delar. Inledningsvis anordnades 15 möten i 12 städer över 

hela Kanada dit en rad olika intressenter var inbjudna. Deltagare med olika perspektiv 

fick under dessa möten lämna detaljerad återkoppling kring de föreslagna målen. Den 

andra delen bestod av insamling av synpunkter från allmänheten genom en digital 

process. Över 1 700 individer och fler än 250 organisationer inkom med förslag. Totalt 

resulterade detta i ett underlag på 1 800 sidor. Utifrån analyser av underlaget 

vidareutvecklades och förfinades ramverket ytterligare innan det antogs av styrelsen i 

september 2009 (23). 

Processen för framtagandet av strategin är inte lika tydligt beskriven i det aktuella 

styrdokumentet. I strategins inledande delar framgår emellertid att utvecklingen av 
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underlaget föregåtts av en process där allmänheten, utförare av hälso- och sjukvård, 

forskare samt policyexperter har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på 

strategins innehåll (18). År 2015, i samband med att kommissionens första tioårsmandat 

började gå mot sitt slut, inleddes en ny process med att samla in perspektiv och 

synpunkter från intressenter. Syftet var att få underlag kring möjliga förbättringar av 

Kanadas hälso- och sjukvård för psykisk hälsa de kommande fem åren. Som en del av 

detta efterfrågades synpunkter från lokala, regionala och nationella grupper, styrande 

organisationer samt ursprungsbefolkning. Synpunkter samlades in genom 

rundabordssamtal i alla provinser, en digital enkät och fyra fokusgrupper. Perspektiv 

från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa var en viktig del i denna ett år långa 

process. Man skapade också en referenspanel bestående av 36 representanter från olika 

delar av landet. De fick under en vecka reflektera kring hur man på bästa sätt kunde 

påverka flest människor. Denna insamling av synpunkter utgjorde, tillsammans med 

resultat från diskussioner med intressenter inom området psykisk hälsa och 

beslutsfattare, underlag för utveckling av kommissionens strategiska plan. Utvecklingen 

av planen leddes av MHCCs styrelse och genomfördes av en intern arbetsgrupp som tog 

fram innehållet utifrån underlaget. Återkommande teman identifierades både 

kvantitativt genom att mäta hur många gånger ett ämne nämndes i datan, och kvalitativt 

genom att bedöma resultaten utifrån när och i vilken kontext de diskuterades. Områden 

med störst angelägenhet och relevans klassificerades vilket resulterade i ett antal frågor 

som kunde kondenseras till förslag på mål (eng. objectives) för den strategiska planen. I 

och med att Kanada genomgick ett regeringsskifte hösten 2015, delade arbetsgruppen ett 

utkast på dokumentet med nationella nyckelaktörer och intressenter för ytterligare 

synpunkter på innehållet. Baserat på deras återkoppling ändrades dokumentets fokus 

något (24). 

Inspiration kring hur olika synpunkter från berörda målgrupper kan samlas in, kan med 

fördel hämtas från andra länder, såsom Kanada. En möjlighet att överväga är exempelvis 

digital insamling av synpunkter från allmänheten på en kommande strategi eller att 

regelbundet anordna olika typer av rundabordssamtal med intressenter för att 

gemensamt diskutera den kommande strategins innehåll.  

Det behöver framgå hur dokumentet är tänkt att implementeras  

För att styrdokumentets innehåll ska kunna omvandlas till praktisk handling, behöver 

det finnas en tydlig beskrivning av hur arbetet är tänkt att genomföras och vilken aktör 

som ansvarar för respektive aktivitet (26) (42). Samtidigt kan ibland mer övergripande 

och tydliga beskrivningar vara nödvändiga beroende på syfte och mottagare (6). 

Beskrivningen av genomförandet kan exempelvis behöva variera beroende på 

avsändarens mandat och roll, respektive vilken aktör som är mottagare. Inom ramen för 

denna analys har beskrivning av implementering, inklusive eventuella redogörelser av 

ansvarsfördelning, undersökts inom respektive styrdokument. Därutöver har analyser 

med fokus på beskrivningar av vem eller vilken instans som är tilltänkt mottagare gjorts, 

samt en genomgång av planerade aktiviteter eller åtgärder.  

Styrdokumenten varierar med avseende på beskrivningar av genomförande 

I gjorda analyser har såväl utförliga som mindre utförliga exempel hittats på hur 

genomförande beskrivs eller redovisas. Australien som utmärker sig positivt har 
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exempelvis tagit fram en kompletterande implementeringsplan som sammanställer 

samtliga 39 planerade aktiviteter på ett överskådligt sätt. I många fall bryts även de 

listade aktiviteterna ner och konkretiseras i olika beståndsdelar. Det framgår även tydligt 

av både handlingsplanen och implementeringsplanen att innehållet i hög grad vänder sig 

till regeringar på olika nivåer. Varje enskild åtgärd inleds exempelvis med 

formuleringen: ”Regeringarna ska”, vilket tydliggör vilken nivå och instans som bär det 

huvudsakliga ansvaret för respektive åtagande. I några fall framgår det även tydligt när 

de olika regeringarna (på federal och delstatlig nivå) ska samverka med andra aktörer 

och intressenter i genomförandet. Exempelvis beskrivs inom prioriteringsområde fyra – 

förbättra psykisk hälsa och förebygg suicid inom ursprungsbefolkningen – att man ska 

samverka med olika typer av utförare på regional nivå för att förbättra remissvägarna 

mellan exempelvis primärvården, ACCHS (Aboriginal Community Controlled Health 

Services), tjänster med fokus på socialt och emotionellt välbefinnande, missbruks- och 

beroendevård och andra tjänster inom ramen för psykisk hälsa (9).  

I implementeringsplanen redovisas även hur ansvarsfördelningen mellan olika aktörer 

och nivåer ser ut för respektive åtgärd. Även relevanta tidpunkter för arbetet framgår (9). 

Nedan redovisas utdrag från den nationella implementeringsplanen som synliggör 

upplägget. Sammantaget presenteras en tydlig och konkret bild av hur planens innehåll 

är tänkt att förverkligas.



 

  

Figur 13. Utdrag från Australiens implementeringsplan (The Fifth National Mental Health and Suicide 

Prevention Plan – Implementation Plan) 



 

Finland är ett intressant fall att jämföra med. I den nationella strategin för psykisk hälsa 

framgår enbart i korthet att regeringen prioriterar genomförandet av vissa delar i 

strategin fram till år 2022. Bland annat beskrivs att man prioriterar tjänsteutvecklingen, 

att starta programmet för suicidprevention samt insatser som ska bidra till att öka 

kompetensen om psykisk hälsa i vardagsmiljöer. Beskrivningarna av genomförandet 

respektive ansvarsfördelningen är överlag begränsade (16). I kontakter med en berörd 

företrädare framgår att implementeringen av strategins samlade innehåll är under 

utveckling (15). Att redogörelsen av strategins genomförande är relativt begränsade kan 

möjligen förklaras av att strategin framför allt gör anspråk på att identifiera lösningar på 

övergripande nivå, snarare än att peka på konkreta lösningar på lokal- eller 

verksamhetsnivå. Den syftar med andra ord till att lägga grunden för övergripande mål- 

och resultatstyrning. Samtidigt beskrivs föreslagna aktiviteter relativt tydligt i 

styrdokumentet, vilket bidrar till att klargöra bilden av hur strategins innehåll är tänkt 

att leda till på sikt. Det är emellertid otydligt vem regeringen i huvudsak vänder sig till 

inom ramen för respektive aktivitet. I vissa fall framstår det som att man i första hand 

lyfter fram regeringens egna åtaganden, medan man i andra fall pekar på aktörer på lokal 

nivå (16). Nedan synliggörs ett utdrag från strategin som synliggör hur aktiviteterna är 

formulerade i styrdokumentet.  

 

Figur 14. Utdrag från Finlands nationella strategi för psykisk hälsa (Nationell strategi för 

psykisk hälsa och nationellt program för suicidprevention 2020–2030) (egen illustration) 
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Skottlands strategi för psykisk hälsa innehåller totalt fyrtio aktiviteter. Trots en relativt 

stor omfattning, är dessa formulerade på ett förhållandevis tydligt och konkret sätt. Som 

mottagare och läsare får man en tydlig bild av vilka aktiviteter styrdokumentet är tänkt 

att leda till. I några fall är dessutom aktiviteterna tidsatta vilket också bidrar till att 

klargöra prioriteringsordningen. Samtidigt pekar man inte ut någon specifik mottagare 

för respektive aktivitet på liknande sätt som Australien gör i sitt motsvarande 

styrdokument, vilket påverkar förståelsen av aktiviteterna (11). Exempel på hur 

åtgärderna är formulerade visas nedan.  

 

Figur 15. Utdrag ur Skottlands nationella strategi för psykisk hälsa (Mental Health Strategy: 

2017–2027) (egen illustration) 

Den kanadensiska strategin innehåller ett mycket stort antal rekommenderade 

aktiviteter – totalt över 100 stycken. Enbart den stora omfattningen försvårar 

möjligheten till överblick och förståelse för vilken praktisk handling de föreslagna 

aktiviteterna är tänkta att omsättas till. Flera av de listade aktiviteterna är generellt 

formulerade, något som också påverkar möjligheten att få en bild av vad förslagen ska 

resultera i på operativ nivå. Här ses emellertid en variation och några aktiviteter är mer 

konkreta – särskilt de aktiviteter som berör hälso- och sjukvården eller den sociala 

omsorgen (18). Nedan visas exempel på hur föreslagna aktiviteter formuleras i strategin.  
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Figur 16. Utdrag ur Kanadas nationella strategi för psykisk hälsa Changing directions 

changing lives – the mental health strategy for Canada (egen illustration) 

Innehåll 

Förståelsen för prioriteringarna ökar sannolikt om de utgår från analys om 

rådande utmaningar och behov 

Som tidigare nämnts kan det sägas vara värdefullt att grunda styrdokumentets innehåll 

på en analys av rådande läge, det vill säga aktuella utmaningar och behov. Detta kan 

sägas vara särskilt viktigt inom ett så brett område som psykisk hälsa och 

suicidprevention och som berör samhället som helhet. Att prioriteringar 

överensstämmer med faktiska utmaningar och behov, kan bidra till en mer 

ändamålsenlig och relevant inriktning. Att utgå från gjorda analyser kan också bidra till 

ett mer fokuserat innehåll (26). 

Australiens handlingsplan har ett tydligt fokus på att åstadkomma ett mer integrerat 

och samordnat system som möter olika gruppers behov utifrån gjorda nulägesanalyser 

Olika former av nulägesanalyser ligger till grund för den australiensiska handlingsplanen 

för psykisk hälsa och suicidprevention. En utvärdering av systemet för psykisk hälsa 

genomfördes under år 2014, och denna pekade på flera olika utvecklingsbehov. 

Utvärderingen lyfte till exempel fram att systemet är alltför komplext och att 

integrationen av olika vårdgivare och utförare av social omsorg är alltför begränsad (37). 

Dessa slutsatser ligger i hög grad till grund för centrala delar av handlingsplanens 

innehåll. Fem av åtta prioriteringsområden berör tydligt perspektiv och aktiviteter som 

syftar till att skapa en mer integrerad och sammanhållen vård för individer som möter 

systemet för psykisk hälsa. Det första prioriteringsområdet har till exempel som 

huvudsakligt fokus att uppnå integrerad regional planering och utförande av tjänster. 

Inom ramen för det andra prioriteringsområdet – effektivt självmordsförebyggande 

arbete – framgår att regeringarna kommer att stödja berörda aktörer för att utveckla en 
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mer integrerad ansats i det suicidförebyggande arbetet. Detta bland annat genom att 

bidra till utvecklingen av tydligare remissvägar mellan olika aktörer. Det tredje 

prioriteringsområdet är att samordna behandling och stöd för personer med svår och 

komplex psykisk sjukdom. Även här lyfts behovet av olika ansträngningar för att på olika 

sätt stödja en bättre koordinerad och mer sammanhållen vård för grupper med 

omfattande behov. Inom det fjärde prioriteringsområdet om att förbättra psykisk hälsa 

och förebygga suicid inom ursprungsbefolkningen, framgår också vikten av ökad 

integrering i planering och utförande av vård och stöd. Exempel på konkreta aktiviteter 

är att vidta åtgärder för att förbättra remissvägarna mellan primärvården, missbruks- 

och beroendevården samt andra centrala aktörer som möter ursprungsbefolkningen 

inom ramen för systemet för psykisk hälsa. Det femte prioriteringsområdet rör insatser 

för att förbättra den fysiska hälsan och minska tidig dödlighet hos individer med psykisk 

sjukdom. Här lyfts exempelvis aktiviteter som handlar om att åstadkomma bättre 

integrering mellan den somatiska och psykiatriska vården (8).  

Den finska strategin inkluderar ett tydligt fokus på förebyggande insatser och 

målstyrning till följd av genomförd utvärdering 

Den tidigare finländska strategin, ”Planen för mentalvårds- och missbruksarbete”, 

innehöll olika fokusområden bland annat kring främjande och förebyggande arbete. 

Planen utvärderades år 2016, och denna visade bland annat att styrdokumentets fokus 

var relevant och att den fungerat som ett nyttigt verktyg i det nationella arbetet inom 

området. Den visade även att vissa framsteg gjorts, exempelvis att rättigheterna för 

personer med psykiatriska tillstånd stärktes under strategiperioden, och att 

samordningen av olika vårdtjänster hade förbättrats. Samtidigt påpekades det i 

utvärderingen att målsättningar kring det främjande och förebyggande arbetet inte 

uppfyllts. Vidare poängterades det i utvärderingen att styrningen av systemet som helhet 

inte varit ändamålsenlig och att förutsättningar för viktiga strukturreformer inom 

sjukvården och socialtjänsten därmed inte varit möjliga (16). Slutsatserna från denna 

utvärdering har legat till grund för den nuvarande strategins fokus och innehåll. Det 

främjande och förebyggande perspektivet genomsyrar strategin som helhet, och 

styrdokumentets uttalade syfte är att lägga grunden för en långsiktig och välfungerande 

målstyrning av området.  

Enligt uppgift från berörd landföreträdare, genomfördes även andra nulägesanalyser 

inför framtagandet av strategin som också präglat innehållet på olika sätt. Under år 2017 

beställde regeringen exempelvis en analys med fokus på effektiva modeller för tjänster 

inom psykisk hälsa, inklusive missbruks- och beroendevård. Analysen utgjordes av en 

litteratursammanställning, expertintervjuer, en enkätundersökning riktad till 

allmänheten och fokusgruppsintervjuer med individer med egen erfarenhet av psykisk 

ohälsa. Ett utkast till analys tillgängliggjordes för kommentarer på en öppen webbsida i 

syfte att underlätta medborgarinflytande (15). 

Det är tydligt att genomförda nulägesanalyser som pekar på rådande utmaningar och 

behov till stora delar präglar handlingsplanens innehåll. Som mottagare blir det genom 

denna ansats tydligt vad som motiverar valda prioriteringar.  
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Styrdokumentet bör inte innehålla en bruttolista av allt som är viktigt 

Om styrdokumentet inkluderar alltför många målsättningar eller områden, eller 

innehåller svepande beskrivningar av allmänt viktiga aspekter, kan det bli svårt att 

omsätta innehållet till konkret handling (6) (42) (43). Mot denna bakgrund är det 

fördelaktigt att upprätthålla ett tydligt innehållsmässigt fokus i styrdokumentet och att 

klargöra prioriteringar. Detta inte minst för att minska risken för disparata styrsignaler, 

motstridigheter och målkonflikter.  

De flesta styrdokumenten är innehållsmässigt breda och vissa är påtagligt omfattande 

Det är tydligt när styrdokumenten bygger på en omfattande sammanställning av frågor, 

områden och aspekter som av olika anledningar ses som viktiga. Denna typ av 

sammanställningar gör det sannolikt svårt för mottagaren att förstå vad som ska 

prioriteras, och risken är att ambitionerna inom strategin blir alltför breda för att kunna 

realiseras. Det kan, utifrån ett styrningsperspektiv, vara mer fördelaktigt att göra ett 

urval av prioriteringar som ska rymmas inom den aktuella styrperioden (se till exempel 

Statskontoret 2011:25). De flesta undersökta styrdokument innehåller generellt sett 

många olika mål, prioriteringar eller prioriteringsområden, och kan överlag beskrivas 

som omfattande. Några styrdokument utmärker sig tydligt i detta avseende, exempelvis 

England och Kanada. 

Englands nationella strategi för psykisk hälsa är omfattande och uppgår till totalt 

omkring nittio sidor (inklusive bilagor). Strategin listar totalt sex övergripande mål samt 

över sextio tillhörande aktiviteter. Utöver beskrivningen av mål och aktiviteter lyfts 

centrala vägledande principer fram. Därutöver följer beskrivningar av vad 

måluppfyllelse innebär på olika nivåer (för individer, familjer och samhällen) respektive 

vilken roll som regeringen spelar i förverkligandet av strategin. I vissa fall redovisas i 

dessa avsnitt relativt allmänna beskrivningar av prioriteringar, viljeriktningar eller 

konstateranden kring bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa som inte ger någon 

tydlig bild av vilka aktiviteter som ska ske. Vissa budskap kring prioriterade perspektiv 

återkommer i olika delar i dokumentet, såsom vikten av lokala engagemang och 

individers egenmakt och kontroll. I några fall beskrivs olika åtaganden, men det framgår 

inte tydligt vad dessa innebär. Exempelvis lyfts det fram att regeringen har ”åtagit sig 

att säkerställa att personal inom samtliga samhällssektorer som möter individer med 

psykisk ohälsa (eng. front-line staff) har möjlighet att omsätta innovativa idéer till 

praktisk verklighet. Personalen måste ha kunskap, känna stöd och vara motiverade för 

att gapet mellan centrala ambitioner och reella förändringar ska kunna ske”. Denna 

typ av allmänna formuleringar kombineras emellertid med en lång rad mer konkreta 

beskrivningar om regeringens pågående satsningar inom olika delar av området (25). 

Intrycket är därmed att man använder strategin för att informera om sina pågående och 

politiska initiativ inom centrala politikområden som alla har en koppling till området 

psykisk hälsa. Sammantaget bedöms detta breda och omfattande upplägg försvåra för 

mottagaren att på ett tydligt sätt ta till sig av innehållet. 

Det märks även i de fall när styrdokumentets innehåll är ett resultat av breda 

konsultationsprocesser, och när många olika fokusområden och prioriteringar 

inkluderats som en följd av detta. Kanadas nationella strategi kan lyftas som ett exempel. 

Strategin är mycket omfattande (den uppgår till över 150 sidor inklusive bilagor) och 
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innehåller över 25 olika prioriteringsområden inom ramen för sex strategiska 

prioriteringar. Därutöver ingår över 100 olika föreslagna aktiviteter. Vissa av de 

strategiska inriktningarna kan beskrivas som ambitiösa, långrandigt formulerade, 

innehållande många olika aspekter och otydligt avgränsade. I vissa fall är den strategiska 

inriktningen formulerad som ett mål, och i andra fall mer som en framgångsfaktor kring 

hur man ska arbeta eller vad man ska fokusera på. Exempel på det förstnämnda är 

”Minska skillnader i riskfaktorer och tillgång till insatser för psykisk hälsa, och stärk 

förmågan att möta behoven hos olika grupper och nordliga samhällen”. Exempel på 

det sistnämnda är: ”Arbeta tillsammans med First nations, Inuiter och Métis för att 

adressera deras behov gällande psykisk hälsa och förstå deras särskilda förhållanden, 

rättigheter och kulturer”. Vidare är styrdokumentets prioriteringar i viss mån 

överlappande. Exempelvis ligger de två prioriteringarna: ”Öka förmågan hos familjer, 

vårdnadsgivare, skolor, institutioner inom högre utbildning och lokalt civilsamhälle 

för att främja psykisk hälsa hos småbarn, barn och unga, att förebygga psykisk 

sjukdom och suicid och där det är möjligt ingripa tidigt när problem uppstår” och ”Öka 

förmågan hos äldre, familjer och inom omsorg och lokalsamhälle att främja psykisk 

hälsa senare i livet, att förebygga psykisk sjukdom och suicid och där det är möjligt 

ingripa tidigt när problem uppstår” nära varandra innehållsmässigt. De pekar förvisso 

ut olika specifika åldersgrupper, men betonar bland annat behovet av att främja och 

förebygga psykisk ohälsa på samma sätt. Strategin har även ett tydligt fokus på vissa 

grupper – särskilt ursprungsbefolkningar. Prioriteringar som rör dessa grupper har ett 

uppenbart innehållsmässigt överlapp. Två prioriteringar är identiska men fokuserar 

specifikt på vissa ursprungsgrupper. Prioriteringarna är formulerade som: ”Etablera en 

koordinerad, oavbruten följd av insatser för psykiskt välmående (psykisk hälsa och 

missbruk) för och av First nations respektive Iniuit som inkluderar traditionella, 

kulturella och konventionella metoder” (18). Sammantaget blir resultatet att innehållet 

upplevs som ofokuserat och brett. En möjlig förklaring till det breda och omfattande 

innehållet med en lång rad strategiska inriktningar och prioriteringar, är att dokumentet 

bygger på en omfattande och ambitiös konsultativ process. Konsultationsprocesser kan 

som beskrivits tidigare vara värdefulla, men en bred konsultation behöver inte 

nödvändigtvis innebära att alla önskemål eller individuella prioriteringar inkluderas i 

styrdokumentet.  

Nya Zeelands styrdokument för suicidprevention bedöms vara ett intressant exempel att 

kontrastera Englands och Kanadas styrdokument mot. Styrdokumentet som uttalat både 

är en långsiktig strategi och en mer kortsiktig handlingsplan, utgår från en övergripande 

vision. Denna är formulerad som: ”Vi anser att alla liv räknas, och genom att arbeta 

tillsammans, kan vi åstadkomma en framtid där suicid inte förekommer i Nya 

Zeeland”. Därutöver har två övergripande målsättningar formulerats. Dessa är: 1) 

”Minskad suicidfrekvens” och 2) ”Välbefinnande för alla”. Utifrån dessa mål har totalt 

åtta fokusområden identifierats, varav fyra har ett tydligt instrumentellt fokus som syftar 

till att förbättra strukturella förutsättningar. Exempel är ”använda evidens för att göra 

skillnad” och ”utveckla arbetskraften”. Resterande fyra fokusområden handlar om att 

främja välbefinnande, att förebygga suicidal stress (eng. suicidal distress), att reagera på 

suicidalt beteende och slutligen stödjande insatser efter att suicid har skett. 

Styrdokumentet har också ett tydligt fokus på minoritetsbefolkningen, vilket 

genomgående påtagligt avspeglas i dess innehåll (29). Dokumentet har 



 

INTERNATIONELL UTBLICK: ANDRA LÄNDERS OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS STRATEGIER FÖR PSYKISK HÄLSA OCH 

SUICIDPREVENTION 
47 

 

sammanfattningsvis ett tydligt avgränsat fokus som beskrivs på ett kortfattat och koncist 

sätt.  

Vissa tematiska innehåll återkommer ofta i de undersökta styrdokumenten 

Några specifika teman återkommer i de olika styrdokumenten vilket indikerar att man 

har dragit liknande slutsatser kring utmaningar inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention i de olika länderna.  

Med ett undantag återkommer uttryckligen perspektivet kring ”tidiga insatser” i 

samtliga undersökta länders styrdokument. Undantaget är Danmarks strategi. Det 

danska dokumentet, som är en bredare folkhälsostrategi, genomsyras i sin helhet av ett 

förebyggande perspektiv, men utan att uttryckligen specifikt lyfta fram tidiga insatser för 

förbättrad psykisk hälsa (27). 

I den engelska strategin lyfts vikten av tidiga insatser (eng. early intervention) fram i 

strategins inledande del och det framgår bland annat att styrdokumentet i sig innebär ett 

ökat fokus på tidiga insatser genom hela livscykeln. Man pekar exempelvis på värdet av 

skolbaserade hälsoprogram som är inriktade på att identifiera sårbara individer som kan 

vara i behov av stöd (25). Andra exempel kan hämtas från den norska strategin för 

psykisk hälsa. Här betonas värdet av tidiga insatser särskilt inom det femte målområdet 

(”Främja god psykisk hälsa hos barn och unga”). Här nämns exempelvis att barn som 

uppvisar tecken på psykisk ohälsa måste fångas upp och ges relevant stöd i rätt tid, bland 

annat genom skolhälsovården (28). I Nya Zeelands strategi och handlingsplan för 

suicidprevention lyfts också tidig intervention fram som centralt både inom 

åtgärdsområde sex (”Prevention – responding to suicidal distress”) och sju 

(”Intervention – responding to suicidal behaviour”). Nederländerna lyfter i sitt 

depressionsförebyggande program fram förebyggande insatser och tidig upptäckt som 

ett åtgärdsområde. Här ingår exempelvis aktiviteter för att tidigt identifiera riskfaktorer 

för psykosociala problem för nyblivna mammor eller insatser för stärkt föräldraskap (31).  

Ett fokus på förbättrad vård eller förbättrat stöd återkommer också i hög grad i de 

undersökta dokumenten. Samtliga styrdokument, med undantag från Danmark, lyfter 

aspekter kopplat till ett förbättrat system för att kunna tillgängliggöra och tillhandahålla 

goda tjänster och ett välfungerande stöd. Perspektivet formuleras på lite olika sätt i de 

undersökta dokumenten. Australiens handlingsplan genomsyras exempelvis av ett 

tydligt fokus på ett förbättrat vårdsystem för psykisk hälsa, till exempel med inriktning 

mot att tillhandahålla en mer koordinerad vård för grupper med omfattande behov (8). 

I Norges strategi utgör patientens hälsa och vårdtjänster ett eget övergripande mål (28). 

Även inom Skottlands nationella strategi för psykisk hälsa finns ett tydligt fokus på att 

säkerställa god tillgång till adekvata tjänster och stöd (12). Det ryms bland annat inom 

ett eget målområde. 

Minskad stigmatisering är ett annat tematiskt område som lyfts i de flesta undersökta 

strategier. Danmarks nationella folkhälsostrategi och Nya Zeelands nationella strategi 

med tillhörande handlingsplan för suicidprevention utgör undantag (29) (27). Den 

danska strategin berör förvisso temat stigmatisering, men inom ramen för andra 

områden än psykisk hälsa. Englands nationella strategi inkluderar minskad 

stigmatisering inom ett övergripande mål. Temat återkommer dessutom i strategins 

olika delar, exempelvis när ansvar och roller för måluppfyllelse beskrivs (25). Även i den 
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kanadensiska strategin lyfts stigmatiseringsperspektivet tydligt. I dokumentet 

återkommer resonemang och vikten av minskat stigma, och det lyfts särskilt fram inom 

en rad olika prioriteringsområden (18).  

För översikt kring återkommande teman i de undersökta strategierna, se 

sammanställning i Figur 17 nedan.  

 



 

 

 

 

 

Figur 17. Sammanställning kring hur de undersökta styrdokumenten berör områdena ”Tidiga insatser”, ”Förbättrad vård och stöd” samt ”Minskat stigma” 



 

 

De flesta undersökta styrdokumenten omfattar såväl psykiskt välbefinnande, psykiska 

besvär och psykiatriska tillstånd 

Majoriteten av de undersökta styrdokumenten behandlar många olika centrala aspekter 

av psykisk hälsa. Samtliga dokument, med undantag från Nederländerna, lyfter fram 

både välbefinnande och olika dimensioner av psykisk ohälsa. Såväl psykiska besvär som 

psykiatriska tillstånd betonas uttryckligen i de flesta dokument. Även 

utvecklingsrelaterade psykiska funktionsavvikelser (neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar) berörs i flera styrdokument. Nästan alla undersökta 

styrdokument inkluderar ett fokus på suicidprevention. Danmarks strategi, vilket som 

tidigare nämnts är en bredare folkhälsostrategi, är det enda undersökta styrdokument 

som inte berör suicid (8) (27) (25) (16) (18) (31) (32) (28) (29) (11) (33) (30). 

 

Figur 18. Sammanställning vilka dimensioner av området psykisk hälsa de undersökta 

styrdokumenten berör 

Styrdokumenten inkluderar suicidprevention på olika sätt 

De undersökta styrdokumenten inkluderar det suicidförebyggande perspektivet på olika 

sätt. Vissa länder har helt separata dokument för arbetet inom området psykisk hälsa 

respektive för suicidprevention, exempelvis Nederländerna, Nya Zeeland och Skottland 

(32) (29) (12). Finland har tekniskt sett enbart ett styrdokument, men detta inkluderar 

två separata delar: en del som enbart utgör strategin för psykisk hälsa och en del som 

utgör en nationell handlingsplan för suicidprevention (16). Andra länder såsom 

Australien, England, Kanada och Norge har tydligt inkorporerat det suicidpreventiva 

perspektivet i det samlade styrdokumentet för psykisk hälsa (8) (25) (18) (28). Denna 

ansats ligger även till grund för WHO:s handlingsplan (30). Även EU:s undersökta 

styrdokument täcker specifikt områdena depression och suicidprevention, och de 

behandlas gemensamt (33).  



 

INTERNATIONELL UTBLICK: ANDRA LÄNDERS OCH INTERNATIONELLA ORGANISATIONERS STRATEGIER FÖR PSYKISK HÄLSA OCH 

SUICIDPREVENTION 
51 

 

De undersökta dokumenten täcker in det främjande, förebyggande, behandlande och 

återhämtande perspektivet på olika nivåer 

Bilden av att styrdokumenten har en bred innehållsmässig ansats bekräftas av gjorda 

analyser med fokus på vilka olika tematiska perspektiv som inkluderas. Samtliga 

dokument berör alla dimensioner av insatser för förbättrad psykisk hälsa inom ramen 

för sina mål, prioriteringar eller motsvarande, det vill säga från ett främjande till ett 

återhämtande perspektiv (8) (27) (25) (16) (18) (31) (32) (28) (29) (11) (33) (30). 

Perspektiven inkluderar även universella, selektiva och indikativa ansatser. I vissa fall 

framgår detta uttryckligen i styrdokumenten, exempelvis i Nederländernas nationella 

depressionsförebyggande program (31). Nedan visas några exempel på hur dessa 

perspektiv kan ta sig i uttryck i målformuleringar, prioriteringar eller dylikt i de olika 

styrdokumenten.  

 

Figur 19. Sammanställning av exempel på hur olika perspektiv (främjande, förebyggande, 

behandlande och återhämtande respektive universell, selektiv och indikativ nivå) uttrycks i 

undersökta styrdokument 

Styrdokumenten täcker överlag många risk- och målgrupper 

Samtliga undersökta dokument lyfter fram specifika risk- och målgrupper (se Figur 20 

nedan). Vissa grupper återkommer inom samtliga dokument, exempelvis barn och unga. 

Detta ligger väl i linje med det faktum att flera styrdokument betonar värdet av tidiga 

insatser. En annan grupp som återkommer i majoriteten av styrdokumenten är HBTQ-

personer. Även minoritets- eller ursprungsbefolkningar lyfts särskilt fram som en risk- 

och målgrupp vars situation och behov är viktiga att beakta särskilt. Den samlade bilden 

från de gjorda analyserna är att styrdokumenten överlag lyfter fram en lång rad olika 
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risk- och/eller målgrupper (8) (27) (25) (16) (18) (31) (32) (28) (29) (11) (33) (30). 

Utfallet ligger i linje med att de flesta dokument har ett brett innehåll och att psykisk 

hälsa och suicidprevention är ett område som berör hela samhället på olika sätt. Sett från 

ett styrningsperspektiv kan det emellertid bli kontraproduktivt att peka ut alltför många 

grupper. Detta eftersom det urholkar värdet av att särskilt lyfta fram grupper som 

prioriteras inom ramen för strategin. I vissa fall belyser man olika riskgrupper i 

styrdokumentets problembeskrivande delar, men återkommer inte till dessa inom 

ramen för till exempel mål och aktiviteter. Detta gäller bland annat för Australiens 

handlingsplan (8).  
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Figur 20. Sammanställning av identifierade mål-/ mål-/riskgrupper i undersökta styrdokument 



 

 

De flesta styrdokumenten anlägger en bred ansats men vissa fokuserar framför allt på 

välfärdens kärnområden 

En annan central del handlar om vilket fokus de olika styrdokumenten har. Framför allt 

är det intressant att undersöka vilka samhällssektorer som täcks eller berörs av 

styrdokumentet. Givet att psykisk hälsa och suicidprevention är en bred fråga som 

potentiellt involverar samhället som helhet, kan även styrdokument för området ha ett 

brett fokus som täcker in alla samhällsarenor och aktörer. Den övergripande slutsatsen 

från den samlade analysen är att majoriteten av dokumenten anlägger en mycket bred 

ansats. Flera slår fast redan i inledningen att området psykisk hälsa och suicidprevention 

kräver engagemang från alla olika samhällssektorer och olika aktörer. I Norges 

nationella strategi betonas redan i förordet, som är signerat av sju olika statsråd, att 

grunden för en god hälsa läggs inom samtliga samhällssektorer. Det framgår även att 

Norge inte tidigare har haft någon samlad strategi för psykisk hälsa efter 2008, vilket är 

anledningen till att detta styrdokument nu tagits fram (28). På liknande sätt betonas det 

i den engelska strategin för psykisk hälsa – ”No Health Without Mental Health: a cross-

government outcomes strategy” – att psykisk hälsa rör alla och samhällets olika delar. 

Det tydliggörs exempelvis att insatser för förbättrad psykisk hälsa och välbefinnande hos 

befolkningen kräver ansträngningar inom alla samhällssektorer på såväl lokal som 

nationell nivå. Detta är också anledningen till att strategin uttryckligen är tvärsektoriell 

(25). Liknande formuleringar återfinns också i Danmarks nationella folkhälsostrategi 

som även inkluderar området psykisk hälsa. Det uttrycks som att regeringen genom 

strategin och tillhörande mål för området sätter ramarna för arbetet, men att regeringen 

inte ensam kan axla ansvaret. Regeringen bjuder därför in alla samhällets aktörer det vill 

säga det civila samhället, den privata sektorn, kommuner och regioner att delta i arbetet 

(27).  

 

Trots detta till synes breda fokus in inledningen av styrdokumenten, noteras att vissa 

undersökta dokument i själva verket har en snävare ansats. Mål, åtgärder och 

prioriteringar fokuserar i många fall på sektorer som kan definieras välfärdens kärna, 

exempelvis hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. I exempelvis Skottlands strategi 

för psykisk hälsa, som tydligt slår fast att styrdokumentet har en bred ansats och innebär 

Figur 21. Exempel på hur ett relativt brett angreppssätt uttrycks i undersökta styrdokument 
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åtaganden för hela samhället, tydliggörs vid en genomgång att en stor andel av alla 

åtgärdsförslag som tydligt vänder sig till ett område eller sektor, i huvudsak är inriktade 

mot hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller skolan. Det framgår emellertid i 

strategins inledande delar att andra initiativ och nationella styrdokument täcker in andra 

sektorer, exempelvis ”The Fairer Scotland Action Plan” som fokuserar på insatser för att 

minska fattigdom och minskad ojämlikhet. Den nationella strategin har därför ett 

uttryckligt fokus på välfärdens kärnområden. Av totalt 40 åtgärdsförslag har det varit 

möjligt att bedöma vilken eller vilka sektorer som berörs eller påverkas i 30 fall. Av dessa 

30 åtgärdsförslag är det 25 som berör hälso- och sjukvård, socialtjänst eller förskola 

respektive skola (11). 

På liknande sätt anlägger Australien en bred ansats i sin nationella handlingsplan. Det 

framgår att det behövs en tydligare integrering mellan olika tjänster med fokus på 

psykisk hälsa och andra typer av insatser såsom boendestöd. En genomgång av 

handlingsplanens samtliga 32 övergripande åtgärder visar att uppskattningsvis drygt två 

tredjedelar, framför allt fokuserar på hälso- och sjukvård. Resterande åtgärder är 

inriktade på aspekter som rör förändrad styrning på olika nivåer, exempelvis 

uppdatering av programförklaring (eng. statement) kring informationsprioriteringar 

inom nationell psykisk hälsa. Inga åtgärder lyfter fram insatser som rör exempelvis 

skolsektorn eller rättsväsendet (9). 

Styrdokumentet kan avgränsas utifrån mottagarnas roller och mandat 

En annan viktig aspekt, som berörts tidigare, är att ta hänsyn till att både utforma 

innehållet och kommunikationen kring styrdokumentet utifrån mottagarnas roll och 

mandat. Strategin, handlingsplanen eller motsvarande kan inkludera olika typer av 

styrsignaler beroende på sitt syfte och vem den riktar sig till, och detta behöver 

styrdokumentet anpassas till (se till exempel ESV 2014:49). Om strategin primärt vänder 

sig till landets invånare, kan dokumentet med fördel utformas med hänsyn till detta. Om 

det istället vänder sig till aktörer som regeringen eller om avsändaren har befogenheter 

att styra genom formella verktyg, kan styrdokumentet istället anpassas utifrån detta. 

Några av styrdokumenten är utformade utifrån sitt syfte 

Vissa undersökta styrdokument verkar ha tagits fram och anpassats utifrån en analys av 

vilken funktion det är tänkt att fylla samt utifrån vem eller vilka det vänder sig till. 

Exempelvis Australiens handlingsplan som tydligt vänder sig till beslutsfattare på olika 

nivåer, vilket även avspeglas i innehållet (8). Några dokument vänder sig brett, det vill 

säga såväl till offentliga aktörer inom olika sektorer samt till invånare och allmänhet. 

England, Danmark, Kanada och Norge är exempel på detta (25) (27) (18) (28). När denna 

ansats tillämpas kombineras en rad olika innehållsmässiga perspektiv. I exempelvis 

Danmarks strategi beskrivs olika insatser och åtaganden som olika aktörer inom berörda 

sektorer förväntas stå bakom. Detta kombineras med beskrivningar av olika aktiviteter 

som regeringen initierat. Samtidigt uppmanas invånare att ta ansvar för sin egen hälsa 

och vara vaksamma på sitt hälsotillstånd (27). Det skulle möjligen vara mer 

ändamålsenligt att ta fram och rikta olika dokument till olika målgrupper, det vill säga 

avgränsa och tydligt anpassa styrdokumentets omfattning och innehåll utifrån 

mottagarnas roller och mandat. Ett annat alternativ är att urskilja mer allmän 

information och kommunikativa insatser från formella styrsignaler som direkt vänder 
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sig till aktörer inom styrkedjan, och inkorporera dessa delar i en kompletterande 

kommunikationsstrategi eller informationskampanj. 

Rimliga anspråk på vad styrdokumentet ska åstadkomma inom ramen för 

strategiperioden kan göras 

På samma sätt som att prioriteringar i strategin bör vara tydliga och att avgränsningar 

kan behövas, kan det sett från ett styrningsperspektiv vara nödvändigt att identifiera 

rimliga ambitionsnivåer. Är målsättningarna för omfattande och för ambitiösa är det risk 

för att de inte uppfyller sitt avsedda syfte (20). Det kan med andra ord vara mer 

ändamålsenligt att göra rimliga anspråk för vad man genom styrdokumentet ska 

åstadkomma under den aktuella tidsperioden.  

Det finns olika sätt att uttrycka förväntningar kring styrdokumentet 

Australiens styrdokument, i kombination med den valda styrmodellen, synliggör att man 

valt att avgränsa sig med hänsyn till den valda strategiperioden. I handlingsplanen 

framgår uttryckligen att identifierade aktiviteter inte syftar till att hantera alla rådande 

utmaningar under en femårsperiod, utan att de snarare ska lägga grunden för ett mer 

långsiktigt arbete (8).  

 

Figur 22. Exempel på hur en avgränsning kan ta sig i uttryck i ett nationellt styrdokument 

Även Australiens valda styrmodell som kombinerar lång- och kortsiktig styrning 

parallellt bidrar sannolikt till att skapa förutsättningar för rimliga anspråk. I de 

långsiktiga styrdokumenten anläggs en mer övergripande och ambitiös ansats, medan 

de kortsiktiga handlingsplanerna varierar till innehåll och fokus utifrån rådande läge. 

Upplägget bidrar förmodligen i korthet till att lägga grunden för stabilitet över tid, men 

i kombination med flexibilitet och möjlighet att ompröva innehållsmässiga riktningar 

utifrån ett förändrat nuläge.  
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Resultat 

Styrdokumentet behöver utformas så att det blir uppföljningsbart  

Det är viktigt att styrdokumentets målhierarki bygger på en genomtänkt logik eller 

programteori, det vill säga att det finns fog för att en viss prioritering bidrar till att 

uppfylla ett visst mål eller en vision. Om den logiska eller kausala kopplingen saknas blir 

det med andra ord svårt att nå önskvärda resultat och effekter (42) (20). Det är generellt 

svårt att följa upp och få en tydlig bild av styrdokumentets uppnådda effekter, framför 

allt då det är svårt att isolera aktiviteter och händelser i omvärlden från styrdokumentets 

direkta påverkan på utfallet. Samtidigt är det viktigt att skapa förutsättningar för 

resultatstyrning och underlätta uppföljning genom en strukturerad målhierarki, med 

tydliga mål och som kopplar an till tänkbara åtgärder (6). Vissa undersökta länder har 

även utvecklat gedigna uppföljningssystem och tillhörande rutiner. Denna typ av system 

och rutiner är sannolikt en central förutsättning för att regelbunden och ändamålsenlig 

uppföljning ska ske.  

Indikatorer är en operationalisering av målformuleringar eller prioriteringar (20) (42) 

(44) och de kan därför bidra till att klargöra avsändarens viljeriktning och ambition. 

Inom ramen för många av de undersökta dokumenten har man utvecklat, eller påbörjat 

ett arbete för att utveckla, relevanta indikatorer. Indikatorer utgör även en central grund 

för uppföljning av styrdokumentets påverkan inom olika områden såsom strukturer, 

processer och resultat (45). 

Det är överlag svårt att få en bild av styrdokumentens uppnådda resultat 

Det är svårt att dra slutsatser om de olika undersökta styrdokumentens resultat. De 

uppföljningar eller utvärderingar som gjorts så här långt verkar framför allt, med några 

få undantag, fokusera på implementeringsprocesser. Detta snarare än uppnådda utfall 

och effekter. 

Skottland har upprättat en tydlig modell för regelbunden uppföljning av sin nationella 

strategi för psykisk hälsa. Trots detta är det svårt att få en tydlig bild av vilka resultat 

med fokus på psykisk hälsa som strategin har bidragit till eller genererat. Inom strategins 

femte åtgärdsområde: ”data och mätning” framgår att ett uppföljnings-

/indikatorsramverk (eng. quality indicator profile) ska tas fram inom totalt sex 

dimensioner. Dimensionerna är:  

• Personcentrerad  

• Säker 

• Effektiv (eng. effective) 

• Effektiv (eng. efficient) 

• Jämlik/rättvis 

• I rätt tid 

Strategin följs upp årligen och den kommer enligt ursprunglig plan även att utvärderas 

år 2022 när halva strategiperioden har passerat (39). 

Den första uppföljningsrapporten (Progress report) av strategin kom år 2018. Denna 

visar bland annat att tio av fyrtio åtgärder har vidtagits, exempelvis finansieringen av 

initieringen av kliniska nätverk för att förbättra upptäckt och behandling av perinatala 
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psykiska hälsoproblem. Totalt 29 av 40 åtgärder hade vid denna tidpunkt påbörjats. Det 

framkommer att den enda utestående åtgärden som ännu inte inletts är den om att 

genomföra en halvtidsutvärdering av strategin. Uppföljningen fokuserar framför allt på 

implementering av styrdokumentets processer, exempelvis vilka aktiviteter som 

genomförts samt vilken finansiering som avsatts. Samtidigt redovisas några exempel på 

resultat, såsom att endast knappt 68 procent av samtliga individer som remitterats till 

barn- och ungdomspsykiatrin fick behandling inom 18 veckor. Utfallet är en försämring 

jämfört med föregående mätningar. Minskningen ses trots utökade resurser och 

förstärkt personalstyrka. Utfallet förklaras av en ökad efterfrågan på behandling och stöd 

(46). 

År 2019 publicerades den andra uppföljningsrapporten och även denna fokuserar 

framför allt på implementeringen av strategins olika föreslagna aktiviteter. 

Uppföljningen visar exempelvis att 15 av 40 aktiviteter har genomförts och att 24 av 40 

aktiviteter håller på att genomföras. Några exempel på utfall som redovisas i 

uppföljningen är att nästan 79 procent av samtliga patienter fick tillgång till psykologisk 

terapi inom 18 veckor. Målet är att 90 procent av patienterna ska få tillgång till terapin 

inom 18 veckor. Den genomsnittliga väntetiden var fem veckor (47).  

Den tredje uppföljningsrapporten publicerades i början av år 2021, och denna skiljer sig 

väsentligt från föregångarna. Det beskrivs att det nationella arbetet kring psykisk hälsa i 

hög grad påverkats av covid-19-pandemin, och att en särskild övergångsplan med fokus 

på psykisk hälsa tagits fram: ”Mental Health Transition and Recovery Plan”. Planen 

pekar på viktiga fokusområden och presenterar åtgärder som regeringen kommer att 

vidta utifrån dessa. Planen är evidensbaserad och innehåller totalt 107 åtgärder. 12 

åtgärder lyfts fram som särskilt prioriterade på kort sikt. Alla dessa har inkorporerats i 

övergångsplanen. Förutsättningarna för hur åtgärder ska kunna genomföras har 

påverkats under pandemin, vilket har resulterat i ett några tidigare åtaganden har 

omformulerats. Vad gäller uppnådda resultat aviserade den skotska regeringen i februari 

år 2021 att de avsätter 120 miljoner pund i en särskild återhämtnings- och förnyelsefond, 

vilket beskrivs som en historisk investering sett till storlek. Fonden ska finansiera 

genomförandet av övergångsplanen, och den ska bland annat användas för att adressera 

långa väntetider och för att hantera vårdskulder som uppstått till följd av pandemin. 

Särskilda medel kommer även riktas till att stödja insatser inom området psykisk hälsa i 

primärvården. Det framgår också av rapporten att man under pandemin har avsatt 

ytterligare 18 miljoner pund i syfte att säkerställa en ändamålsenlig vård för psykisk 

hälsa av god kvalitet. Man har bland annat utökat sitt digitala stöd för psykisk hälsa så 

att det är tillgängligt dygnet runt alla dagar i veckan. Ett särskilt program med fokus på 

att lindra ångest har lanserats i hela landet. Uppföljningen redovisar status för fem 

specifika åtgärder. En åtgärd är att rekrytera ytterligare 800 anställda inom den 

psykiatriska vården, och i juli 2020 hade cirka 486 motsvarande heltidsanställda 

rekryterats. Utfallet motsvarar en måluppfyllelse på drygt 60 procent (48).  

I tillägg till de årliga uppföljningarna publiceras även sammanfattande rapporter som 

summerar status kring de enskilda aktiviteterna som presenteras i strategin (se till 

exempel Mental health strategy – report on progress – action 14).  

I Skottlands framtagna kvalitetsindikatorsprofil från år 2020 som beskriver tillgängliga 

indikatorer, redovisas olika relevanta utfallsmått inom ramen för de sex dimensionerna. 
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Här framgår under rubriken effektivitet (eng. efficient) exempelvis att antalet tillgängliga 

vårdplatser inom den specialiserade psykiatrin har minskat från 72,6 per 100 000 

invånare till 70,9 per 100 000 invånare mellan 2017/18 till 2018/19. För de flesta 

indikatorerna saknas jämförelsevärden så det går inte att dra några slutsatser om 

uppnådda utfall (49). Det är svårt att bedöma huruvida den redovisade indikatorn 

kopplas till ett specifikt mål i Skottlands nationella strategi. Den knyter an till den 

dimensionen: effektivitet inom indikatorsramverket – ett ramverk som i sin tur inte 

uttryckligen kopplar an till respektive mål i strategin.  

Utöver regelbunden publicering av uppföljningsrapporter, har ett särskilt 

intressentforum upprättats som sammanträder två gånger om året. Intressenterna ska i 

samband med dessa gemensamt följa upp arbetet utifrån den nationella strategin, samt 

utveckla nya åtgärder som kan bidra till att svara upp mot identifierade ambitioner (11).  

Även Australien har upprättat en tydlig modell för regelbunden uppföljning. Varje år 

följs implementering och resultat upp utifrån de åtaganden som gjorts inom ramen för 

styrdokumentet. Särskilda indikatorer med koppling till respektive planerad aktivitet har 

tagits fram. Sedan handlingsplanen lanserades har två rapporter publicerats. Den ena 

fokuserar på genomförandet, medan den andra är mer inriktad på utfall utifrån berörda 

målgruppers (eng. consumers and carers) perspektiv utifrån en genomförd 

enkätundersökning.  

Den första rapporten visar att implementeringen av de olika aktiviteterna har påbörjats, 

men att vissa utmaningar ses. Analys av tillgängliga data redovisas också i rapporten, och 

dessa är tänkta att fungera som en baslinje för kommande mätningar (50).  

Den andra rapporten publicerades under år 2019. Denna visar att målgrupperna alltjämt 

upplever vården och tjänsterna som otillräckliga och bristfälliga på olika sätt. Mer än två 

tredjedelar av enkätrespondenterna uppgav att de inte hade noterat några förbättringar 

under de senaste 12 månaderna. Man pekade på att tjänsterna inte är tillräckligt 

tillgängliga eller av tillfredsställande kvalitet. Det framkom att vården och stödet ännu 

inte upplevs vara tillräckligt kulturellt kompetent, och många vittnar om upplevd 

stigmatisering och diskriminering. Enligt rapporten bekräftar utfallet att valet av 

prioriteringsområden inom handlingsplanen var legitimt och relevant. Även denna 

uppföljning beskrivs som en baslinje för framtida undersökningar (51). 

År 2019 publicerades också en nationell rapport av systemet som helhet, det vill säga inte 

endast med fokus på åtaganden inom ramen för den nationella handlingsplanen. I 

rapporten sammanfattas och bekräftas resultat från tidigare gjorda årliga uppföljningar. 

Det konstateras att i takt med att planen implementeras, förväntas stegvisa förbättringar 

i önskad riktning (52).  

Samtliga undersökta fördjupningsländer har identifierat indikatorer utifrån sina 

respektive styrdokument 

De fyra länder som varit föremål för fördjupningsanalys har alla identifierat eller 

utvecklat indikatorer inom ramen för sina respektive styrdokument. I Australiens 

nationella handlingsplan föreslås 24 indikatorer, och urvalet gjordes utifrån den 

utvärdering av systemet för psykisk hälsa som genomfördes år 2014. Av de 24 

indikatorerna är 19 klara att använda och resterande fem är under utveckling (8). Inom 
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den finska nationella strategin har totalt 27 indikatorer identifierats som relevanta att 

följa upp dokumentet utifrån. Av dessa är 25 klara för användning (16). Kanada föreslår 

i sin strategi att totalt 15 indikatorer ska användas för att följa strategins utveckling över 

tid, och det är oklart huruvida dessa de facto används som en utgångspunkt i dag (18). 

Skottland lyfter som tidigare nämnts fram i sin strategi att en särskild 

kvalitetsindikatorprofil ska tas fram (11). Denna rymmer totalt 30 indikatorer och än så 

länge har 14 tagits fram (53). 

Att identifiera indikatorer kan vara ett sätt att klargöra önskade utfall, och på så sätt kan 

de komplettera målformuleringar – formuleringar som inte alltid ger en tydlig bild av 

vilka resultat som ska uppnås. I åtta av de totalt elva undersökta styrdokumenten har 

indikatorer identifierats.   



 

 

3 

AVSLUTANDE REFLETKIONER – HUR KAN 

LÄRDOMARNA ANVÄNDAS? 

Flera lärdomar används i utvecklingen av den nationella strategin 

Flera av de identifierade lärdomarna har redan i dag börjat eller planeras att omsättas i 

det pågående arbetet med att utveckla en ny strategi inom området psykisk hälsa och 

suicidprevention. Exempelvis beaktas värdet av att genomföra nulägesanalyser för att få 

en bild av rådande läge, utmaningar och angelägna prioriteringar. I enlighet med 

direktiven i regeringsuppdraget pågår ett omfattande arbete med att samla in samtliga 

berörda myndigheters individuella analyser under år 2021. De individuella analyserna 

ska bland annat ge en bild av hur myndigheternas verksamhet på olika sätt berör det 

aktuella området, vilka målgrupper med koppling till psykisk hälsa och suicidprevention 

myndigheternas verksamhet omfattar samt vilka utvecklingsmöjligheter myndigheterna 

identifierar utifrån sina respektive uppdrag (1). Upplägget innebär även en bred 

konsultativ process, där berörda myndigheter och även andra aktörer inkluderas i 

arbetet, vilket också kan ses som fördelaktigt. Den inkluderande processen kan bidra till 

att stärka kunskapen och kännedomen om den kommande nationella strategin, 

samtidigt som den bidrar till förankring, gemensamt ägarskap och legitimitet. Vidare 

ingår det även i regeringsuppdraget att ta fram ett adekvat uppföljningssystem – 

inklusive indikatorer för identifierade mål – vilket också ligger väl i linje med de 

identifierade lärdomarna. Myndigheterna som berörs av uppdraget ska även lämna 

förslag på hur de kan stödja genomförandet av strategin (1). Här finns utrymme att, i 

enlighet med identifierade lärdomar, tydligt klargöra planeringen och 

ansvarsfördelningen vad gäller implementeringen av identifierade aktiviteter. Det är 

också centralt att fatta beslut om aktiviteternas karaktär, det vill säga vilken aktör de 

riktar sig till och hur konkreta de ska vara.  
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Vissa lärdomar kan vara värdefulla längre fram 

Andra lärdomar kan användas längre fram i arbetet med den nationella strategin och då 

omvandlas till aktiv handling. Nedan följer en sammanställning och beskrivning av de 

lärdomar som bedöms vara särskilt relevanta att beakta i det fortsatta strategiarbetet.  

Lärdomar inom dimensionen struktur och fokus  

En central lärdom handlar om att det måste finnas en genomtänkt plan kring vilken roll 

styrdokumentet ska spela i den rådande styrningskontexten. Detta för att få till stånd en 

strategisk helhetsstyrning, det vill säga där styrningen på en övergripande nivå går i en 

enhetlig och samlad riktning för att förverkliga politiska mål och prioriteringar (54). I 

detta sammanhang behöver det exempelvis beaktas vilken roll som strategin ska spela i 

förhållande till andra nationella styrdokument som på olika sätt berör området psykisk 

hälsa och suicidprevention. Det behöver också klargöras vilka aktörer som ska vara 

huvudsaklig mottagare för styrdokumentet. Hänsyn behöver även tas till de olika 

berörda aktörernas, framför allt myndigheternas, uppdrag och verksamhet. Detta för att 

uppnå samstämmighet mellan olika styrsignaler och styrdokument. På samma sätt 

behöver det klargöras vilka mer formella styrsignaler dokumentet ska omfatta eller 

hänvisa till, och detta utifrån styrdokumentets avsedda syfte. 

Ytterligare centrala lärdomar att beakta är att tänka igenom vilken struktur dokumentet 

ska ha för att spegla syftet och för att bäst kunna nå de tilltänkta mottagarna. Ska den 

kommande strategin framför allt ange breda ramar för det nationella arbetet på en 

övergripande nivå eller ska det ange mer tydliga riktlinjer för hur arbetet ska ske? En 

närliggande aspekt handlar om att utveckla en tydlig målhierarki som möjliggör 

prioriteringar ur ett mottagarperspektiv. Detta kan exempelvis göras utifrån ett särskilt 

ramverk som synliggör olika tänkbara prioriteringar och som kan användas som ett stöd 

för att vikta dessa utifrån olika centrala aspekter såsom mottagare, tidshorisont etcetera.  

Nedan följer ett antal diskussionsfrågor med utgångspunkt i lärdomarna från den 

internationella utblicken som kan användas som ett stöd i det fortsatta arbetet:  

 Vilket är strategins huvudsakliga syfte? Finns det flera syften och vilka är i sådana 

fall dessa? Hur bör strategin utformas för att bäst svara upp mot avsedda syften? 

 Vilken roll ska strategin spela i den rådande styrfloran? Ligger strategins fokus i 

linje med andra styrdokument såsom andra nationella strategier eller 

myndighetsinstruktioner och regleringsbrev? 

 Vilka styrsignaler ska strategin omfatta? Ska det exempelvis hänvisa till 

pågående, planerade eller nya regeringsuppdrag eller kopplas samman med 

befintliga föreskrifter? Ska det specificera användning av medel? 

Lärdomar inom dimensionen process 

Breda konsultativa processer fyller generellt en viktig funktion. Att berörda målgrupper 

involveras och ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter på prioriteringar, innehåll med 

mera kan vara värdefullt av flera skäl. Vissa länder har ambitiösa och innovativa 

processer för att inkludera olika berörda målgrupper i utvecklingen av strategier. 

Inspiration kan med fördel hämtas från Kanada och Skottland. 
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Nedan följer ett antal diskussionsfrågor med utgångspunkt i lärdomarna från den 

internationella utblicken som kan användas som ett stöd i det fortsatta arbetet:  

 Vilka tänkbara innovativa processer för att inhämta olika målgruppers perspektiv 

kan övervägas? Kan exempelvis rundabords-samtal eller digitala remissrundor 

med berörda målgruppsrepresentanter, invånare eller allmänhet äga rum? 

 Hur kan genomförandet i strategin förtydligas för att underlätta för mottagarna? 

Bör exempelvis en separat genomförandeplan komplettera strategin? 

Lärdomar inom dimensionen innehåll 

När det kommer till innehåll är centrala lärdomar att styrdokumentets innehållsmässiga 

fokus bör vara tydligt och avgränsat. Psykisk hälsa och suicidprevention är ett brett 

område som rör hela samhället, och listan över tänkbara prioriteringar och målgrupper 

kan göras oändlig. Ur ett styrningsperspektiv är det mer ändamålsenligt att fokusera 

ansatsen genom att begränsa antalet målsättningar och prioriteringar utifrån en gedigen 

behovsanalys. Detta för att undvika att strategin ska inkludera en bruttolista av alla 

faktorer eller aspekter som kan anses allmänt viktiga. Ansatsen ligger även i linje med 

anvisningarna i regeringsuppdraget som uttrycker att ett tydligt ramverk med ett 

begränsat antal politiska målsättningar behövs för att underlätta styrningen (1). För att 

kunna prioritera behövs en gedigen nulägesanalys, något som görs inom ramen för det 

pågående arbetet. Därutöver skulle det möjligen underlätta att i ett tidigt skede utveckla 

ett verktyg som kan användas för att vikta olika identifierade utmaningar utifrån centrala 

parametrar såsom allvarlighetsgrad, målgrupper, tidsperspektiv etcetera. På samma sätt 

behövs en genomtänkt strategi för att definiera vilka anspråk styrdokumentet ska göra 

under den aktuella styrperioden utifrån dokumentets syfte och målsättningar.  

Nedan följer ett antal diskussionsfrågor med utgångspunkt i lärdomarna från den 

internationella utblicken som kan användas som ett stöd i det fortsatta arbetet:  

 Kan ett särskilt ramverk utvecklas, för att minimera risken för disparat eller 

alltför brett innehållsmässigt fokus, och som kan användas för att prioritera 

mellan olika identifierade utmaningar och behov? 

 Vilka avgränsningar bör göras i förhållande till strategins syften och 

målsättningar? Kan avgränsningarna påverka strategins utformning, exempelvis 

genom att ta fram olika styrdokument för lång respektive kort sikt? 

 Hur kan målen formuleras så att de blir tydliga och möjliga att uppnå? 

Lärdomar inom dimensionen resultat 

Den centrala lärdomen inom ramen för dimensionen resultat handlar om att utforma 

strategin på ett sådant sätt att den blir möjligt att följa upp – såväl sett till struktur och 

innehåll som till system, rutiner och ansvar. Bedömningen är att dessa lärdomar 

omhändertas inom ramen för det arbete som redan pågår. Exempelvis genomförs ett 

arbete med att identifiera centrala indikatorer och lämpliga datakällor. Därutöver behövs 

en genomtänkt ansats vad gäller strategins målhierarki och dess logik. Målen bör vara 

tydligt operationaliserade och indikatorerna behöver spegla målsättningar, som i sin tur 

bör länkas samman till övergripande vision. Om denna logik saknas kommer det 

sannolikt vara svårt att på sikt genomföra måluppfyllelseanalyser och få en bild av 

strategins mer långsiktiga resultat och effekter. 
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Nedan följer en diskussionsfråga med utgångspunkt i lärdomarna från den 

internationella utblicken som kan användas som ett stöd i det fortsatta arbetet:  

 Hur kan en genomtänkt logik säkerställas för den valda målhierarkin för att 

skapa förutsättningar för breda måluppfyllelseanalyser? 
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