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Sammanfattning 
Syftet med studien är att synliggöra hur stödorganisationer som arbetar med frågor rörande 

barn och unga arbetar med sina kommunikationsstrategier för att skapa tillit i sin relation till 

ungdomarna. Jag har belyst mitt syfte med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer där fem 

intervjupersoner från fem olika stödorganisationer har berättat om organisationens 

kommunikationsstrategier. Jag har sedan gjort jämförande analyser av materialet där jag 

funnit mönster i hur stödorganisationerna kommunicerar för att skapa tillit hos ungdomar.  

Den teoretiska analysen har baserats på Ellen M. Whiteners och medförfattares modell av 

beteendedimensioner som kan leda till ett tillitsingivande intryck. Jag har mer specifikt 

analyserat organisationernas beteenden utifrån ett relationsbaserat-, ett karaktärsbaserat- och 

ett systembaserat perspektiv av tillit.  

 

Mina resultat illustrerar sju återkommande mönster som berörs i organisationernas 

kommunikationsstrategier mot ungdomar: sociala medier, platser där ungdomarna är, en 

målgruppsanpassad hemsida, att skapa en frizon, storytelling, ambassadörer och tydlighet. 

Resultaten synliggör också att frontfigurer i sitt möte med ungdomar förväntas vara 

relaterbara, vältaliga, inlyssnande, engagerade och kompetenta. Studien ger också ett nytt 

bidrag till Whiteners och medskribenters fem dimensioner av tillitsingivande beteende genom 

att urskilja relaterbarhet som en sjätte dimension som syftar till att skapa såväl 

relationsbaserad- som karaktärsbaserad tillit. Slutligen har jag upptäckt att organisationerna 

inte kommunicerar för att skapa systembaserad tillit till ungdomarna, detta perspektiv är 

främst riktat till en vuxen målgrupp. 

 

Nyckelord: Tillit, kommunikation, strategisk kommunikation, egenskaper, relaterbarhet, 

ungdomar.  
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Abstract
The aim of this study is to create an understanding of how non-profit organizations who work 

with issues regarding children and young people choose to work with their communication 

strategies for establishing trust in their relationship to young people. As a method for this 

study I have used a qualitative research approach where I interviewed people who 

are working with communication at non-profit organizations in Sweden. This was followed by 

comparative analyzes where I looked for similarities and differences in my empirical data.  

As a theoretical framework I used a model demonstrating different dimensions for initiating 

trustworthy behavior. The model is used to demonstrate how the organizations strategies can 

initiate trust in their relationship to young people. The concept of trust is defined as three 

perspectives: a relationship-based perspective, a character-based perspective and a system-

based perspective.  

The study illustrates seven patterns regarding how the organizations works with their 

communication strategies against young people: social media, school activities and projects, 

adapting webpaages, creating a zone, storytelling, ambassadors and clear 

communication. The study also show that a good front person for the organization are those 

that young people can identify to and they are eloquent,  listening, committed and competent.  

In addition to the model on dimensions for initiating trustworthy behavior I have identified a 

sixth dimension: relatable behavior against young people. This dimension is frequently 

shown in both relationship-based trust and character-based trust. I have also illustrated that 

organizations do not communicate to initiate system-based trust i their relationship against 

young people. This perspective is however important when an organization communicates to 

an adult crowd.   

  

Keywords: Trust, Communication, Strategic communication, attributes, relatable 

behavior , young people.  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Förord

Tack till min handledare, Else Nygren, för att du har gett mig din tid, din 

vägledning och ditt stöd under den här processen.  

Ett stort tack vill jag också rikta till samtliga informanter vars bidrag har varit 

avgörande för denna studie. Er insats för barn och ungdomar är viktig. Jag 

hoppas därför att mitt arbete kan ge er någonting tillbaka. 
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1 Inledning

Barn och ungdomars psykiska ohälsa har i vår samtid ökat drastiskt. I en rapport som gavs ut 

av Socialstyrelsen kan vi läsa om hur psykisk ohälsa kraftigt ökat inom gruppen barn och 

ungdomar mellan 1990-talet och 2000-talet och ohälsan har därefter fortsatt att stiga. I åldern 

0-17 år syns denna ökning främst hos kategorin flickor (Socialstyrelsen 2013: 9). 

Socialstyrelsen definierar psykisk ohälsa som allt från självrapporterade lindriga besvär som 

oro och nedstämdhet som stör ens välbefinnande i vardagen, till psykiska sjukdomar som 

schizofreni eller depression som kan kräva extra resurser från kommun (Socialstyrelsen 2013: 

8). 

I och med ett växande samhällsproblem där barn och ungdomars psykiska ohälsa ökar får  

också stödorganisationer som på olika sätt arbetar med frågor rörande denna målgrupp en 

ökad betydelse. Det finns stödorganisationer som arbetar med att ge stöd åt barn och 

ungdomar som mår psykiskt dåligt eller som på olika sätt har det svårt och det finns 

stödorganisationer som arbetar med ungdomar för att de ska upprätthålla ett psykiskt 

välmående genom att ge stöd i form av mentorskap och vägledning. Det finns också 

stödorganisationer som beskriver sig som kunskapsorganisationer som arbetar med frågor 

rörande barns rättigheter, hälsa och välbefinnande där de istället för direkta stödsamtal arbetar 

med aktivitet och information i till exempel skolor. 

Mot denna bakgrund menar jag att det framstår som relevant att stödorganisationer som 

arbetar för att främja ungas välmående har ett väl fungerande kommunikationsarbete för att nå 

denna målgrupp. 
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1.1 Problemformulering
Anledningarna till att en person söker stöd och hjälp hos en stödorganisation kan vara många 

och i flera fall kan det dessutom vara känsligt. Den ungdom som söker stöd och hjälp hos en 

organisation gör detta av fri vilja. Likaså behövs det ett frivilligt engagemang från de 

ungdomar som engageras av organisationer i skolor. Myndigheter som psykiatri och hälso- 

och sjukvård har så kallad anmälningsskyldighet som innebär att de måste anmäla till 

socialnämnden om de tror att en minderårig far illa (SOSFS 2005:28). Vetskapen om detta 

kan bidra till att vissa ungdomar väljer att inte kontakta kurator eller barnpsykiatri när de 

känner att de måste prata om något som är känsligt för dem då de är rädda för vad som kan 

hända om högre myndigheter dras in i ärendet. Ideella organisationer och stödorganisationer 

omfattas däremot inte av anmälningsskyldighet utan har istället något som kallas för en 

allmän rekommendation som innebär att var och en som misstänker att ett barn far illa 

rekommenderas att anmäla detta till socialnämnden (SOSFS 2005:28). Detta gör att flera 

ideella stödorganisationer kan få ett förtroende hos barn och ungdomar som högre 

myndigheter inte får. I ett klimat där psykisk ohälsa bland unga ökar blir därför 

stödorganisationerna viktiga, oavsett om de arbetar proaktivt eller aktivt i frågor som rör 

ungas välmående. De måste därför hitta metoder att föra en kommunikation som når ut till 

ungdomar och får dem att känna sig tilltalade av organisationen.  

Idag finns det ingen lagstiftning som säger att man inte får göra reklam till minderåriga, även 

om det finns regleringar i hur man marknadsför sig. I riksdagsmotioner har det 

uppmärksammats att det i dagsläget finns mycket dold reklam som syns för barn i kanaler 

som tv, affischeringar, tidningar, på internet och i appar på mobiltelefoner och surfplattor och 

att det därför bör övervägas en förändring av svensk lagstiftning (se Motion 2011/12:C385). 

Det framförs också att problem med ett generellt förbud mot reklam riktad till barn är att detta 

skulle innebära att också organisationer som betraktas som samhällsnyttiga förlorar sin 

möjlighet att göra kampanjer riktade mot barn och ungdomar. Som samhällsnyttiga 

organisationer och verksamheter definieras bland annat barn- och ungdomsförbund och 

verksamheter.  
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Jag ser därför att det är högst aktuellt att studera hur stödorganisationer idag kommunicerar 

för att nå ungdomar, men också se vilka strategier de använder för att skapa en tillitsingivande 

relation för att få ungdomar att engagera sig eller söka hjälp i organisationen. 

1.2 Syfte och frågeställning
Denna studie utgår från ett medie- och kommunikationsperspektiv där syftet med studien är 

att synliggöra hur stödorganisationer som arbetar med frågor rörande barn och ungas 

välmående väljer att lägga upp sitt strategiska kommunikationsarbete för att nå ut till sin 

målgrupp och få dem att känna tillit gentemot organisationen.  

Jag kommer att besvara syftet med hjälp av följande kvalitativa frågeställningar: 

• Vilka kommunikationsstrategier använder stödorganisationer för att nå ut till ungdomar?  
• Vilka egenskaper krävs av stödorganisationens frontfigurer när de går ut i ett direkt möte 

med ungdomar? 
• Vilka strategier använder sig stödorganisationer av när de vill skapa trovärdighet kring sin 

verksamhet? 

1.3 Disposition
Uppsatsen inleds med en bakgrund där jag beskriver området psykisk ohälsa bland unga samt 

tidigare forskning inom området tillit. Jag definierar här också begrepp som är centrala för 

studien. Kapitlet syftar till att ge läsaren grundläggande perspektiv på det område jag berör i 

min studie. Därefter presenterar jag de teoretiska ramverken som jag utgår från när jag 

analyserar mitt empiriska material. I det därpå följande kapitlet presenterar jag de metoder jag 

har använt i studien och övriga metodologiska strategier och utgångspunkter. I det kapitlet ger 

jag också en kortare presentation av den modell jag utgår från när jag analyserar mitt material. 

Därefter följer tre empiriska kapitel där jag presenterar resultat och analys som rör studiens tre 

frågeställningar. I ett avslutande kapitel diskuterar jag slutligen mina resultat och slutsatser. 

Där lyfter jag också fram nya frågor som jag ser som intressanta för framtida forskning i 

relation till mitt forskningsområde. 
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2 Bakgrund

I detta kapitel presenterar jag en bakgrund till det ämne och det forskningsområde som jag har 

studerat. Detta syftar till att ge läsaren en inblick i den forskning som tidigare gjorts på 

forskningsfältet och därmed en bättre förkunskap för att förstå studiens innehåll. Jag 

definierar också de begrepp som är centrala i studien.   

2.1 Psykisk ohälsa bland unga
Internet har på senare år gett oss sociala medier som också tar en stor plats i ungdomars 

vardag. En rapport från Statens Medieråd (2012/2013) om barn och ungas användning och 

upplevelser av medier har visat att 93 procent av ungdomar i åldern 13-18 år och 55 procent 

av ungdomar i åldern 9-12 år använder internet varje dag. De menar att den dagliga 

internetanvändningen är det område som har ökat mest jämfört med deras tidigare studier från 

år 2010. Detta kan sannolikt förklaras med den ökade tillgången till mobilt internet som bidrar 

till att man kan koppla upp sig var som helst (Statens medieråd 2012/2013: 20). 76-80 procent 

av ungdomarna i åldern 13-18 år och 25 procent av ungdomar i åldern 9-12 år använder 

sociala medier varje dag (Statens medieråd 2012/2013: 18). Det saknas dock frekvensstatistik 

att jämföra med från tidigare studier men det framstår som rimligt att anta att detta ökat från 

tidigare år. 2010 var nämligen svarsalternativet ”umgås på sociala sajter/kompissajter” efter 

”läser böcker eller tidningar” den minst vanliga medierelaterade aktiviteten bland ungdomar 

(Statens medieråd 2012/2013: 20).  

Att internet tar en så stor plats i ungdomars vardag kan vara en bidragande faktor till ökningen 

av ungdomars psykiska ohälsa. Sociala mediernas roll i ungdomars vardag innebär att de har 

gjort att de har en ständig kontakt med sin omvärld. Interaktionen mellan människor som 

tidigare har varit helt beroende av faktorer som tid och rum kan idag ta form på sociala 

medier, chat och andra forum utan att vara beroende av var personerna befinner sig. 

Thompson (2001: 160) beskriver detta som en publik utan plats, det vill säga en läsarskara 

som inte behöver närvara på en viss plats och interagera på ett traditionellt vis ansikte mot 
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ansikte för att ta del av budskap och information. Den teknologiska utvecklingsprocessen gör 

också att människor lättare kan kommunicera med varandra även om den ena mottagaren 

motsätter sig den informationsöverföring som sker. Barn och ungdomar som då spenderar en 

stor del av sin vardag på internet kan därför få svårt att fly problem i sin sekundära närmiljö 

även om de kommit hem till sin familj. Möjligheten att kommentera i diskussioner anonymt 

och under påhittade alias på internet kan också göra att yttranden kan ta andra former än vad 

de gjort om människor interagerat direkt i en fysisk diskussion. De sociala koder som finns 

vid en verklig interaktion blir inte nödvändigtvis lika viktiga på internet. Kränkningar, 

utsatthet och press från jämnåriga behöver därför inte nödvändigtvis avta när en ungdom 

kommer hem från skolan utan kan då fortsätta på internet. 

Det har också vuxit fram en helt ny form av tvåvägskommunikation som inte tidigare 

existerat, samtidigt som begreppen offentlighet och privat har fått en ny innebörd där gränsen 

mellan de två begreppen har blivit allt mer utsuddat. Thompson (2001: 154) menar att nya 

medier som till exempel television och framförallt internet har skapat en ny dimension för 

informationsflödet. Med de nya medierna kan idag en större publik ta del av information som 

får en bredare spridning. Statens medieråd (2012/2013: 4) menar dock att det vi kallar nya 

medier idag för många är helt integrerade med vårt vardagsliv.  

2.2 Tidigare forskning på tillit
Jag uppfattar att det finns begränsat med forskning om tillit ur media- och 

kommunikationsvetenskapliga perspektiv. När jag har studerat begreppet tillit och dess 

forskningsområde finner jag ingen tidigare forskning som mer specifikt undersöker hur man 

kommunicerar mot ungdomar för att skapa tillit i en relation. De studier som har gjorts på 

området kommunikation och ungdomar belyser främst pedagogiska hjälpmedel vid 

undervisning, men berör sällan aspekter som tillit, förtroende och pålitlighet i relationen till 

en ungdom.  

Begreppet tillit har däremot sedan länge studerats ur ett företags- och organisationsperspektiv 

där man har undersökt tillit som en faktor mellan en organisationsledning och dess anställda 

samt tillit som en faktor mellan en organisation och dess kund i en säljande relation (se till 
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exempel Garbarino & Johnson 1999, Nicholson 2001). Av denna forskning framgår att tillit är 

en viktig aspekt i relationen mellan en organisation och dess anställda för att organisationen 

ska nå och upprätthålla en framgångsrik verksamhet. Flera forskare menar också att tillit är en 

nyckelfaktor i organisationsverksamhet och relationsarbete (Morgan 1994: 31). Bland de 

exempel på fördelar som en organisation kan vinna på att ha en tillitingivande relation till sina 

anställda och till en allmänhet nämns bland annat en högre grad av nöjda kunder, bättre 

prestationer på arbetsplatsen, större engagemang och finansiella vinster (Morgan 1994: 25). 

Inte minst menar vissa att det är viktigt att bedriva ett kontinuerligt arbete för att inge tillit i en 

relation, eftersom det är svårare att bygga upp en redan skadad tillit (Bachmann & Zaheer 

2006).  

Forskning på tillitsingivande relationer har främst fokuserat på dels vilka faktorer som 

påverkar graden av tillit i en relation, dels vilka egenskaper och kvaliteter som krävs hos en 

initiativtagande person för att denne ska inge ett trovärdigt intryck. Bland de individuella 

faktorer som tidigare forskare har urskilt som viktiga för att inge tillit i en relation nämns 

bland annat den initiativtagande partens tidigare erfarenheter, dennes värderingar och dennes 

vilja att ingå en tillitsrelation (Morgan 1994: 24, Whitener m.fl. 1998: 522, Moorman m.fl. 

1993: 83). Moorman, Deshpandé och Zaltman (1993) menar att en tro på den andra parten 

och en välvillig intention i beteendet är nödvändigt för att tillit ska kunna uppstå i en relation. 

De menar att en person som trots att den anser att dennes initiativtagande partner är pålitlig 

ändå inte är villig att fullt lita på denna bara har en begränsad andel tillit i sin relation. På 

samma sätt menar de att en relation som bygger på att en person följer den andre utan att 

egentligen uppfatta den andre som pålitlig präglas av makt och kontroll istället för tillit 

(Moorman m.fl. 1993: 82).  

I ett tredje forskningsperspektiv där man istället har studerat kvaliteter och egenskaper hos en 

ledare och hur de bör vara för att ge ett pålitligt intryck är det flera aspekter som återkommer. 

Dessa är bland annat integritet, konsekvens, öppenhet, diskretion och kompetens (Gabarro 

1978, Butler 1991, Jennings 1971). Förutom dessa faktorer nämner Butler (1991) också 

tillgänglighet, rättvisa, lojalitet, att hålla vad man lovar samt mottaglighet som ytterligare 

faktorer som bidrar till att ge ett intryck av pålitlighet hos en individuell ledare.  
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Forskning har också lyft fram att tillit många gånger innefattar en viss nivå av beroende av 

den andra parten eftersom graden av tillit är beroende av dels den ena partens förväntningar, 

dels den andra partens agerande. Betydelsen av tillit i en relation bygger alltså på att det finns 

en grad av osäkerhet och en sårbarhet hos den parten som tar initiativ till en relation och att 

denna riskerar att den andra parten kanske inte lever upp till de ställda förväntningarna. 

Sårbarheten blir också större ju högre risker som stor på spel. Om den initiativtagande parten 

har möjlighet att kontrollera den andra partens beslut och agerande och därmed också kan 

påverka utfallet av en situation redan innan man påbörjat ett utbyte finns det inte någon form 

av sårbarhet hos den initiativtagande parten och tillit är då inte en nödvändig faktor i 

relationen (Moorman m.fl 1993: 82-83, Whitener m. fl. 1998: 513). 

I relation till sårbarhet diskuterar Coleman (1990) tillit som ett utbyte mellan två parter där de 

två faktorerna vinning (gain) och förlust (loss) har en stor inverkan på hur mycket den ena 

parten väljer att lita på den andra. Han illustrerar med ett exempel: Om en person har flera 

potentiella nya vänner är sannolikheten mindre att denne känner tillit till en ny person än vad 

som är fallet för den personen som har få potentiella vänner omkring sig. Detta förklaras med 

att personen i det senare fallet har mer att förlora på att inte lita på sin nya vän och därför är 

sannolikheten större att denna uppfattar sin nya vän som pålitlig och att processen för detta 

oftast går fortare (Coleman 1990: 105).  

 

2.3 Begreppsdefinitioner

Jag har valt att tydligare definiera begreppen tillit och ungdomar samt hur jag har förhållit 

mig till dessa begrepp under studiens gång. Detta för att dessa är centrala begrepp som också 

ligger till grund för hur studien tar form.  

2.3.1 Tillit 

Jag uppfattar att det i tidigare forskning förekommer två återkommande definitioner av tillit 

som begrepp. Det första är när en part har förtroende för en annan part och därmed litar på 

och är villig att följa dennes agerande och beslut (Morgan 1994: 23, Moorman m.fl. 1993: 

82). Den andra definitionen av begreppet är när man ser tillit som ett utbyte mellan två parter. 
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Då den ena parten har förväntningar på den andra parten definieras tillit utefter hur väl dessa 

förväntningar uppnås (Whitener m.fl. 1998: 513, Rotter 1967: 651).  

Enligt min uppfattning överlappar dessa två definitioner delvis varandra. Jag uppfattar att den 

tillit som jag studerar i relationen mellan en stödorganisation och de ungdomar de vill nå ut 

till är byggd på att ungdomarna finner tillit till organisationen för att de ska lita på dessa 

tillräckligt för att engagera sig i deras verksamhet. Samtidigt byggs denna tillit på de 

förväntningar som ungdomarna har på organisationen, förväntningar som organisationen i sin 

tur måste uppnå. I denna studie utgår jag därför från en kombination av båda dessa 

definitioner för att beskriva tillit i relationen mellan en stödorganisation och ungdomarna de 

vänder sig till. 

2.3.2 Barn och ungdomar 

De informanter som jag har varit i kontakt med arbetar på stödorganisationer som riktar sig 

till en ung målgrupp. Några definierar denna målgrupp som barn mellan 12 år upp till en 

myndig ålder. Andra vänder sig till ungdomar i de tidiga tonåren upp till unga vuxna i åldern 

20-25 år. Jag har i denna studie valt att definiera barn och unga från cirka 12 år och upp till de 

som inte ännu är myndiga. I samtal med mina informanter har fokus därför legat på att tala 

om kommunikationsstrategier som riktas till ungdomar under 18 år.  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3 Teori 
 
 
I det här avsnittet presenteras de teorier som jag har använt för att analysera mitt empiriska 

material för att se hur stödorganisationer kommunicerar för att finna tillit hos ungdomar.    

3.1 Perspektiv av tillit
Bachmann och Zaheer (2006) anger tre perspektiv på begreppet tillit: ett relationsbaserat 

perspektiv, ett karaktärsbaserat perspektiv och ett systembaserat perspektiv. Jag kommer att 

utgå från dessa definitioner av tillit därför att de på ett tydligt sätt bidrar till att belysa de 

teman som jag har i avsikt att undersöka. Jag kommer med andra ord att studera hur 

organisationerna kommunicerar för att bygga tillit enligt dessa tre olika perspektiv, det vill 

säga hur organisationerna strävar efter att skapa tillit hos ungdomar, vilka egenskaper som 

krävs för att framstå som en pålitlig person samt vilka strategier organisationerna arbetar med 

för att ge ett trovärdigt intryck till sin verksamhet. 

   

Med hjälp av det relationsbaserade perspektivet belyser jag relationen mellan den som vill 

inge tillit i en relation och den som ska uppfatta detta. Detta perspektiv undersöker jag när jag 

talar om hur organisationerna ser på ungdomarna som de kommunicerar mot och deras 

relation till dem.  

Det karaktärsbaserade perspektivet fokuserar mer på det intryck som ledarens karaktär inger 

och hur dessa då påverkar den som ska uppfatta tilliten. Detta perspektiv på tillit menar de ger 

ett viktigt perspektiv i ledarens roll och vilken inverkan denna har när denna på flera sätt kan 

påverka sina följare. Aspekter som pålitlighet, rättvisa, integritet och förmåga menar de är 

viktiga för hur ledaren uppfattas (Bachmann & Zaheer 2006: 16). Om en följare tror på sin 

ledares karaktär och hur denne beter sig är den också villig att följa ledaren även i situationer 

som annars kan kännas främmande och osäkra (Bachmann & Zaheer 2006: 17). Detta 

perspektiv undersöker jag när jag ser på hur organisationerna väljer att framställa sig 
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gentemot ungdomarna och vilka tankar de har kring sin egen framtoning. I denna studie 

kommer ledaren i detta perspektiv att utgöras av de personer som blir ansiktet utåt för 

organisationen när de möter ungdomarna och på så sätt blir representanter för organisationen 

ur ungdomarnas perspektiv. 

Det systembaserade perspektivet är mer systematiskt eller instutitionsbaserat. Här blir det 

ungdomarnas föreställningar om organisationen istället det som påverkar om de kommer att 

lita på ledaren och därmed vara villiga att engagera sig i organisationen (Bachmann & Zaheer 

2006: 16) Detta perspektiv är det jag undersöker när jag talar om vikten av organisationernas 

trovärdighet och hur de själva ser på dess relevans i relation till ungdomarna samt hur 

organisationerna arbetar med att uppnå detta.  

3.2 Tillitsingivande beteendedimensioner
Whitener och medskribenter (1998: 513) definierar tillit som en attityd mellan en individ och 

en annan där de benämner den första individen som Trustee och den andra som Trustor. Tillit 

menar de byggs på Trustors uppfattningar om Trustee, baserat på dennes observationer av 

Trustees beteende. Whitener och medskribenter har tagit fram fem beteendedimensioner som 

de menar förklarar hur Trustee bör bete sig för att Trustor ska uppfatta denna som 

tillitsingivande.  

Modellen är studerad utifrån ett organisationsperspektiv och relationen mellan organisation 

och anställda (Whitener m.fl. 1998: 516). Jag har använt modellen för att studera relationen 

mellan stödorganisation och ungdomarna de kommunicerar mot. Jag anser att samtliga 

beteendedimensioner går att applicera på min studie. Jag har därför utgått ifrån samtliga 

beteendedimensioner och förklarar dem nedan utifrån hur de används för att förklara den 

studerade relationen. Även begreppen Trustee och Trustor är anpassade för studien då 

begreppet Trustee används här för att benämna organisationen och Trustor för att benämna 

ungdomarna. Då jag enbart kommer att studera tillitsingivande kommunikation utifrån 

organisationernas perspektiv har denna modell modifierats för att anpassas efter det. De 

faktorer som Whitener med flera berör som påverkas utifrån mottagarens perspektiv har jag 

därför valt att ta bort.  
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Nedan presenterar jag Whiteners fem beteendedimensioner: 

Konsekvent beteende. För en tillitsingivande relation bör Trustee agera konsekvent oavsett tid 

och situation. Detta gör att Trustor kan ana ett konsekvent beteendemönster och då har lättare 

att förutse ett framtida beteende. Att vara förutsägbar inger tillit i en relation (Whitener m.fl. 

1998: 516). 

Beteendets integritet. Detta perspektiv är likt föregående. För Trustor är det viktigt att Trustee 

är konsekvent i sitt sätt att agera. Här är det dock viktigt att Trustee agerar i enlighet med hur 

denne uttrycker sig för att förmedla integritet för Trustor (Whitener m.fl. 1998: 516).  

Dela och delegera kontroll. Att dela ansvar och delegera kontroll är nyckelkomponenter i ett 

tillitsingivande beteende. Trustors tillit bygger på hur mycket denne involveras av Trustee. 

Även om Trustor inte får utrymme att påverka beslut är det ändå viktigt att denne får en 

känsla av att den gör det. Att överlämna kontroll åt andra är att anförtro dem något viktigt. 

Detta blir därför ett socialt utbyte som då inger tillit i relationen (Whitener m.fl. 1998: 517). 

Kommunikation. Kommunikationsdimensionen bygger på tre aspekter: 1) Noggrann och 

tydlig information 2) Förklaringar till beslutstagande och 3) Öppenhet. Whitener m.fl. menar 

att kommunikation kan vara den viktigaste dimensionen i tillitsuppbyggnad. Att få tillräckligt 

med information i tid och att få tydliga förklaringar och feedback på beslut kan leda till en 

stark tillitskänsla. Med öppenhet menar de att Trustee och Trustor delar och byter idéer och 

åsikter (Whitener m.fl. 1998: 517). 

Att uttrycka omtanke. För att inge tillit är det viktigt att Trustee bryr sig om Trustors välfärd. 

Detta görs i tre steg 1) visa omtanke och känslighet för Trustors behov och intressen 2) bete 

sig på ett sätt som skyddar Trustors intressen och 3) att inte utnyttja Trustor för sin egen 

vinnings skull. Dessa ageranden har visat sig påverka Trustors syn på Trustees lojalitet och är 

därför ett viktigt villkor när det kommer till tillit mellan de två parterna (Whitener m.fl. 1998: 

517-518). 
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Till vilken grad Trustee kan agera utefter dessa steg är beroende av de förutsättningar och 

begränsningar denne har sedan tidigare. Organisatoriska faktorer, relationsfaktorer och 

individuella faktorer kan påverka Trustees möjligheter att agera på ett tillitsvinnande sätt 

(Whitener m.fl. 1998: 518).  

Organisatoriska faktorer innefattar organisationsstrukturen, det vill säga hur organisationen är 

byggd och hur arbetsleden ser ut ur ett hierarkiskt perspektiv. Det rör också fackliga riktlinjer, 

rutiner och resurser samt organisationens kultur. Med organisationskultur menas vilket klimat 

organisationen har med normer och värderingar och hur bekväm Trustor är i det klimatet 

(Whitener m.fl. 1998: 520).  

Relationsfaktorer innefattar samspelet mellan Trustee och Trustor, deras förväntningar på 

varandra samt vilka kostnader som står på spel. Ju högre förväntningar Trustee har på Trustor 

att prestera, desto större är sannolikheten att Trustee kommer att försöka inge tillit (Whitener 
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m.fl. 1998: 521). Om Trustor utnyttjar Trustees försök till att exempelvis delegera ansvar och 

inte levererar förväntat resultat blir detta en kostnad för Trustee. Är kostnaden hög och det 

förväntade resultatet inte uppfylls är sannolikheten mindre att Trustee tar initiativ till att skapa 

en tillitsingivande relation (Whitener m.fl. 1998: 521-522). 

Individuella faktorer innefattar Trustees benägenhet till tillit, dess kompetens och styrka samt 

värderingar. En Trustee med låg kompetens vad gäller till exempel konflikthantering kan ha 

svårt att föra en tvåvägs-kommunikation. En Trustee som har brister i sin kunskap, sina 

färdigheter och sin förmåga att prestera kan finna svårigheter i ett tillitsingivande beteende. 

En Trustee med öppna värderingar kan ha lättare för tillitsbeteende än den Trustee som har 

snäva värderingar som inte möter eller släpper in Trustor (Whitener m.fl. 1998: 523).   

I min analys av det empiriska materialet kommer jag att använda mig av den ovan beskrivna 

modellens fem beteendedimensioner. De bakomliggande faktorer som Whitener och 

medskribenter menar kan påverka dimensionerna kommer jag däremot inte att använda 

systematiskt vid analysen utan jag nöjer mig med att beröra dem mer sporadiskt där de är 

relevanta.  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4 Metod och material
 

I detta kapitel presenterar jag de metodval som jag har gjort i denna studie. Jag presenterar 

också mitt material, vilka avgränsningar och etiska överväganden jag har tagit hänsyn till 

samt hur jag har analyserat mitt material med hjälp av valda teorier.  

4.1 Kvalitativ forskningsintervju
Datainsamlingen till studien har jag gjort med hjälp av halvstrukturerade kvalitativa 

forskningsintervjuer. Kvale och Brinkmann (2014: 18, 400) beskriver en kvalitativ 

forskningsintervju som ett professionellt samtal mellan forskare och intervjuperson där syftet 

är att beröra teman som ligger i bådas intresse för att på så sätt erhålla kunskap inom området. 

Jag uppfattar att intervjuerna tar form som halvstrukturerade då målet med dem är att 

undersöka intervjupersonernas beskrivande uppfattningar och berättelser för ett redan 

förutbestämt område (Kvale & Brinkmann 2014: 19, 400). 

Kvalitativa forskningsintervjuer anser jag passa bra för att på ett grundligt sätt beröra de 

frågor som jag undersöker i studien. Intervjuformen är också mer öppen för att synliggöra 

oväntad information och ger mig som forskare möjlighet att ställa följdfrågor och ta nya 

riktningar i intervjun istället för att fast utgå från färdiga kategorier och frågor. På samma sätt 

har också intervjupersonen möjlighet att se de diskuterade frågorna ur nya perspektiv och då 

utveckla och ändra sina svar under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann 2014: 48, Esaiasson 

2012: 251). Målet med samtalsintervjuerna är att få så många uppfattningar som möjligt på de 

områden jag undersöker. När jag har jämfört svaren från flera intervjupersoner har jag 

upptäckt mönster i form av likheter och skillnader i hur de resonerar kring sina 

kommunikationsstrategier (Esaiasson 2012: 229). 
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4.2 Genomförande
Före samtalsintervjuerna har jag utformat en intervjuguide där jag har strukturerat upp teman 

som jag syftat att beröra under intervjuerna (se Bilaga. 1). Under varje tema har jag utformat 

eventuella öppna följdfrågor att ställa beroende på vilken information jag får ut. Syftet med 

intervjuguiden har inte varit att den ska vara strikt styrande vid intervjuerna utan mer att jag 

ska få en överblick över vilka områden jag avsåg att belysa så att jag under intervjun lätt kan 

se över guiden om jag tappat bort mig eller vill veta vilka svar som jag gärna vill utveckla. 

Guiden är utformad så att den lyfter fram områden som kan ge information som besvarar 

mina frågeställningar. Jag har alltså berört samma teman med samtliga informanter men 

intervjuerna har fått olika fokus beroende på de svar jag fick. Intervjuguiden har också 

utvecklats under arbetets gång när jag upptäckt att nya teman känns relevanta för att besvara 

studiens syfte (Kvale & Brinkmann 2014: 236).  

Det inspelade intervjumaterialet har jag transkriberat för att kunna göra en textanalys. Då 

fokus i min studie ligger på hur intervjupersonerna uppfattar kommunikationsarbetet på deras 

organisation har jag valt att transkribera materialet utefter något Wibeck beskriver som en 

medelnoggrann nivå (Wibeck 2012: 96). Det innebär att jag valt att citera intervjupersonerna 

ordagrant och behållit en viss nivå av talspråk samtidigt som jag ändå har försökt att skriva ut 

dessa med fullständiga meningar och med ett sammanhängande språk. Jag har noterat längre 

pauser, avbrutna meningar och skratt men däremot inte skrivit ut ljud från andetag, suckar 

eller andra omedvetna läten (Wibeck 2012: 95-96). Detta eftersom dessa detaljer inte är 

relevanta för att förstå intervjuernas innehåll utan snarare kan framstå som störande för 

läsaren. Jag har valt att transkribera mina intervjuer på detta sätt för att intervjupersonerna i 

fråga inte ska känna sig besvärade av sin framställning vilket annars kunde bli fallet eftersom 

talspråk som skrivs ut lätt blir grammatiskt fel och kan ge osammanhängande 

meningsuppbyggnader (Kvale & Brinkmann 2014: 110, 228). Det transkriberade materialet 

har jag vidare analyserat tillsammans med mitt teoretiska material (se 4.5 Analysmodell).   

4.3 Urval och avgränsning
Inledningsvis har jag bildat mig en ungefärlig uppfattning om hur det forskningsområde jag 

studerar ser ut (Esaiasson 2012: 157). Jag har valt att utgå ifrån hemsidan bidra.nu som 
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sammanställer samtliga registrerade stödorganisationer i Sverige. Där har man kartlagt ett 40-

tal stödorganisationer under kategorin “Barn och ungdomar” som på olika sätt arbetar med 

olika frågor som handlar om att stötta denna målgrupp (Bidra, 2014). De organisationer som 

på bidra.nu står under kategorin “barn och ungdomar” kan delas in i två grupper. Den första 

gruppen utgörs av de organisationer som arbetar med donationer till barn som är utsatta för 

bland annat sjukdom eller fattigdom i u-länder. Denna grupp har inte ett självklart behov av 

att kommunicera direkt till den utsatta gruppen då de främst måste arbeta med att vinna 

förtroende hos bidragsgivare, som utgörs av en vuxen målgrupp. Den andra gruppen av 

organisationer arbetar som ett direkt stöd för ungdomar i form av support, hjälp och aktivitet i 

Sverige. Detta kan handla om organisationer som undervisar kring frågor om alkohol och 

droger bland ungdomar, de kan hålla aktiviteter för att motverka mobbning i skolor eller 

finnas som support för någon som har det svårt och vill prata. Jag har valt att avgränsa studien 

till att enbart undersöka kommunikationsarbetet hos den sistnämnda gruppen 

stödorganisationer, det vill säga de som har en direkt kontakt med ungdomar. Detta för att 

studien fokuserar just på kommunikationen för att inge ett förtroende hos en utsatt målgrupp. 

Stödorganisationerna som arbetar med en direkt kommunikation mot ungdomar måste arbeta 

med ett tydligare fokus på aspekter som tillit och förtroende för att många gånger få 

ungdomarna att själva aktivt kontakta dem eller samarbeta och arbeta med dem när de 

befinner sig i en utsatt position.  

Vid valet kring vilka organisationer jag skulle kontakta började jag med att höra av mig till de 

organisationer som tillhörde den gruppen stödorganisationer som har en direkt 

kommunikation mot ungdomar. Personerna jag kontaktade var de som stod angivna på 

organisationernas hemsidor under yrkesrollen pressansvarig, informationsansvarig och 

kommunikationsansvarig, men i de fall där de inte hade någon sådan kontaktade jag de som 

stod angivna som verksamhetschefer eller verksamhetsansvariga. Detta för att jag ville finna 

personer som har en god insyn i stödorganisationens kommunikationsarbete. Inledningsvis 

blev de kontaktade via mail där jag förklarade syftet med studien samt vilka frågeställningar 

jag skulle utgå ifrån. Totalt kontaktade jag då 12 organisationer som är registrerade som 

stödorganisationer i Sverige och som föll in under den tidigare beskrivna strategiska 

avgränsningen. De som inte svarade på det första mailet återkopplade jag till via telefon. Ur 
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gruppen av strategiskt valda stödorganisationer har jag utifrån ett bekvämlighetsurval fått 

fram de intervjupersoner som jag sedan har intervjuat. Jag anser att detta tar formen av ett 

bekvämlighetsurval då jag utifrån gruppen av strategiskt utvalda organisationer valde att 

intervjua de personer som hade möjlighet att ställa upp (Christensen, m.fl. 2001: 132). Vid tre 

av fallen blev jag hänvisad till andra personer i organisationen än de jag ursprungligen hade 

kontaktat, detta på grund av tidsbrist eller att de såg att någon annan kunde svara bättre på 

mina frågor. Totalt tackade 6 organisationer ja av de 12 jag kontaktade. En av dessa valde 

senare under arbetsprocessen att hoppa av på grund av tidsbrist. Av de övriga organisationerna 

som tackade nej var det 4 som gjorde det med tidsbrist som anledning, 2 organisationer hade 

som princip att inte ställa upp i skolarbeten. Hur detta kan påverka studiens resultat diskuteras 

vidare nedan (se 4.7 Metodologiska reflektioner). 

4.4 Material
I denna studie har jag gjort en insamling av både teoretiskt- och empiriskt material för att 

kunna besvara studiens syfte. Det teoretiska materialet består av tidigare forskning som har 

gjorts på områdena kommunikation och tillit. Det empiriska materialet består av de 

samtalsintervjuer jag har gjort med personer som representerar organisationerna vars 

kommunikationsarbete jag har undersökt.   

4.4.1 Teoretiskt material

Mitt teoretiska material består av vetenskapliga artiklar och litteratur som tagits fram vid 

tidigare forskning inom områdena kommunikation och tillit. Jag har inledningsvis valt att 

söka artiklar och tidigare studier i databaserna Communication & Mass Media Complete och 

SCOPUS vid Uppsala Universitet samt gjort sökningar i Google Scholar. När jag upptäckte 

att mycket av tidigare forskning om tillit och kommunikation har gjorts ur ett 

organisationsperspektiv, gick jag vidare och gjorde även sökningar i databasen Business 

Source Premier. I samtliga databaser har jag sökt på sökord som Trust, Relations, 

Relationship building, Communication, Trust model, Strategic communication, etc. Sökorden 

har skrivits både på engelska och på svenska. Flera av orden har jag sökt i kombination med 

varandra när träffarna varit många för att på så sätt finna de resultat som skulle kunna vara av 
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relevans för min studie. Jag har också sökt litteratur på ämnet på bibliotek och deras sökbaser. 

Där har jag också gått igenom avdelningar med litteratur om kommunikation och pedagogik.  

Vid insamlingen av teoretiskt material har jag också haft i åtanke att materialet ska vara 

aktuellt och nytt, speciellt då ämnet media och kommunikation på senare år har genomgått en 

större utveckling och nyare forskning inom ämnet därför skiljer sig mycket från äldre 

forskning. Inom området tillit fann jag att forskningsresultaten inte har utvecklats fullt lika 

mycket som i föregående ämne och därför har jag valt att även använda teorier som kan 

dateras till ett senare 1900-tal. Utifrån aktuell forskningsfront inom området framstår dessa 

som klassiska teorier med fortsatt aktualitet och därmed lämpliga att applicera på denna 

studie. 

4.4.2 Empiriskt material

Mitt empiriska material utgörs av fyra samtalsintervjuer samt en telefonintervju som har 

gjorts med personer som har en yrkesmässig anknytning till sin stödorganisations 

kommunikationsarbete. Samtalsintervjuerna har alla legat på cirka 40-60 minuters inspelat 

material och intervjuerna gjordes på respektive organisations huvudkontor som alla är belägna 

i Stockholm. Telefonintervjun utgjordes av cirka 20 minuter inspelat material, detta efter en 

överenskommelse med intervjupersonen. Samtliga organisationer har i studien fått fiktiva 

namn som Organisation A, Organisation B, Organisation C, osv. Informanterna på respektive 

organisation benämns i studien i enlighet med sin organisations bokstav följt av en etta, till 

exempel A1, B1 osv. Detta för att jag har valt att hålla organisationerna anonyma då mitt 

fokus i studien inte ligger på deras enskilda person eller verksamheter utan istället på 

verksamhetens kommunikationsarbeten. 

!24



Att kommunicera tillit (2014). Malou Krekula.

Organisation A är en kunskapsorganisation som arbetar med att informera och utbilda 

ungdomar. Min intervjuperson på organisationen är verksamhetsansvarig med fullt ansvar för 

deras kommunikationsarbete. Informanten benämns i studien som A1. 

Organisation B är en kunskapsorganisation som arbetar med att utbilda ungdomar, lärare och 

föräldrar samt skapa aktiviteter och projekt. Den aktuella informanten är organisationens 

pressansvarig som främst arbetar med pr och opinionsbildning men som också har god insyn i 

kommunikationsarbetet. Informanten benämns i studien som B1.  

Organisation C är en stödorganisation som arbetar på två sätt, dels med volontärer som träffar 

ungdomar i verkliga livet, dels en stödverksamhet i en chatfunktion på deras hemsida. Den 

intervjuade på organisationen är verksamhetschef och är den personen som varit längst på 

organisationen och som har god insyn i kommunikationsarbetet. Informanten benämns i 

studien som C1.  

Organisation D arbetar med mentorsverksamhet för ungdomar. Min intervjuperson på 

organisationen är verksamhetschef och har god insyn i allt arbete. Informanten benämns i 

studien som D1.  

Organisationerna

Organisation Typ av org. Definierar 
ungdomar

Antal 
anst. 

Verksam 
tid

90-konto Vinstdrivande

Organisation A Kunskapsorg. -18 år 3 35 år Ja Nej

Organisation B Kunskapsorg. -18 år 40 27 år Ja Nej

Organisation C Stödorg. 12-25 år 10 17 år Ja Nej

Organisation D Mentorsverk-
samhet

16-20 år 3 8 år Nej Nej

Organisation E Kunskaps- och 
stödorg.

16-24 år 9 6 år Ja Nej
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Organisation E är en stödorganisation som arbetar med att informera, utbilda och aktivera 

ungdomar. Intervjupersonen är verksamhetsansvarig och benämns i studien som E1.  

4.5 Analysmodell 
I denna studie har jag valt att presentera och analysera mitt material utefter mina 

forskningsfrågor som huvudteman. Under varje tema har jag kodat mitt empiriska material 

baserat på de nyckelord som jag sett som återkommande. Vidare har jag upptäckt mönster i 

kodningen och utefter det har materialet kategoriserats i kategorier som utvecklats under 

analysens gång, detta för att ge mig en överblick över materialet för att underlätta analys och 

jämförelse (Kvale & Brinkmann 2014: 242-244). Materialet har vidare analyserats utifrån 

Whiteners och medskribenters modell om de fem beteendedimensionerna som inger ett 

tillitsingivande beteende. 

Kommunikationsstrategier mot ungdomar: Under detta tema har jag studerat relationen 

mellan organisationen och ungdomarna de vill nå ut till, samt vilka kommunikationsstrategier 

de använder för att nå ut till dem. Jag har sorterat mitt material utefter underteman som jag 

har upptäckt. Sedan har jag analyserat materialet med hjälp av Whiteners med fleras fem 

beteendedimensioner för att se hur organisationerna via sin kommunikation strävar efter att 

skapa en relationsbaserad tillit till ungdomar.  

Frontfigurernas egenskaper: Organisationens frontfigur är den som kommer i direkt fysisk 

kontakt med ungdomarna och därför har möjlighet att skapa tillit hos ungdomarna och på så 

sätt få dem engagerade i organisationen och dess frågor. Under detta tema har jag studerat 

vilka egenskaper som intervjupersonerna anser göra någon lämpad som frontfigur för 

organisationen. Jag har sorterat det material som besvarar denna fråga utefter underteman som 

jag har upptäckt. Sedan har jag analyserat materialet med hjälp av Whiteners och 

medskribenters fem beteendedimensioner för att se vilka egenskaper som krävs av en 

organisations frontfigur för att skapa en karaktärsbaserad tillit.  

Kommunikation för trovärdighet:Under detta tema har jag studerat hur organisationen själva 

ser på sin verksamhets trovärdighet samt hur de arbetar och kommunicerar för att uppnå ett 
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trovärdigt intryck hos sin organisation. Jag har sorterat det material som besvarar denna fråga 

utefter underteman som jag har upptäckt. Sedan har jag analyserat materialet med 

utgångspunkt i Whiteners och medskribenters fem beteendedimensioner för att se hur 

organisationerna arbetar och kommunicerar för att skapa en systembaserad tillit.   

4.6 Etiska överväganden
Jag har valt att hålla mina intervjupersoner och organisationerna de kommer ifrån anonyma då 

jag undersöker deras kommunikationsarbete och därmed anser att deras enskilda 

verksamheter inte är relevant för studiens syfte. För att sedan i uppsatsen upprätthålla 

organisationernas och intervjupersonernas anonymitet och konfidentialitet har jag valt att 

ändra vissa namn och neutralisera könsangivelser i de citat jag använt i studien i de fall detta 

behövs för att motverka att organisationerna eller personerna skulle bli identifierbara (Kvale 

& Brinkmann 2014: 109). Detta har jag enbart gjort i de fall där det inte påverkat 

informationen som sådan.  

Redan i det mail som jag inledningsvis skickade ut till intervjupersonerna presenterade jag 

syftet med studien och vilka områden jag ämnade beröra (se Bilaga 2). Jag informerade också 

om hur mycket tid det skulle krävas från dem, vilka deadlines jag hade för intervjuerna och att 

såväl de som deras organisationer skulle hållas anonyma i uppsatsen. Detta för att jag skulle 

få ett samtycke från intervjupersonerna och att de skulle få en klar bild av studien, vilka 

förväntningar jag hade på dem som intervjupersoner och hur deras information skulle 

behandlas innan de beslutade sig för att delta (Kvale & Brinkmann 2014: 107). När vi sedan 

träffades för intervjun fick de godkänna att jag spelade in materialet. Intervjun började då när 

inspelningstekniken var påslagen. Efter att vi hade diskuterat de områden och frågor jag hade 

i avsikt att beröra gav jag dem möjlighet att fylla på med vidare information eller frågor på 

studien eller den information de precis delat med mig. Jag stängde därefter av 

inspelningstekniken när båda parter kände sig nöjda med utbytet. Samtliga intervjupersoner 

har fått möjlighet att ta del av det utskrivna materialet innan analys samt ett löfte om att de 

skulle få tillgång till den färdiga uppsatsen. Endast en informant valde att läsa och godkänna 

det transkriberade materialet innan jag använde det i uppsatsen. Samtliga har däremot bett att 

få ta del av den färdiga uppsatsen.  
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4.7 Metodologiska reflektioner
Studien hade kunnat stärkas genom att intervjua fler organisationer och flera personer på 

respektive organisation för att få fler perspektiv på hur de arbetar med sin kommunikation. På 

grund av den korta tidsplanen för studien blev detta inte möjligt för de organisationer som jag 

varit i kontakt med. Flera av de aktuella organisationerna är dessutom små verksamheter med 

några få anställda och de hade inte heller personalresurser för att engagera fler i studien. 

Därför kan det finnas brister i den kommunikativa validiteten genom studien, det vill säga när 

kunskapsanspråket prövas i ett samtal (Kvale & Brinkmann 2014: 302). Detta för att jag inte 

kan förutse att alla källor faktiskt besitter den kunskap som förväntas för att ge rätt 

information. Jag förutsätter dock att samtliga informanter innehar en viss expertis inom 

kommunikationsarbetet på sin organisation, även om det finns faktorer som hur länge de 

arbetat på denna organisation, vilka förkunskaper de har inom sitt fackområde och hur stor 

insyn de har i organisationens kommunikationsarbete som kan påverka hur pass utvecklade 

svaren är. Jag kan därför inte heller mena att deras svar är representativa för hela 

organisationen eller för alla stödorganisationer som arbetar med liknande intressefrågor då 

informanterna har egna tolkningar, värderingar och åsikter som kan komma påverka 

svaren (Kvale & Brinkmann 2014: 304-305). 

Av de organisationer som jag har kontaktat för studien förekom det ett bortfall på hälften som 

inte kunde kunde ställa upp. Man hade kunnat anta att detta kan påverka mitt resultat om det 

till exempel visat sig att det enbart var större och mer etablerade organisationer som valde att 

inte ställa upp. Däremot har det varit en variation på både organisationsstorlek och 

etableringsgrad både bland de organisationer som tackade ja och bland dem som inte kunde 

ställa upp. Bland bortfallet finns det organisationer som klassas som de största 

stödorganisationerna för barn och unga i Sverige men som tackade nej på grund av att de får 

många förfrågningar och därför har som princip att inte ställa upp på skolarbeten. I denna 

grupp finns även små organisationer som på grund av brist på personal- och tidsresurser valde 

att tacka nej. Samma variation av organisationer har jag bland de informanter som jag faktiskt 

har intervjuat. Här finns dels stora organisationer som anses vara bland de största i Sverige i 

sitt område och istället resonerar som så att de har resurserna för att delta i en sådan studie, 
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dels mindre organisationer med 2-3 anställda men som ansåg att detta var viktigt och därför 

tog sig tiden att delta. Att jag har en sådan variation på organisationer bland både deltagare 

och bortfall anser jag kan tyda på att detta inte påverkar den typ av generalisering som mitt 

resultat visar på.  

Då studien bygger på kvalitativa data på enskilda personers uppfattningar av ett 

forskningsområde och heller inte är baserat på slumpmässigt urval av intervjupersoner  menar 

jag inte att resultatet är går att generalisera som ett allmänt heltäckande synsätt (Kvale & 

Brinkmann 2014: 311). Jag anser däremot att det är en jämförande forskarbaserad analytisk 

generalisering, något Kvale och Brinkmann (2014: 312) beskriver som en studie som bygger 

på en analys av jämförelser mellan flera uppfattningar av ett visst forskningsområde, samt att 

forskaren bygger sitt generaliseringsanspråk på rika och specifika beskrivningar och 

argumenterar för generaliseringen i studien. Jag anser därför att studien kan visa på en 

jämförande analytisk generalisering utifrån att denna studie helt är baserad på mina 

informanters uppfattningar av ett forskningsfält och att analysen sedan är gjord utifrån mina 

beskrivningar och tolkningar av materialet som jag till en viss del kan generalisera.  
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5 Kommunikationsstrategier mot ungdomar
 

I detta kapitel redovisar jag de resultatet i mitt empiriska material som besvarar min 

forskningsfråga om hur organisationer kommunicerar för att skapa tillit i sin relation till 

ungdomarna, det vill säga hur organisationerna kommunicerar för att skapa relationsbaserad 

tillit (Bachmann & Zaaher 2006: 16). Jag har urskilt sju olika kommunikationsstrategier som 

berörs när organisationerna lägger upp sitt kommunikationsarbete mot denna målgrupp. Dessa 

strategier är: sociala medier, platser där ungdomarna är, en målgruppsanpassad hemsida, att 

skapa en frizon, storytelling, ambassadörer och tydlighet. Nedan illustrerar jag dessa 

strategier och avslutar därefter kapitlet med en sammanfattning och en analys av det 

presenterade resultatet.  

5.1 Sociala medier
Av intervjumaterialet framgår att organisationerna inte lägger stor vikt på betalda 

marknadsföringsplatser, istället för de huvuddelen av sin kommunikation på öppna 

kommunikationskanaler som att synas i skolor samt via sociala medier som Facebook, 

Instagram och Twitter. Detta beskrivs som de mest effektiva kanalerna att föra en dialog mot 

ungdomar. Då flera av organisationerna arbetar med att få ungdomar att känna sig sedda 

nämner de att en förutsättning för att denna kommunikation ska vara framgångsrik är att de 

har en direkt återkoppling till ungdomarna och att de inte låter det gå för lång tid innan de 

svarar på deras kommentarer och meddelanden. B1 beskriver detta på följande sätt:  

Då handlar det om att svara på allt som kommer in. Att inte strunta i det och inte orka bara för att 
det är fredagskväll (…) det känns som att de (ungdomarna) blir förvånade över att man svarar för 
att de är så osynliga i sin vardag så de blir glada över så små saker. 

För att ha en ständig återkoppling till ungdomarna och inte riskera att någon av dem råkar 

passera i kommentarsfälten menar somliga informanter att det är det en fördel att ha en person 

som på heltid arbetar med att underhålla och uppdatera de sociala medierna. Detta kan 
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innebära att kommunikation på sociala medier som i sig är en kostnadsfri tjänst ändå innebär 

en utgift i form av en anställd, något inte alla stödorganisationer har råd med. ”För att vara där 

behöver du ha en webbredaktör eller någon typ av person, kommunikatör som jobbar med 

sociala medier och det har inte vi” berättar C1. B1 beskriver detsamma på följande sätt:  

Jag tror att om företag eller organisationer ska vara framgångsrika i sina sociala mediearbeten så 
måste de förstå att det kommer att ta tid och det kommer att kosta pengar i form av att du måste 
ha en anställd som gör det (…) Det skulle vara förödande om en tolvåring hörde av sig till oss 
och sa att ’Hej, jag är skitledsen, dom är taskiga mot mig’ (…) sen låt säga att det går en hel helg 
och vi inte svarar på det.  

De organisationer som är registrerade som 90-konto i Sverige har förmånen att kunna 

annonsera kostnadsfritt på sökmotorn Google och de har ibland möjlighet att kostnadsfritt 

synas med annonser i tidningar i mån av plats, i så kallade pluggannonser. Dessa förmåner gör 

att flera stödorganisationer menar att de helt slipper marknadsföringsutgifter, eftersom de 

kostnadsfria kanalerna är tillräckliga för att nå ut till ungdomarna. Ett exempel på detta ses i 

följande citat från E1:  

När man har 90-konto får man ändå kontroll som organisation. Vi kör ju med Google-annonser 
men det betalar vi inte för utan vi sponsras på det hållet. Så vi har inte sett att det har funnits 
något behov att lägga pengar på marknadsföring.  

Av informanternas utsagor framgår det att det bästa sättet att sprida sitt varumärke på är via 

sociala medier just för att detta är ett vanligt forum där unga redan kommunicerar med 

varandra. ”All kommunikation sker på mottagarens villkor. Och det är också väldigt dumt att 

försöka säga någonting där de inte är eller på ett sätt som de inte förstår” berättar A1. De 

berättar vidare att de valde att föra en kampanj där de använde den visuella spelvärlden 

Minecraft för att komma i kontakt med ungdomar. De öppnade en profil, som sig själva, så att 

ungdomarna som rörde sig i denna visuella värld kunde ställa frågor till deras visuella figur, 

som bakom skärmen var en utbildad psykolog. På detta sätt fick ungdomarna möjlighet att 

ställa frågor i den miljö där de själva var mer bekväma istället för att söka upp och kontakta 

organisationen i verkliga världen. Då denna kommunikation var synlig för alla medlemmar i 

spelet erbjöds de som ville ha en privat diskussion med psykologen möjlighet att kontakta 

organisationen på ett annat socialt medie: Kik.  
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Även C1 talar om vikten av att bygga sin kommunikationsstrategi på ungdomars behov. De 

berättar om när de bestämde sig för att utveckla sin organisation och bli aktiva via chat på 

internet: ”Det var så uppenbart. Pang sa det så exploderade Organisation C och vi fick hur 

mycket samtal som helst”. Tankarna om att expandera på internet kom ursprungligen från de 

ungdomar som de arbetade med när de märkte att det var där de höll till. De organisationer 

som arbetar med att ge stöd i känsliga frågor hos ungdomar delar däremot inte uppfattningen 

om att ungdomar frivilligt kommunicerar med dem i sociala medier. De menar att det blir 

känsligt för ungdomar att kommunicera med dem öppet då de inte vill förknippas och synas 

med en organisation som arbetar med dessa frågor, detta trots att de kanske har kontakt med 

organisationen i verkliga livet. ”Facebook är vi på såklart, men det är inte där vi når 

ungdomarna. (…) vilka ungdomar vill synas med att dom sitter i våra chatrum och chattar om 

jobbiga saker?” beskriver C1. Organisationen har därför mer kontakt med vuxna som stöttar 

deras verksamhet på sociala medier, vilket gör att ungdomarna kan känna att det blir en 

främmande miljö för dem. ”De känner inte igen sig där, där är bara en massa vuxna. Och vi 

tycker att det är toppen för då kan de prata med oss”.  

Materialet illustrerar alltså att de strategier organisationerna använder sig av delvis utformas 

utifrån de frågor de arbetar med. 

5.2 Platser där ungdomarna är
Då stödorganisationerna till största del finansieras av bidragsgivare är deras ekonomiska 

resurser många gånger begränsade. Detta kan leda till att organisationer får lägga ner mer 

kraft på direktkontakt med ungdomar. Skolbesök kostar dem inga ekonomiska resurser, där 

blir deras tid istället den största kostnaden. Här finns alltså en likhet med mönstret ovan i det 

att även så kallade kostnadsfria kommunikationsvägar uppbär kostnader för personal. E1 

beskriver strategin som ”pågående, direkt och med en mindre spridning” och menar att detta 

är det som de främst arbetar på då de inte har budget för annat, ”vi har alltså noll i budget när 

det gäller detta (marknadsföring)”.  
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Värdet i att aktivt synas och göra besök i skolor som är barn och ungdomars andra närmiljö 

råder det dock delade uppfattningar om. Det finns de som menar att detta är det bästa sättet att 

träffa ungdomarna på samt att ge dem ett bra första intryck. ”Det är ju det bästa, när dom får 

ett ansikte på oss på en gång” menar till exempel D1. Andra stödorganisationer har gått ifrån 

att hålla föreläsningar och att träffa ungdomar i skolor och istället förlagt hela eller delar av 

det engagemanget till att arbeta i sociala medier. ”Det blir så laddat, så det är inte bästa vägen 

att stå i klassrummen och prata” menar C1 som syftar till att de områden deras verksamhet 

berör kan vara känsliga och att ungdomar inte vill engagera sig öppet när man går ut i skolor. 

De menar bland annat att skolbesök är en oekonomisk strategi som tar mer tid än vad det ger 

vad gäller spridning och resultat. Denna strategi är beroende av vilket engagemang man möter 

från ledningen i de skolor man besöker och resultatet av skolbesök beror därför på hur väl 

dessa moment förankras i skolarbetet i övrigt. ”För om det inte förankras hos rektor och 

implementeras i skolarbete så blir det bara vilket föreläsning som helst” menar A1. B1 talar 

också om vikten av att alla i skolan engageras:  

Som en röd tråd hos de skolor som har lyckats är att det är en engagerad ledning och framförallt 
en rektor som bryr sig. Prioriterar inte rektorn frågan så kommer det aldrig att hända något.  

Även Organisation B har flyttat en stor del av sin kommunikation till sociala medier, men de 

har fortfarande sin huvudaktivitet i skolorna och väljer att anpassa sitt arbete genom att 

verkligen engagera fler målgrupper än bara ungdomarna. De arbetar med något som de kallar 

för en hela-skolan-ansats. Det innebär att de inleder ett långsiktigt arbete i skolorna genom att 

utbilda lärare, elever och föräldrar och ger dem ett kunskapslyft för att de sedan ska kunna 

jobba vidare med frågorna på egen hand även när organisationen har lämnat. C1 menar att de 

såg en kunskapslucka hos skolpersonalen i frågor om hur man skulle bemöta ungdomar som 

på olika sätt led av psykisk ohälsa. De arbetar därför med att utbilda skolpersonal och 

elevhälsan i hur man bemöter ungdomar i dessa frågor. På så sätt menar de att de också gör 

reklam för sig själva då elevhälsan hänvisar ungdomarna till deras organisation i första hand.  

Materialet pekar alltså på att kommunikationsstrategier kan få olika utformning beroende på 

den verksamhet som organisationen bedriver.  
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5.3 En målgruppsanpassad hemsida
Mitt material synliggör att det bland organisationerna råder olika meningar om hur man bör 

rikta sin kommunikation på sin hemsida eftersom hemsidan ändå ska representera 

organisationens verksamhet. ”Vår hemsida är anpassad både till målgruppen och till vuxna” 

menar C1 men de lägger till att de skulle kunna göra den lite mer interaktiv för att tilltala 

ungdomar bättre. D1 talar däremot om sin hemsida som en plattform där ungdomarna ska 

känna att den är riktad till dem för att de ska vilja engagera sig: 

En del hemsidor med ungdomsorganisationer undrar jag vem den är byggd för, om den är 
byggd för finansiärerna eller bidragsgivarna eller om den är byggd för någon annan. Många 
ungdomar känner sig tilltalade på en gång på vår hemsida, de känner igen sig, de känner sig 
nyfiken på att klicka vidare in och det är det man vill.  

De menar att detta är en förutsättning för att ungdomarna ska kunna relatera till 

organisationen då hemsidan är en viktig kanal för att fronta sig.  

Materialet illustrerar alltså att den strategiska utformningen av hemsidan beror på vilken 

målgrupp man har i avsikt att rikta informationen till.  

5.4 Att skapa en frizon
Återkommande i intervjuerna framträder att organisationerna arbetar för att ungdomar ska 

känna sig sedda och hörda. Flera stödorganisationer beskriver deras budskap till ungdomarna 

i relation till de vuxna i deras omgivning. ”Det är inte dem det är fel på, det är omvärlden. 

Föräldrar som inte funkar, skola som inte funkar, soc som inte funkar” menar C1 och 

utvecklar sedan med ”vi har inte något ovanifrånperspektiv, vi har inget vuxenperspektiv, utan 

det är ett barnperspektiv. Och jag tror det lyser igenom”. B1 talar på liknande sätt om att ”det 

är vuxna i deras omgivning som har ansvaret att förebygga och stoppa” och A1 beskriver 

deras budskap som ”det är att ifrågasätta och tro på sig själv, istället för att titta på vad alla 

andra gör hela tiden”.  

Det framgår således att flera av stödorganisationerna arbetar tydligt med att skapa en plats för 

ungdomar där de själva får bestämma, ställa krav och delta på sina egna villkor. C1 berättar: 
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Det vi har är ju ett extremt jämlikt förhållande. Snarare tvärtom, det är de som ska bestämma 
villkoren, inte vi här. Inte vi vuxna. I världen så finns ju få platser där unga människor får 
bestämma.  

De beskriver sin organisation som en plats dit ungdomarna kan komma och få prata, lyssna 

och reflektera sina tankar med någon som är helt utomstående, ”någon som inte är en 

myndighet, utan någon som bara lyssnar eller stöttar. Den tilliten av att det är en 

förtroendesituation är oerhört viktig” beskriver E1. Det tycks alltså finnas en generell tanke 

om att skapa en frizon för ungdomar som står helt utanför skolor och myndigheter. I flera fall 

inleder man arbeten utifrån barnen och ungdomarnas förutsättningar och önskemål. De 

organisationer som arbetar med aktivitet i skolorna börjar sitt arbete med att göra olika typer 

av förundersökningar för att se vad som kommer att krävas för just detta fall. Hos 

organisationer som arbetar med mentorskap får ungdomarna ställa krav på vilken typ utav 

mentorsrelation de förväntar sig och därefter anpassas projektet efter deras önskemål och 

förutsättningar. D1 berättar att ungdomarna som kommer till dem för att få en mentor först får 

förklara vilken typ av mentor de vill ha innan de paras ihop med någon som organisationen 

tycker passar. Mentor och ungdom träffas sedan i en timme innan ungdomen får gå hem och 

över natten sova på beslutet om denna vill fortsätta relationen eller inte. Det är ungdomarna 

som bestämmer hur relationen ska se ut och organisationen gör det tydligt för dem att de 

också har rätt att ha förväntningar och ställa krav. Citatet nedan illustrerar detta: 

Vi berättar också om vad vi har för förväntningar på dem och på samma sätt vad de har för 
förväntningar på oss. Och då blir dom såhär, wow, kan jag ha förväntningar på er? 

Att ungdomarnas förväntningar och behov ställs i centrum framträder också i att de kan 

avsluta sitt engagemang när de vill. Oavsett hur stort projektet är finns det ingenting som är 

bindande. De skriver inte på några kontrakt och de behöver inte heller som minderåriga få 

sina föräldrar att godkänna att de engagera sig. Trots att organisationerna som driver mentors- 

och stödprogram rekommenderar ungdomarna att berätta om verksamheten för sina föräldrar 

så finns det inga krav på att föräldrarna ska känna till att deras barn är där. ”Vi har ingen 

skyldighet att ringa till några föräldrar” berättar D1. C1 menar att de rekommenderar att 

föräldrarna kommer förbi för att se hur de arbetar så att de ska känna sig trygga, men de är 
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tydliga med att de inte vill lära känna föräldrarna eller bygga en relation till dem. Detta 

illustreras i citatet nedan:  

Vi har en relation till ungdomen och så fort denna märker att vi står där ute och snackar och 
bygger en relation till föräldrarna då kan vi riskera att tappa dem. För det var just därför de är 
här, för att slippa att föräldrarna är inblandade.  

I materialet betonas alltså att ungdomar som hör av sig till organisationen många gånger gör 

det för att de saknar tilltro till vuxna. C1 ger ett utryck för detta genom att beskriva sin 

verksamhet som ”här är din plats, varsågod. Inga föräldrar, inga kuratorer, inga psykologer, 

inga sådana”.  

Att man vill ge ungdomarna en plats utan föräldrar och andra vuxnas inblandning framträder 

också i hur man väljer att hantera svårare situationer där en ungdom kan vara utsatt för något 

som bör anmälas. I flera mentors- och stödprogram är det ungdomarna som initierar kontakten 

för att de vill prata med någon utomstående och därför kan det många gånger vara saker de 

vill prata om som de känner att de inte kan berätta för någon i sin närhet. Samtliga 

informanter är tydliga med att de inte ser sin verksamhet som botande av allvarligare psykiska 

tillstånd hos ungdomarna. De beskriver att deras verksamhet i flera fall kan fungera som en 

sluss mellan ungdomarna som kommer in och pratar och de myndigheter som har behörighet 

att hjälpa och bota dem som behöver det. Samtidigt menar de att de inte har några 

skyldigheter och därför inte anmäler eller slussar vidare ungdomen om denne själv inte är 

med på det. Mentorer och personer som är i direktkontakt med ungdomen har i alla 

organisationer en skyldighet att berätta sådana saker för organisationens ledning, men 

organisationerna i sig är eniga om att de inte gör en anmälan om inte ungdomen själv väljer 

att göra det. Som citatet nedan från D1 pekar på baseras agerandet på att man inte vill tappa 

det förtroende som de byggt upp:  

Vi berättar att händer det dig något under året som din mentor får reda på så måste hon berätta 
det för oss. Men vi gör ingenting om inte du vill, liksom vi kopplar inte in någon om inte du vill.  

Det beskriva mönstret är dock inte entydigt. En informant menar att de visst anmäler om de 

måste och att detta klart framgår på deras hemsida. Detta sker dock bara om de har 
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kontaktuppgifter på den utsatta ungdomen, något de varken kräver eller efterfrågar när 

ungdomarna tar kontakt med dem. Alla som tar kontakt med dem har rätt att vara helt 

anonyma, oavsett om de kommer in i fysisk person eller om de skriver i deras chatforum på 

hemsidan. C1 illustrerar detta genom att berätta hur de ser på att göra en anmälan: 

Det är inte det att det inte ska ske. Men vi vill vara platsen där vi inte gör det, det första vi gör. Vi 
kan dra på det, men det står på vår hemsida att om vi vet dina uppgifter och att vi känner att du är 
utsatt för fara och risk för liv då gör vi en anmälan. Då kan dom välja att ge oss sina uppgifter 
eller inte. 

Materialet visar alltså att man vill skapa en relation till ungdomarna där de känner sig 

jämlika, men hur man gör det varierar mellan organisationerna.  

5.5 Storytelling
Det framgår att flera organisationer har sett framgångar i att använda storytelling som ett 

återkommande inslag i sina kommunikationsstrategier, det vill säga en strategi där man lindar 

in information i en berättelse eftersom detta gör det lättare att komma ihåg än fakta 

(Dennisdotter & Axenbrant 2008: 10). Att låta ungdomar berätta sina egna historier för att 

beröra andra menar mina informanter har visat sig vara ett effektivt sätt att engagera andra 

ungdomar i känsliga eller starka frågor. Organisation D använder Facebook för att posta 

inlägg där de låter ungdomar själva berätta hur de har upplevt deras organisation och vad 

deras arbete har gjort för just dem. De beskriver: ”det tycker jag är rätt kraftfullt när 

ungdomarna berättar själva”. De märker att deras berättelser engagerar andra och de ser en 

stark respons i form av personer som ”gillar” och kommenterar inläggen. Även Organisation 

B väljer att posta starka berättelser från verkliga personer på sin Facebook-sida. De väljer att 

kalla denna strategi för berättelser från verkligheten där de låter barn och ungdomar dela med 

sig av berättelser om saker de har varit med om. De beskriver också att det ger en enorm 

respons i form av personer som ”gillar” och kommenterar dessa inlägg. ”Det är så mycket 

kärlek i dom där kommentarsfälten”.  

B1 lyfter också upp problematiken i att ha personer från organisationens ledning som 

talespersoner och förespråkare för organisationen. De har tidigare haft sin generalsekreterare i 
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inledningen för deras rapporter. ”Det blir så himla mycket uppifrånperspektiv (…) vi är ju en 

organisation för barn och unga så då vill vi ju lyfta fram dem” menar B1. Därför har de inför 

kommande rapporter sökt i sina sociala mediekanaler för att komma i kontakt med ungdomar 

som har en historia att berätta och på så sätt kan ge barn och unga en röst på deras plattform. 

”Vi har liksom ett samhälle som har en massa olika människor med olika bakgrund som gillar 

olika saker och det måste återspeglas i vår kommunikation också” berättar B1.  

Materialet illustrerar alltså att man ser en framgång i att presentera berättelser från verkliga 

livet som dessutom kommer från personer som ungdomarna kan relatera till.  

5.6 Ambassadörer
Flera organisationer har använt sig av så kallade ambassadörer som ett ansikte utåt för 

organisationens budskap. Organisation A valde i en kampanj att arbeta med sex bloggare som 

ambassadörer. Bloggarna blev kontaktade av organisationen som berättade om sin 

verksamhet, om bloggarna därefter tyckte att frågorna var intressanta och viktiga 

uppmuntrades de att skriva ett blogginlägg där de fick ge sin syn på frågan. Bloggarna var 

obetalda så de som valde att samarbeta med organisationen var de som hade ett genuint 

engagemang för frågan. ”Det får aldrig kännas köpt” förtydligar informanten. Andra av de 

studerade organisationerna har arbetat på ett liknande sätt då de i kampanjer involverat kända 

personligheter som artister, skådespelare, bloggare och idrottsstjärnor. De har i olika 

sammanhang låtit dessa personer dela med sig av historier från sina egna liv som kan kopplas 

till hur viktigt organisationens arbete är. Andra exempel på ambassadörer som nämns är 

ungdomar som själva har varit aktiva i den aktuella organisationen. ”Det är ju det bästa, med 

nöjda ambassadörer som pratar om oss utifrån sin egen erfarenhet och vad de använt oss till” 

berättar D1.  

Informanter nämner också att det bästa sättet att få ungdomar att ta till sig av organisationen 

och deras budskap är om de hör om det från en vän. A1 berättar att bland det bästa sättet att 

sprida kunskap är att göra en kampanj eller sprida information som kan leda till 

middagskonversationer och därmed engagera andra. Andra organisationer håller med om att 

information som kommer från vänner och bekanta tas emot på ett bra sätt och därför kan ha 
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stor effekt på engagmanget hos ungdomarna. E1 berättar: ”Största delen av vår rekrytering av 

nya deltagare sker ju dels genom att unga människor pratar mycket med varandra. Och ryktet 

om något sprids ju ganska fort”.  

Materialet pekar på att det är en återkommande strategi att låta informationen spridas 

genom personer som ungdomarna kan relatera till.  

5.7 Tydlighet
I materialet belyser man behovet av tydliga regler och gränser för hur alla ska förhålla sig till 

organisationernas verksamhet. Detta menar informanterna är viktigt dels för att organisationen 

ska uppfattas som trovärdig, dels för att alla som är involverade i arbetet tydligt ska veta vad 

som gäller för dem. För de organisationer som är aktiva i skolor innebär detta att de ska veta 

hur planen av arbetet ska läggas upp för att det ska sammanflätas med elevers och lärares 

övriga tidsscheman. Att ha tydliga förhållningsregler är också viktigt för de organisationer 

som arbetar med mentors- och stödverksamheter där man har obetalda volontärer som har 

åtagit sig arbetet. Då måste organisationen vara tydlig redan från början så att volontärerna 

vet vad de ger sig in på. På så sätt blir organisationens arbete positivt när man vet vad som 

förväntas av alla involverade, menar D1 som vidare berättar: 

Jag har jobbat som volontär i många år och de sämsta volontärfrågor jag har haft är när jag inte 
vetat. När slutar det här och när börjar det här? Och vilket stöd får jag? 

Citatet lyfter fram att tydlighet bidrar till kunskap och trygghet för volontärer. Reglerna ger 

också förutsättningar för att ungdomarna och andra involverade ska kunna få mer fria tyglar 

att göra som de vill. C1 berättar att ”vi står för ramar och regler som gör det möjligt att inom 

de här ramarna och reglerna leka”. När ungdomarna då fritt kan engagera sig och göra som de 

vill menar somliga informanter att det finns en större möjlighet att de väljer att öppna upp sig 

mer. För att ungdomarna ska känna att de har en jämställd relation till sin mentor eller 

stödperson menar C1 att det är viktigt att tydliggöra att reglerna kommer från organisationen 

och inte den enskilde volontären. Tanken är alltså att vissheten om att båda parter förhåller sig 

till organisationens regler ska bidra till en ledig relation mellan ungdom och volontär och att 

ungdomen inte ska känna sig i underläge. 
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Strategin baserad på tydlighet framträder också i informanternas tal om hur de arbetar på 

sociala medier. Samtidigt som organisationerna vill att ungdomarna ska ha möjlighet att 

kommentera och delta i diskussioner utan att känna sig begränsade så ger man tydliga regler 

för hur de får uttrycka sig. B1 nämner att det framgår tydligt att det inte är okej att uttrycka 

sig nedvärderande om någon och att man inte får kränka, mobba eller diskriminera andra i 

deras kommentarsfält. ”Vi tar bort sådana kommentarer. Och folk är helt med på det, de 

förstår ju det” berättar informanten och menar att i och med att de är tydliga med sina regler 

kan de ta bort kommentarer som strider mot dessa regler utan att det ifrågasätts. Utöver detta 

är de positiva till att ungdomarna är aktiva i diskussioner. 

I materialet framgår det alltså att tydliga riktlinjer och regler i sin kommunikation kan stärka 

kvaliteten på verksamhetens arbete.  

5.8 Sammanfattande analys
Jag uppfattar att valet av de kanaler som organisationerna främst väljer att kommunicera via 

är obetalda kanaler som sociala medier, att synas i ungdomars närmiljöer som skolor och 

fritidsverksamheter samt att arbeta med ambassadörer som i sig bidrar till en medial 

bevakning. Jag kan urskilja att detta är ett resultat av två faktorer. Som illustreras ovan 

framgår det att organisationernas begränsade ekonomi också påverkar deras 

kommunikationsmetoder. Jag tolkar därför att den första faktorn är en ekonomisk faktor. Att 

kommunicera i sociala medier är en kostnadsfri strategi, likaså att gå ut och prata i skolor och 

andra ungdomsverksamheter. Där är tiden den enda resursen som kostar. Som illustrerats ovan 

kan detta dock vara förenat med kostnader för personal som arbetar med dessa kanaler på 

heltid. 

I mitt material framgår också att verksamheter som är 90-konto får fördelar vid 

marknadsföring och annonseringar. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som intygar att ideella 

föreningar, stiftelser och trossamfund är seriösa verksamheter och att de har blivit godkända 

av Svensk Insamlingskontroll som bekräftat att deras insamling sköts på ett etiskt och 

ansvarsfullt vis (Svensk insamlingskontroll, 2014). De organisationer som blivit godkända 
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som 90-konto har bland annat möjlighet att delta i Google AdGrants som är ett program där 

ideella organisationer får annonsera kostnadsfritt med Google AdWords till ett värde 

motsvarande 10 000 USD i månaden (Google, 2014). Vissa tidningar och dagblad erbjuder 

också att verksamheter som är registrerade som 90-konto kostnadsfritt får annonsera hos dem 

i form av så kallade pluggannonser. Detta tycks göra att flera organisationer resonerar som så 

att de inte behöver lägga pengar på övrig marknadsföring mot ungdomar utan att de istället 

kan använda sina ekonomiska resurser till att driva sin dagliga verksamhet.  

Den andra faktorn som jag uppfattar är bidragande till att stödorganisationerna till stor del 

marknadsför sig i dessa kanaler är att det uppfattas som ett målgruppsanpassat forum. 

Ungdomar rör sig redan vant på sociala mediesidor och flera organisationer väljer därför att 

synas i dessa för att dyka upp i sin målgrupps flöde. De hittar alltså ungdomarna, istället för 

att få dem att hitta organisationen. På så sätt kan de få en effektiv och snabb spridning av sitt 

varumärke. Om deras information dessutom skapar ett allmänintresse hos ungdomarna så att 

de själva väljer att ”gilla”, kommentera och dela informationen med andra ökar spridning 

ytterligare.  

Bloggare, den nya generationens kändisar, och andra offentliga personer har även de många 

gånger en ung målgrupp som ser upp till dem. Om de då väljer att visa sitt engagemang för en 

organisations intressefrågor på sina bloggar, fanpages och sociala mediesidor kan 

organisationerna få en stor spridning hos sin inriktade målgrupp även där. Detta förutsätter 

dock att de väljer att sammarbeta med ambassadörer som riktar sig till rätt målgrupp samt att 

ungdomar kan se dessa personer som förebilder. Arbetssättet ansluter till Thompsons (2001: 

151) resonemang om att nya medier har utvecklat möjligheten att en mottagare kan skapa sig 

en mer utvecklad bild av en offentlig person och därmed skapa sig en relation till denne så att 

de med tiden kan börja uppfatta dessa offentliga personer som bekanta och i vissa fall 

likvärdigt som vänner. Då flera organisationer beskriver att det bästa sättet för informationen 

att uppfattas som genuin är när ungdomarna hör det från en vän eller från en bekant kan jag 

tolka att information som når ungdomar via bland annat bloggare kan ge samma effekt. Att 

ambassadörerna dessutom gör arbetet av eget engagemang och inte får betalt för det kan göra 
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att budskapet når ungdomar på ett sätt som känns mer ärligt än om de ser en annons i 

traditionella medier som till exempel tidningar och på tv.  

Organisationernas strävan efter att snabbt kommunicera med ungdomarna ansluter till 

Whiteners och medskribenters dimensioner konsekvent beteende och kommunikation 

(Whitener m.fl. 1998: 516, 517). Organisationerna tycks vara positiva till att ungdomar är 

aktiva på deras sociala mediesidor. Trots det framgår det att vissa organisationer raderar 

kommentarer som inte stämmer in med deras organisations värderingar. Detta sätter 

organisationerna i en komplex situation i relation till dimensionsmodellen. Whitener med 

flera (1998: 522) nämner värderingar som en individuell faktor som kan påverka ett 

tillitsingivande beteende. Att organisationerna raderar kommentarer kan därför ge negativa 

konsekvenser för beteendedimensionen kommunikation genom att bidra till en minskad 

kommunikation och aktivitet i kommentarsfält bland ungdomar som är medvetna om att deras 

kommentarer kan komma att raderas. Samtidigt kan detta agerande ge positiva konsekvenser 

genom att bidra till att de inger ett intryck av integritet i sitt beteende då de faktiskt följer de 

värderingar som stämmer överens med de frågor som deras verksamhet arbetar för (Whitener  

m.fl.1998: 523). Enligt Whitener och medskribenter är det viktigt att Trustee är konsekvent 

för att Trustor ska lära sig att förutse dennes beteende och därmed lita på att detta är bestående 

och då våga ta fler risker (Whitener m.fl. 1998: 516). Om de är konsekventa och inte gör 

undantag med vilka kommentarer som de släpper igenom kan detta vara ytterligare ett 

beteende som stärker deras tillit hos ungdomar. De ungdomar som vet att en organisation 

kommer att svara dem, eller att organisationen kommer att radera oetiska kommentarer kan 

också ta risker i att engagera sig mer för att de vet med sig att de alltid kommer att ha 

organisationens stöd i ryggen, baserat på organisationens tidigare sätt att agera. Det kan räcka 

med att det brister en gång så kan detta resultera i att ungdomarnas engagemang avtar, för att 

de blir osäkra och inte längre vet vilket stöd och agerande de kan förvänta sig.  

Som nämnt ovan finns det organisationer som däremot menar att sociala medier inte ger 

samma känsla av närhet som den kontakt man får vid ett direktmöte när man också får ett 

ansikte på den person man talar med. Whitener och medskribenter menar att det är viktigt att 

Trustee uttrycker omtanke för att skapa tillit i sin relation till Trustor, något som enligt vissa 
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intervjupersoner kan framgå tydligare i ett direktmöte mellan organisation och ungdom i 

skolor där man kommunicerar och bygger en relation med alla sina sinnen verksamma 

(Whitener m.fl. 1998: 517).  

Det framgår i flera intervjuer att organisationerna finner det viktigt att på olika sätt skapa en 

så kallad ”frizon” där ungdomar känner att de har en möjlighet att själva bestämma utan ett 

vakande öga från vuxenvärlden. Utsagor om att göra det tydligt att detta är organisationer för 

ungdomar och där man, som C1 nämnde, inte alls vill skapa en relation till ungdomarnas 

föräldrar, tolkar jag som ett uttryck för försök till att skapa en relation snarare av karaktären 

vänskapsrelation än ledningsrelation där verksamheten står över ungdomen. För ungdomar 

som då baserat på tidigare egenskaper inte har en stor tilltro till vuxenvärlden kan detta ge en 

starkare känsla av att de personer som de möter i organisationen faktiskt bryr sig om dem och 

deras välmående på ett annat sätt än andra vuxna i deras omgivning. Trots att vissa 

organisationer beskriver deras verksamhet som en plats där ungdomar till stor del bestämmer 

villkor och förutsättningar tolkar jag att organisationens tydliga ramar och regler ändå ger 

ungdomar en frihet under eget ansvar. Här kan jag dra paralleller till beteendedimensionen om 

att dela och delegera kontroll. Genom att ge ungdomarna en möjlighet att själva välja hur 

mycket de vill lämna ut sig själva för organisationen, både med personuppgifter och med 

personliga berättelser, ger man dem också en kontroll över situationen då de är medvetna om 

att alla deras handlingar ger konsekvenser. Whitener med flera beskriver det som att Trustor i 

ett sådant utbyte ges möjligheten att påverka beslut som kan förändra deras egen situation. 

Det handlar om att de får en klarhet över vilken roll de har i relation till verksamheten och att 

de också har makt att kontrollera det och då blir de också mer villiga att delta (Whitener m.fl. 

1998: 517). De verksamheter som uppger att de inte alls anmäler om inte ungdomarna själva 

vill det ger också ungdomarna en möjlighet att öppna sig på ett sätt som de kanske hade 

undvikit om de visste att de riskerade att bli omhändertagna. Detta är också ett beteende som 

med Whiteners och medförfattares (1998: 517) ord kan uttrycka omtanke. Organisationerna 

ger ett intryck av att de står på ungdomens sida för att de bryr sig mer om deras val än vad de 

enligt samhällsnormer bör göra.  
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Materialet uppvisar att det finns strategier som är återkommande för stödorganisationer som 

vill kommunicera med ungdomar för att skapa en relationsbaserad tillit till målgruppen. 

Samtliga av beteendedimensionerna berörs i detta perspektiv. Utöver dessa ser jag också en 

dimension av ett relaterbart beteende, som speglas i flera av strategierna där huvudsyftet är 

att man vill få ungdomarna att känna att de kan relatera till organisationen via bland annat 

ambassadörer.  
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6 Frontfigurernas egenskaper
 

I detta kapitel redovisar jag de delar av mitt empiriska material som besvarar min 

forskningsfråga om vilka egenskaper som krävs av en organisations frontfigur i deras möte 

med ungdomarna för att de ska inge ett tillitsingivande intryck. Detta avser det 

karaktärsbaserade tillitsperspektiv (Bachmann & Zaheer 2006: 17). De personer som jag här 

karaktäriserar som frontfigurer är de personer som går ut i skolorna och möter ungdomar, 

volontärer och mentorer med direktkontakt till ungdomarna, samt de ambassadörer som 

frontar organisationen i redaktionella sammanhang. Jag har i mitt material urskilt fem 

egenskaper som återkommande används för att beskriva organisationernas frontfigurer: 

Relaterbar, vältalig, inlyssnande, engagerad och kompetent. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och en analys av det presenterade resultatet.  

6.1 Relaterbar
Det råder delade meningar bland informanterna huruvida det är viktigt att frontfigurerna är 

lika ungdomarna eller inte. C1 menar att deras volontärer måste vara nära i ålder till 

ungdomarna och att de helst inte ska vara mer än tio år äldre än de ungdomarna de träffar, ”en 

person som är 35 som ska träffa en 12-åring, gud det är nästan som att det kan vara en 

mamma åt denna”. De väljer av samma anledning att också ha yngre anställda och volontärer 

som träffar ungdomarna när de går ut i skolor och ungdomsföreningar och presenterar 

organisationen. För personal, elevhälsa, finansiärer och media är detta mindre viktigt, där 

brukar man istället synas med de personer som är mest kompetenta inom de områden som är 

aktuella att presentera. Ett exempel på detta ses i nedanstående citat från C1: 

I skolan frontar jag till elevhälsan men jag frontar helst inte ungdomarna för jag är alldeles för 
gammal för det. Då tar jag med mig en volontär. Det är denne som ska träffa ungdomarna, dom 
kommer bara tycka att jag är mossig.  
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Informanten som uttrycker detta är själv i medelåldern och menar på att volontärerna som har 

en ålder som skiljer max tio år från ungdomarna kan ge ett mer passande intryck för dem. 

Organisation D arbetar med mentorsverksamhet men deras informant tycker inte att åldern är 

avgörande för om någon passar som mentorer eller inte. De har därför volontärer i 

åldersspannet 28-72 år och där är det istället personernas egna erfarenheter som avgör 

huruvida de passar som mentor för en ungdom eller ej, ”det ska vara en heterogen samling. 

För ungdomarna är heterogena och kommer från så många olika bakgrunder”. Genom att ha 

en heterogen samling frontfigurer verkar tanken vara att göra det möjligt för fler ungdomar att 

identifiera sig med frontfiguren. Man använder alltså olika typer av frontfigurer eftersom man 

utgår från att ungdomar är heterogena. Även B1 menar att både anställda på organisationen 

och de personer som går ut i skolor och föreningar och pratar ska vara heterogena för att 

människor ska känna igen sig. ”Vi vill inte ha en för homogen grupp anställda (…) när vi 

kommer ut, att vi också som organisation speglar samhället” förklarar B1.  

Olikheter i resonemangen baseras på i vilken utsträckning man ser ungdomar som lika eller 

olika. Den gemensamma tanken är ändå att man vill möjliggöra för ungdomarna att relatera 

till frontfiguren.  

6.2 Vältalig
Återkommande i samtalsintervjuerna är att de personer som frontar organisationen och är i 

direkt kontakt med ungdomarna bör vara vältaliga. Det beskrivs som en fördel att de är 

karismatiska och bra på att förmedla budskap och på att övertyga. De förväntas också kunna 

anpassa sitt språk till ungdomarna så att de utrycker sig på ett sätt som tilltalar dessa. ”Att det 

inte känns för mossigt. Men samtidigt att vi inte försöker vara hipp och ung heller. Utan mera 

vara kommunikativ och enkel att förstå” beskriver A1. C1 menar även att de retoriska 

egenskaperna kan vara avgörande för om en ungdom väljer att engagera sig hos en 

organisation eller inte. ”Att ha ett språk som funkar för dom (…) Vi skulle sannolikt lyckas 

ännu bättre med en annan approach och ett annat språk” förklarar de när de beskriver hur 

viktigt det är att man har ett ”ungt” språk och att det är en anledning till att många unga 

volontärer är bra på att ha nära kontakt med ungdomarna. ”Jag styr för mycket, jag är för 
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mycket vuxen” menar C1 som ett argument för att inte själv fronta organisationen mot 

ungdomarna.  

En stor utmaning för organisationer som arbetar med frågor rörande barn och ungdomar tycks 

också vara att nå de som har hamnat lite utanför och som inte självmant vill delta för att de 

inte har en tilltro till vuxenvärlden. A1 kallar dessa ungdomar för rebellerna. 

De kanske man når bättre genom att väldigt subtilt försöka kommunicera via andra kanaler och 
utan pekpinnar framförallt (…) För det handlar hela tiden om att väva in budskapet. (…) Så det 
kommer fram på ett annat sätt så att folk inte har samma gard uppe liksom. 

De förklarar att de som representerar deras organisation i möten< med ungdomarna aldrig får 

säga till ungdomarna vad dem ska göra utan att de istället ska bädda in sina uppmaningar i 

samtal och att lägga fram fakta och visa ungdomarna olika perspektiv på saker. Detta för att 

öppna upp för rågor för att sedan leda dem till lösningar och agerande. De organisationer som 

arbetar med stöd- och mentorsverksamheter beskriver hur de utbildar volontärer i hur man 

samtalar med ungdomar. Organisation C utbildar alla sina volontärer i hur de ska samtala med 

ungdomarna, de beskriver de aktuella samtalsteknikerna som redskap. Dels beskriver de att 

volontärerna utbildas i att alltid ställa öppna frågor för att inte styra samtalen med 

ungdomarna, dels hur de utbildas till att tala med ungdomarna med en teknik där de indirekt 

ställer ledande frågor för att styra samtalet i en viss riktning eller att styra ungdomarna till ett 

särskilt agerande. Detta illustreras i citatet nedan: 

Vad skulle hända om du gick till kuratorn? Indirekt är det ett råd, men det öppnar också upp till 
en fråga (…) och så kan man prata om det men egentligen vill ju jag att denne ska gå till 
kuratorn. 

De förklarar att dessa tekniker undervisas för att volontärerna ska ha möjligheten att använda 

dem som redskap om de känner sig osäkra men att de däremot inte har något krav på att 

volontärerna ska utöva de samtalstekniker som de lär ut. 
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Materialet visar på att det finns en förväntan om att frontfigurerna ska vara vältaliga för att 

övertyga ungdomarna. Detta tycks till synes vara färdigheter som går att träna in så att man 

lär sig att även nå rebellerna.  

6.3 Inlyssnande
Flera organisationer beskriver syftet med deras verksamhet som en plats där ungdomar ska 

känna att de kan prata med någon som varken dömer eller säger åt dem vad de ska göra, 

därför återkommer det också i mitt material att en viktig egenskap hos organisationernas 

frontfigurer är att de är bra på att lyssna. De beskriver denna egenskap som viktig då det är 

avgörande för att ungdomarna ska känna sig sedda och att de ska känna att man lyssnar på 

dem, ”det är ingen som bryr sig och lyssnar. De tycker bara att tonåringar är jobbiga” 

beskriver D1. B1 förklarar: ”det handlar om att se dom, lyssna och inkludera dom i det vi gör”  

och utvecklar med: ”att lyssna på dem, att få dem känner sig sedda, att de känner att vuxna 

bryr sig om dem och tar till sig deras idéer”. D1 beskriver hur hela deras verksamhet bygger 

på att de har volontärer som lyssnar på ungdomar. De beskriver hur deras volontärer ska ”låna 

ut sina öron” och att de måste vara ”hejare på att lyssna”. De uppmanar volontärerna att aldrig 

säga åt ungdomarna vad de ska göra utan att de istället får lära sig att lyssna, och ställa öppna 

frågor för att stötta ungdomar och ge dem redskap till att hitta sin inre röst. D1 förklarar: 

Vi talar inte om för dig vad du ska göra (…) varje människa vet själv hur man ska leva sitt liv. 
Men ibland är det lite svårt att få kontakt med det. Med en klok person som ställer frågor så 
hittar man den där kraften i sig själv. 

En person som är en god lyssnare kan också anpassa sin kommunikation efter den information 

de möts av på plats, något B1 menar är viktigt. B1 menar att när man kommer till en skola så 

måste man känna av situationen och stämningen för att anpassa sina aktiviteter efter det. Om 

det har hänt något oväntat menar de att man dessutom kan använda sig av det för att öppna 

upp till diskussion, ”att man vågar vara människa och lägga den där planen åt sidan och ta itu 

med det som har uppstått istället”. 

Materialet pekar på att en inlyssnande egenskap antas bidra till att en frontfigur kan få 

ungdomar att känna sig sedda när arbetet anpassas efter deras önskemål och behov.  
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6.4 Engagerad
Samtliga informanter menar att engagemanget är en av de viktigaste egenskaperna hos de 

personer som möter ungdomarna. B1 beskriver hur viktigt det är att de som organiserar sig i 

deras verksamhet är så kallade eldsjälar, något de definierar som en person som brinner för en 

fråga, någon som aldrig tittar bort och som aldrig tröttnar, ”den som orkar ta tag i det jobbiga 

som många andra blundar för och inte orkar”. De menar att det är viktigt att man har ett 

genuint engagemang, något som illustreras i citatet nedan: 

Jag tror att man måste ha en glöd och ett engagemang för den här frågan, för barn och unga och 
för att vilja skapa förändring. Så att man är karismatisk. Så att man kan få med sig folk så att de 
verkligen känner att det går att skapa förändring. 

Även D1 menar att det måste finnas ett intresse för frågorna och de beskriver att styrkan hos 

deras volontärer är ”den där nyfikenheten, genuint intresserade”. Återkommande 

beskrivningar är att frontfigurerna för organisationerna ska ha ett genuint intresse för de 

frågor de talar om och att de vill göra en förändring. Om en person talar om organisationen 

och dess intressefrågor utan att egentligen brinna för det kommer detta att speglas i hur 

ungdomarna uppfattar dem. Citatet nedan från C1 förtydligar:  

När man söker hjälp så känner man skillnad på någon som är äkta och någon som är oäkta. Det 
går ju på några sekunder så vet ju jag om du vill mig något väl eller inte. Om du sitter av din tid 
eller om du faktiskt vill hjälpa mig.  

Trots att de tydligt beskriver hur de utbildar sina volontärer i strategiska samtalstekniker 

menar de att deras viktigaste egenskaper ändå är att de är ”sig själva” i sitt möte med 

ungdomarna, ”de ska använda det som de har med sig. Och så lite struktur från oss och lite 

kunskap från oss och sen bara vara sig själva” (C1). Samtidigt beskriver flera informanter en 

problematik i att ha en verksamhet som bygger på engagerade så kallade eldsjälar. ”Det finns 

en risk att man jobbar för mycket och bränner ut sig” menar E1. B1 beskriver liknande: ” ’hon 

brinner ju för de där frågorna så då kan ju hon hålla på att brinna’. Men samtidigt kommer ju 

hon brinna ut”. De menar att det därför blir viktigt att arbetet inte enbart ligger på enstaka 
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eldsjälar som engagerar till förändring, utan att om man till exempel vill förändra normer så 

måste man få med sig fler. B1 förklarar sitt budskap till ungdomarna: 

Jag tror att vi både försöker inspirera och få folk att tro på sig själva och tycka att de är 
värdefulla och känna att de gör skillnad. Om det sen skapar en låga så är det bra” 

D1 berättar att det finns människor som söker sig till välgörenhetsarbete av fel anledningar. 

Informanten menar att det finns de som vill arbeta som volontärer för att det ska vara ett 

”click in a box”, det vill säga något man enligt samhällsnormer bör ha gjort under sin livstid 

och att det egentligen inte finns något genuint intresse för just dessa frågor utan att det kunde 

ha varit vad som helst. ”Dem tipsar vi om att det här kanske inte är det bästa 

volontärsuppdraget för just dig”. Andra anledningar som de nämner är då personer söker sig 

till dem för att självläka eller för att de själva mår bra av att ta hand om en annan person, 

vilket de också menar är fel drivkraft. D1 förklarar: ”När man jobbar som mentor så tar man 

inte hand om någon annan, man stöttar en människa som egentligen redan kan, men kanske 

inte vet om det ännu”. 

Materialet visar alltså att ett genuint engagemang i organisationernas huvudfrågor är av stor 

vikt om en frontfigur vill nå ut till ungdomarna.  

6.5 Kompetent
Som nämnt ovan utbildar flera organisationer sina frontfigurer innan de går ut i ett direkt 

möte med ungdomarna. Jag har redan presenterat hur flera stödorganisationer ibland utbildar 

sina volontärer i samtalstekniker både för att styra samtal men också för att hålla en öppen 

och inlyssnande dialog med den ungdom som de kommunicerar med. Detta för att de ska ha 

med sig dessa tekniker som redskap att använda när de kommunicerar med ungdomar. D1 

talar om en problematik som kan uppstå när kompetensen hos en organisations frontfigur 

brister. De beskriver att det finns stödorganisationer som arbetar med chatforum och 

telefonlinjer dit ungdomar kan ringa in och prata med personer som de menar inte har 

tillräckligt med kompetens för att hantera dessa känsliga frågor och berättelser som många 

ungdomar som kontaktar dem delar med sig av. ”Jag vill inte in i den delen, jag vill inte sitta 

med det ansvaret om något skulle hända” menar D1.  
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De informanter vars organisationer arbetar med att utbilda ungdomar och ge dem kunskap 

kring deras intressefrågor talar om vikten av att deras frontfigurer är pålästa och kunniga i de 

områden de vill engagera i. ”Det vi gör måste ju komma från säkra källor” menar A1. Detta 

stärks av E1: ”Vi är väldigt noga med kvalitet på det vi gör, vi jobbar inte med någonting som 

vi inte känner till”.  

Materialet redogör kompetens som en viktig egenskap men att den däremot kan ta skepnad av 

olika typer av kompetens.  

6.6 Sammanfattande analys
Det har tidigare forskats kring vilka egenskaper som en person bör ha för att ge ett intryck av 

tillit där kompetens är återkommande (Gabarro 1978, Butler 1991, Jennings 1971). Både 

Organisation A och Organisation B använder utbildning och kunskap som redskap i sina 

strategier när de kommunicerar med ungdomar för att nå ut med sina budskap. De informanter 

vars organisationer arbetar med stöd- och mentorsverksamheter är däremot noga med att 

utrycka att de inte vill ge råd eller utbilda ungdomar. Ändå lägger de en vikt vid att utbilda de 

volontärer som kommer att vara i direktkontakt med ungdomar så att de har en teknik som de 

beskriver fungerar som deras redskap när de kommunicerar med dem. Jag tolkar därför 

kompetens som en viktig egenskap hos deras frontfigurer då alla informanter har beskrivit 

olika typer av kompetens som en viktig övergripande egenskap när de kommunicerar med 

ungdomar. För kunskapsorganisationerna blir det viktigt att deras frontfigurer har tillräckligt 

med kunskap i sina ämnen och därmed innehar en kompetens i den information de undervisar, 

det vill säga vad de kommunicerar, samt att de har en viss teknik i att påverka och därför bär 

en kompetens i hur de kommunicerar. För de organisationer som arbetar med stöd- och 

mentorsverksamheter tycks det vara mindre viktigt att frontfigurerna har hög kunskap. De 

synes istället lägga stor vikt på att deras frontfigurer innehar en kompetens i sin teknik, det 

vill säga i hur de kommunicerar. Den kritik som D1 riktar mot stödorganisationer som 

använder volontärer vid samtal med ungdomar i chat och telefon kan tolkas som att de ser att 

det finns nivåer på hur pass känsliga samtalen får vara i relation till hur mycket kompetens 

som krävs av den person som kommunicerar med ungdomar. Organisation D arbetar själva 
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med volontärer där de varken kräver tidigare utbildning eller erfarenhet i hur man talar med 

ungdomar om psykisk ohälsa. Detta kan möjligen förstås mot bakgrund av att deras 

verksamhet inte tar emot ungdomar som behöver hjälp i form av psykisk vård och att de 

beskriver hur de fokuserar på det friska hos ungdomar som vill ha vägledning. Deras kritik 

riktas därför till de organisationer som arbetar med breda aspekter av frågor och problem hos 

ungdomar där det kan förekomma att någon som kontaktar dessa organisationer kan ha varit 

med om känsliga saker och istället bör få hjälp i form av psykisk vård. De tycks alltså mena 

att skillnaden ligger i att de ungdomar som vill tala med någon för att de mår psykiskt dåligt 

inte ska vara i kontakt med en volontär utan tidigare erfarenhet och kunskap om hur de ska 

bemöta dessa behov. Detta menar de är för att dessa frågor är känsligare än de frågor de 

kommer i kontakt med i sin egen organisation.  

Andra egenskaper som återkommande beskrivs som viktiga hos en frontfigur som möter 

ungdomar är att de är engagerade och att de ger ett ärligt och öppet intryck. Dessa 

egenskaper anser jag flätas samman. Ordet engagemang är återkommande i mitt material men 

jag har inte funnit att det i tidigare forskning kategoriserats som en egen egenskap för att ge 

ett tillitsingivande intryck. Däremot beskriver flera organisationer att engagemanget blir 

viktigt just för att det så tydligt lyser igenom om personen i fråga är genuin och menar det den 

säger. Därför kan engagemanget i fråga vara bidragande till egenskaper som integritet och 

öppenhet som enligt andra forskare anses vara viktiga för att skapa tillit (Gabarro 1978, Butler 

1991, Jennings 1971). 

Det förekommer att informanter är tvetydiga när de beskriver hur de utbildar sin personal och 

sina volontärer i kommunikationsteknik genom att dels vara sig själva och forma öppna och 

icke ledande samtal, dels tala med ungdomar på ett sätt som subtilt styr dem till aktivitet utan 

att säga rakt ut att de ska göra. Jag uppfattar att denna motsägelse synliggör den komplexitet 

där organisationerna ifråga vill ta avstånd från att kommunicera med pekpinnar för att inte 

hamna i samma tillrättavisande ”kategori” som övriga vuxna i ungdomarnas miljö. Samtidigt 

anser de sig trots allt ha ett ansvar som organisation, som vuxna och som medmänniskor att 

inte se förbi när en ungdom faktiskt behöver få ytterligare hjälp och hänvisas till annan vård, 

trots att ungdomarna själva inte vill detta. Den beskrivna styrande tekniken skulle kunna 
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beskrivas som manipulation, något som av ungdomarna om de skulle få reda på att detta är en 

medveten och undervisad teknik kan uppfattas som ett oärligt sätt att styra dem på. Om så är 

fallet finns det en risk att ungdomarna skulle tappa sitt förtroende för frontpersonen och 

därmed organisationen. Flera forskare menar nämligen att lojalitet är en viktig egenskap hos 

den som vill framstå som tillitsingivande (Gabarro 1978, Butler 1991, Jennings 1971). De 

organisationer som inte arbetar med stödverksamhet utan istället verkar undervisande mot 

ungdomar framstår däremot som mer öppna med att de har ett inbäddat och mer subtilt 

styrande sätt att kommunicera på, detta i försök att nå ungdomar som inte direkt och frivilligt 

vill ta till sig av deras undervisning.  

Flera organisationer nämner vikten av att vara en god lyssnare. Den egenskapen ser jag är 

relaterad till, som diskuterat i kapitlet ovan, att ungdomar är vana vid att vuxna säger åt dem 

vad de ska göra och att de därför inte känner sig sedda och hörda i sin vardag. A1 talar om 

rebellerna, dessa personer beskriver de är vana vid att ta vuxnas direktiv och att de därför inte 

antas lyssna till ytterligare vuxna som på ett direkt sätt uppmanar dem till vad de ska göra. En 

förutsättning att nå dessa blir alltså att man inte säger till dem vad de ska göra utan att man 

istället ska kommunicera till dem på ett sätt att de får en känsla av att de själva får bestämma 

och ta egna beslut. På så sätt ger organisationen ungdomarna en känsla av att de själva 

bestämmer och har kontroll över sina egna handlingar och ett frivilligt engagemang. Detta 

beteende stämmer in med beteendedimensionen om att dela kontroll och ansvar med Trustor 

för att skapa tillit hos denne (Whitener m.fl. 1998: 517). Även om organisationen ser att de 

medvetet styrt ungdomarna till ett agerande ger det ändå en känsla av att man delat kontrollen 

med dem vilket fortfarande kan ha samma effekt på tillitsuppbyggnaden i relationen, menar 

Whitener och medskribenter. Det viktigaste i denna dimension är nämligen att Trustor får en 

känsla av att Trustee delar kontroll med denne då denna handling har ett symboliskt värde där 

Trustee visar att han litar på Trustors agerande (Whitener m.fl. 1998: 517).  

Analysen visar att organisationernas frontfigurer bör vara engagerade, då denna egenskap 

ligger som grund för mycket annat. I övrigt ser jag att deras sätt att skapa karaktärsbaserad 

tillit till ungdomarna stämmer väl överens med samtliga dimensioner. Engagemang och vilja 

att förändra visar på omtanke samtidigt som det genuint engagemang lyser igenom och 
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därmed kan stärka beteendet integritet. Frontfigurerna bör vara goda talare och 

kommunicerande, och den information de undervisar bör vara korrekt och faktabaserad och 

därmed är de konsekventa med vad de sänder ut. Ett inlyssnande beteende och att styra utan 

pekpinnar inger en känsla av att ungdomarna tar kontroll över sina egna beslut. I övrigt kan 

jag även i det karaktärsbaserade tillitsperspektivet uppfatta att det finns en viss relevans i att 

ungdomarna alltid kan relatera till fronfigurerna, även om det råder delade meningar kring 

om frontfigurerna ska vara lika eller olika ungdomarna.   
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7 Kommunikation för trovärdighet 
 

I detta kapitel diskuterar jag de resultat som rör min forskningsfråga om vilka strategier 

stödorganisationer använder sig av för att skapa trovärdighet kring sin verksamhet. Detta 

utgör ett systembaserat tillitsperspektiv (Bachmann & Zaheer 2006: 16). Utifrån materialet 

har jag urskilt sex mönster som informanterna berör när de talar om organisationens 

trovärdighet: Marknadsföring mot vuxna, målgruppsanpassade budskap, rätt partners, 

varumärkets igenkänningsfaktor, forskning och utvärdering. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och en analys av det presenterade resultatet.  

7.1 Marknadsföring mot vuxna
När organisationerna marknadsför sig i medier, reklam och annonser är denna marknadsföring 

inte riktad till ungdomarna. Istället framgår det av mina informanters berättelser att de betalda 

annonsplatserna används för att synas inför en vuxen målgrupp, det vill säga finansiärer, 

opinionsbildare, lärare och föräldrar då detta har visat sig vara effektivt. ”Efter vad som har 

visat sig genom åren så har vi lagt all vår marknadsföring till de vuxna som ska hänvisa 

(ungdomarna) till oss” berättar C1. Nedanstående citat från B1 illustrerar detta vidare: 

När vi kommunicerar i reklamkampanjer och har marknadsföring i medier som skriver om oss 
(…) Då riktar vi oss kanske till beslutsfattare och allmänheten för att skapa ett engagemang 
kring frågan (…) Vi gör inga kampanjer mot barn och unga, det är inte de som kan stödja vår 
verksamhet (…) Syftet med marknadsföringskampanjer är ju att vi ska få fler månadsgivare, 
och de är inte barn. Och det är förbjudet att göra marknadsföring mot barn, plus att de som är 
mest benägna att skänka pengar till organisationer är ju vuxna människor. 

Även A1 talar om de ekonomiska faktorerna som påverkar valet av målgrupp för 

marknadsföring. De beskriver att det är viktigt att den vuxna målgruppen förstår vad de 

arbetar med för att de ska ”…finansiellt överleva men framförallt att det är många som kanske 

är viktiga opinionsbildare där ute så vi försöker påverka dem också”. C1 menar att man måste 

”tänka tid och pengar” och ställer sig frågan om det inte är smartare att göra reklam för vuxna 
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för att de i sin tur ska kunna hänvisa informationen till ungdomarna. Därför blir också 

annonseringar mot skolor viktiga, menar C1: 

Där (i skolorna) behöver vi få dem att förstå att vi är seriösa, långsiktiga, att vi kan det vi säger 
att vi kan. För dem ska ju hänvisa sina ungdomar till oss. 

A1 menar också att deras information nog lättare uppfattas av ungdomar om den kommer från 

en vän eller vuxen istället för en reklamplansch, ”de kanske också kan hänvisa oss som källa 

på någonting de säger”. Med detta menar de att budskapet kan nå ungdomarna lättare om det 

kommer från människor i deras närhet än om de hör det direkt från organisationen.  

Materialet från intervjupersonerna förklarar att det finns en genomtänkt strategi med att 

information får ett starkare genomslag om det når ungdomarna via människor i deras närhet. 

En annan faktor som tycks bidra till dessa val är att organisationerna kan finna en ekonomisk 

vinning från finansiärer om deras marknadsföring är direkt riktad mot dessa.  

7.2 Målgruppsanpassade budskap
Flera informanter beskriver att organisationernas budskap måste anpassas efter deras 

målgrupp. ”Finansiärerna måste förstå en samhällelig problematik som vi adresserar med att 

många ungdomar känner sig utanför och den psykiska ohälsan växer” menar D1 som berättar 

hur de presenterar deras verksamhet ur ett samhällsperspektiv för finansiärerna för att få en 

tyngd i deras arbete men att detta inte fungerar mot ungdomarna. I följande citat utvecklar de 

resonemanget: 

I de termerna finns ju ingen anledning att prata till ungdomarna, för det är ju snack över 
huvudet på dem. Det är inte det att de inte begriper, men ’whats in it for me’, liksom? (…) Det 
är ingenting som hänger ihop med kommunikationen med ungdomarna för att de ska gå igång 
på det här, de ska ju göra det för sin skull. 

Den engelska frasen ”Whats in it for me?” refererar till vikten att klargöra för ungdomarna 

vad just de får ut av organisationens verksamhet, ”varför ska de göra det här 

överhuvudtaget?” frågar sig A1. Med det menar informanterna att man i sin kommunikation 

mot ungdomar inte ska fokusera på fakta som de gör till den vuxna målgruppen. Mot 
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ungdomar ska man istället klart svara på frågan ”vad tjänar du på detta?”. Är man inte tydlig 

med det riskerar man att tappa dem. ”Det är litegrann som en fin balansgång. För det är alltid 

en risk att vi blir för präktiga. Och då är vi körda” menar A1.  

Övergripande framgår det av materialet att budskapet måste anpassas efter vilken målgrupp 

den är riktad till då de tilltalande aspekterna i budskapet är olika för de olika mottagarna.  

7.3 Rätt partners
Organisationernas trovärdighet och seriositet antas återspeglas i vilka andra organisationer 

och sammanhang de syns tillsammans med. Flera organisationer beskriver hur viktigt det är 

att de syns tillsammans med sponsorer, finansiärer och samarbetspartners som stämmer 

överens med den egna verksamhetens värderingar. ”Vi skulle inte ta emot sponsring av 

spelbolag eller tobaksindustrin” menar E1, då detta skulle kunna framstå som motsägelsefullt 

i relation till de frågor de arbetar med. ”Vi jobbar jämt med försäkringskassan, kommun, 

arbetsförmedling och så vidare” fortsätter E1 och syftar till att dessa verksamheter stärker 

deras trovärdighet som organisation.  

Vikten av att synas med ’’rätt” organisationer och myndigheter för att stärka sin trovärdighet 

framgår återkommande hos informanterna. ”Får du pengar som vi får av socialstyrelsen och 

Stockholmsstad och landstinget ger det också trovärdighet” menar C1. A1 menar att ”bra 

samarbeten med relevanta företag och relevanta partners” är viktiga aspekter till att 

verksamheten framstår som trovärdig.  

En annan faktor som nämns för att framstå som trovärdiga är att man blivit godkänd som ett 

90-konto. Med andra ord, i deras tappning betraktas stämpeln som något som automatiskt ger 

en organisation mer trovärdighet än andra organisationer som saknar stämpeln ”Det ger oss en 

seriositet över lag tror jag. ’Aha, de har 90-konto, då är de kontrollerade’. Det är bra”, säger 

C1.  

Mina informanter förklarar alltså att lika viktigt som det är att inte synas med verksamheter 

som inte stämmer in med deras värderingar, är det viktigt att få stöd från verksamheter som 

kan stärka deras trovärdighet.  
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7.4 Varumärkets igenkänningsfaktor
Mitt material synliggör att ett starkt varumärke antas vara viktigare i organisationens relation 

till äldre målgrupper än gentemot ungdomar: ”om man titta på vårt varumärke så är det 

kanske viktigare att vårt varumärke är starkt hos äldre opinionsbildare” menar A1. 

Informanten menar att de inte finner några fördelar i att vara välkända bland ungdomarna, hos 

dem är det viktigare att deras budskap når fram och att frågorna de arbetar med är av stor 

relevans. E1 menar att trovärdigheten hos deras organisation ökar i samband med att deras 

verksamhet sprids och varumärket blir mer välkänt hos allmänheten: 

Vi ser ju att vår trovärdighet blir starkare och starkare ju mer vi jobbar (…) Vi sprids ju också 

till fler sektorer som kanske inte har använt sig av och vetat vilka vi var innan.  

I detta citat framgår det att E1 förknippar ett välkänt varumärke med en trovärdig verksamhet. 

Deras strategi för att stärka trovärdigheten i sin verksamhet tycks därför till viss del bygga på 

att sprida varumärket. Av mitt material framgår det alltså att det är viktigare för 

organisationerna att synas inför en vuxen målgrupp trots att de verkar för ungdomarna.  

7.5 Forskning
Kunskapsorganisationerna, det vill säga de organisationer som arbetar med att utbilda och 

informera ungdomar, berättar att det är viktigt att de alltid kan presentera ny forskning på de 

områden som de undervisar. B1 tar upp problematiken i hur det är att vara en så kallad 

eldsjälsorganisation som ger hopp för barn och ungdomar samtidigt som man vill bli tagen 

seriöst av finansiärer och politiker, där de menar att forskning är det som stärker deras 

trovärdighet.  

Vi vill ju både vara någonting som känns fräscht för barn och unga men samtidigt så måste vi ha 
tyngd och trovärdighet i vuxenvärlden. (…) Vi har alltid varit väldigt omtyckta och populära 
bland barn och unga, men det kan ju så ske på bekostnad att man inte tas på lika stort allvar av 
vuxenvärlden. 

De menar att deras image som eldsjälsorganisation måste ha en tyngd att väga upp med för att 

de ska bli tagna som en seriös verksamhet av sina finansiärer. Organisationen har därför 

utvecklat en egen FOU-avdelning, det vill säga en avdelning där man tar fram forskning och 
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utveckling. Tillsammans med några av de svenska universiteten har de forskare som forskar 

kring deras huvudsakliga intressefrågor. Resultatet utav forskningen använder de sedan när de 

utvecklar sina metoder, och när de presenterar sin verksamhet för finansiärer. B1 förklarar 

vikten av detta i citatet nedan:  

Man blir mer trovärdig, både mot allmänheten och i maktens korridorer eller vad man ska säga, 
om man har och kommer med tyngd och bevis på att man gör skillnad och att det här är en 
viktig fråga. 

C1 berättar att de sparar alla utvärderingar som hör till deras arbete ifall att någon i framtiden 

vill använda det i forskningssyfte. ”Vi tänker oss också att vi sparar för eventuellt 

forskningssyfte, om någon vill forska på oss så finns det material”. De sparar dock bara 

materialet i ett år för att det annars blir för mycket arkiverat.  

Att stärka sin information med hjälp av forskning eller att verksamheten bidrar till forskning 

tycks vara faktorer som informanterna menar stärker deras varumärke.  

7.6 Utvärdering
Ett viktigt redskap för att verksamheten ska utvecklas tycks vara att man har en kontinuerlig 

utvärdering av sitt arbete. ”Vi är väldigt bra på att utvärdera. Vi har ett utvärderingsprogram, 

utvärderingsverktyg som löper över hela det här året när en ungdom är med” berättar D1 som 

tycker att detta är en av deras styrkor och det som gör dem till en trovärdig organisation. 

Informanten utvecklar detta i citatet nedan: 

 
Det handlar om att titta mentorer, finansiärerna och bidragsgivarna i ögonen. Och det handlar om 
att när vi avslutar programmen med ungdomarna och frågar dem ’Har du fått det du vill ha?’ så ska 
de svara ja. Om de svarar nej på den frågan så har vi misslyckats.  

Av samma anledning är D1 också kritisk till de stödorganisationer som har samtalsverksamhet 

på telefonlinjer och chatforum. De menar att de inte kan svara på om ungdomarna fått ut det 

de ville ha av arbetet och att de då kan finna svårigheter i att följa upp dessa ungdomar och 

vad som händer med dem när de loggat ut. D1 menar att det blir ännu känsligare om man 
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väljer att ha volontärer som inte har högre kunskap kring hur det är att arbeta med utsatta eller 

känsliga ungdomar. De tycker att man via internetplattformar och telefonlinjer där man inte 

har krav på personuppgifter förlorar den kontroll som man har om man har en direkt kontakt 

med ungdomarna där man kan se och känna av hur de mår, följa upp och återkoppla till dem 

om man känner att det behövs. D1 beskriver organisationens trovärdighet som något de får 

”genom att hela tiden veta att vi gör rätt saker, med handledning, med utbildning, med 

utvärderingsverktygen”. 

Utvärderingen är enligt mina informanter därför viktiga redskap för att visa på en starkare 

trovärdighet.  

7.7 Sammanfattande Analys
Det framgår att den allmänna marknadsföringen i form av reklam och annonser är det som 

används för att synas som organisation. Denna reklam är riktad till en vuxen målgrupp och 

inte till ungdomarna, trots att det är ungdomarna som organisationerna arbetar mot.  

Av materialet framgår att vissa informanter menar att det finns lagar som förbjuder reklam 

som riktas mot barn, som bland annat B1 nämnde. Enligt svensk lag finns det däremot inte 

några sådana lagar, det finns däremot regleringar som påverkar hur reklamen får se ut och vad 

den får innehålla. Bland dessa regleringar framgår det bland annat att reklamen inte får 

uppmana barn till köp och att tv-reklam inte får riktas till barn under 12 år (Konsumentverket, 

2013). Då barnens engagemang i organisationerna inte kostar föräldrar något kan 

marknadsföring i syfte att öka varumärkets synlighet inte uppmana till köp. Med andra ord 

finns det ingen lagstiftning som styr att organisationerna enbart får marknadsföra sig mot 

vuxna. Jag har däremot urskilt fyra anledningar till varför organisationerna väljer att 

marknadsföra sig så.  

Den första anledningen till att organisationerna väljer att rikta sin marknadsföring till vuxna 

är på grund av att de ser det som vuxnas ansvar i att barn och ungdomars rättigheter 

upprätthålls. Det är vuxna som har ett huvudansvar över ungdomar och det är också vuxna 

som är opinionsbildare och besitter en makt att kunna påverka lagstiftningar och 
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samhällsformer. Det framgår att budskap måste formuleras för att verksamheten ska 

framställas som seriös mot finansiärerna. Detta för att de ska få ett seriöst intryck av 

organisationen och att de ska se att organisationens arbete är viktigt i relation till hur 

samhällsklimatet för ungdomar ser ut. Detta förstärks av en påvisad kompetens genom att 

använda forskning för att presentera sin fakta samt att de gör tydliga utvärderingar av sitt 

arbete för att kunna visa på att deras arbete gör skillnad. Detta menar de ger verksamheten 

seriositet och en trovärdighet.  

Den andra anledningen som jag kan urskilja som påverkar marknadsföringen är att 

organisationerna ser den vuxna målgruppen som finansiärer  som kan bidra med ekonomiska 

resurser till verksamheten. Dessa resurser är viktiga för att verksamheten överhuvudtaget ska 

fortsätta verka. Då samtliga organisationer är icke vinstdrivande och har en begränsad budget 

som finansieras av bidragsgivare och sponsorer är det ekonomin som tycks styra många utav 

valen i hur organisationerna väljer att marknadsföra sig. Den begränsade budgeten kan göra 

att det finns en lockelse i att ta emot finansiellt stöd från ett annat företag, men bland de 

stödorganisationer som jag har intervjuat framgår att de har mer att förlora på om de syns i 

samband med ”fel” samarbetspartners då detta påverkar deras trovärdighet. Trovärdigheten 

tycks vara en av de viktigaste byggstenarna till att en stödorganisations verksamhet ska 

fungera. Sättet som organisationerna talar om trovärdighet visar på en definition av att 

trovärdighet ligger i att organisationerna framställer sig som lojala och att de agerar med 

integritet och därmed står upp för sina värderingar. Whitener ovh medskribenter menar att ett 

integritetsingivande beteende ges genom att vara sanningsenlig och att hålla sina löften 

(Whitener m.fl. 1998: 516). Vikten av detta beteende stärks av de informanter som talat om 

betydelsen av att ha kvalitetsstämpeln 90-konto för att framstå som en seriös verksamhet. I 

kontrollen som görs för detta ingår bland annat att deras ekonomi och budget granskas, att det 

undersöks och att deras insamlade medel verkligen går till det ändamål som man menat, både 

nationellt och internationellt. Det kontrolleras också att deras verksamhet sköts enligt budget 

och utan onödiga kostnader. Det kontrolleras också att deras marknadsföring är korrekt skött 

utifrån bestämmelser i marknadsföringslagen (SFS 2008: 487), att de har tydliga ideella 

anknytningar, att den information de sänder ut är saklig och korrekt och att de använder sig av 

etiska insamlingsmetoder (Svensk insamlingskontroll, 2014). För de organisationer som då 
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har blivit godkända fungerar denna stämpel som ett certifikat på att deras verksamhet är noga 

kontrollerad och att de bedriver en seriös insamling, vilket flera informanter menar 

automatiskt ökar deras trovärdighet hos allmänheten och kan vara avgörande för vissa 

finansiärer när de väljer att de vill bidra med ekonomiskt stöd. 

Den tredje anledningen som jag kan urskilja till varför organisationens officiella 

marknadsföring riktas till vuxna är att flera av informanterna ser att igenkänningen i 

varumärket inte har stor relevans i att ungdomarna ska vilja engagera sig i organisationens 

verksamhet. Däremot kan det vara av relevans för att de ska upptäcka organisationen. Enligt 

mitt material ger marknadsföring på Google AdWords och Facebook samma spridning hos 

ungdomarna som en eventuell reklamaffisch, detta utan att de behöver finansiera det. De 

behöver alltså inte föra en marknadsföring som ska påverka ungdomars syn på dem som 

organisation på samma sätt som de behöver mot den vuxna målgruppen.  

Den fjärde anledningen anknyter till de föregående. Organisationerna nämner nämligen att 

den vuxna målgruppen är viktig för att de ska kunna hänvisa ungdomarna till organisationen. 

Därför blir det, som bland annat C1 påpekar, viktigt att man tänker tid och pengar. Om de 

lägger ekonomiska resurser på marknadsföring riktad till vuxna kan de vinna finansiärer och 

bidragsgivare samtidigt som dessa kan hänvisa ungdomar i sin omgivning till att engagera sig 

i organisationen. Om de istället skulle lägga samma summa pengar på en marknadsföring 

riktad till ungdomarna direkt skulle de kanske nå ut till fler, men de skulle då kanske gå miste 

om att nå de vuxna finansiärerna. 

Det systembaserade tillitsperspektivet som bygger på att Trustors föreställningar om Trustee 

ska påverka hur de väljer att förhålla sig till denna tycks alltså inte vara relevant i den 

relationen jag har studerat mellan organisation och ungdom (Bachmann & Zaheer 2006: 16). 

Då är det andra faktorer som påverkar om den målgruppen kommer att engagera sig i 

organisationen. Av mitt material framgår att man försöker påverka en vuxen målgrupps bild 

av organisationen och att kommunikationen för att skapa systembaserad tillit därför också 

riktas mot denna målgrupp. Den kommunikation som de för mot den vuxna målgruppen tycks 

främst bygga på att visa sig kompetenta. Detta gör de genom att stödja sitt arbete på forskning 
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och utvärderingar samt genom att synas tillsammans med andra verksamheter som står för 

samma grundvärderingar som de själva. För att framtå som en trovärdig verksamhet gentemot 

ungdomarna försäker man anpassa sitt budskap och ge dem argument för varför deras arbete 

skulle gynna just dem.  
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8 Avslutande diskussion och slutsatser
 

Syftet med min studie var att undersöka hur fem stödorganisationer som riktar sig mot 

ungdomar kommunicerar för att skapa tillit hos dem. Jag har besvarat detta genom att 

undersöka hur deras strategiska kommunikationsarbete är upplagt för att skapa tre olika 

perspektiv på tillit: relationsbaserad tillit, karaktärsbaserad tillit och systembaserad tillit.  

Av mitt material framgår att stödorganisationerna använder sig av kommunikationsstrategier 

som syftar till att skapa en relation till ungdomarna som kan liknas vid en vänskapsrelation 

för att skapa relationsbaserad tillit. De gör detta genom att synas i målgruppsanpassade 

kanaler och forum med frontfigurer som ungdomar kan relatera till som talar för 

organisationens hjärtefrågor. Min analys synliggör att deras strategier i hög rad ansluter till de 

beteendedimensioner Whitener och medskribenter (1998) menar främjar tillit. 

Studiens andra forskningsfråga om vilka egenskaper organisationens frontfigurer förväntas 

besitta har besvarats genom att illustrera att de ska vara relaterbara, vältaliga, inlyssnande, 

engagerade samt inneha kompetens. Min analys visar att informanterna tror att man kan 

uppnå karaktärsbaserad tillit om frontfigurerna har dessa egenskaper. Frontfigurerna bör alltså 

ha egenskaper som får ungdomarna att relatera till dem för att skapa en jämställd relation 

sinsemellan. Dessa egenskaper bidrar också till att deras beteende visar på konsekvens, 

integritet, tydlig kommunikation, att de överlåter kontroll samt att de visar omtanke för 

ungdomarna.  

Vid presentation och analys av mitt material har jag synliggjort att organisationerna inte väljer 

att föra en kommunikation utåt för att skapa ett systembaserat tillitsperspektiv hos 

ungdomarna, detta därför att ungdomarnas kunskap och åsikter om dem inte är det de vill 

påverka med den kommunikationen. Enligt min analys av organisationernas budskap i kapitel 

7 är det snarare förtroendet för frontfigurerna och deras sätt att övertyga ungdomarna som 
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förväntas skapa ungdomarnas engagemang i organisationen. När organisationerna istället 

avser att övertyga den vuxna målgruppen framhålls det däremot som viktigt att lyfta fram 

aspekter som samhällsbehov och finans samt att uppvisa tidigare resultat och utvärderingar 

som visar på ett seriöst och framförallt givande arbete. Av den anledningen blir inte den 

systembaserade tilliten relevant för målgruppen ungdomar. 

Som resultat har jag upptäckt ytterligare en dimension som kan ses som en komplettering av 

Whiteners fem beteendedimensioner. Jag har valt att kalla denna sjätte beteendedimension för 

främjande av relaterbarhet. Detta beteende återkommer i flera strategier både för att skapa 

relationsbaserad- och karaktärsbaserad tillit. Bland annat är storytelling och ambassadörer 

återkommande strategier som båda ämnar att tillhandahålla en berättelse, eller en person, som 

på olika vis är anknuten till organisationen och som ungdomarna kan relatera till. På samma 

sätt framgår det som viktigt att frontfigurerna framstår med en karaktär som ungdomar kan 

relatera till, även om denna relaterbarhet har olika skepnader.  

Med utgångspunkt i de resultat jag diskuterat ovan menar jag att Whiteners och 

medskribenters modell över tillitsingivande beteenden kan modifieras något. I modellen 

nedan presenterar jag en sjätte dimensionen samt ytterligare en kategori med den vuxna 

målgruppen som påverkar samtliga beteendedimensioner och relationen mellan organisation 

och ungdom.  
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Modellen illustrerar mitt resultat av studien. I modellen har jag kompletterat Whiteners  och 

medskribenters ursprungsmodell genom att tillfoga beteendedimensionen relaterbarhet och 

kategorin en vuxen målgrupp. Likaså har jag kompletterat de påverkande faktorerna utifrån 

resultaten av denna studie. Dessa framhåller att de organisatoriska faktorer som påverkar 

strategierna och resultatet är personal- och ekonomiska resurser, samt hur lagar och riktlinjer 

påverkar organisationernas sätt att kommunicera. De relationsfaktorer som Whitener nämner 

kan också ses i min studie, det vill säga vilket samspel organisation och ungdom får vid 

interaktion, vilka förväntningar de båda parterna har på varandra samt vilka kostnader som 

står på spel. Kostnader kan i detta fall till exempel vara att den ungdom som är utsatt för 
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mobbing inte vågar engagera sig i organisationer som aktivt arbetar med dessa frågor för att 

de är rädda att de riskerar bli mer utsatta av sina mobbare. De individuella faktorerna som jag 

anger i min modell baseras på ursprungsmodellen men jag har därutöver valt att lyfta fram 

tidigare erfarenheter som en egen punkt då jag anser att den har en stor påverkan för om 

ungdomar kommer att känna tillit till organisationen eller deras frontfigurers ageranden. Jag 

ser också att organisationens beteenden i sig kan ha en motsatt verkan och påverka ungdomar. 

Om organisationen till exempel agerar inkonsekvent påverkar detta ungdomarnas erfarenhet 

och för en ungdom som har svårt att känna benägenhet till tillit kan denna känsla förstärkas.  

 

Utifrån min studie anser jag också att den vuxna målgruppen har en viktig roll som påverkar 

relationen mellan organisation och ungdom genom att reglera samtliga påverkande faktorer, 

kanske framförallt de ekonomiska resurserna som är helt beroende av finansiärerna. Detta 

förklaras vidare under diskussionen nedan.  

 
8.1 Diskussion 
I tidigare forskning har frågor om tillitsingivande kommunikation främst belysts i studier 

inom arbetslivet, bland annat relationen mellan företagsledning och anställd (se till exempel 

Bachmann & Zaheer 2006, Morgan 1994, Whitener 1998, Moorman m.fl. 1993), samt säljare 

och konsument (se till exempel Garbarino & Johnson 1999, Nicholson 2001). I dessa 

relationer har man studerat tillit i relationer där Truster bär en grad av sårbarhet medan 

Trustor har möjlighet att välja om denne ska känna tillit hos Trustee eller inte. De 

organisationer som jag har studerat arbetar dock utifrån processer av ett annat slag. Om vi ser 

till aspekter som parternas sårbarhet menar jag att det finns likheter mellan de relationer som 

beskrivits mellan till exempel företagsledning och anställd och de relationer jag identifierat 

mellan stödorganisationerna och de ungdomar de riktar sig till. I dessa båda relationer finns 

en ömsesidighet vad gäller sårbarhet mellan de två parterna. I de relationer jag fokuserat på 

framträder denna symmetri i att både organisationen och ungdomarna kan förstås som 

sårbara. Organisationerna är sårbara genom att de är beroende av att ungdomarna söker stöd. 

Ungdomarnas sårbarhet ligger i att de frivilligt måste engagera sig i organisationen för att 

verksamheten ska vara meningsfull.  
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I anknytning till Colemans (1990) tidigare nämnda teori om vinning och förlust ser jag också 

att en organisation vars verksamhet är helt beroende av ungdomars sårbarhet finner större 

behov av att skapa tillit hos denna målgrupp. Om de inte lyckas går nämligen hela deras 

verksamhet förlorad. De ungdomar som engagerar sig i eller får hjälp av en stödorganisation 

kan dra vinning av de fördelar som kommer med verksamhetens arbete, men deras överlevnad 

bygger inte nödvändigtvis på att de engagerar sig. Det är därför tänkbart att de inte har lika 

stort behov av att få organisationerna att lita på dem, och de behöver inte heller skapa sig en 

tillit för organisationen lika fort. Coleman synliggör det fruktbara i att också se att 

ungdomarnas beroende av organisationen varierar. Den ungdom som är i stort behov av att 

komma i kontakt med organisationen kan utifrån Colemans resonemang antas vara mer 

benägen att snabbt och med mindre ansträngning lita på organisationen.  

 

Ovan har jag diskuterat hur jag besvarat studiens syfte och också hur mina resultat relaterar 

till Whiteners och medskribenters beteendedimensioner och modell. Här vill jag kort lyfta 

fram ett ytterligare resultat. Trots att detta inte stått i studiens fokus har relationen mellan 

organisation och finansiär som jag identifierat i mitt material framträtt som central för en 

organisations strategier. Finansiärerna ser jag som en utomstående faktor som har en 

betydande påverkan på hur relationen mellan organisation och ungdom utformas. Då 

organisationerna är icke vinstdrivande är finansiärernas ekonomiska bidrag helt avgörande för 

att verksamheten ska överleva. Finansiärerna i sin tur vinner socialt kapital i form av en image 

som visar att de stödjer unga och engagerar sig i ett växande samhällsproblem. Engagemanget 

kan också leda till en ökat ekonomiskt vinst då detta präglar deras varumärke. I anknytning 

till Colemans (1990: 105) teori som diskuterats ovan präglas denna relation av att 

organisationen är beroende av finansiärernas stöd. De aktuella stödorganisationerna har därför 

ett stort behov av att bygga upp tillit i relationen då de har allt att förlora. Finansiärerna 

däremot står i en maktposition och har inte samma behov av att skapa tillit i sin relation till 

organisationerna. Även här finns det yttre faktorer som påverkar detta. En finansiär som ser 

att organisationens verksamhet är relevant och viktig för att förbättra en rådande 

samhällsfråga kan förväntas ha större chans att snabbt lita på organisationen och ge sitt stöd 

till organisationen medan den finansiär som också engagerar sig i andra frågor kan ha råd att 

ta mer tid innan de bildar sig en slutlig uppfattning om organisationen.  
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8.2 Framtida forskning
Då syftet i studien var att belysa kommunikationen i relationen mellan stödorganisationerna 

och ungdomarna har jag inte vidare utvecklat min diskussion om den vuxna målgruppen utan 

nöjt mig med att nämna att de utgör en yttre påverkande faktor. Jag har dock urskilt 

betydelsen av denna relation och hur den relaterar till organisationernas 

kommunikationsstrategier. Detta väcker nya frågor för framtida forskning om hur denna 

målgrupp faktiskt påverkar relationen mellan organisation och ungdom. Jag har alltså enbart 

kort berört hur organisationerna kommunicerar för att finna en systembaserad tillit hos 

finansiärerna, däremot kan det i framtida studier vara intressant att granska hur den 

relationsbaserade tilliten tar form i denna relation.  

För att studien inte skulle bli för bred har jag valt att inte heller studera hur 

stödorganisationernas beteenden och kommunikation uppfattas från mottagarens sida, det vill 

säga av ungdomarna. Detta perspektiv av hur kommunikationen tas emot kan trots detta vara 

av stor relevans för att få en djupare förståelse för hur effektiva beteendedimensionerna är. 

Jag ser det därför som ett mycket intressant forskningsfält att studera dels hur ungdomar, dels 

hur den vuxna målgruppen uppfattar stödorganisationer och deras kommunikationsarbete 

samt vilka dimensioner som ger bäst effekt i att engagera människor i en stödorganisations 

verksamhet. Sådan forskning kan bland annat bidra till att synliggöra de påverkande aspekter 

och tidigare erfarenheter som kan vara avgörande för att en organisations kommunikation ska 

lyckas. Resultat från studier av detta slag skulle kunna bidra med viktig kunskap för ideella 

organisationers förståelse av sin målgrupp och därmed ge dem viktiga redskap för sitt 

kommunikationsarbete. 
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Bilaga 1. Intervjuguide
Bilaga 1. Intervjuguide
TEMA UNDERFRÅGOR SYFTE

Organisation  - Beskriv kort er 
organisationsverksamhet. 

- Vilken roll har du i 
organisationen? 

- Vilken insyn har du i ert 
kommunikationsarbete?

Presenterande och 
inledande.

Målgrupp - Vilka är era primära 
målgrupper? 

- Hur skulle ni beskriva er 
relation till ungdomarna? 

- Vilka svårigheter ser ni med att 
nå ut till denna målgrupp?

Att urskilja relationen till 
ungdomarna.  

Budskap - Vilka budskap kommunicerar 
ni huvudsakligen… 

- …mot ungdomarna? 
- …mot övriga målgrupper? 
- Varför är detta viktigt? 
- På vilket sätt arbetar ni med att 

förmedla detta?

Vad de vill förmedla till 
sina målgrupper. Hur 
skiljer sig detta?

Strategi - Hur skulle du beskriva era 
huvudsakliga 
kommunikationsstrategier? 

- Vilka kanaler syns ni mest i? 
- Varför? 
- Vill du berätta om någon 

kampanj ni haft? 
- Hur skulle ni kunna förbättra 

ert kommunikationsarbete? 

Att skapa en överblick av 
organisationens 
kommunikationsstrategie
r. 
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Talespersoner/frontfigurer - Vilka frontar er organisation 
mot ungdomarna? 

- Vilka egenskaper är viktiga om 
man ska vara frontfigur för er 
organisation? 

- …med direkt kontakt till 
ungdomarna? 

- …i rollen som talesperson? 
- Varför?

Undersöka 
karaktärsbaserade 
egenskaper hos 
frontperson. 

Tillit
- Vad är tillit för er? 
- Hur viktigt är det att ni skapar 

tillit hos ungdomarna? 
- Hur kommunicerar ni för att 

skapa tillit hos dessa? 
- Vilka svårigheter stöter ni på?

Få en djupare förståelse i 
hur de resonerar kring 
tillitsaspekten. 

Trovärdighet - Hur tror ni att ungdomarna ser 
på er organisation? 

- Arbetar ni för att skapa 
trovärdighet kring er 
organisation? 

- På vilket sätt? 
- Hur ser ni själva på er egen 

trovärdighet?  
- Varför är trovärdighet viktigt 

för er?

Hur de arbetar för att 
uppnå trovärdighet. 

Etik - Vilka etiska aspekter måste ni 
ta hänsyn till när ni 
kommunicera mot ungdomar? 

- Hur påverkar det ert 
kommunikationsarbete?

Att undersöka eventuella 
etiska utmaningar samt 
hur de ser på det. 
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Bilaga 2. Förfrågan om intervju 

Hej! 

Jag heter ________ och jag studerar Medie- och kommunikationsvetenskap på C-nivå vid 

Uppsala Universitet. Just nu skriver jag på mitt examensarbete där jag kommer att undersöka 

hur stödorganisationer som arbetar med frågor kring barn och ungdomars välbefinnande 

arbetar med sina kommunikationsstrategier. Nyckelbegrepp för studien är tillit, trovärdighet 

och kommunikation.  

Jag kommer att utgå ifrån följande tre forskningsfrågor: Hur kommunicerar 

stödorganisationer som riktar sig mot ungdomar? Vilka egenskaper krävs av de personer som 

träffar ungdomarna i ett direkt möte? Vilka strategier använder sig stödorganisationer av när 

de vill skapa trovärdighet kring sin verksamhet? 

Jag undrar nu om ni har möjlighet att ställa upp på att bli intervjuade? Jag har som mål att få 

intervjua 1-2 personer på er organisation som i sin yrkesroll har god insyn i verksamhetens 

kommunikationsarbete. Varje intervju beräknas ta cirka 60 minuter av er tid och vi kommer 

fram till en tid och en plats som passar er bäst. Jag planerar att genomföra intervjuerna under 

vecka ________. Samtliga intervjupersoner och organisationsnamn kommer att hållas 

anonyma i studien.  

Jag önskar att jag kan få ett svar så fort som möjligt, så kan vi ta det vidare därifrån. Om ni 

har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. 

Tack på förhand!  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Pressrelease 
Kan tillit vara avgörande?  
Vi träffas dagligen av nya tidningsrubriker som tyder på att psykisk ohälsa bland barn 
och unga är ett ständigt växande samhällsproblem. Allt fler unga söker vård för 
nedstämdhet och depression som påverkar dem negativt i deras vardag. Det behövs 
hjälp i form av vård och resurser. Förutom barnpsykiatri och andra myndigheter har 
det på senare år dykt upp en rad av stödorganisationer som arbetar med frågor rörande 
barn och unga. Stödet finns alltså. Men hur får man unga personer att frivilligt höra av 
sig? 

Allting handlar om tillit. Det menar en student vid Uppsala Universitet som i en 
studentuppsats har undersökt hur stödorganisationers kommunikationsarbeten ska bygga tillit 
i deras relation till unga personer. I studien har man intervjuat personer som är verksamma 
med kommunikationsarbeten på några utav Sveriges största stödorganisationer som riktar sig 
till unga. Där har man undersökt hur organisationernas kommunikationsstrategier används för 
att skapa tillit i sin relation till ungdomar för att på så sätt få dem att vilja engagera sig i 
verksamheten.  

Den genomgående röda tråden i kommunikationsarbetena är att man vill skapa en dimension 
som ungdomar kan relatera till. Resultatet visar att bland annat storytelling är en 
återkommande framgångsrik strategi som organisationerna använder för att få människor att 
relatera till viktiga frågor som mobbing och utsatthet bland unga. Därför väljer flera 
organisationer att lyfta fram starka och verkliga händelser som berättas av ungdomar som 
själva varit utsatta.  

Ungdomar som ser information om en verksamhet i sociala medier, i bloggar eller om de hör 
om det från en vän uppfattar dessa som ärligare än om de ser till exempel en reklamkampanj 
om dem i tidningen. Det är alltså i dessa kanaler som stödorganisationerna främst syns när de 
vill komma i kontakt med yngre.  

Stödorganisationerna sprider alltså med fördel sin verksamhet på Facebook, Instagram och via 
bloggare. På dessa kanaler är sannolikheten större att ungdomarna finner tillit till 
verksamheten. Kanske kan ett blogginlägg leda dem till stödorganisationens Facebooksida. 
Om de där ser posten med den där unga starka tjejen som ensam ställde sig upp mot 
mobbarna, kanske de själva vågar finna styrkan i att trycka på ”kontakt” knappen och komma 
ett steg närmre ett stöd.  
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För mer information, kontakta  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