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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till Lars Wendel på räddningstjänsten och Patrik Vikström på 

trygghetscenter för deras engagemang och hjälp med den här studien. Vi vill även tacka alla 

anställda på Ungdomar för trygghet som deltagit i våra intervjuer och tagit oss med på deras 

arbete, utan deras perspektiv och åsikter hade inte den här studien varit möjlig att utföra. Vi vill 

också tacka för att Ungdomar för trygghet tog sig tid att dela ut våra enkäter. Vi tackar även 

Johan Lindell och Felix Andrén som hjälpt oss med sammanställning och fakta. Slutligen vill vi 

också tacka vår handledare Henrik Örnebring som har varit av stor betydelse i den här studien 

och väglett oss från en idé till en färdig uppsats. 

Denna uppsats har författats i symbios av författarna. I och med att uppsatsen skrivits i symbios 

av författarna så kommer de således att ta lika mycket ansvar för vad som är skrivet. Båda 

författarna har varit delaktiga under alla möten som ägt rum tillsammans med Lars Wendel, 

Patrik Vikström och med Ungdomar för trygghet. Båda författarna har varit delaktiga under de 

tre observationstillfällen då författarna följde med Ungdomar för trygghet till deras arbete. De tre 

observationstillfällena ägde rum på tre stycken av Karlstads högstadieskolor. Under intervjuerna 

var det Jennifer som höll i intervjuerna och Amanda antecknade. 
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Sammanfattning  

Denna uppsats är skriven om organisationen Ungdomar för trygghet, en organisation som är en del 

av räddningstjänsten i Karlstad kommun. Ungdomar för trygghet arbetar med att skapa en 

tryggare tillvaro och att vara förebilder till ungdomar i Karlstads kommun. Denna uppsats 

undersöker hur organisationen genom kommunikation försöker skapa en relation, vara förebilder 

för- och undvika personliga kriser hos elever på de högstadieskolor som de besöker två gånger i 

veckan. De skolor som undersöks i denna studie är Vålbergsskolan, Frödingskolan, Rudsskolan 

och Hultsbergsskolan i Karlstad.  

Syftet med studien är att undersöka vad Ungdomar för trygghet vill uppnå med sitt 

kommunikativa arbete både i skolorna och via sociala medier samt att undersöka om de får ut det 

de vill till de skolor som studien är avgränsad till. Studien är både en kvalitativ och en kvantitativ 

studie som inleddes med fokusgruppsintervjuer med ungdomarna som arbetar på organisationen, 

där syfte var att ta reda på vad organisationen vill uppnå med sitt kommunikativa arbete. Utifrån 

de svar som framgick i intervjuerna sammanställdes en enkät som gavs ut till eleverna på de fyra 

högstadieskolorna för att på så sätt ta reda på om Ungdomar för trygghet lyckas nå ut med det 

som organisationen önskar. Den kvantitativa delen av studien undersöker hur god medvetenhet 

eleverna har till Ungdomar för trygghet och elevernas allmänna åsikter kring sin relation till dem. 

Vidare undersöker den kvantitativa delen av studien också vad eleverna tycker om 

organisationens arbete med sociala medier och om informationen via de sociala medierna når ut 

till eleverna. Teoretiska utgångspunkter som denna uppsats kommer att beröra är 

kriskommunikation, organisationslärande, sociala medier, kommunikativa synsätt, interpersonell 

kommunikation och bemötande. I teoriavsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkterna som 

är mest relevanta i Ungdomar för trygghets arbete. I resultatdelen redovisas de resultat som 

framkommit när studien sammanställts. Några exempel på de resultat som framkom i studien är 

att av alla svarande på den kvantitativa enkäten så låg de allmänna åsikterna om relationerna med 

Ungdomar för trygghet ett medel på fyra på en femgradig skala. Åtta av tio svarande har någon 

gång haft kontakt med Ungdomar för trygghet på sin skola. Cirka 83 procent uppger att de skulle 

våga ta kontakt med ungdomar för trygghet. De allmänna åsikter kring Ungdomar för trygghets 

arbete, både i skolorna och via de sociala medierna stödjer det som organisationen vill 

åstadkomma med sitt arbete. Undersökningen jämför också skillnader mellan de olika skolorna 

där Hultsbergsskolan ger Ungdomar för trygghet högst betyg och Rudsskolan ger dem ett lägre 

betyg. Alla resultat ligger relativt högt på skalan mellan ett och fem, vilket visar att de når ut med 

det som de vill med sitt arbete. Studien kommer att gå in djupare på och analysera de resultat som 

studien har gett. I studiens analys- och diskussionsdel kopplas de teorier som redovisats i 
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teoridelen ihop med de resultat som studien visat samt med de frågeställningar som finns i 

studien. 

Nyckelord: Kriskommunikation, Trygghet, Sociala medier, Organisationskommunikation, Bemötande 
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Abstract  

This study is written about the organization Ungdomar för trygget (which can be translated into 

Youth for security). Ungdomar för trygghet, is an organization that is a part of the emergency 

services in the municipality of Karlstad. The organization works to create a more secure 

environment and to be good role models for young people in Karlstad. This study examines how 

Ungdomar för trygghet through communication trying to create a relationship, be role models 

for- and avoid personal crises among students at the schools that the organization visits twice a 

week. The schools that are included in this study are Vålbergskolan, Frödingshöjdskolan, 

Rudsskolan and Hultbergskolan in Karlstad. 

The purpose of this study is to investigate what Ungdomar för trygghet wants to achieve with 

their communicative work in schools and through social media and if they succeed with their 

goals. The study is a qualitative and a quantitative study that begins with three focus group 

interviews with young people working in the organization, where the purpose was to find out 

what the organization wants to achieve with its communicative work. Based on the answers that 

came up in the interviews we compiled a questionnaire which was given to students in the four 

schools. The quantitative part of the study examines how the knowledge about the organization 

among students is. Further investigates the quantitative part of the study also what students think 

about the organization's work with social media and the information through social media 

reaches out to the students. Theoretical points that this paper contains is crisis communication, 

organizational learning, social media, communicative approach, and even more. In the theoretical 

chapter of the study we present the theoretical points that are most relevant in the organizations 

work. The result part of the study presents the results that occurred when the study were 

compiled. Some examples of the results that emerged from the study was that of all respondents 

to the quantitative survey, the general views on relationships with the organization an average of 

four on a scale of five. 80 percent of all respondents have had contact with Ungdomar för 

trygghet at their school. 83 percent stated that they would dare to make contact with the 

organization. The general opinions about the organization, both at school and through social 

media supports what they want to accomplish with their work. The study also compares the 

differences between the various schools where one school gives the organization higher grades 

and another one gives them a lower rating. All results are relatively high on the scale of one to 

five, indicating that the organization reaches out with information as good as they want to. The 

study will go deeper and analyze all of the results the study has provided. In the study analysis- 

and discussion part, the theories together with the results presents. 
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1. Inledning 

Att ungdomar blir mobbade, har ätstörningar, känner sig otrygga i sin skolmiljö eller att de har 

familjeproblem är ingenting nytt. Eftersom alla barn mellan 7 och 16 år har skolplikt så är det ett 

stort problem att få ungdomar och barn att känna sig trygga i sin skolmiljö. Skolan är ändå en 

plats där de spenderar mycket tid och det ska vara en trygg och säker plats för alla.  

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för 

mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bekämpas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket, 1997:3).   

Precis som det står i citatet ovan så bör problem i skolan bekämpas med en öppen diskussion, 

detta är någonting organisationen Ungdomar för trygghet arbetar med varje dag då de vill skapa 

en relation med skolungdomarna. Ungdomar för trygghet arbetar med att vara goda förebilder 

genom att kommunicera med eleverna på skolorna och de vill att eleverna skall känna att de kan 

komma till dem och prata. Organisationen vill undvika och hjälpa till med personliga kriser hos 

ungdomar. 

Studien är både en kvalitativ och kvantitativ studie där organisationens kommunikativa arbete 

undersöks. Ungdomar för trygghet försöker med hjälp av kommunikation förebygga kriser hos 

sin målgrupp, vilket kommer att behandlas i uppsatsen i stycket om kriskommunikation. 

Organisationen vill att deras nio anställda skall vara förebilder för ungdomar som de ska kunna 

prata med och känna tillit till. Med hjälp av kommunikation med ungdomar i deras skolmiljö och 

på fritiden försöker Ungdomar för trygghet att skapa en trygg miljö för ungdomar runt om i 

Karlstadområdet. Ett annat sätt som Ungdomar för trygghet kommunicerar med ungdomar är 

genom sociala medier, vilket också kommer att behandlas i den här studien. Studien kommer att 

undersöka vad organisationen vill åstadkomma med sitt kommunikativa arbete både genom att 

arbeta ute på skolorna och via sina sociala medier, samt hur målgruppen reagerar på arbetet de 

gör och hur väl målgruppen känner till organisationen.  
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1.1 Ungdomar för trygghet 

Ungdomar för trygghet är en organisation som funnits sedan 2010 och är en del inom 

räddningstjänsten i Karlstad. Organisationen Ungdomar för trygghet finns på trygghetscenter i 

Karlstad. Trygghetscenter samordnas av räddningstjänsten i Karlstad och har ett helhetsansvar 

för Karlstad kommuns trygghetsarbete. På trygghetscenter kan medborgarna lämna in hittegods, 

få brottsofferstöd, få råd om brottsförebyggande åtgärder och göra anmälningar. De kan också 

bland annat träffa representerar från räddningstjänsten, polisen, trafikservice, brottsofferjouren, 

mansjouren, stödcentrum, rådgivningen Stella, sociala tjänsten och Karlstad kommun på ett och 

samma ställe. (http://www.raddningkarlstad.se).  

De som arbetar på organisationen Ungdomar för trygghet är killar och tjejer i åldrarna mellan 19 

och 23 år.  Detta åldersspann finns just för att det ska vara unga vuxna som jobbar och att 

åldersskillnaden till eleverna på skolorna inte ska vara allt för stor, då ungdomar lättare öppnar 

upp sig och pratar med unga vuxna än med de som är äldre. Ungdomar för trygghet är en viktig 

del av trygghetscenter i Karlstad. Ungdomarna är alla utbildade inom första hjälpen, hjärt- och 

lungräddning med defibrillator (hjärtstartare), bemötande, vardagsjuridik, kommunrelaterade 

frågor, hur polisen arbetar med mera. Ungdomar för trygghet arbetar genom att vistas ute vid 

Karlstads olika bostadsområden på eftermiddagar och kvällar. De är också närvarande på åtta 

skolor runt om i Karlstadsområdet under dagtid, dessa skolor är Ilandasskolan, Rudsskolan, 

Hultsbergsskolan, Fredicelundsskolan, Färjestadsskolan, Frödingskolan, Vålbergsskolan och 

Nyedsskola. Från början var de stationerade på slumpmässigt utvalda skolor, och framför allt då 

på två utstationerade skolor. Sedan har behovet av Ungdomar för trygghet ute på skolorna ökat 

och det har resulterat i att de nu är närvarande vid dessa åtta skolor. Denna uppsats kommer att 

inrikta sig på fyra av dessa skolor (Vålbergsskolan, Hultsbergsskolan, Rudsskolan och 

Frödingskolan), då det är dessa fyra skolor som organisationen befinner sig på två gånger i 

veckan, alltså är det eleverna på dessa fyra skolor som träffar dem mest. På kvällstid under 

helgerna så nattvandrar Ungdomar för trygghet runt på Karlstads gator och under tiden de 

nattvandrar så delar de ut godisklubbor till människor som de möter, detta för att förebygga våld. 

De menar att man inte blir lika kaxig om man har en klubba i munnen, en liten gest som skapar 

lite glädje.(http://www.youtube.com/watch?v=WiDPQwgTAsQ)  

Ungdomar för trygghet håller också i en föreläsning som heter ”Att förebygga ungdomsvåld”. 

Denna föreläsning får alla elever som går första året på gymnasiet i Karlstads- 

Hammarögymnasieförvaltning ta del av. De åker runt i åtta av Karlstads skolor och finns där som 

ett stöd för unga människor. Genom att kommunicera och skapa relationer till de unga vill de få 
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dem att känna ett förtroende för Ungdomar för trygghet. Ungdomar för trygghet använder sig av 

kommunikation som hjälpmedel för att skapa en relation till eleverna och för att få dem att känna 

ett förtroende för dem. De arbetar mycket med verbal kommunikation och tar kontakt genom att 

gå fram och prata med eleverna. De gör också det eleverna tycker är roligt, till exempel att spela 

kort eller pingis på rasterna och då samtidigt kommunicera och skapa relationer till dem. 

Organisationen arbetar även med sociala medier där de finns tillgängliga på både Facebook och 

Instagram. Att använda sociala medier är ett enkelt sätt för Ungdomar för trygghet att nå ut till 

skolungdomarna då de ofta vistas på de sociala medierna.  

Varför startades Ungdomar för trygghet? 

Det började 2007 med ett medborgarförslag om ”patrullerande polare” till kultur- och 

fritidsnämnden. Det hamnade så småningom hos barn- och ungdomsnämnden där det 

utvecklades till projektet Ungdomar för trygghet som drog i gång 2010. Från mars 2010 så har 

Ungdomar för trygghet varit på Rudsskolan två gånger i veckan och från januari 2012 så började 

de att vara på Frödingskolan, Hultsbergsskolan och Vålbergsskolan två gånger i veckan.   

Tidigare undersökning om organisationen: 

Det har tidigare gjorts en undersökning som handlar om Ungdomar för trygghet. Det är Robin 

Olsson, säkerhetskoordinator på Trygghetscenter i Karlstad som utfört denna undersökning. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbaserad enkät under december 2012 till 

februari 2013. Syftet med detta var att undersöka kännedom, upplevelse och effekt av 

organisationens arbete. Den här undersökningen hade en målgrupp som bestod av elever och 

skolpersonal vid fyra av de sju skolor som Ungdomar för trygghet var verksamma vid under den 

här tidpunkten. Enkätundersökningen kom fram till en hel del olika resultat. Med hjälp av 

enkätundersökningen undersöktes många olika områden. Frågor som togs upp var bland annat 

om skola, fritid och säkerhet på olika platser. Det behandlades frågor om hur ungdomar upplever 

olika situationer som till exempel tryggheten när de är ute på stan på kvällarna. Ungdomar för 

trygghet vistas inte bara i skolmiljö utan också exempelvis runt om i olika bostadsområden och 

ute på stan. De resultat som redovisas nedan är ett urval av resultat från den webbaserade 

enkäten. De resultat som valts ut är sådana som kan vara relevanta i vår fortsatta undersökning. 

 Resultat som enkäten kom fram till: 

- Killar har i större utsträckning än tjejer deltagit i aktiviteter som Ungdomar för trygghet har 

anordnat. 
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- Eleverna på Hultsbergsskolan har i större utsträckning varit i kontakt med Ungdomar för 

trygghet och deltagit i aktiviteter som Ungdomar för trygghet anordnat. 

- På frågan om Ungdomar för trygghet är trevliga så tycker majoriteten att Ungdomar för 

trygghet är trevliga. Tjejer sätter ett något högre betyg på Ungdomar för trygghet när det handlar 

om det påstående angående om de är trevliga. De elever som går på Hultsbergsskolan ger högst 

betyg när det gäller frågan om Ungdomar för trygghet är trevliga. Den skola som inte ger ett lika 

högt betyg som övriga skolor är Frödingskolan.  

- Det är eleverna på Hultsbergsskolan som anser i störst utsträckning att det är lätt att prata med 

Ungdomar för trygghet. 

- Eleverna på Hultsbergsskolan och på Vålbergsskolan anser i större utsträckning att Ungdomar 

för trygghet har stöttat eller hjälpt dem på något sätt. 

- På frågan om eleverna har förtroende för Ungdomar för trygghet så är det återigen eleverna på 

Hultsbergsskolan som ger det högsta betyget av de fyra skolorna som undersökts. 

- På frågan om Ungdomar för trygghet bidrar till en tryggare miljö på de platser där de befinner 

sig är det även här Hultsbergsskolan som tycker, i störst utsträckning, att Ungdomar för trygghet 

bidrar till en tryggare miljö. 

- På frågan om eleverna har ett positivt intryck av Ungdomar för trygghet är det återigen 

Hultsbergsskolan som ger det högsta betyget. 

De resultat som vi nu redovisat är resultat som framkom under Robin Olssons webbaserade 

enkät. Enligt resultaten ser vi tydligt att det är Hultsbergsskolan som ger Ungdomar för trygghet 

de bästa betygen. Den webbaserade enkätundersökningen undersökte många olika delar som 

Ungdomar för trygghet berör. Det undersöktes bland annat vad skolpersonal tycker om 

organisationen och hur de tycker att Ungdomar för trygghets arbete fungerar. Dessa resultat som 

beskrivdes ovan är sådana resultat som vi sedan kan jämföra med våra egna enkätresultat. Våra 

enkätfrågor kommer att beröra ungefär samma område då det gäller skolan. Detta blir ett sätt till 

att se om det skett någon slags utveckling eller förändring på de olika högstadieskolorna. (Olsson, 

2013) 
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   1.2 Vår bakgrund till studien 

Vi som författare till denna studie kände från början att vi ville skriva en uppsats om 

kriskommunikation. Vi visste inte specifikt om vad inom kriskommunikation som vi ville skriva 

vår uppsats om. Vi läste om olika organsationer som behandlar ämnet kriskommunikation och 

valde därefter att kontakta räddningstjänsten i Karlstad. När vi kontaktat informationschefen på 

räddningstjänsten, fick vi lov att komma dit för ett möte. Vi besökte räddningstjänsten i Karlstad 

där vi hade stämt träff med Informationschef Lars Wendel. Vi berättade för Lars att vi var 

intresserade av att skriva vår c-uppsats om ämnet kriskommunikation eller något rörande detta 

ämne. När vi nämnt vad vi ville skriva om, började Lars genast att berätta mycket om hans arbete 

som informationschef, han berättade om olika situationer som han är med om i sitt dagliga 

arbete. Han pratade också väldigt mycket om att just kriskommunikation är ett ganska så 

svårdefinierat ämne och menade att det är svårt att just definiera en kris. En kris kan vara så 

många olika saker och kan ha olika betydelse för olika människor. Lars berättade också om kriser 

som han varit med och arbetat med, bland annat en stor vattenläcka i Karlstad. Han gav oss 

också tipset att det kan vara bra att rikta in sig på en specifik sorts arbete, då just 

kriskommunikation i stort är ett väldigt brett begrepp. Vi började genast tänka mer på vad just vi 

skulle kunna rikta in oss på för att göra vår studie så intressant som möjligt. Vi berättade att vi 

hade hört talas om att räddningstjänsten hade skapat en organisation som heter Ungdomar för 

trygghet, och undrade lite om vad detta var för något. Lars berättade mycket om organisationen 

och han tyckte att det var något som skulle vara intressant för oss att undersöka. Lars kontaktade 

Patrik Vikström som är säkerhetskoordinator på Trygghetscenter i Karlstad och chef över 

organisationen Ungdomar för trygghet. Ett möte tillsammans med Lars och Patrik bokade vi då 

in. Det var vi författare till studien, Lars Wendel och Patrik Vikström som var med under det 

inbokade mötet. Under mötet fick vi väldigt mycket information om vad ungdomar för trygghet 

arbetar med, vilka de är och vilka skolor de arbetar på. Under mötet kom vi fram till att vi skulle 

skriva vår uppsats om Ungdomar för trygghet och att vi skulle få ta del av deras arbete. Vi 

beslutade även under mötet att vi skulle följa med och ta del av Ungdomar för trygghets arbete.  

Detta därför att vi skulle få se och ta del av hur de arbetar i praktiken och få en större förståelse 

för deras arbete. Vi kände att det skulle vara väldigt intressant för oss att undersöka 

organisationen Ungdomar för trygghet ut ett kommunikationsperspektiv då de i sitt arbete 

använder kommunikation för att förhindra kriser hos ungdomar. Eftersom vi skulle skriva en 

uppsats inom MKV så kändes det relevant att skriva om denna organisation som använder 

kommunikation för att förhindra kriser hos ungdomar. Eftersom de använder just 
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kommunikation för att förhindra kriser så fick vi in kriskommunikation i vår uppsats, vilket vi 

också ville från första början.  

   1.3 Syfte 

Syftet med denna kvantitativa och kvalitativa studie är att först genom fokusgruppsintervjuer ta 

reda på vad organisationen Ungdomar för trygghet vill uppnå med sitt kommunikativa arbete. 

Utifrån dessa svar som fokusgruppsintervjuerna ger, genomförs en enkätundersökning för att se 

om organisationen får ut det som de vill, samt vad målgruppen anser om Ungdomar för trygghets 

arbete. Både det kommunikativa arbete Ungdomar för trygghet gör i skolor och det arbete de gör 

via sociala medier kommer att undersökas. Vad de olika skolorna har för åsikter om Ungdomar 

för trygghet kommer att jämföras som en uppföljning av den tidigare undersökning som finns där 

de olika skolorna har en del olika åsikter (se 1.1). 

   1.4 Frågeställningar 

-Vad vill Ungdomar för trygghet uppnå med sitt arbete på högstadieskolorna i Karlstad   

kommun? 

- Känner målgruppen till organisationen Ungdomar för trygghet? 

- Finns det några likheter mellan vad de olika skolorna tycker? 

- Vad tycker målgruppen om Ungdomar för trygghets arbete med social medier? 

- Når informationen från Ungdomar för trygghet ut till högstadieeleverna? Både via de sociala 

medierna och via arbetet i skolorna. 

   1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till Räddningstjänsten i Karlstadsregionen och en organisation inom 

Räddningstjänsten som heter Ungdomar för trygghet. Organisationen Ungdomar för trygghet 

arbetar med att skapa trygghet hos ungdomar i Karlstad. Detta gör de genom att kommunicera 

och skapa relation med ungdomar i miljöer där ungdomarna vistas. Vi kommer att avgränsa den 

här studien till att enbart undersöka Ungdomar för trygghets arbete på fyra högstadieskolor i 

Karlstad som de besöker två gånger i veckan. Denna avgränsning har gjorts då det skulle vara för 

stort att undersöka hela organisationen och samma djup skulle inte gå att nå. Eftersom 

författarna till uppsatsen ville vara med och observera Ungdomar för trygghets arbete så 

begränsades det ganska snabbt till att undersöka arbetet de utför under dagtid. Det arbete de 

utför på dagtid är att vara med i åtta av Karlstads skolor. Utav dessa åtta skolor är det fyra 

stycken skolor där Ungdomar för trygghet arbetar två gånger i veckan. Dessa fyra skolor har vi 
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som författare valt att undersöka.  Avgränsningarna på just dessa fyra skolor görs därför att vi 

som författare har begränsat med tid på oss till den här uppsatsen och det skulle vara omöjligt för 

oss att hinna med att undersöka alla skolor som organisationen arbetar på varje vecka, eller att 

göra en studie på deras arbete de gör när de nattvandrar på helgerna. Sedan är det också mest 

intressant att undersöka just dessa fyra skolor då det är de elever som går på dessa skolor som 

träffar Ungdomar för trygghet mest. Eftersom eleverna på dessa fyra skolor träffar dem mer än 

de andra skolorna känns det som man kan få en bättre bild av vad ungdomar tycker om 

organisationen. De fyra skolor som kommer att undersökas i denna undersökning är 

Frödingskolan, Hultsbergsskolan, Vålbergsskolan och Rudsskolan. Vidare avgränsning innebär 

att det endast är högstadieelever som kommer att vara med i undersökningen. Detta dels för att 

det skall gå lättare att jämföra resultat utifrån olika klasser och dels för att det är passar bättre då 

den enkät som delas ut skall kunna målgruppsanpassas. Om vi skulle undersöka både låg, mellan- 

och högstadieelever är det inte lika lätt att jämföra eller målgruppsanpassa enkäten då det ofta ser 

lite olika ut hur förhållandet till Ungdomar för trygghet är när åldrarna skiljer sig så kraftigt. De 

yngre eleverna leker ofta med Ungdomar för trygghet vilket de äldre eleverna inte gör. Så vår 

avgränsning görs alltså till elever i årskurs sju, åtta och nio på de fyra skolor där organisationen 

verkar som mest. Detta fyra skolor är alltså Hultsbergsskolan, Vålbergsskolan, Frödingskolan och 

Rudsskolan i Karlstad.  

   1.6 Disposition 

I det första kapitlet av uppsatsen får läsaren ta del av vad uppsatsen skall handla om. Hur 

författarna kom fram till ämnet behandlas, organisationen som uppsatsen handlar om presenteras 

och även grunden till hur organisationen uppkom beskrivs. I kapitel nummer två hittas den stora 

teoridel där olika relevanta teorier behandlas. I kapitel nummer tre redovisas val av metod. 

Fokusgruppsintervjuer, enkäter och tillvägagångssätt presenteras. I detta kapitel behandlas också 

etik och validitet samt reliabilitet. I det fjärde kapitlet redovisas studiens resultat. I det femte 

kapitlet behandlas analys och diskussion. Till sist, kapitel nummer sex som innehåller slutsats, 

framtida forskning och implikationer för samhället. 
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2. Teori 

När teorier kopplade till denna undersökning om Ungdomar för trygghets arbete behandlas så är 

det flera olika områden som berörs. I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de teorier och 

begrepp som är relevanta inom vårt forskningsområde. Teoridelen inleds med att behandla 

begreppet kriskommunikation. I delen om kriskommunikation beskrivs definitioner och det är 

framför allt förbyggande arbete inom kriskommunikation samt hur man bäst undviker en kris 

som behandlas, detta kopplat till Ungdomar för trygghets arbete. I sista biten om 

kriskommunikation beskrivs kommunikationsklimat och organisationsminne vilket leder vidare 

till nästa del av kapitlet där organisationslärande behandlas. I delen om organisationslärande 

beskrivs begreppet och hur Ungdomar för trygghet kan ha nytta av organisationslärande. Att det 

är viktigt för Ungdomar för trygghet att aktivt söka efter något som avviker från det normala 

beskrivs. I denna del av kapitlet beskrivs också vikten av att ta tillvara på tidigare erfarenheter för 

organisationen. I nästkommande del av kapitlet, delen om sociala medier beskrivs sociala medier 

och vilka av dessa som Ungdomar för trygghet använder. Här redovisas också att målgruppen 

finns på internet, ett ställe där Ungdomar för trygghet lätt kan nå sin målgrupp. I delen om 

kommunikativa synsätt, beskrivs de vanligaste kommunikativa synsätten och hur Ungdomar för 

trygghet använder sig av tvåvägskommunikation. Till sist behandlas interpersonell 

kommunikation och bemötande, något som Ungdomar för trygghet arbetar mycket med. 

   2.1 Kriskommunikation  

När kriskommunikation behandlas i den här uppsatsen är det inte ”klassisk” kriskommunikation 

som behandlas. I den här uppsatsen kommer fokus när det kommer till kriskommunikation att 

ligga på förebyggande kriskommunikation. Med förebyggande kriskommunikation menas att det 

är det arbete som läggs på att hela tiden försöka förhindra och förebygga att nya kriser inträffar. 

Hur man definierar ordet kris kan variera, och det finns olika versoner av denna definition. Enligt 

Hermann är det en kris om en situation: 

- Innehåller något tydligt överraskande moment som leder fram till en kedja av hotfulla 

situationer som dessa måste hanteras under stark tidspress. (Hermann, 1963:61-82) 

Coombs definerar en kris som ”en oförutsägbar händelse som hotar förväntningar hos 

intressenterna och kan få allvarliga konsekvenser för en organisations resultat samt generera 

andra negativa utfall” (Coombs 2007:2).  
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En annan syn på vad en kris är beskriver Rosenthal m.fl: “A crisis is a serious threat to the basic 

structures or the fundamental values and norms of a social system, which – under time pressure 

and highly uncertain circumstance – necessitates making critical decisions” (Rosenthal, Boin, 

Comfort 2001:7) 

En kris kan till exempel vara en brand, ett företag som det går väldigt dåligt för, terrorism eller en 

personlig kris. Storleken av organisationen som är med om en kris är irrelevant. Det kan handla 

om ett stort välkänt företag, ett litet företag eller en enskild persons kris. (Fearn-Banks, Kathleen 

2007:2) 

Det finns breda definitioner av begreppet ”kris”. Detta syns väl i den litteratur som behandlar 

krishantering och kriskommunikation. Även om olika krissituationer skiljer sig väldigt mycket åt, 

så finns det en del gemensamma nämnare. Det som är typiskt för en krissituation är osäkerhet. 

(Eriksson, 2009:37)  

En kris kan börja på grund av relativt små incidenter. Det kan vara så att en mix av flera olika 

händelser tillsammans bildar en kris. (Boin, 2005:2ff) Kriskommunikation handlar om att ta 

kontroll över krisen, innan den utspelar sig. Att planera och förbereda kriser är nyckeln för en 

framgångsrik kriskommunikation. Det är extra viktigt att samla på sig erfarenheter och kunskap 

under en pågående kris för att senare kunna bli bättre till nästa gång, tillexempel genom att stötta 

och hjälpa andra att ta sig igenom krisen (Regester och Larkin 2008:206). För att på ett bra sätt 

försöka att förbereda sig inför en kritisk situation kan organisationen utveckla en 

krishanteringsplan. En sådan krishanteringsplan innehåller olika faktorer som motverkar en kris 

och försöker förminska skadorna som en kris kan föra med sig. (Coombs 2007:5)  

Organisationen Ungdomar för trygghet vill skapa en miljö utan krishändelser för unga människor 

som till exempel hot, mobbing eller våld. Ungdomar för trygghet arbetar med att försöka 

förhindra personliga kriser hos ungdomar. När kriser som Ungdomar för trygghet arbetar med 

beskrivs, är det inte som stora ”traditionella” kriser som till exempel terrorism eller 

naturkatastrofer.  Något som Ungdomar för trygghet försöker göra i sitt arbete, är att finnas där 

som ett stöd till unga människor. För Ungdomar för trygghet är det också bra om de behåller en 

god attityd och agerar sansat i en krissituation för att inte tappa förtroendet hos sin målgrupp 

(Regester och Larkin 2008:206).  

Det är i praktiken omöjligt för Ungdomar för trygghet att öva sig på hur kriserna på skolorna 

kommer att utspela sig. Det är inte möjligt att öva sig på att någon blir mobbad eller att de 

kommer till dem för att prata om andra personliga problem. De kan spela upp ett scenario där 
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någon till exempel blir mobbad, och det är då väldigt viktigt för ungdomar för trygghet att 

visualisera sig att ett krisförlopp, hur de ska agera och hur de tror att det kommer att sluta. Extra 

viktigt är att ta tillvara på egna erfarenheter men också andras erfarenheter så att 

kriskommunikationen hela tiden ska förbättras för hela organisationen och eftersom en kris ofta 

tar olika vändningar så är det bra att samla på sig mycket erfarenheter. (Regester och Larkin 

2008:207). Exempel på övningar inför en kris kan vara olika seminarier eller övningar där ett 

scenario sker och deltagarna skall på bästa sätt hantera situationen. Organisationens ledning kan 

göra olika övningar där de iscensätter en kris och låter organisationens medlemmar hantera krisen 

på bästa sätt. Ett annat exempel på en krisövning kan vara en brandövning. Dock visar det sig att 

övningar sällan klarar att motsvara de kriser som i verkligheten kan uppstå. Det som är positivt 

med att utföra övningar är att det ger god träning i att agera och fatta beslut i krissituationer. Man 

lär sig att improvisera. (Gilpin, Dawn. Murphy, Priscilla, 2006:239ff). Det kan också vara en 

fördel för Ungdomar för trygghet att de försöker att bedöma hur stor risk det är att en kris 

kommer att inträffa. De kan försöka att titta efter olika riskfaktorer då de arbetar runt om i 

skolorna.  

En riskfaktor är någonting - en egenskap, händelse, förhållande eller process som ökar sannolikheten eller risken 

för ett visst utfall. (Andershed, Andershed, 2005:55).  

Att förutse hur en kris kommer att utvecklas eller hur den kommer att sluta kan man aldrig veta. 

Forskning har kommit fram till att organisationer som samlar information, uppmuntrar 

organisationens mål, värnar om organisationens relationer och formulerar nya mål, ofta klarar en 

kris bättre än organisationer som försöker skapa ordning och reda i en krisartad miljö. Om 

organisationen, under en kris, försöker skapa ordning och reda genom att till exempel minska mål 

och liknande har denna organisation en sämre förutsättning för att klara av en kris. Det är alltså 

mer effektivt att försöka stödja organisationen och ha en god kommunikation inom den. Det 

anses mer effektivt att ha kvar organisationens mål och uppmuntra dem än att förminska dem, 

vid en krissituation. (Gilpin, Dawn. Murphy, Priscilla 2006:329ff) 

Krisarbete underlättas av att de involverade redan har varit med om en kris och på så sätt fått 

erfarenhet av krishantering. Att ha varit med om, och arbetat med en kris ger en inre säkerhet. 

Vetskapen om att man har varit med om en krishändelse förut skapar en förmåga att ta itu med 

sådant arbete när en ny händelse inträffar. De erfarenheter man får med sig från tidigare 

krishändelser innebär att det blir lättare att ta beslut och den processen blir smidigare. Personer 

som är har erfarenhet av en kris har det lättare att sätta i gång ett krisarbete snabbt, de vet vilka 

trådar man ska dra i. Har man inga erfarenheter av krisarbete får man försöka att lita på andras 
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berättelser. (Falkheimer m.fl. 2009:158f). Det är viktigt att ha god kommunikation inom 

organisationen då det kan hjälpa organisationen att utveckla en förståelse för vad som händer 

runt omkring oss. Om personer inom en organisation inte talar med varandra finns det inte heller 

någon möjlighet för att få nya kunskaper inom gruppen. Det är viktigt att det sker en dialog inom 

organisationen. Dialog betyder att gemensamt skapa kunskaper. Genom dialog kan 

organisationsmedlemmar undersöka, kritisera och bättre förstå värderingar, normer, kunskaper 

och föreställningar inom organisationen. Ett öppet kommunikationsklimat är en väldigt bra 

förutsättning för organisationslärande då det sker ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan 

olika personer i organisationen. Om man har ett öppet kommunikationsklimat kan 

organisationen hela tiden lära sig och utvecklas. Om man har som syfte att förebygga kriser är 

alltså ett öppet kommunikationsklimat att föredra. (Falkheimer m.fl. 2009:153) 

För att kunna förbereda sig för kriser på ett bra sätt är det viktigt att organisationen har ett 

välfungerande organisationsminne. Det finns tre stycken steg i ett organisationsminne, dessa tre 

är: 

1.Förvärva kunskaper. Detta sker genom att analysera och lära av egna eller andras misstag. 

2.Distribuera kunskaper. Detta är en förutsättning för att organisationsminnet ska fungera och 

vara värdefullt för organisationen. Detta kräver att organisationsmedlemmarna får utrymme och 

uppmuntras att dela med sig av sina kunskaper, framför allt i dialog med varandra. 

3.Agera utifrån kunskaperna. Detta är grundläggande för att organisationsminnet ska fungera. 

Om nyanställda inte vill lära sig från tidigare erfarenheter som finns, kan kunskapen på sikt 

försvinna. (Ulmer, Sellnow, Seeger, 2007) 

När nu organisations minne har behandlats för det oss in på organisationslärande som beskriver 

vidare hur en organisation skall tänka för att få kunskaper i sitt organisationsminne som man 

sedan kan använda sig av.   

   2.2 Organisationslärande 

Organisationslärande är något som Ungdomar för trygghet kan ha nytta av i sitt kommunikativa 

arbete. Nedan beskrivs organisationslärande och det beskrivs också varför Ungdomar för 

trygghet kan ha nytta av detta. Delen nedan är indelad i fyra olika punkter, som varje punkt 

behandlar saker som är viktigt för Ungdomar för trygghet att tänka på. 

- Söka efter beteenden som avviker från det normala: 
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Organisationslärande är ett begrepp som beskrivs som inkodning av slutsatser från tidigare 

erfarenheter i nya organisationsrutiner. Organisationsrutiner är återkommande handlingsmönster 

som utförs av många organisationsmedlemmar i syfte att utföra organisationens uppgifter. (Tsang 

och Zahra, 2008). I Ungdomar för trygghets arbete gäller det hela tiden för dem att aktivt söka 

efter beteenden som avviker från det normala. Något som ofta bidrar till en kris är att 

organisationslärandet brister. Det kan vara så att en organisation inte söker efter något som 

avviker från det normala. Det antas ofta att det inte finns några skäl att förändra något som 

fungerar på ett bra sätt. Detta medför ett problem, nämligen att det kan göra en organisation 

någorlunda okänslig för små förändringar eller variationer både internt och externt, vilket senare 

kan leda till kriser om de inte undersöks i ett tidigt stadium. (Falkheimer m.fl. 2009:150ff) Om 

Ungdomar för trygghet hela tiden söker efter beteenden hos sin målgrupp som avviker från de 

normala beteenden som skall finnas i en skolmiljö så är det mycket lättare för Ungdomar för 

trygghet att i tidiga stadium hitta början på problem eller kriser. 

- Hålla koll på förändringar på det externa planet: 

Om man ser till organisationen Ungdomar för trygghet så är det för dem väldigt viktigt att i sitt 

arbete hålla koll på förändringar i det externa. Detta är viktigt därför att de hela tiden arbetar för 

att undvika kriser hos deras målgrupp. Om Ungdomar för trygghet hela tiden är uppmärksamma 

på vad som händer runt omkring dem så är det en mycket större chans att en kris, eller något som 

är på väg att bli en kris hinner stoppas mycket tidigare. Skulle det till exempel vara så att 

Ungdomar för trygghet är på en lugn skola och slutar leta efter något som avviker från det 

normala, eftersom det sällan händer något på just den skolan, kan det leda till brister i 

organisationslärandet vilket kan leda till en extern kris, något som de vill undvika.  

- Ta tillvara på tidigare erfarenheter och kunskaper: 

Något annat som kan bidra till en kris är när organisationen inte tar tillvara på sina erfarenheter 

och kunskaper från tidigare krissituationer (Falkheimer m.fl. 2009:79f).  Har organisationen lärt 

sig något av en kris kan detta vara positivt i arbetet. Om en organisation är lärande betraktas den 

som en organisation med förmåga att lära effektivt och blir därmed mer förändringsbenägen. Det 

innebär att organisationen ständigt lär sig nya saker och har förmåga att omdana sig själv. (Filstad, 

2012:6ff) Organisationer som inser den betydelse som lärande har, uppfattar också kriser som 

möjligheter till utveckling (Falkheimer m.fl. 2009:151). Lärande kan vara en del av hanteringen 

och lösningen av en kris, och ett medel för att undvika liknande kriser i framtiden (Seeger m.fl. 

2003 genom Falkheimer m.fl. 2009:151). 
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- Se kriser som möjligheter till utveckling: 

Det kan också vara av nytta för Ungdomar för trygghet att de ser kriser som möjligheter till 

utveckling. Skulle det till exempel vara så att de kommer i kontakt med någon elev på en skola 

som har ett visst problem, kan de då försöka berätta för eleven att när en lösning på problemet 

nåtts så kommer det antagligen att resultera i något ännu bättre. . Om en kris uppstår så är det en 

sorts förändring och under denna kris (förändring) lär sig organisationen nya saker som de sedan 

kan ta med sig in i det vardagliga arbetet när krisen är över. Att nya kunskaper förs in i det 

vardagliga arbetet är något som kan utveckla organisationen och ge den stabilitet. En lärande 

organisation betraktas som ett sätt att få konkurrensfördelar i en oförutsägbar värld och lärandet 

ger förbättringar och stöd till organisationens utveckling. (Filstad, 2012:6ff) 

Teorin om Organisationslärande kan vara kopplas till vår frågeställning där vi frågar oss om 

informationen som Ungdomar för trygghet har går ut till målgruppen, i detta fall 

högstadieeleverna. Om Ungdomar för trygghet hela tiden utvecklas inom organisationen och 

söker efter förändringar utom den, så blir det lättare för Ungdomar för trygghet att få ut sitt 

budskap där det behövs. Om Ungdomar för trygghet till exempel har varit med om en kris förut 

och tar tillvara på den erfarenheten är det nästa gång en sådan kris inträffar lättare för dem att 

arbeta med kommunikationen i den situationen. 

   2.3 Sociala medier 

I den här studien undersöks organisationen Ungdomar för trygghets arbete med sociala medier. 

Medierna har under de sista årtiondena förändrats (Strömbäck och Karlsson, 2011). Webben är 

en distributionskanal där vem som helst kan lägga upp egenproducerat material och på så sätt få 

sin röst hörd (Jenkins, 2006). I och med internets stora spridning så har nätverken också 

utvecklats. Det allra största nätverket är Facebook som startades av en Harvardstudent vid namn 

Mark Zuckerberg. Nätverket är gjort för att människor ska kunna kommunicera och hålla 

kontakten med varandra på ett lättare sätt. (Hvitfelt och Nygren, 2008:177). Idag är Facebook 

något som företag ofta använder sig av som en sorts marknadsföringskanal. På Facebook får man 

lätt kontakt med sin målgrupp och kan kommunicera med den. Eftersom många ungdomar idag 

finns på de sociala medierna är Facebook aktuellt för Ungdomar för trygghet som ett sätt att nå 

sin målgrupp. Ungdomar för trygghet använder sig också utav Instagram som är en gratis 

mobilapplikation som lanserdes år 2010. I mobilapplikationen Instagram kan man skapa sitt eget 

konto och där lägga upp bilder och skriva tillhörande text till sina bilder. Internet har idag 

kommit att bli en självklar del av ungdomars vardag där de i allt yngre åldrar blir introducerade till 
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ny teknik (Ekström, 2010). Skolungdomar är storanvändare av internet och sociala medier är 

något de använder dagligen (Findahl 2012:11). Ungdomar använder internet på ett annat sätt än 

vad den vuxna befolkningen gör. De huvudsakliga aktiviteterna som ungdomar ägnar sig åt på 

nätet är att de kommunicerar med varandra. (Ekström 2010:37). Sociala medier tar upp all mer tid 

för ungdomar, det visar sig att alla ungdomar mellan 12 och 15 år tillbringar en tredjedel av sin tid 

på internet hemma, eller på andra ställen via mobilen. Hela 93 procent av 12 – 15 åringar 

använder dagligen internet (Findahl 2013:6ff). De populäraste aktiviteterna på internet för 

ungdomar i åldrarna 12 – 15 år är Youtube där hela 98 procent någon gång besöker sidan. 

Facebook är också en populär sida för ungdomarna att kommunicera och nätverka med varandra, 

86 procent säger att de någon gång besöker det sociala nätverket. (Findahl, 2013:22). Det är mer 

än hälften av ungdomar i åldrarna 12 till 15 år som dagligen använder sig av Facebook. Instagram 

har också blivit de ungas sociala medium och de är flest unga flickor som använder sig av 

Instagram. Av ungdomar i åldrarna 12 till 15 år, både tjejer och killar så är det mer än en fjärdedel 

som dagligen använder sig av Instagram, och fler än hälften  uppger att de någon gång då och då 

använder Instagram (Findahl, 2013:33ff). Internet är också en viktig del i ungdomarnas liv i 

skolan, fler än hälften uppger att de använder internet i skolan dagligen och 66 procent säger att 

det är viktigt med internet för deras skoluppgifter. 75 procent av ungdomar i åldrarna 12 till 15 år 

uppger också att internet är viktigt för deras privatliv. (Findahl, 2013:44f). Det finns inte bara 

kommunikativa fördelar med att använda sig av sociala medier. Att kunna vara anonym på nätet 

har gjort att mobbingen och andra kränkningar har blivit allt vanligare, det blir en förlängd 

klassrumsmobbing. (Skolverket.se) Enligt svensk lagstiftning är diskriminering eller trakasserier 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder förbjudet (Riksdagen.se). Närvaro i sociala medier kan vara en väg till en 

djupare kontakt med målgruppen. (Selg 2010:10) Det går att upprätthålla en närvarokänsla med 

människor genom ett socialt småprat på samma sätt som i den fysiska världen. Det är inte 

innehållet i sig som alltid är viktigt utan det kan också vara av betydelse att kontakten hela tiden 

bekräftas. (Selg 2010: 10) Då Ungdomar för trygghet vill vara förebilder för unga människor och 

alltid finnas där för dem kan hög social närvaro vara något positivt för deras mål. Upplevelsen av 

social närvaro har betydelse för deltagarnas sinnesstämning och ökar intresset och engagemanget. 

När den sociala närvaron är hög känner sig medlemmarna mer engagerade och delaktiga. 

(Wheeler 2005:3). 

Marknadsföring via sociala medier skiljer sig från andra traditionella marknadsföringskanaler. Det 

är till stor del den låga kostnaden som skiljer denna typ av marknadsföring väldigt mycket från 

andra marknadsföringskanaler. (Comm, 2010:1) En annan stor skillnad mellan traditionella 
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marknadsföringssätt och sociala medier är att vem som helst kan kommunicera och 

marknadsföra sig via sociala medier. Kommunikationen är en tvåvägskommunikation, något som 

förut inte var möjligt i samma utsträckning. (Comm, 2010:2). Då organisationen som undersöks i 

denna studie har en målgrupp som är aktiv på de sociala medierna är just sociala medier en 

passande mediekanal att agera i. I och med att organisationen använder sig av sociala medier har 

de en ständig online-uppkoppling som är relativt okontrollerad. Det går inte att kontrollera vad 

människor skriver på till exempel organisationens Facebook sida. Då allmänheten när som helst 

kan gå in på sidan och skriva i princip vad som helst så är det viktigt att organisationen kan logga 

in och svara snabbt och därmed befinna sig ”on top of the news agenda” (Theaker, 2012:257) Att 

finnas på de sociala medierna innebär risker för organisationen då vem som helst kan skriva vad 

som helst på till exempel deras Facebooksida eller Instagram. En privatperson kan enkelt logga in 

och skriva negativa kommentarer om organisationen. Detta är en risk organisationen får ta om 

den skall vara med på de sociala medierna. Sociala medier är alltså ett kommunikationssätt som 

kan innebära både positiva och negativa följder. I följande del av kapitlet kommer 

kommunikativa synsätt att behandlas då det kan vara intressant eftersom sociala medier skapar en 

slags tvåvägskommunikation. Ungdomar för trygghet arbetar i princip alltid med 

tvåvägskommunikation då de vill skapa relationer med sin målgrupp. 

   2.4 Kommunikativa synsätt 

Det finns i huvudsak två kommunikativa modeller som används i forskning kring media och 

kommunikation. Det första sättet är transmissionssynsättet som baseras på Shannon och 

Weaver’s basmodell från 1940-talet om hur kommunikation sänds och tolkas. Basmodellen är när 

sändaren talar till mottagaren i ett linjärt förlopp, alltså en envägskommunikation. Den andra 

modellen är mer utvecklad och mer meningsskapande, där sändaren och mottagaren tillsammans 

skapar en ömsesidig kontakt och mottagaren kan ställa frågor eller ge ett svar på det sändaren 

säger, en så kallad tvåvägskommunikation. I det första fallet talar organisationen till publiken och 

i det andra fallet med publiken. Det är den andra modellen som Ungdomar för trygghet använder 

sig av i sitt arbete med ungdomar, de arbetar med tvåvägskommunikation. 
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      (Larsson, 2008)         

Figur 1. Tvåvägskommunikation                                                                       

Basmodellen är utformad som så att en sändare skickar ett budskap till en mottagare, genom ett 

medium. Via ett medium blir det dock ofta ett brus. Alltså någonting som ställer till det för 

budskapet att nå fram till mottagren på exakt det sättet som sändaren avsett. Buskapet tas emot 

av mottagaren och efter det sker en effekt. Trots att det ofta är en organisation som är sändaren, 

så är det ändå en specifik person som är sändaren, vanligvis en ledare, informatör eller annan 

person med hög tillförlitlighet. Kritik har riktats mot modellen då mottagaren kan tolka 

budskapet på olika sätt, det är inte bara det tänkta budskapet från sändaren som slutligen kommer 

till mottagaren, alla har olika bakgrund och tolkar därav olika, vilket medför problem i 

kommunikationen. Senare utvecklades modellen till en mer meningsskapande modell, där 

mottagaren får ge feedback till sändaren (se figur 1). Tvåvägskommunikation öppnar upp för en 

större förståelse för hur både sändaren och mottagaren tolkar budskapet och det är först när båda 

parterna förstår varandra, som en god kommunikation har uppstått.(Larsson, 2008:39ff) Senare 

har även begreppen encoding och decoding, alltså kodning och avkodning lagts till, det vill säga 

den tolkningen som sändaren gör och den tolkning som mottagaren gör av budskapet. (Larsson, 

2008:47ff). Ungdomar för trygghet arbetar på ett sätt som gör att mottagaren kan ge feedback till 

sändaren. Detta gör de både via sitt arbete i skolorna där feedbacken kan ges muntligt samt på 

deras arbete med de sociala medierna då feedback kan ges skriftligt.  

    2.5 Interpersonell kommunikation och bemötande 

Den kommunikation som Ungdomar för trygghet främst använder sig av är interpersonell 

kommunikation, vilket innebär samtal och dialog mellan två individer. Den interpersonella 

kommunikationen kan ha en avgörande innebörd för att skapa mening. (Kreps 1990) En väldigt 

viktig del av den interpersonella kommunikationen är bemötande. Enligt svenska akademiens 

ordlista betyder bemötande ”uppträda mot, uppföra sig, bete sig mot”.  Det tyder på en relation 

mellan två eller flera människor. Ett bemötande är ett förhållningsätt, en attityd, ett interaktivt 
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beteende och en upplevelse. (Echeverri, 2010:12)  Det finns två olika sätta att bemöta, det ena är 

genom den privata arenan där kontakten mellan kompisar, bekanta, familj eller andra nära 

människor. Den andra arenan är den yrkesmässiga Alltså den kontakten och bemötandet som 

sker mellan två yrkessamma. (Echeverri, 2010:17). I lägen där en person måste bemöta någon 

som är till exempel hotfull, aggressiv eller yttrycker starka känslor, så är det inte alltid lika 

självklart hur ett gott bemötande ser ut (Echeverri 2010:30). Det är enligt Carlander (2001:43) bra 

att i en krissituation kunna tänka sig kommunikationen som en pendelrörelse mellan sig själv och 

den andre. Det kan se ut såhär: 

 1. Ta reda på den andres synsätt och önskemål. 

 2. Acceptera och bekräfta den andres synsätt, men kom med egna bud utifrån det du fått reda på. 

 3. Ta reda på den andres uppfattning om budet/buden och börja om processen. 

Att kunna känna empati i krissituationer är en stor fördel, det hjälper till med bemötandet och 

känner till exempel av den andres negativa känslor, oro eller aggressivitet. På det sättet kan man 

kommunicera bättre med personen och få en bättre kontakt och på så sätt avleda den hotfulla 

situationen som höll på att uppkomma. Empatin får dock inte bli för stor så att den andre 

personen tar över situationen, det gäller att kombinera empatin med gränsdragningar för att inte 

låta den hotfulla situationen bara förbises. (Echeverri 2010:31).  

”Betrakta det lilla, som stort, det knappa som mycket.  

Förekom det svåra medan det är lätt. 

Gör det stora medan det är litet.” 

Okänd efter Lao-Tse (Carlander, 2001:34). 

Kommunikation betyder ”att göra gemensam”.  Bemötande är något som sker mellan två eller 

flera personer, det vill säga gemensamt och är således en kommunikativ handling. Ett bemötande 

kan ske på olika sätt och upplevas på olika sätt av olika personer, därför är även bemötande en 

form av meningsskapande som bygger på samhandling. Det betyder att de som kommunicerar 

med varandra på något sätt utbyter, skapar och omskapar mening genom olika typer av 

handlingar. Dessa handlingar visas oftast genom initiativ och respons och de behöver ordnas på 

något sätt för att sammanhanget ska skapa en mening. För att samordna dessa handlingar finns 

det vissa oskrivna regler och koder i samhället, dessa bestämmer till exempel när någon ska prata 

och i vilken ordning. Vissa är mer lyhörda för dessa regler än andra så att kommunicera är en 
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handling som lätt kan utveckals åt många olika håll. Bemötande är precis som all annan 

kommunikation komplicerad men samtidigt ofrånkomlig. (Echeverri, 2001:34f). 

Mellan dessa teorier som beskrivits ovan och Ungdomar för trygghet kan flera samband ses. 

Ungdomar för trygghet som organisation arbetar med kriser, vilket beskrivs i delen om 

kriskommunikation. Ungdomar för trygghets arbete går ut på kommunikation och de bör därför 

ha viss kunskap inom organisationen. Delen om organisationslärande beskriver hur 

organisationen kan ta till vara på erfarenheter och kunskaper på ett lämpligt sätt. Vidare beskrivs 

sociala medier vilket sedan leder oss in på den sista delen som behandlar kommunikativa synsätt. 

De kommunikativa synsätten beskrivs därför att läsaren skall få en tydligare bild av vikten med 

tvåvägskommunikation i Ungdomar för trygghets arbete. Delen om interpersonell 

kommunikation och bemötande behandlar Ungdomar för trygghets sätt när de arbetar på plats 

ute i skolorna. Det de framför allt använder sig av är interpersonell kommunikation och då 

behöver de också använda sig av ett bra bemötande. 
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3. Metod 

Denna studie kommer att vara både en kvalitativ och en kvantitativ studie, då det intressanta i 

undersökningen är att undersöka vad Ungdomar för trygghet vill uppnå med sitt arbete och sedan 

också att undersöka hur väl målgruppen tycker att de lyckas. Studien vill inte enbart undersöka 

hur många elever som kommunikativt kommit i kontakt med ungdomar för trygghet, utan mer 

ingående hur eleverna upplever och vad de tycker om att ungdomar för trygghet är på deras skola 

(Trost, 2012:23). Val av metod har gjorts efter avvägning om vad som ger mest validitet för den 

här studien, samt vilka metoder som är bäst lämpade för att få svar på frågeställningarna och följa 

syftet med den här uppsatsen. Med detta i åtanke så kommer denna studie att fokusera på de fyra 

högstadieskolorna i Karlstad kommun som Ungdomar för trygghet är på två gånger i veckan. 

Detta urval gjordes på grund av tidsbrist och det är omöjligt att till den här studien lyckas fånga in 

alla skolorna, även om det vore optimalt.  

   3.1 Observationer 

Under tre förmiddagar så följde vi författare med Ungdomar för trygghet till tre olika skolor där 

de arbetar. Detta gjorde att vi fick ta del av hur Ungdomar för trygghet arbetar med 

interpersonell kommunikation och bemötande. Att det blev just tre skolor som vi följde med till 

var därför att det finns tre arbetsgrupper och vi ville ha en förmiddag med varje arbetsgrupp. 

Observationerna gjordes för att få en bättre förståelse för hur Ungdomar för trygghet arbetar 

med kommunikation ute på skolorna och med sitt bemötande till eleverna. Under de tre 

observationstillfällena fick vi författare se hur organisationen arbetar med bemötande och att 

detta är något som är viktigt för dem. Vi följde med organisationen ut i tre olika skolor och fick 

vara med dem under deras normala arbetsdagar. Vi som författare iakttog organisationens arbete 

och observerade hur deras kommunikation med ungdomar ser ut. Under tiden vi var med dem i 

arbetet tog vi anteckningar. Det vi såg och lärde under observationstillfällena låg till grund för 

våra intervjuer som utfördes med organisationen. 

   3.2 Fokusgruppsintervjuer 

Dessa intervjuer är halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer där alla respondenterna får samma 

öppna frågor. Respondenterna får utrymme att diskutera sina svar och respondenterna får också 

följdfrågor för att ledas in på områden som de inte har berört, men som är viktigt för resultatet av 

fokusgruppsintervjuerna (Gillham 2008:103). Fokusgruppsintervjuerna kommer att filmas istället 

för att enbart bandas. Detta utförs därför att det blir lättare att kunna ge en rättvis transkribering, 
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då det kommer att kunna se vem som säger vad istället för att enbart höra de olika rösterna. 

Detta eftersom att respondenter i praktiken inte ”väntar på sin tur” utan det blir ofta att de pratar 

i munnen på varandra. (Gillham, 2008:93).   

   3.2.1 Tillvägsgångsätt 

Intervjumanualen till dessa intervjuer utformades utifrån information som vi hade fått efter våra 

samtal med Patrik Vikström på trygghetscenter och med Lars Wendel på räddningstjänsten. 

Frågorna till intervjun delades in i två huvudgrupper. Den första delen av intervjun innehöll 

övergripande frågor om hur arbetet på Ungdomar för trygghet fungerar se bilaga 1 för hela 

intervjumanualen. Exempel på frågor som ställdes i den första delen av intervjuerna är: 

- Vilka skolor arbetar Ungdomar för trygghet på? 

- Vilka skolor är Ungdomar för trygghet på två gånger i veckan? 

- Om det är vanligt att eleverna kommer till Ungdomar för trygghet och pratar om 

problem som de har. 

- Hur gör Ungdomar för trygghet för att bygga en relation till ungdomarna som de träffar? 

- Vad vill Ungdomar för trygghet uppnå med sitt arbete? 

- Kan något exempel ges, där Ungdomar för trygghet har hjälpt till att förhindra eller arbeta 

med en kris?  

- Hur får Ungdomar för trygghet kontakt med eleverna? 

Efter den här delen i intervjuerna, om deras arbete i skolorna, berörde intervjuerna de sociala 

medier som Ungdomar för trygghet använder för att kommunicera med sin målgrupp. Exempel 

på frågor som ställdes i den andra delen av intervjuerna är: 

- Vilka sociala medier använder sig Ungdomar för trygghet av? 

- Skulle de vilja använda sig av några andra kanaler? 

- Vad vil Ungdomar för trygghet få ut genom sina sociala medier? 

- Tror Ungdomar för trygghet att deras målgrupp kan nås genom de sociala medier som de 

använder idag? 

- Vad brukar Ungdomar för trygghet publicera på deras sociala medier? 

Dessa exempel är sådana som ställdes under intervjutillfällena och som har relevans till denna 

studies frågeställning. Det som framkom utav dessa intervjuer kom sedan att ligga till grund för 

den stora enkätundersökning som genomfördes. Genom enkätundersökningen skall det tas reda 
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på om skolungdomarna upplever Ungdomar för trygghet på det vis som organisationen själv 

önskar.  

Kontakt med respondenterna togs via Ungdomar för trygghets chef på Trygghetscenter, Patrik 

Vikström. Efter att vi som författare till denna studie var på ett möte med de som jobbar på 

Ungdomar för trygghet så fick vi en kontaktperson i varje arbetsgrupp som vi senare skötte 

kommunikationen med om intervju och om att följa med dem på sitt arbete under tre 

förmiddagar för observation. Intervjuerna äger rum på respondenternas arbetstid för att det inte 

ska kosta dem något i form av tid och intervjuerna ägde rum på deras arbetsplats för att de skulle 

känna sig trygga i sin miljö. Intervjuerna som utfördes var fokusgruppsintervjuer, dock har den 

här studien inte som litteraturen hävdar en fokusgrupp på minst sex personer (Gillham 2008:97) 

utan här valdes det att dela in respondenterna i grupper om tre, vilket också är så grupperna är 

fördelade när arbetar tillsammans. Med bakgrund i detta så ansåg vi att de känner sig trygga med 

sina närmaste arbetskamrater och att samtalet kommer att flyta på bra. Att utföra intervjun under 

så normala förhållanden som möjligt för respondenterna tror vi som författare är bra då vi vill ha 

så ärliga svar som möjligt. Respondenterna känner antagligen att de vågar prata mer om det känns 

naturligt och inte uppstyrt på ett sätt där det kan bli en obehaglig situation för respondenterna.  

Före intervjun började presenterades studiens syfte, att undersöka Ungdomar för trygghets arbete 

i högstadieskolor och via de sociala medier som organisationen använder sig av. Författarna till 

denna uppsats presenterades och det förklarades för respondenterna att det var en av författarna 

som ställde frågorna och att det var en av författarna som spelade filmen in samt antecknade 

skriftligt. Det informerades också om att respondenterna har rätt till att vara helt anonyma i 

intervjuerna. Eftersom att intervjuerna kommer att filmas så informerade författarna 

respondenterna om att det enbart är författarna till denna studie som kommer ta del av filmen. 

Det förklarades vidare att filmen enbart kommer att användas till transkriberingen som kommer 

att göras av intervjuerna. Intervjuerna ägde rum i samband med att vi som författare var med och 

observerade de tre olika arbetsgruppernas arbete på tre olika högstadieskolor under tre olika 

förmiddagar. Meningen var att alla som arbetar med Ungdomar för trygghet skulle vara med och 

intervjuas. Dock blev det ett bortfall i en av intervjuerna på grund av att en person som arbetar 

på Ungdomar för trygghet inte kunde medverka.  

Transkriberingen, alltså att göra en skriftlig version av dessa tre intervjuer, gjordes innan 

författarna utförde nästkommande intervju. Detta gjordes för att ha intervjun så nära i minnet 

som möjligt och för att kunna dra lärdom av en intervju till nästa. En noggrann dokumentation 

av inspelningarna och transkriberingarna gjordes också och är ytterst nödvändigt för att enkelt 
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kunna gå tillbaka vid behov. (Gillham, 2008:168). Transkriberingen av intervjuerna innehåller det 

som både intervjuaren och respondenterna säger, fast skriftligt. Även skratt och andra uttryck är 

skrivna, dock har det utelämnats vissa ord eller meningar som inte tillför någonting. Eller om 

intervjupersonerna eller intervjuaren stakar sig eller upprepar samma ord efter varje mening, har 

det också utelämnats. (Gillham, 2008:169).  

   3.3 Enkäter 

Vår enkät har vi baserat på fokusgruppsintervjuerna, information vi fått av Trygghetcenter och av 

information om Ungdomar för trygghet utöver intervjuerna. Vi utgick ifrån vad Ungdomar för 

trygghet berättar och vad de själva säger att de vill uppnå med sitt arbete på skolorna, både 

kommunikativt och i allmänhet och hur de kommunicerar till eleverna via de sociala medierna 

som de använder sig av. Enkäten utformades sedan för att undersöka hur elevernas relation i 

allmänhet ser ut till ungdomar för trygghet samt om elevernas allmänna åsikter om deras sociala 

medier. Vidare undersöktes också om Ungdomar för trygghets mål med att vara goda förebilder 

lyckades och om eleverna har en medvetenhet om att Ungdomar för trygghet är på deras skola. 

Enkäten kommer att delas ut i pappersform via ett bekvämlighetsurval, då det är Ungdomar för 

trygghet som kommer att dela ut enkäterna. De 160 enkäter kommer att jämt fördelas ut på de 

fyra skolorna, alltså 40 på varje skola.  

Den här studiens enkät är utformad efter mestadels ordinalskalor för att kunna se vad 

respondenterna har för attityd till påståendena. Det finns också nominalskalor med i enkäten till 

en början, detta för att kunna skilja på respondenterna via kön, ålder och årskurs. (Trost, 

2012:19).  Enkäten är utformad med fem skalor för att få med två positiva, två negativa och ett 

neutralt svar, detta för att inte respondentera utan närmare eftertanke ska ta svarsalternativet som 

är i mitten.  Målgruppen för den här enkätstudien är högstadieelever i skolor där Ungdomar för 

trygghet en eller två gånger är i en vanlig vecka.  Eleverna som svarar på enkäten ska ha goda 

kunskaper i det svenska språket och ska själva kunna läsa, förstå och svara på enkäten (Trost, 

2012:27).  

   3.3.1 Tillvägagångssätt 

För att utforma enkäten så sammanställde vi först intervjuerna och använde sedan resultatet av 

vad Ungdomar för trygghet vill få ut av sin kommunikation. Vi ville med enkäten få svar på vad 

högstadieelever på de fyra skolorna som Ungdomar för trygghet är på varje vecka tycker om dem. 

Se bilaga 2, för fullständig enkät. Känner de sig tryggare av att de är på skolorna, är de bra 

förebilder? och använder sig eleverna av de sociala medierna?  
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Enkäten är en kvantitativ undersökning då det i resultatet redovisas att så och så många procent 

av eleverna på skolorna tycker ett vist sätt om Ungdomar för trygghet (Trost, 2012:23). Enkäten 

gick igenom tre olika faser. Den första fasen började med att introducera eleven till enkäten, den 

innehöll en text som berättade om enkäten, vilka vi är och vad vårt syfte med enkäten var. Det 

fanns även med tre bakgrundsfrågor om eleven. Efter detta följde fas nummer två som 

behandlade om eleven har haft kontakt med Ungdomar för trygghet och om de har kännedom 

om att de är på elevens skola. Sedan följde fem påståenden där eleven skulle svara på vad som 

stämde mest in på om det är lätt att kommunicera med Ungdomar för trygghet och om det blivit 

en tryggare miljö på skola efter att de börjat vara där.  Den sista fasen i enkäten behandlade om 

eleven själv använder sig av sociala medier och om den i sådana fall har gillat Ungdomar för 

trygghet på de sociala medierna som de använder (Facebook och Instagram). Även här fick 

eleven påståenden om hur de tyckte att informationen och kommunikationen från Ungdomar för 

trygghet på deras sociala medier var.  

Enkäten delades ut till de fyra högstadieskolorna som Ungdomar för trygghet är på två gånger i 

veckan. Varje skola fick ta del av 40 enkäter, vilket gav en sammanlagd summa på 160 enkäter. 

Det gav oss lite rum för eventuella bortfall. Ungdomar för trygghet delade i samband med att de 

var på skolorna under en vecka ut enkäterna. Det fanns inga riktlinjer för dem vilka som skulle 

svara på enkäterna mer än att det skulle vara högstadieelever, alltså de som går i årskurs sju, åtta 

eller nio. Efter överväganden av andra alternativ så valde vi att göra ett icke-slumpmässigt 

bekvämlighetsurval trots att det medförde att vår validitet på studien inte blev lika hög. Vi gjorde 

detta på grund av att det fanns en begränsad tid till uppsatsen, och även på grund av geografiska 

svårigheter att ta sig runt på alla skolorna för att själva dela ut och samla in enkäterna. Självklart 

skulle det optimala ha varit att alla högstadieeleverna på skolorna skulle ha fått svara på enkäten. 

Det positiva med att Ungdomar för trygghet själva delade ut enkäterna var att eleverna redan har 

en relation med dem och det då skedde under väldigt naturliga omständigheter. Å andra sidan 

hade då författarna till denna studie ingen aning om vilka elever som har tagit del av enkäten, mer 

än att de går i klasserna sju, åtta och nio. Vi som författare vet inte om Ungdomar för trygghet 

har delat ut enkäten till de elever de har bäst relation med. Det är dock en risk som vi fick ta när 

vi använde oss av ett bekvämlighetsurval.  

När enkäterna granskades för att resultatet av dem skulle föras in i SPSS upptäcktes några saker 

som borde ha gjorts annorlunda. Dessa saker var: 

- På fråga 13 ”Jag vet att Ungdomar för trygghet finns på Facebook och Instagram?” I den här 

frågan är det två frågor i en, då det frågas om respondenten vet att Ungdomar för trygghet både 
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finns på Facebook och Instagram. Här hade det varit bättre att ställa två frågor, där en fråga lyder 

”Jag vet att Ungdomar för trygghet finns på Facebook.” och den andra ”Jag vet att Ungdomar 

för trygghet finns på Instagram.”. Detta är att önska därför att det kan vara så att respondenten 

kanske bara vet att Ungdomar för trygghet finns på Facebook, eller bara på Instagram. Detta 

bidrog till att några bortfall uppkom, som lätt hade kunnat undvikas om frågan hade ställts som 

två frågor istället för en.  

- Under påståenden på den första sidan av enkäten så lyder ett påstående ”Ungdomar för trygghet 

har hjälpt eller stöttat min kompis på något vis.”. Eleverna har då fått svarsalternativen 

”Instämmer inte alls, Instämmer inte, Varken eller, Instämmer och Instämmer till hög grad”. Här 

sågs tendenser till förvirring hos några respondenter då de inte visste vilket svarsalternativ de 

skulle välja. Det kan vara så att respondenten inte vet om Ungdomar för trygghet har stöttat en 

kompis och visste de inte vilket svarsalternativ de skulle välja. I det här fallet hade det varit 

svarsalternativet ”varken eller” som hade varit mest likt svaret ”vet ej”. Att önska hade varit ett 

svarsalternativ som hette ”vet ej” så att det hade varit tydligare.  

   3.4 Etik 

Det ställs höga krav på forskningen för att den krävs för att föra samhället framåt, det är viktigt 

att den håller sig till väsentliga frågor, håller en hög kvalitet samt att personerna som medverkar i 

forskningen vet om syftet och vad deras roll är. Det finns fyra grundläggande krav att förhålla sig 

till, dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(vetenskapsrådet, 2002:5ff).   

Informationskravet. Alla medverkande parter har tagit del av forskningens syfte, vad deras roll i 

forskningen är, att uppsatsen kommer att publiceras och de har även fått tagit del av våra 

kontaktuppgifter. Alla medverkande är med frivilligt. 

Samtyckeskravet. Medverkande i uppsatsen har kontaktats via mejl, sms och via deras chef och 

arbetsledare. Kontakt med eleverna som medverkat i uppsatsen har tagits muntligt via Ungdomar 

för trygghet. 

Konfidentialitetskravet. Medarbetarna på Ungdomar för trygghet blev informerade om vid 

intervjuerna att filmerna endast kommer att användas till transkribering och att de har rätt till att 

vara anonyma i den skriftliga versionen av intervjun, samt i den färdiga uppsatsen. Eleverna som 

besvarat enkäterna blev skriftligt informerade om att enkäterna var anonyma. 
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Nyttjandekravet. Allt material och alla uppgifter som samlas in kommer enbart att användas till 

forskningen.  

  3.5 Validitet och reliabilitet 

Validiteten och reliabiliteten är två viktiga begrepp generellt inom forskning, det är de som ger 

studien en tillförlitlighet. Med validitet menas att studien har undersökt det som sägs ska 

undersökas och med reliabilitet menas det att databehandlingen har gjorts på ett pålitligt och väl 

fungerande sätt (Östbye, Knapskog, Helland, Larsen 2004:120). Med det som bakgrund så har 

intervjuerna i denna här studien spelats in med både ljud och bild och somliga delar i intervjuerna 

antecknades även skriftligt för att kunna återskapa vad som sades ord för ord, på ett korrekt sätt 

(Östbye, m.fl. 2004:121). Eftersom att ingen av våra intervjupersoner vill vara anonyma så 

kommer transkriberingen att finnas tillgänglig för de som vill ta del av den, dock så kommer den 

inte att finnas med som en bilaga då vi anser att det inte tillför uppsatsen något. Att filmerna inte 

kommer att finnas tillgängliga kan ses som en minskad reliabilitet och anledningen till detta är att 

vi lovade våra respondenter att det enbart skulle vara vi författade som skulle ha tillgång till 

filmerna. Detta därför att filmkameran inte skulle bli ett hinder för öppenheten hos 

intervjupersonerna, vilket vi i detta sammanhang värderade större än att kunna ha filmerna 

tillgängliga för alla.  

Angående enkäten så försökte vi i bästa mån att använda oss av enkla och icke facktermliga ord 

för att alla som svarade på enkäten skulle ha samma förutsättningar för att själva förstå den (Trost 

2012:63). Vi är också medvetna om att vårt val att göra ett bekvämlighetsurval ger denna 

forskning en minskad validitet. Detta gjorde vi för att det fanns geografiska och tidsmässiga 

hinder för oss själva att kunna dela ut enkäterna.  
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer respondenternas svar att redovisas, både från fokusgruppsintervjuerna och enkäterna som 

högstadieeleverna har fått svara på. Vad är Ungdomar för trygghets mål med sitt arbete och når detta fram till 

eleverna. Belysande citat plockas ut från intervjuerna. Inga namn kommer att nämnas då undersökningen är 

anonym. 

   4.1 Fokusgruppsintervjuer med Ungdomar för trygghet 

Vi genomförde tre stycken fokusgruppsintervjuer med Ungdomar för trygghet. Under den första 

fokusgruppsintervjun berättade Ungdomar för trygghet att deras kommunikation ofta börjar med 

ett ”hej” och när man sedan träffar den personen/de personerna igen så blir det ofta mer än bara 

ett ”hej”. De menar att de försöker, på ett naturligt sätt att bygga relationer. Under intervju 

nummer två så säger Ungdomar för trygghet att det kan vara ett bra sätt att få igång 

kommunikationen genom att samtidigt göra någon aktivitet med ungdomarna eller att aktivt fråga 

om deras intressen. Ungdomar för trygghet är ofta med och gör aktiviteter med skolungdomarna. 

De pratar med dem i korridorerna, spelar kort och pingis.  

Vi är ofta med och leker med dem på rasterna, spelar basket, innebandy, snackar med dem i korridoren, pratar 

med dem liksom allmänt och om andra saker också (Intervju nummer 3). 

Gemensamt för alla intervjuer var att det tydligt framkom att Ungdomar för trygghet vill hjälpa 

ungdomar om de har något problem.  

Jag pratade med en tjej på en skola en gång som var ledsen över en kille och jag vet att det hjälpte, jag pratade med 

henne någon vecka senare och då mådde hon mycket bättre för då hade hon insett att det var som jag pratade med 

henne om (Intervju nummer 1). 

En person från intervju nummer tre fyller då i ”då vet man att man har hjälp en person i alla fall, 

det är det man vill göra liksom, hjälpa till”. Ungdomar för trygghet vill hjälpa ungdomar till en 

tryggare skolmiljö.  

Ytterligare ett citat som belyser detta är: ”Om vi kan hjälpa en elev att känna sig mer trygg att gå 

till skolan, så känner jag att jag kan sova, då kan jag sova bra!” (Intervju nummer 3). 

Något annat som också är väldigt viktigt för Ungdomar för trygghet är att eleverna skall känna att 

det går att prata med Ungdomar för trygghet och att eleverna tycker att Ungdomar för trygghet är 

trevliga. ”Vi vill att eleverna ska känna att vi är trevliga och som kompisar till dem, inte som några 

lärare” (Intervju nummer 2). 
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Vi fick under intervjuerna reda på att Ungdomar för trygghet använder sig av sociala medier i sitt 

arbete. De sociala medier som Ungdomar för trygghet använder sig av är Facebook och 

Instagram. Vi frågade om de tyckte att de behövde använda sig av några fler sociala medier 

utöver de som de redan använder, men det var det ingen av dem som tyckte då deras målgrupp 

främst använder sig av Facebook och Instagram.  

Instagram och Facebook tycker jag räcker bra (Intervju nummer 3). 

Vi fick också reda på att det som de använder de sociala medierna till är att kommunicera med sin 

målgrupp, alltså ungdomar. De använder också de sociala medierna som en informationskanal 

där de informerar ungdomarna. De informerar till exempel om vart de befinner sig, eller var de 

gör just den dagen. Ett exempel på uppdateringar som ständigt återkommer är när de vistas på en 

fritidsgård på Rud varje fredag. Då skriver de ofta att de finns på fritidsgården och att alla som 

vill får komma dit. Ungdomar för trygghet tycker allihopa att sociala medier är ett bra sätt för 

dem att nå ungdomar runt om i Karlstad. Vi frågade även om de marknadsför att de finns på 

sociala medier till ungdomarna. Svaret på den frågan var att de informerar ungdomar om att de 

använder sociala medier om de får frågan om det. Det är inte så att de försöker få ungdomarna 

till att följa deras sociala medier men om ämnet kommer på tal så berättar de att de finns 

tillgängliga även där, ”vi försöker ju säga att vi finns där när vi kommer in på det samtalsämnet 

liksom” (Intervju nummer 2). 

 Vi frågade också Ungdomar för trygghet om deras målgrupp vet om att de finns tillgängliga på 

de sociala medierna. Denna fråga ställdes till alla tre intervjuer och svaren vi fick ser ungefär 

likadana ut. Här följer nu några citat av de svar vi fick när vi frågade Ungdomar för trygghet om 

de tror att målgruppen vet om att Ungdomar för trygghet finns tillgängliga på sociala medier. 

Det är nog inte alla som vet om det, det är nog mer som kan veta det, om man säger så (Intervju nummer 2).  

Jag tror det är fler som inte vet än som vet (Intervju nummer 2). 

Ja det är många som vet det i alla fall. Och sen, när vi skaffade Instagram, eller när det började känns det som 

att det var många som skaffade Instagram samtidigt. Och då frågade många om vi hade någon Instagram och 

sådära, så då var det många som började följa oss. Och på Facebook är det jättemånga som gillar om vi lägger 

upp någonting. Det är ju både föräldrar och elever liksom.  (Intervju nummer 3). 

Ja, vi har ju ganska många följare och vänner på Facebook så ah det tror jag. (Intervju nummer 1) 
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Här uppkom lite olika svar beroende på vem det är som har svarat på frågan. De tror både att det 

är många som vet om att de finns på de sociala medierna samtidigt som det skulle kunna vara fler 

som vet om att de finns där. Vi frågade också om Ungdomar för trygghet gör något för att 

målgruppen skall veta att de finns på sociala medier. 

Vi kör väl inte så mycket att ”gå in och kolla på vår Facebook” (Intervju nummer 3). 

De svar vi fick på frågan om de gör något, marknadsför sig, för att målgruppen skall veta om att 

de finns på de sociala medierna var att de inte gör något speciellt för detta ändamål. 

Resultatet av intervjuerna ligger som underlag till den stora enkätundersökningen som också 

genomfördes.  

   4.2 Enkät 

Nedan kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras. Elever på samtliga fyra 

skolor har hög medvetenhet om att organisationen är på deras skola. 98 procent har svart ja på 

frågan om de vet om att Ungdomar för trygghet är på deras skola. 2 procent har svarat nej.  

Tabell 1. Vet du om att Ungdomar för trygghet är på din skola? 

 Antal Procent 

Ja 152 98 

Nej 3 2 

Total 155 100,0 

 

Med det i bakgrund var det utifrån frågeställningen vidare intressant att undersöka om 

medvetenheten skiljer på sig mellan skolorna. Det visade sig att alla fyra skolorna har en hög 

procent på svarsalternativ ja. Hultsbergsskolan utmärker sig med sina 100 procent. 

Vålbergsskolan ligger på 98 procent, Frödingskolan och Rudsskolan ligger båda två på  97 

procent. 
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Tabell 2. Vet du om att Ungdomar för trygghet är på din skola? Jämförelse. 

 Vålbergsskolan Frödingskolan Rudsskolan Hultsbergsskolan 

Ja 98 % 

Antal: 39 

97 % 

Antal: 38 

97 % 

Antal: 38 

100 % 

Antal: 37 

Nej 2 % 

Antal: 1 

3% 

Antal: 1 

3 % 

Antal: 1 

0 % 

Antal: 0 

Total 100 % 

Antal: 40 

100 % 

Antal: 39 

100 %  

Antal: 39 

100 % 

Antal: 0 

 

När resultatet av enkätundersökningen vidare undersöktes gjordes en sammanslagning av de fem 

påståenden som finns på enkätens första sida. Dessa fem handlar om de allmänna åsikterna om 

ungdomar för trygghet hos högstadieelever. Dessa fem slogs samma eftersom att alla frågor hör 

ihop och enligt Cronbach’s Alpha så är värdet 0,8 vilket gör att det funkar att mäta alla dessa 

värden tillsammans som ett allmänt värde. Cronbach’s Alpha används när man vill använda flera 

variabler till att undersöka ett större fenomen. Om Cronbach’s Alpha är över 0,7 så är det giltigt 

att slå ihop flera frågor och underöka dem som ett index. De fem frågorna som slogs samman var 

om det var lätt att prata med Ungdomar för trygghet, om Ungdomar för trygghet bidrar till en 

tryggare miljö på skolan, om Ungdomar för trygghet har hjälpt eller stöttat mig eller min kompis 

på något vis och om Ungdomar för trygghet är bra förebilder. 

De olika skolornas åsikter till de fem frågorna som slagits samman, gav ett resultat på en 

femgradig skala, där ett är sämst och fem är det bästa. Den visar att Hultsberg har det högsta 

medelvärdet på de allmänna åsikterna om Ungdomar för trygghet. Medelvärdet på vad 

Hultsbergseleverna åsikter om Ungdomar för trygghet är 4 på en femgradig skala. Frödingskolan 

medelvärde är 4, och likaså Vålbergsskolan. Rudsskolans medelvärde är  3,7. Här ser vi alltså att 

Hultsbergsskolan allmänna åsikter om Ungdomar för trygghets arbete på skolan är bäst och 

Rudsskolans attityd är den som ligger sämst till. Viktigt att poängtera är dock att alla fyra skolorna 

ligger över medel och att alla skolorna har en positiv inställning till Ungdomar för trygghet i dessa 

fem frågor.  
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Tabell 3. Medelvärde på skolorna.  

Skola Medelvärde Antal svarande Standardavvikelse 

Vålberg 4 36 0,90 

Fröding 4 35 0,80 

Rud 3,7 36 0,50 

Hultsberg 4,1 35 0,65 

Total 4 142 0,74 

 

Ett mål som Ungdomar för trygghet har är att ha kontakt med eleverna på de olika skolorna som 

de arbetar på. I enkäten undersöktes i hur stor utsträckning eleverna har kontakt med Ungdomar 

för trygghet på sin skola. Resultatet redovisas i procent där 100 procent innebär att Ungdomar 

för trygghet har haft kontakt med alla elever som svarat på enkäten och 0 procent innebär att 

Ungdomar för trygghet inte har haft kontakt med någon elev som svarat på Enkäten. Åtta av tio 

av eleverna svarade att de hade haft kontakt med Ungdomar för trygghet på sin skola.  

Tabell 4. Har du haft kontakt med Ungdomar för trygghet på din skola? 

 Antal Procent 

Ja 123 80 % 

Nej 31 20 % 

Total 154 99 % 

Bortfall 1 6  % 

Total 155 100 % 

 

Det var vidare intressant att se hur fördelningen såg ut på de olika skolorna. På vilken skola har 

flest haft kontakt med Ungdomar för trygghet och på vilken skola är det färre elever som har 

kontakt med dem. Fördelningen blev att på Hultsbergsskolan är det 97 procent som vågar ta 

kontakt med Ungdomar för trygghet och 3 procent  som säger att de inte har haft kontakt med 

Ungdomar för trygghet.  På Rudsskolan svarade drygt hälften av eleverna att de har haft kontakt 

med Ungdomar för trygghet och 41 procent på Rudsskolan säger att de inte har haft kontakt med 

Ungdomar för trygghet. De andra två skolorna, Vålbergsskolan och Frödingskolan ligger ungefär 

lika i tabellen både på de som säger att de har haft kontakt och de om säger att de inte har haft 

kontakt med Ungdomar för trygghet.  
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Tabell 5. Har du haft kontakt med Ungdomar för trygghet på din skola? Jämförelse. 

 

 Vålbergsskolan Frödingskolan Rudsskolan Hultsbergsskolan 

Ja 83  % 

Antal: 33  

82 % 

Antal: 31  

59  % 

Antal: 23  

97 % 

Antal: 36  

Nej 17 % 

Antal: 7  

18 % 

Antal: 7  

41 % 

Antal: 16  

3 % 

Antal: 1  

Total 100 % 

Antal: 40  

100 % 

Antal: 38  

100 % 

Antal: 39  

100 % 

Antal: 37  

 

Enligt resultatet av intervjuerna så är något som Ungdomar för trygghet vill är att ungdomar ska 

våga ta kontakt med dem. I undersökningen av enkäten kontrollerades hur många av alla 

svarande som vågar ta kontakt med Ungdomar för trygghet. Resultatet visade att 83 procent 

vågar ta kontakt med Ungdomar för trygghet. 

Tabell 6. Vågar du ta kontakt med Ungdomar för trygghet? 

 Svarande Procent 

Ja 128 83 

Nej 2 1 

Vet ej 25 16 

Total 155 100 

 

Ytterligare undersöktes samma fråga men istället med fokus på hur de olika skolorna har svarat 

på just denna fråga. Tabellen nedan visar att Hultsbergsskolan är de elever som i störst 

utsträckning vågar att ta kontakt med Ungdomar för trygghet. Tabellen visar också att 

Rudsskolan är de elever om i minst utsträckning vågar att ta kontakt med dem.  
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Tabell 7. Vågar du ta kontakt med Ungdomar för trygghet? Jämförelse. 

Skola 

 Vålbergsskolan Frödingskolan Rudsskolan Hultsbergsskolan 

Ja  83  % 

Antal: 33  

82 % 

Antal: 32  

74 % 

Antal: 29 

92 % 

Antal: 34 

Nej 2 % 

Antal: 1  

3 % 

Antal: 1 

0 % 

Antal: 0  

0 % 

Antal: 0  

Vet ej  15 % 

Antal: 6  

15  % 

Antal: 6  

26  % 

Antal: 10  

8 %  

Antal: 3  

Total 100 % 

Antal: 40  

100 % 

Antal: 39  

100 % 

Antal: 39  

100% 

Antal: 37  

 

Trots att påståendet ”Det är lätt att prata med Ungdomar för trygghet.” är med i de fem 

påståendena som slagits ihop till en allmän åsikt kring Ungdomar för trygghets arbete, så valdes 

den att även undersökas separat. Detta gjordes därför att Ungdomar för trygghet tycker att det är 

väldigt viktigt att det är lätt att prata med dem.  

Tabell 8. Det är lätt att prata med Ungdomar för trygghet. 

 Vålbergsskolan Frödingskolan Rudsskolan Hultsbergsskolan 

Instämmer inte alls 5 % 0 % 0 % 0 % 

Instämmer inte 0% 0 % 0 % 0 % 

Varken eller 5 % 12 % 18 % 4 % 

Instämmer 39 % 26 % 46 % 32 % 

Instämmer till hög 

grad 

51 % 62 % 36 % 64 % 

Total 100 % 

Antal: 39  

100 % 

Antal: 39  

100 % 

Antal: 39 

100 % 

Antal: 37  

 

I den andra delen av enkäten så undersöktes det vad eleverna tycker om de sociala medierna som 

Ungdomar för trygghet använder sig av. Även denna gång så har påståendena blivit 

sammanslagna för att ge en övergripande bild av vad eleverna tycker om informationen som 

Ungdomar för trygghet lägger ut via sina sociala medier. Även denna gång så gjordes ett test på 

tillförlitligheten på att slå samman påståendena till ett och enligt Cronbach’s Alpha så blev det ett 
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värde på 0,9 vilket är ett väldigt högt värde. Tabellen nedan visar de olika skolornas allmänna 

åsikter i hur de tycker att Ungdomar för trygghet använder sina sociala medier som en 

informationskanal. Resultatet mäts i en skala från ett till fem, där ett är sämst och fem är bäst.  

Tabell 9. Medelvärde på skolorna angående sociala medier. 

Skola Medelvärde Antal Standardavvikelse 

Vålbergsskolan 3 33 1,04 

Frödingskolan 3 31 1,01 

Rudsskolan 4 26 0,82 

Hultsbergsskolan 4 26 0,80 

Total 3.5 116 0,95 

Det var vidare intressant att få veta hur många som använder sig av sociala medier för att kunna 

se om informationen som Ungdomar för trygghet lägger ut, når fram till sin målgrupp. De är i 

tabellen nedan uppdelade efter årskurser och alla fyra skolornas sjuor, åttor och nior är 

sammanslagna till en. Tabellen visar att det är ytterst få elever som inte använder sig av Facebook 

och/eller Instagram.  

Tabell 10. Jag använder mig av sociala medier (Facebook och/eller Instagram) 

 Sju Åtta Nio 

Ja 92 % 

Antal: 36  

95 % 

Antal: 62  

100 % 

Antal: 49  

Nej 8 % 

Antal: 3  

5 % 

Antal: 3  

0,0 % 

Antal: 0  

Total 100 % 

Antal: 39  

100 % 

Antal: 65  

100 % 

Antal: 49  

 

Av alla de elever som använder sig av sociala medier (Facebook och/eller Instagram) så visar 

tabellen nedan om de har gillat Ungdomar för trygghet på Facebook. Det visar sig att av nästan 

alla i årskurs sju som använder sig av sociala medier så är det 27 procent  som har gillat 

Ungdomar för trygghet på Facebook, och således bara dem som tar del av informationen som 

Ungdomar för trygghet delar på sin sida. Samma sak med de 95 procent av åttor som använder 

sig av sociala medier så är det 28 procent som har gillat Ungdomar för trygghet och samtliga i 

årskurs nio är det 25 procent som har gillat Ungdomar för trygghet på Facebook. 
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Tabell 11. Jag har gillat Ungdomar för trygghet på Facebook. Årskursindelat.  

 Sju Åtta Nio 

Ja 27  % 

Antal: 9  

28 % 

Antal: 18  

25 % 

Antal: 12  

Nej 50 % 

Antal: 17  

50 % 

Antal: 32  

55 % 

Antal: 27  

Vet ej 23 % 

Antal: 8  

22 % 

Antal: 14  

20 % 

Antal: 10  

Total 100 % 

Antal: 34  

100% 

Antal: 64 

100 % 

Antal: 49 

 

För att se till det stora hela så visar tabellen nedan hur många av alla svarande som har gillat, hur 

många som inte har gillat och hur många som inte vet om de gillat Ungdomar för trygghet på 

Facebook. Det visade sig att av alla elever som svarat på frågan så har en fjärdedel gillat 

Ungdomar för trygghets sida på Facebook. 

Tabell 12. Jag har gillat Ungdomar för trygghet på Facebook. 

 Antal Procent 

Ja 39 25 

Nej 76 49 

Vet ej 33 21 

Total 148 95 

Bortfall 7 5 

Total 155 100 

 

Det var vidare intressant att undersöka om eleverna följer Ungdomar för trygghet på Instagram. 

Det var 71 procent av alla sjuor och drygt lika många av alla åttor som använder sig av sociala 

medier och som inte följer Ungdomar för trygghet på Instagram. Tabellen visar även att av de 

100 procent av årskurs nio som använder sig av sociala medier är det 12 procent som följer 

Ungdomar för trygghet på Instagram. 
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Tabell 13. Jag följer Ungdomar för trygghet på Instagram. Årskursindelat.  

 Sju Åtta Nio 

Ja 15  % 

Antal: 5  

17 % 

Antal: 11  

12 % 

Antal: 6 

Nej 71 % 

Antal: 24  

73% 

Antal: 47  

86  % 

Antal: 42 

Vet ej 15  % 

Antal: 5  

10 % 

Antal: 6 

2 % 

Antal: 1 

Total 100 % 

Antal: 34  

100 % 

Antal: 64 

100 % 

Antal: 49 

 

Även här var det intressant att se hur många av alla elever som följer Ungdomar för trygghet på 

Instagram.  

Tabell 14. Jag följer Ungdomar för trygghet på Instagram. 

 Antal Procent 

Ja 22 14 

Nej 114 74 

Vet ej 12 8 

Total 148 96 

Bortfall 7 4 

Total 155 100 

 

Dessa tabeller visar resultatet av de enkäter som har gjorts angående Ungdomar för trygghets 

arbete på de fyra högstadieskolor som de besöker två gånger i veckan. I nästa kapitel kommer 

dessa resultat att analyseras och diskuteras md hjälp av teorierna som tidigare tagits upp. 
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5. Analys och diskussion 

Vi kommer här att presentera en analys av resultatdelen, kopplad till teorierna. Fokus kommer framförallt att 

ligga på att analysera de resultat som svarar på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer även att lyfta 

fram andra resultat som är intressanta för studien.  

   5.1 Det som Ungdomar för trygghet vill uppnå med sitt arbete på 

högstadieskolorna i Karlstads kommun: 

Utifrån vårt resultat av fokusgruppsintervjuerna visade det sig att det som Ungdomar för trygghet 

vill uppnå med sitt arbete är att med hjälp av kommunikation till ungdomar skapa relationer med 

dem. Ungdomar för trygghet vill undvika kriser hos sin målgrupp, alltså ungdomar. Ungdomar 

för trygghet vill också vara goda förebilder för ungdomar och skapa en trygg skolmiljö. ”Om vi 

kan hjälpa en elev att känna sig mer trygg att gå till skolan, så känner jag att jag kan sova, då kan 

jag sova bra!” (intervju nummer 3). Detta citat belyser att Ungdomar för trygghet vill skapa en 

tryggare miljö i skolorna. För att skapa en trygg skolmiljö bör kriser undvikas. Precis som 

Regester och Larkin (2008) skriver så är det extra viktigt att samla på sig erfarenheter och 

kunskap under en pågående kris för att senare kunna bli bättre till nästa gång, till exempel genom 

att stötta och hjälpa andra att ta sig igenom krisen. Detta är något som Ungdomar för trygghet 

har utnyttjat då de hela tiden försöker att tillämpa sina egna erfarenheter och kunskaper i sitt 

arbete. Som Giplin m.fl. skriver (2006) så kan en organisation inte förutse hur en kris kommer att 

utvecklas eller sluta. Eftersom Ungdomar för trygghet hela tiden uppmuntrar sin organisations 

mål och är måna om sina relationer med ungdomar så tror vi att de kommer att klara av 

krishändelser bättre än om de inte hade gjort det. Utifrån det vi har sett och fått ta del av så har 

Ungdomar för trygghet en god kommunikation inom organisationen, både med varandra i 

arbetsgruppen och med sin chef. De har möten då de träffas och går igenom arbetet och vad som 

händer inom organisationen. Som Giplin m.fl. (2006)  skriver så är detta viktigt och anses vara 

effektivt vid en krissituation.  Vi som författare tror att Ungdomar för trygghet är väl förberedda 

på kriser då de har en god kommunikation inom organisationen samt med sin ledning, detta 

kopplat till det som Giplin m.fl.(2006) skriver, detta redovisades i vår teoridel. Något som också 

framkom under fokusgruppsintervjuerna var att Ungdomar för trygghet vill att eleverna skall få 

ett gott intryck av Ungdomar för trygghet. ”Vi vill att eleverna ska känna att vi är trevliga och 

som kompisar till dem, inte som några lärare” (Intervju nummer 2). För att eleverna skall få ett så 

bra intryck av Ungdomar för trygghet som möjligt så är det viktigt för organisationen att ge 

eleverna ett gott bemötande. Eftersom ungdomar för trygghet gjort valet, som Echeverri (2010) 
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skriver, att agera på den privata arenan trots att det är under arbetstid kan detta leda till att 

Ungdomar för trygghet får en kompis-relation till ungdomarna.  Ungdomar för trygghet arbetar 

hela tiden för att förhindra kriser hos ungdomar. Exempel på sådana erfarenheter som de på 

organisationen har upplevt är mobbing, självskadebeteenden och våld. Att vara förberedd inför 

en kris är viktigt då man arbetar i en miljö där kriser inträffar. Som behandlades i teoridelen av 

Gilpin och Murphy (2006) så är det viktigt att delta i- och studera övningar. Precis som Gilpin 

och Murphy (2006) slår fast vid så är en av de viktigaste punkterna i kriskommunikation att samla 

på sig mycket med erfarenheter, detta är bra för att kunna ta sig an nya problem och utmaningar 

med trygghet. Detta är även  något som man ser prov på hos organisationen Ungdomar för 

trygghet då de utövar bland annat brandövningar, de har utbildning i första hjälpen och hjärt- och 

lungräddning med defibrillator (hjärtstartare). För att kunna undvika kriser hos målgruppen är det 

viktigt för Ungdomar för trygghet att ha tidigare erfarenheter och eventuella framtida händelser i 

åtanke. Som Falkheimer m.fl. (2009) skriver så är det viktigt att ta vara på tidigare erfarenheter då 

något som kan bidra till en kris är när organisationen inte tar tillvara på sina erfarenheter och 

kunskaper från tidigare krissituationer. Vad en kris innebär är något som kan variera väldigt 

mycket. Precis som Fearn-Banks (2007) skriver så kan en krissituation handla om en personlig 

kris. Det är sådana kriser som Ungdomar för trygghet främst arbetar med. Ett exempel på när 

någon i organisationen har hjälp en människa med en personlig kris är då en person från intervju 

nummer 1 säger: ”Jag pratade med en tjej på en skola en gång som var ledsen över en kille och 

jag vet att det hjälpte, jag pratade med henne någon vecka senare och då mådde hon mycket 

bättre för då hade hon insett att det var som jag pratade med henne om”. I denna situation är det 

också viktigt för Ungdomar för trygghet att de kommer ihåg, och lär sig något utav situationen. 

Detta för att sedan, som Regester och Larkin (2008) sa, kunna använda sig av det i kommande 

krissituationer. Ungdomar för trygghet försöker hela tiden ha en öppen dialog och relation med 

ungdomarna, detta är något som vi som författare fick ta del av när vi var med och observerade 

Ungdomar för trygghets arbete. Som Falkheimer m.fl. (2009) skrev så är det viktigt för en 

organisation att ha ett öppet kommunikationsklimat för att hela tiden lära sig och utvecklas. 

Falkheimer m.fl. (2009) menar att genom dialog så kan medlemmarna i organisationen undersöka, 

kritisera och bättre förstå situationer. Detta är något som Ungdomar för trygghet aktivt arbetar 

med då de hela tiden försöker att ta kontakt med ungdomarna i skolorna. De har en ständig 

dialog med ungdomarna vilket gör att de har lättare att upptäcka om något inte är som det ska, 

och en kris kanske är på väg att ske.  
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   5.2 Når informationen från Ungdomar för trygghet ut till 

högstadieeleverna? 

Via sociala medier: Att använda sociala medier och nätverk för kommunikation är ett enkelt sätt 

att informera och skapa en dialog med sin målgrupp. Som beskrevs i teoridelen så skriver Jenkins 

(2006) att är webben  en distributionskanal där vem som helst kan lägga upp egenproducerat 

material och på så sätt få sin röst hörd. Detta är något som organisationen har utnyttjat då de 

finns tillgängliga på sociala medier. Organisationen kan lätt nå sin målgrupp via internet, precis 

som Ekström (2010) skriver så har internet idag blivit en självklar del av ungdomars vardag, och 

det är ungdomar som den här organisationen vill nå. Därför har de nytta av att använda sig av en 

arena där ungdomar redan finns. Som nämns i vår teoridel så är skolungdomar storanvändare av 

internet och sociala medier är något de använder dagligen (Findahl 2012:11). Ungdomar för 

trygghet använder sig av sociala medier när de kommunicerar med sin målgrupp för att sprida 

information om vad de gör och vart de kommer att finnas på fredagskvällarna innan de ska 

nattvandra runt i staden. I och med att organisationen finns på sociala medier så går det att 

behålla en känsla av social närvaro med många fler människor än vad som var möjligt förut och 

Ungdomar för trygghet kan alltid finnas där för ungdomar på ett eller annat sätt. För Ungdomar 

för trygghets målgrupp, ungdomarna, så har internet precis som beskrivs i teoridelen, blivit en 

självklar del i ungdomarnas liv och skolungdomarna är storanvändare av internet och sociala 

medier är något som de använder sig av varje dag. (Selg 2010)   

Precis som Ekström (2010) skriver så använder sig unga människor av internet för att 

kommunicera med varandra. Sociala medier är ett bra sätt för Ungdomar för trygghet att använda 

sig av när information skall ges ut och där kan även ungdomarna själva skriva frågor eller ge 

feedback till Ungdomar för trygghet. 92 procent av årskurs sju, 95 procent av alla åttorna och 

hela 100 procent av niorna på de fyra skolorna som studien undersökte använde sig av sociala 

medier. Det framkom i resultatet att en dryg fjärdedel av sjuorna och åttorna och en knapp 

fjärdedel av niorna har gillat Ungdomar för trygghet på Facebook. Elever som följer Ungdomar 

för trygghet på Instagram var 15 procent av sjuorna, 17 procent av åttorna och 12 procent av 

niorna. Att procenten är så pass låga trots att nästan alla elever använder sig av sociala medier är 

precis som det framkommer i fokusgruppsintervjuerna, att Ungdomar för trygghet inte 

marknadsför sina sociala medier för eleverna. De berättar bara om att de använder sig av sociala 

medier om det kommer på tal eller om eleverna frågar. ”Vi kör väl inte så mycket att ”gå in och 

kolla på vår facebook” är ett citat från fokusgruppsintervju nummer tre där en av respondenterna 

beskriver att Ungdomar för trygghet inte marknadsför sina sociala medier på något speciellt sätt. 
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Det går inte heller via räddningstjänstens hemsida att se vilka sociala medier Ungdomar för 

trygghet använder sig av.  När vi ställde frågan i intervjuerna om ungdomar vet att Ungdomar för 

trygghet finns tillgängliga på de sociala medierna var svaren splittrade. Svaren vi fick var både att 

de tror att det är många som vet om det, men vi fick också svaren att det borde kunna gå att nå 

fler elever. När vi sedan undersökte denna fråga i enkäten hade vi gjort en utformning av fråga 

som inte alls blev som vi hade tänkt oss. Vi ställde påståendet ”Jag vet om att ungdomar för 

trygghet finns på Facebook och Instagram”. Denna fråga är som två frågor i en då det kan vara så 

att en person vet om att Ungdomar för trygghet finns på Facebook, men inte på Instagram. På 

grund av detta så blev det svårt för oss att undersöka hur många procent av målgruppen som 

faktiskt vet att Ungdomar för trygghet finns på dessa sociala medier. Om man däremot tittar på 

hur Ungdomar för trygghet marknadsför att de finns på de sociala medierna så arbetar de inte 

med någon speciell marknadsföring när det gäller detta. Vi tror att om Ungdomar för trygghet 

skulle informera ungdomarna i skolorna om att de finns på Facebook och Instagram så skulle 

antalet gillningar och följare höjas. Något som vi tror också skulle vara bra för Ungdomar för 

trygghet är om räddningstjänsten skulle lägga till i den information på deras hemsida, som redan 

finns om Ungdomar för trygghet, att de också finns på de sociala medierna. 

Via arbetet i skolorna: Om vi ser till ifall informationen från Ungdomar för trygghet når ut till 

eleverna via den kommunikation som sker i skolorna och inte via de sociala medierna så ser vi att 

den gör det. De resultat som vi sett från enkätundersökningarna visar att eleverna tycker att 

Ungdomar för trygghet är bra förebilder, vilket de vill förmedla med hjälp av kommunikation och 

information som de ger eleverna. Att Ungdomar för trygghet hela tiden använder sig av 

organisationslärande tror vi är viktigt när det gäller att få ut sin information till ungdomar. 

Genom att arbeta med organisationslärande och att ta till vara på tidigare erfarenheter så kan det 

hjälpa Ungdomar för trygghet att målgruppsanpassa sin information så att den hamnar där den 

verkligen behövs, kanske i en redan pågående kris eller i en situation där en kris kommer att 

inträffa. Organisationen arbetar hela tiden med att aktivt söka efter beteenden som avviker från 

det normala och precis som Falkheimer m.fl. (2010) skriver så är något som ofta bidrar till en kris 

att organisationslärandet brister. Vi tror att det är väldigt viktigt för organisationen att fortsätta 

söka efter avvikande beteenden. Om de skulle sluta med att aktivt söka efter andra mönster så 

skulle det kunna bli så som Falkheimer m.fl. (2010) skriver, att organisationen blir okänslig för 

små förändringar eller variationer vilket kan leda till kriser. Om Ungdomar för trygghet använder 

sig av sitt organisationsminne och tidigare erfarenheter har de ett försprång där de eventuellt kan 

se tecken till begynnande kriser. 
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   5.3 Känner målgruppen till organisationen Ungdomar för trygghet? 

En av frågeställningarna till den här studien var om målgruppen är medveten om att 

organisationen Ungdomar för trygghet existerar. Precis som Tsang och Zahra (2008) skriver så är 

det viktigt för organisationer att ha återkommande handlingsmönster som utförs av 

organisationsmedlemmar i syfte att utföra organisationens uppgifter. I och med detta är det 

viktigt för organisationen att målgruppen känner till dem för att kunna utföra syftet med 

organisationen, resultaten i studien visade att Ungdomar för trygghets organisationskännedom 

var hög. Det var endast var tre personer av alla svarande som inte visste att de fanns på sin skola. 

Utav dessa tre personer gick en person på Frödingskolan, en på Rudsskolan och en på 

Vålbergsskolan. På Hultsbergsskolan visste samtliga om att Ungdomar för trygghet fanns på 

deras skola. Vi kan alltså konstatera att eleverna på de skolor där Ungdomar för trygghet arbetar 

två gånger i veckan känner till deras arbete.  

   5.4 Lyckas Ungdomar för trygghet med sitt arbete enligt 

högstadieeleverna? 

Precis som Regester och Larkin (2008) skriver så är nyckeln till en god kriskommunikation att 

planera och förbereda kriser. Det är viktigt att samla på sig erfarenheter och kunskap under en 

kris för att sedan kunna hantera nästa på ett bättre sätt. Det är därför viktigt för Ungdomar för 

trygghet att eleverna på skolorna är nöjda med deras arbete för att skapa ett förtroende med dem, 

så att organisationen kan fortsätta att förebygga personliga kriser. Det är vidare viktigt för 

Ungdomar för trygghet att ha en tvåvägskommunikation, för precis som Larsson (2008) skriver 

så öppnar det upp för en större förståelse för både sändaren och mottagaren. Det är först när 

båda parterna förstår varandra som en god kommunikation har uppstått. Det är det Ungdomar 

för trygghet jobbar med, att eleverna ska ha en god kommunikation med dem och för att ta reda 

på om så var fallet så ställdes ett antal påståenden i enkäten som högstadieeleverna svarade på, 

som har grund i de intervjuerna som tidigare gjordes. Dessa olika påståenden slogs ihop till ett 

allmänt nöjdhetsvärde, detta med hjälp av Cronbach’s Alpha. Medelvärdet på hur nöjda 

ungdomarna är med Ungdomar för trygghets arbete är 4, vilket är ett högt värde. Ungdomarna är 

alltså nöjda med det arbete som Ungdomar för trygghet utför på deras skola.  
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   5.5 Vad tycker målgruppen om Ungdomar för trygghets arbete med sociala 

medier? 

När åsikterna om målgruppens attityd till hur Ungdomar för trygghet arbetar med de sociala 

medierna undersöktes med hjälp av Cronbach’s Alpha blev resultatet ett medelvärde på 3,4 på en 

skala mellan 1 och 5, vilket är ett högt betyg. Här undersöktes nöjdheten hos målgruppen och 

med ett medelvärde på 3,4 betyder det att målgruppen är nöjd med det arbete som Ungdomar för 

trygghet utför via de sociala medierna. Om man jämför detta värde med det värde som blev på 

den allmänna åsikten om Ungdomar för trygghets arbete i skolorna (4) så är detta värde något 

lägre. För att höja detta värde tror vi att det kan vara en god idé för organisationen att 

marknadsföra sina sociala medier mer, och på så sätt få ungdomar att följa deras arbete på de 

sociala medierna. Som Hvitfelt och Nygren (2008) skriver, vilket redovisas i vår teoridel, så är 

nätet gjort för att människor ska kunna kommunicera och hålla kontakten med varandra på ett 

enkelt sätt. Detta är något som Ungdomar för trygghet skulle kunna utnyttja ännu mer. Om de 

marknadsför att de finns på de sociala medierna finns det en möjlighet till att fler följer dem. Det 

finns också möjlighet att en ännu mer positiv syn på deras sociala medier skapas, genom att 

marknadsföra de sociala medierna på ett positivt sätt. När vi talar om att Ungdomar för trygghet 

kan marknadsföra sina sociala medier menar vi inte att de behöver sätta igång något stort 

marknadsföringsarbete. Vi tror att det skulle räcka för dem att nämna deras sociala medier oftare, 

så skulle fler veta om att de finns både på Facebook och på Instagram. Det som organisationen 

vill är att målgruppen skall uppskatta det arbete de gör på de sociala medierna, och av de som just 

nu gillar eller följer dem på sociala medier är de flesta nöjda. Eftersom Ungdomar för trygghet vill 

vara förebilder för unga människor och alltid finnas där för dem kan, som Wheeler (2005) skriver, 

hög social närvaro vara något positivt för deras mål. Upplevelsen av social närvaro har betydelse 

för deltagarnas sinnesstämning och ökar intresset och engagemanget. När den sociala närvaron är 

hög känner sig medlemmarna mer engagerade och delaktiga, detta är något som organisationen 

vill uppnå, då de vill ha god relation med målgruppen. Vi anser att Ungdomar för trygghet kan nå 

ännu högre social närvaro genom att få fler följare på de sociala medierna, och detta genom att 

nämna deras sociala medier oftare för målgruppen. 

    5.6 Finns det några likheter mellan vad de olika skolorna tycker? 

Vi ställde oss frågan om det finns några likheter när det gäller vad de olika skolorna tycker. 

Denna frågeställning har vi med för att kunna jämföra denna studie med den tidigare 

undersökning (kap 1.1) som finns. I den tidigare undersökningen framgår det tydligt att 
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Hultsbergsskolan är den skola som ger Ungdomar för trygghet högst betyg. I denna studie kan vi 

se likheter med den förra undersökningen som gjorts. På frågan om vad de olika skolorna anser 

om Ungdomar för trygghet och om det finns några likheter eller olikheter så är svaret att det gör 

det. På de flesta påståenden som undersöktes visar de att det är Hultsbergsskolan som ligger i 

topp när det gäller att ge Ungdomar för trygghets arbete betyg. Hultsbergsskolan är väldigt nöjda 

med Ungdomar för trygghets arbete. Resultatet visar också att Rudsskolan är den skola av dessa 

fyra som ger Ungdomar för trygghet sämst betyg. Om man jämför frågan där det undras hur 

många som har haft kontakt med Ungdomar för trygghet på sin skola svarar Hultsbergsskolan att 

nästan alla elever har haft kontakt med dem. På Rudsskolan är det 59 procent som svarar att de 

har haft kontakt med Ungdomar för trygghet. Här ser vi en stor skillnad mellan det resultat som 

är i topp och det resultat som är i botten. De två övriga skolorna svarar att drygt 80 procent har 

haft kontakt med Ungdomar för trygghet så där är det ett jämnt, högt resultat. Det är intressant 

att se att en skola avviker ganska kraftigt och funderingarna leder in på varför det ser ut som det 

gör. Detta är något som kan vara intressant för organisationen att undersöka i framtiden. Även på 

frågan om eleverna våga ta kontakt med Ungdomar för trygghet så ligger Rudsskolan sämst till, 

även om glappet här inte är lika stort: 

Frödingskolan – 82 procent 

Vålbergsskolan – 83 procent 

Rudsskolan - 74 procent 

Hultsbergsskolan - 92 procent 

Över lag ser vi i undersökningen att Hultsbergsskolan är den skola som ger högsta betyg och 

Rudsskolan är den som ger sämst betyg.  

Nöjdheten med Ungdomar för trygghets arbete i skolorna har ett medelvärde på 4. Och 

nöjdheten med arbetet som Ungdomar för trygghet för via sociala medier har ett medelvärde på 

3,4. Dessa värden är höga värden, och innebär alltså att Ungdomar för trygghet når ut med det 

som de vill till ungdomar i de fyra skolorna som undersökts i denna studie. Går man in mer på 

djupet ser man att det finns vissa skillnader mellan de olika skolorna, varför det ser ut som det 

gör kan inte denna studie svara på, men det är något som är intressant att undersöka i framtiden. 

Organisationen Ungdomar för trygghet kommer att få ta del av de resultat som framkom i denna 

studie, som ger dem ett bevis på vad ungdomarna i de fyra undersökta skolorna tycker.  
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   5.7 Interpersonell kommunikation och bemötande 

I teoridelen presenteras ett stycke som handlar om interpersonell kommunikation och 

bemötande. När vi författare var med under tre förmiddagar och observerade Ungdomar för 

trygghets arbete såg vi tydligt att de arbetar väldigt hårt med interpersonell kommunikation och 

bemötande. Ungdomar för trygghet försöker hela tiden bemöta eleverna på ett trevligt sätt, vilket 

bidrar till att de ses som bra förebilder, något de vill uppnå med deras arbete. Echeverri(2010) 

skriver, som nämndes i teoridelen, att det är bra att kunna känna empati. Att visa empati är något 

som Ungdomar för trygghet visar att de gör. De läser av eleverna och ser de att de behövs 

någonstans så är de snabbt där och tar kontakt. När vi var med i skolorna så såg vi, enligt 

Echeverri (2010), att Ungdomar för trygghet trots att de befinner sig på yrkesarenan, så 

kommunicerar de ändå med eleverna på skolorna via den privata arenan, som om att de är 

kompisar med eleverna. Detta för att skapa en relation till dem och hålla sig på deras nivå. Vi som 

författare tror inte att Ungdomar för trygghet skulle ha ett lika bra bemötande eller så god 

relation till eleverna om de skulle hålla sig på yrkesamma arenan. Vi iakttog deras arbete och vi 

såg att de hela tiden sökte kontakt med ungdomarna och hälsade på alla ungdomar som gick 

förbi. Att det var ett högt procenttal som visste vilka Ungdomar för trygghet är, var inte en 

överraskning för oss då det borde vara svårt för eleverna att missa dem. 

   5.8 Analys av fokusgruppsintervjuer 

Under de tre fokusgruppsintervjuer som gjordes kom vi fram till att Ungdomar för trygghet vill 

vara goda förebilder för unga i Karlstad och med hjälp av kommunikation ge ungdomar en 

tryggare skolgång och vardag. På frågan ”vad vill ni helst uppnå med ert arbete” fick vi under alla 

intervjuer svaret att de vill vara goda förebilder för ungdomar och skapa en tryggare miljö för 

dem. Något vi fick reda på under intervjuerna var att de använder sig av kommunikation för att 

skapa relationer med ungdomar. Den kommunikation som de använder sig av är interpersonell 

kommunikation, som berördes i teoridelen. Ungdomar för trygghet vill skapa relationer med 

skolungdomarna och som Kreps (1990) skriver så kan den interpersonella kommunikationen 

skapa mening. Något som också framkom under intervjuerna med Ungdomar för trygghet är att 

de vill att eleverna ska få ett gott intryck av organisationen. För att eleverna skall få ett så bra 

intryck av dem som möjligt så är det viktigt för organisationen att ge ungdomarna ett gott 

bemötande. Ungdomar för trygghet berättade under intervjuerna att de gärna vill vara som 

kompisar till eleverna i skolorna, på så sätt kan det också bli lättare för eleverna att ta kontakt 

med Ungdomar för trygghet. Eftersom ungdomar för trygghet gjort valet, som Echeverri (2010) 
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skriver, att agera på den privata arenan trots att det är under arbetstid kan detta leda till att 

Ungdomar för trygghet får en kompis-relation till ungdomarna. 
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6. Slutsats och framtida forskning 

Slutsatsen i denna studie är att det kommunikativa arbetet som Ungdomar för trygghet gör på 

högstadieskolor på de fyra skolor som undersöktes här, fungerar. Eleverna känner att de är 

tryggare i sin miljö i skolan, samt att det är lugnare. Eleverna säger också att ungdomarna som 

arbetar på organisationen är förebilder för dem. Enligt eleverna är Ungdomar för trygghets 

sociala medier bra och det är många elever som både följer dem på Instagram och har gillat dem 

på Facebook. Överlag så ger Hultsbergsskolan Ungdomar för trygghet bäst betyg och Rudskolan 

ger sämst betyg, viktigt att poängtera är att alla skolor ligger i överkant på den femgradiga skala 

som nämns om i resultatdelen. Utifrån de resultat som framkommit i denna studie, fungerar 

organisationens arbete som de vill att det ska göra. Rätt saker når ut till målgruppen och 

målgruppen har en god uppfattning om organisationen, vilket är Ungdomar för trygghets mål. 

Framtida forskning på det här ämnet vore att kunna göra en mer grundlig undersökning på vad 

ungdomar i Karlstad kommun har för relation till organisationen, både via de sociala medierna 

och på andra ställen, så som i skolan men det vore även intressant att undersöka relationerna de 

skapar på fredagskvällarna när de är ute och nattvandrar. Den här studien undersöker endast vad 

160 högstadieelever har för relation till Ungdomar för trygghet i skolmiljön och via de sociala 

medierna, på de fyra skolorna som organisationen är på två gånger i veckan. Det hade varit 

väldigt intressant att kunna bredda det och se vad fler elever trycker och att kunna undersöka på 

varje skola. Dock gick inte det i den här studien på grund av tidsbrist och därför fick vi begränsa 

oss. Vidare skulle det även vara intressant att göra en undersökning på vad den övriga 

befolkningen i Karlstad kommun tycker om Ungdomar för trygghets arbete och inte bara hur 

eleverna upplever det. Att tillexempel göra en enkätstudie på staden för att öka medvetenheten 

om vad de gör för arbete och vad allmänheten har för relation till det. 

Det vore också väldigt intressant att göra en jämförande studie inriktat på organisationens  sociala 

medier. Detta är något som vi gärna hade gjort i denna uppsats men även här var detta inte 

möjligt på grund av tidsaspekten. Den jämförande studie angående de sociala medierna som hade 

varit intressant att göra är en studie där man jämför en annan likvärdig organisation och hur dess 

sociala medier ser ut. Det som vore speciellt intressant att undersöka är antalet följare. Det var 

väldigt svårt i denna uppsats att svara på om antalet personer som följer Ungdomar för trygghet 

via de sociala medierna var ett högt antal eller inte då vi inte hade något specifikt att jämföra med.  

Det vore också väldigt intressant, som vi nämnde ovan, att göra en kvalitativ undersökning om  

Rudsskolan och där undersöka varför denna skola ger dem ett sämre betyg jämfört med de andra 
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skolorna. Detta är något vi som författare till den här uppsatsen gärna hade gjort när vi sett 

resultaten vi kommit fram till. 

   6.1 Implikationer för samhället  

Vi vill med det här arbetet visa att det kommunikativa arbetet som Ungdomar för trygghet gör 

för ungdomar i Karlstads kommun, faktiskt fungerar. Det blir  lugnare miljöer på skolorna och 

fler elever känner sig tryggare. Det ger hela skolmiljön ett lyft, inte bara för eleverna utan även för 

lärarna och andra anställda. Det går med små medel att förebygga att ungdomar i kommunen 

känner otrygghet, utanförskap eller att de har problem med ätstörningar eller med familjen. 

Ungdomar för trygghet kan inte göra allt men de kan vara en förebild och stötta ungdomar när de 

behöver en ung vuxen att prata med eller få stöd ifrån. Vi vill också med det här arbetet öppna 

upp ögonen för andra kommuner där ungdomar skulle behöva goda förebilder och någon ung 

vuxen att prata med. Vi vill visa att med små medel som kommunikation så kan det bli en stor 

positiv förändring.  
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Bilagor  

Nedan bifogar vi bilagorna som användes för att göra denna studie. Den första bilagan är intervjumanualen som 

användes vid de tre fokusgruppsintervjuerna med Ungdomar för trygghet. Den andra bilagan är enkäten, som 

delades ut till 160 högstadieelever på de högstadieskolorna där Ungdomar för trygghet är på två gånger i veckan. 

   Bilaga 1 - Intervjumanual  

Inledning 

Berätta vilka vi är och vad vi kommer att undersöka. Förklara för respondenterna att intervjun 

kommer att filmas och att ljudet kommer att bandas, men poängterar att det enbart är vi som 

kommer att se filmen och höra ljudfilen och det är helt okej om man inte vill gå ut med namn i 

den färdiga cuppsatsen eller i transkriberingen. Vi berättar att vi kommer att ge dem frågor eller 

påståenden som vi vill att de som grupp ska prata om, vi kommer endast att vara där för att 

vägleda dem och ställa följdfrågor.  

Berätta om hur en vanlig vecka ser ut på jobbet. 

Hur många högstadieskolor är ni på under en vecka? 

- Vilka är ni på flera gånger? 

Är det vanligt att elever kommer till er med problem? 

Hur gör ni för att bygga en relation med eleverna? 

Hur kommunicera ni med eleverna på skolan?  

Vilka kriser vill ni undvika med ert arbete? 

Vad vill ni uppnå med ert arbete? 

Berätta om en situation där ni kommunikativt har undvikit en kris. 

Kan ni ge ett exempel på när ni har hjälp någon 

 

Hur kommunicerar ungdomar för trygghet via social medier? 

Vilka kanaler använder ni? 

Skulle ni vilja använda er av andra kanaler? 

Vem uppdaterar de sociala medierna? 

- Om det är en vuxen, skulle det vara bättre om ungdomarna gjorde det? 

Tror ni att högstadieeleverna vet om att ni finns på sociala medier? 

Berättar ni för eleverna om de sociala medierna eller låter ni de hitta dit själva? 

Avslutningsfasen 

Är det någon som vill tillägga något? 
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Andra kommentarer? 

Vilka vill vara anonyma? 

 

Ni kan nå oss på jenniferochamanda@gmail.com, sen har även varje arbetsledare vårt nummer 

om det skulle vara något är det bara att ni hör av er.  
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Bilaga 2 - Enkät 

Enkät om Ungdomar för trygghet 
Denna enkät riktar sig till elever på högstadieskolorna som Ungdomar för trygghet är på två 

gånger i veckan. Syftet med enkäten är att få veta om eleverna på skolorna känner sig tryggare 

med Ungdomar för trygghet, om de tycker att kommunikationen med Ungdomar för trygghet 

fungerar samt om eleverna använder sig av deras sociala medier. Enkäten är helt anonym och just 

ditt svar kommer inte att kunna urskiljas från mängden. 

1. Är du: 

Kille [  ]   Tjej [  ] 

2. Ålder:_________ 

3. Vilken klass går du i:________ 

Ungdomar för trygghet på skolan (kryssa för ETT alternativ) 

4. Vet du om att Ungdomar för trygghet är på din skola? 

Ja [  ] Nej [  ]  

5. Har du haft kontakt med Ungdomar för trygghet på din skola? 

Ja [  ] Nej [  ] 

6. Känner du att du vågar ta kontakt med Ungdomar för trygghet? 

Ja [  ] Nej [  ] Vet ej [  ] 

Nedan följer det några påståenden. Vi vill att du kryssar i det alternativ som 

passar bäst in som svar på påståendet för just dig.  

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller  

Instämmer Instämmer 
till hög 
grad 

Det är lätt att prata med Ungdomar för trygghet 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Det är en tryggare miljö på skolan när  
Ungdomar för trygghet är där. 
 

[  ] 
    

[  ] [  ] [  ] [  ] 

Ungdomar för trygghet har hjälpt  
eller stöttat mig på något vis.   
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ]   

Ungdomar för trygghet har hjälpt  
eller stöttat min kompis på något vis. 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 
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Jag tycker att Ungdomar för trygghet  
är bra förebilder.  

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Sociala medier (kryssa i ETT alternativ) 

12.  Jag använder mig av sociala medier (Facebook och/eller Instagram) 

Ja [  ] Nej [  ]  

 

Vid nej så tar enkäten slut här och vi tackar för din medverkan. 

13. Jag vet att Ungdomar för trygghet finns på Facebook och Instagram? 

Ja [  ] Nej [  ]  

14. Jag har gillat Ungdomar för trygghet på Facebook. 

Ja [  ] Nej [  ] Vet ej [  ]  

15. Jag följer Ungdomar för trygghet (@ungdomarfortrygghet) på Instagram. 

Ja [  ] Nej [  ] Vet ej [  ]  

16. Jag vågar ta kontakt med Ungdomar för trygghet på Facebook och Instagram. 

Nedan följer det några påståenden. Vi vill att du kryssar i det alternativ som 

passar bäst in som svar på påståendet för just dig.  

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Varken 
eller  

Instämmer Instämmer 
till hög 
grad 

Jag tycker att jag får bra information om  
Ungdomar för trygghet på Facebook och Instagram. 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Jag tycker att jag får bra information om vart  
Ungdomar för trygghet befinner sig på fredagar  
via de sociala medierna 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Jag tycker att Ungdomar för trygghet är bra på  
att svara på inlägg på sin Facebooksida 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

Jag tycker att Ungdomar för trygghet lägger  
upp bra bilder på sin Instagram 
 

[  ] [  ] [  ] [  ] [  ] 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på vår enkät! 

Vid frågor och funderingar kontakta oss på jenniferochamanda@gmail.com 


