#DuÄrUnik
Resultat 2021

100 000
exponeringar

50 000
konton nådda

Resultat på Instagram

2 129

44 259

gillamarkeringar

visningar

263
kommentarer

Målgrupp
35-44
11.1%

25-34
23.6%
13-24
65.3%

Interagerande konton
på sociala medier

Antal följare som
anslutit sig

+2 494%

+108%

DuÄrUnik har uppnått 2 494% fler konton i
perioden 22 augusti-20 nov, jämfört med 24
maj-21 augusti. Siffran är tre (3) gånger högre
från kontots start.

DuÄrUnik har uppnått 108% fler konton som
börjat följa i perioden 22 augusti-20 nov,
jämfört med 24 maj-21 augusti. Siffran är två (2)
gånger högre från kontots start.

13 filmer
20 bilder
3 nya koncept*
200 involverande och
porträtterade ungdomar

*Koncepten avser podden "Tjôta" som förväntas starta under 2022, utbildningsmaterial i livesändingar och föreläsningar samt ingående filmer om porträtterade ungdomar. Resultatet avser Instagramkontot @duarunikposts och dess statistik från Instagram. DuÄrUnik reserverar sig för felskrivningar

DuÄrUnik
Framtidsvision över 2022

Inspirera och influera
människor till ett bättre liv

18 000

Idag går inte 18 000 barn och
ungdomar till skolan på grund
av psykisk ohälsa.

Who definierar psykisk hälsa
som ett tillstånd av psykiskt
välbefinnande där varje individ
kan förverkliga sina egna
möjligheter, klara av vanliga
påfrestningar, arbeta produktivt
och bidra till det samhället som
hen lever i. Psykisk hälsa är
alltså inte det samma som
frånvaron av psykisk sjukdom

Den psykiska ohälsan förväntas år 2030 kosta samhället

345 000 000 000 kr
... men vi vill ändra utvecklingen!
DuÄrUnik vill ta täten kring psykisk hälsa och arbeta
preventivt mot psykisk ohälsa

Videoporträtt
Genom högkvalitativa
porträtt på människor som
influencers för varandra kan vi
inspirera och influera varandra
till ett bättre liv.
15 filmer
200 000 exponeringar
100 000 visningar
4 000 likes

Föreläsningar
Att dela vidare vår och andras
kunskap om psykisk hälsa och
ohälsa är otroligt viktigt. Därför
är en av våra metoder att föreläsa
för organisationer och företag
om vad psykisk hälsa innebär och
vilka konsekvenser det får i
samhället i stort. Vårt mål är
att hålla minst 15 föreläsningar
under 2022

Podcast "Tjôta"
I podcasten "Tjôta" vill vi
tillsammans med människor
från hela världen gå in djupare
på psykisk hälsa och ohälsa,
hur den yttrar sig, beter sig och
hur det ser ut i världen.
20 avsnitt
2000 lyssningar
Utgivning på Spotify

Samarbeten
Vi vill samarbeta med näringslivet,
organisationer, offentlig sektor
med psykologer, psykiatriker
och så vidare. Vi vill samarbeta
med så många som det bara är
möjligt. Vårt mål är att under 2022
inleda samarbeten med t.ex BUP,
psykologer samt företag och
organisationer.

