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Abstract 
 
My essey concern the non-profitable organization Ung företagsamhet and their extenal 
communication with collaborators. I have done three intervjues with three of Ung 
företagsamhets 24 district in Sweden, and these are Kalmar, Jönköping and Skåne. My 
qustions conserns their rethoric and strategic communications channales, and the focus lies in 
their external communications with collaborators. I have also made a secondary data analysis 
about their media coverage and seen how they consciously works with it. 
 
Ung Företagsamhet is a non-profit organization that need good partnerships in order to 
survive financially. My analysis shows that the three different regions works variously with 
their external communication. All of the regions focus on targetgroups, but use different 
characteristics for attract them. The media coverge differs slightly from region to region, but 
the most common use of media channals is the newspaper.  
 
My theses came to the result that you can succed with different kind of communications, and 
that the main thing is to create a good relationship between you and your partner. My 
conclusion is also that regions must have the courage to try new forum to spread their 
message.    
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenterar jag en bakgrund till kommunikation, vilken problemställning jag 

har, vilken frågeställning jag byggt min uppsats på och vilket syfte jag har för min 

forskningsstudie. 

1.1 Inledning 

En lyckad kommunikation, med personer i din omvärld, innebär att du lyckats få mottagaren 

att förstå vad du verkligen vill. Att få personerna att tolka dig rätt och framförallt få 

mottagaren att känna känslan av det du faktiskt säger är en bra idé. Vilket ämne du 

kommunicerar om spelar inte så stor roll. Det kan vara allt från att övertyga pojkvännen att 

det faktiskt är hans tur att diska, föreläsa inför elever eller förklara för arbetsgivaren att du 

verkligen är den ”mest lämpade”. Huvudsaken är inte hur du får fram det, för vägarna till att 

lyckas kan vara många, men det viktigaste är att skapar en god relation mellan dig och den du 

kommunicerar med för att bygga dig nätverk med goda kontakter. Målet är såklart också att 

du själv får ut det du vill ha av kommunikationen.  

 

Detta är synen jag har på en god kommunikationsprocess nu innan jag börjar mitt arbete. Jag 

får se om min uppfattning stämmer överens med den verklighet jag vill utforska.   

1.2 Bakgrund 

Larsson (2008:13) beskriver hur kommunikationen fyller många olika funktioner för 

människor. Det finns två olika grundläggande former av kommunikation och dessa är 

transmissionskommunikation och rituell kommunikation. Den första innebär spridning och 

den sistnämnda innebär kontakt mellan människor för att skapa sammanhållning. Det finns 

många anledningar till att människor kommunicerar med varandra och några av författarens 

punkter är att man kommunicerar för att ”överleva och få hjälp i svåra situationer, samarbeta 

med andra och skapa relationer” och för att ”övertala andra att uppfatta saker på ett visst 

sätt”.  Det finns även många anledningar till att kommunikationen fungerar, och detta kan 

bero på avsändaren, meddelandet eller mottagaren. Att kommunicera med omvärlden, så 

kallad extern kommunikation, via organisationer benämns ofta som publika relationer eller 

informationsverksamhet. Författaren menar att organisationer har samma behov som individer 

att kommunicera och att det inom organisationer också finns kommunikationsproblem.  
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1.3. Problemdiskussion 

Ung Företagsamhet, fortsättningsvis i uppsatsen kallat UF, är en ideell, icke-vinstdrivande, 

organisation. I denna typ av organisation är det ett nästintill ett måste, skulle jag våga påstå, 

att ha goda samarbetspartners som finansiella källor för att verksamheten ska överleva. Jag 

tror att det är viktigt för dessa organisationen att synas i omvärlden, och för att lyckas med 

detta är min tanke att man måste ha en mycket väl fungerade extern kommunikation.  

 

Falkheimer (2001:94) säger att ”den externa kommunikationen handlar om de relationer som 

en organisation har till olika intressenter i omvärlden”. Han skriver också att alla som jobbar 

inom en organisation är externa kommunikatörer.  

 

Jag upplever att personalen inom denna organisation är verktygen som både skapar och 

förmedlar den externa kommunikationen till organisationens samarbetspartners. Det som jag 

finner intressant är att undersöka hur de olika regionerna går till väga i sin kommunikation 

och vilka ingrepp i processen som har betydelse för kommunikationens utfall. Jag tror att det 

spelar roll hur man använder sig av strategisk kommunikation, vilka retoriska knep som 

utnyttjas och hur de fördelar sina resurser för att utföra sin marknadskommunikation. Finns 

det en gräns för hur långt de kan gå när det gäller att övertyga med exempelvis 

tvåvägskommunikation, och hur utvecklar de relationerna med samarbetspartner? 

 

Jag undrar hur en ideell organisation arbetar för att hålla sig kvar på marknaden och hur de 

jobbar med de förutsättningar de har. Det har nog inte undgått någon att vi är inne i finansiellt 

dåliga tider och även detta borde påverka betydelsen av att kommunicera rätt med omvärlden.  

 

Ämnet externkommunikation intresserar mig eftersom det finns så många olika 

tillvägagångssätt och möjligheter för att lyckas, men även för att misslyckas. Att min 

forskning inriktar sig på en ideell organisation beror på att organisationer som inte jobbar för 

målet att tjäna en massa pengar utan för att förmedla och utbilda i samhällsnyttigt syfte är 

fascinerande. I dagens samhälle har pengar alldeles för stor makt och därför är det då och då 

intressant att sätta sig in i en organisation som inte strävar mot detta mål. Finansiering är 

något de hela tiden kämpar med, men inte med syftet att göra någon rik.  
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1.4. Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka tre olika UF regioners externa kommunikation. 

Jag vill studera hur dessa ideella organisationer medvetet arbetar med att kommunicera med 

sin omvärld, främst med samarbetsparters, och hur de själva jobbar som kommunikatörer.  

 

I undersökningen ingår det även att analysera UF i Kalmar läns mediebevakning för att 

utforska hur de arbetar med sin mediekommunikation och vilka utvecklingsmöjligheter som 

finns. 

1.5. Problemformulering 

Mina forskningsfrågor till denna uppsats är: 

 

� Hur jobbar Ung Företagsamhet med sin externa kommunikation? 

 

- Vilka medvetna val gör de när de kommunicerar med samarbetspartners? 

- Hur påverkar mediebevakningen deras kommunikation? 

 

1.6. Problemets betydelse 

Eftersom organisationen måste uppmärksamma omvärlden om dess existens för att skaffa sig 

sponsorer och samarbetspartners krävs någon form av win-win situation. Samarbetena innebär 

att de jobbar med utbyten och exempel på detta kan vara att företagets logga syns på UF:s 

evenemang, i deras reklam och på hemsidan. Idag är det mycket som kommuniceras i vår 

omvärld och det gäller att se till att marknadskommunicera på rätt sätt för att locka sina 

målgrupper. Ett problem som kan uppstå när inte de ekonomiska resurserna räcker till, och 

gäller det att lyckas producera fram andra alternativ för att ändå sända ut sitt meddelande.  

 

Eftersom Ung Företagsamhet främst riktar sig till målgruppen 16-20 blir skolan en 

gemensamhetsfaktor för att nå ut. Att använda sig av en god kommunikation med kommuner, 

skolor och givetvis via samarbeten från olika delar av regionen för att de skall nå ut med sitt 

budskap är naturligtvis en nödvändighet. UF:s anställda blir verktyget för att sprida 

kommunikationen och de blir även opinionsbildare för att locka ungdomar till att skapa ett 

UF- företag. Betydelse för problemet är att ha en väl fungerande externkommunikation för att 

påvisa hur effektiv man måste vara i kommunikationsprocessen mellan samarbetspartners, 
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och hur dyrbar en kundkontakt är. Alla kontakter är olika, de kan vara lätta, svåra, tröga, 

snabba, effektiva, utdragna, långsamma och tveksamma. Det som krävs är rätt kort för alla 

tillfällen och därför är det viktigt att veta vilken slags kommunikation och retoriska knep som 

krävs för att lyckas från situation till situation. Detta kan medföra problem då de har många 

samarbetsparters att samarbeta med som har olika behov. 

 

Böcker och teorier säger att det krävs en god internkommunikation för att man ska lyckas med 

sin externa kommunikation. Jag tror att det kan vara en fördel men inte ett måste.      

1.7. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min forskning till tre av Ung Företagsamhets regioner och dessa är 

Kalmar-, Jönköping- och Skåneregionen. Jag har medvetet valt att inte undersöka alla de 24 

regioner som finns i Sverige för att den kvantiteten skulle inte kunna rymmas i denna uppsats 

och på grund av tidsbristen att kunna besöka alla kontoren. Jag har valt regioner i Sydsverige 

på grund av närheten och även utifrån att de tre regionerna har olika förutsättningar i storlek, 

ekonomi och mediebevakning.    

 

Jag har även valt att avgränsa min uppsats till att bara utföra intervjuer med regioncheferna på 

de olika kontoren. Detta på grund av att jag anser att de kan ge mig mest information om 

organisationen och det är de som ansvarar för kommunikationen som sprids.  

 

Jag ska också utföra en analys över mediebevakningsstatistik inom Kalmar Läns region 

eftersom jag tror att detta är en av de viktigaste bitarna inom deras externa kommunikation. 

Orsaken till att jag valt Kalmar län beror på att jag har tillgång till detta material och att jag 

dessutom fann det ointressant att jämföra de olika regionerna eftersom bedömningen inte 

skulle bli generaliserbar på grund av att regionerna har olika förutsättningar i form att antal 

presskanaler. Jag valde även att utföra denna analys på vissa variabler och tog då med det som 

jag fann mest intressant för studien, och som kompletterade intervjufrågorna. 

 

Ingen tidigare forskning har, efter vad jag kunnat finna, utförts med denna problemställning 

och med denna organisation och därför har jag valt att inte ta upp denna rubrik. Tidigare 

forskning om extern kommunikation, strategi, retorik och mediebevakning finns och det tas 

delvis upp i teorikapitlet.  
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1.8. Organisationspresentation 

UF startades i Sverige 1980. Allt sedan dess har de arbetat med entreprenörskap och 

företagsamhet kopplat till det svenska utbildningssystemet. Idag finns det sammanlagt 24 

regioner i Sverige med varsitt regionkontor. Organisationen UF jobbar med ett 

utbildningskoncept för gymnasieelever mellan 16- 20 år, och i årsredovisningen 2007 

uttrycker man sig så här:  

 

Ung Företagsamhet är en ideell organisation som ger unga människor möjlighet att    
utveckla sin företagsamhet genom att driva företag under ett läsår. Till sin hjälp har de 
unga företagarna lärare på gymnasieskolan och rådgivare från näringslivet. 
Verksamheten ger konkreta resultat i form av fler företagare och fler företagsamma 
medarbetare. 

 

På UF hemsida, www.ungforetagsamhet.se, skriver de att eleverna under ett läsår hinner 

uppleva ett företags livscykel, från start till avveckling. Det är som sagt gymnasieelever som 

startar Ung Företagsamhetsföretag, så kallade UF-företag, och efterfrågan om att driva 

företagen blir allt större och större. Sedan 1980 har över 170 000 ungdomar drivit ett UF-

företag, och enligt landets samlade årsredovisning 2007 ser man också att elevantalet ökat 

med hela 66% de senaste fem åren. 

 

Organisationen bygger på att skolinformatörer som informerar och utbildar lärare och elever i 

hur man driver ett UF-företag. Under läsårets gång får eleverna möjlighet att engagera sig 

ibland annat Våga vara egen mässan där UF-företagarna kan ställa ut för visa sin affärsidé för 

allmänheten och näringslivet. Mässan anordnas regionalt, nationella och även internationellt. 

På hemsidan skriver de att statistiken visar på att 23% av de elever som drivit UF-företag 

driver inom tio år senare ett eget företag efter avslutad gymnasieutbildning. 

 

Här i tabell 1 kan ni se en sammanställning hämtad från UF:s interna hemsida som visar de tre 

regionernas elevantal de senaste åren. 

                               04/05           05/06          06/07          07/08          08/09 

Jönköping 478   550   664   711   797  

Kalmar 282   272   317   358   381  

Skåne 1301   1300   1507   1652   1702  

           Tabell 1: elever per region och år. 
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2. Teori 

I detta kapitel tar jag ta upp de teorier jag använt mig av för att bygga min uppsats. 

 

Enligt Svenska akademins ordlista betyder kommunikation: förbindelse; samfärdelse; kontakt 

mellan människor; överföring av information.  

2.1 Extern kommunikation 

I Eriksons (2005:79) bok beskrivs den externa kommunikationen som ett gränsland mellan 

information och marknadsföring. Externkommunikation kallas ofta vid förkortningen PR, 

public relation, och innebörden av det kommer jag att ta upp längre fram i detta kapitel. 

Författaren resonerar runt anledningar och motiv till att använda sig av extern kommunikation 

och nedanför presenterar jag ett par av dessa: 

� Anseendet avgörande för framgång – Detta innebär att kunder vid köp känner ett 

förtroende för företaget eller organisationen. Det som författaren trycker på här är att 

vi idag som konsumenter har så mycket att välja på. Till följd av detta krävs det då 

ofta ett bra eller välkänt varumärke för att vi i första hand ska välja just den produkten 

eller tjänsten. Det som kan bidra till detta kan vara en god kontakt mellan 

konsumenterna och företaget/organisationen, ett välkänt varumärke eller visuell profil. 

 

� Kostnadseffektiva metoder för ökad försäljning – PR är ofta mycket kostsamt för 

företagen men ett bra sätt att nå sin målgrupp på. Idag räcker det inte med att ha en 

reklamannons i tidningen eller på tv, för informationen idag är så omfattande så 

mycket försvinner bara ut i mängden. Istället bör man satsa på andra PR-åtgärder och 

använda annonsering som ett komplement menar författaren. 

  

� Höjt värde på företaget – Via den externa kommunikationen blir ett företag mer 

välkänt och det ökar värdet i omvärldens ögon. Här handlar det återigen om att det 

kanske inte är varan i sig som ökar i värde utan själva varumärket. 

 

� Intressenter ställer nya krav – Kunder är inte de enda som påverkar företagets utfall. 

Det finns många olika intressenter runt ett företag/organisation som är viktiga att hålla 

uppe en god extern kommunikation med. exempel på dessa är myndigheter, politiska 

organ, leverantörer, finansvärlden och självklar massmedia m.m.  
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Extern kommunikation innebär kontakt med sin omvärld och det finns inget företag 

som har råd med att inte använda sig av denna kommunikationsform. 

   

� Tillföra kunskap – Det krävs tålamod för att bygga en önskvärd bild i 

konsumenternas ögon och därför är det extra viktigt att hela tiden sträva efter att ligga 

ett steg före sina konkurrenter. Detta gäller både i val av metod och fokus på budskap. 

 

� Underlätta rekrytering – Det är även viktigt att upprätthålla en god kontakt med 

framtidens arbetskraft. Företag och organisationer som har ett gott ryckte har ofta 

inget problem med att rekrytera nytt folk, här ligger problemet istället på att det är 

brist på duktiga medarbetare. Därför att det viktigt att hålla kontakt med skolor, 

högskolor och universitet för att locka de bästa medarbetarna till rätt arbetsposition. 

 

� Nå bättre resultat och öka lönsamheten – Den externa kommunikationen är ett av 

flera styrmedel för att nå mål inom ett företag eller en organisation. Dessa mål kan 

vara anseende, försäljning och lönsamhet. Missar man sin chans att effektivt 

kommunicera med omvärlden försvinner även chansen till en bredda sin verksamhet.  

 

Enligt Erikson (2005) så består den externa kommunikationen av olika delar och dessa är: 

ekonomisk kommunikation, marknadskommunikation, massmedierelationer och 

samhällskontakter. Han skriver även att kommunikation alltid sker på mottagarens villkor, 

men att det ofta avsätts väldigt lite tid för att sätta sig in i hur mottagaren tycker och tänker. 

Hallin och Hallström (2000) förklarar även tydligt att kommunicera är en dubbelriktad 

handling där en sändare sänder ett budskap till en mottagare och att det är mottagarens aktiva 

roll som spelar in på resultatet av kommunikationen.  

 

Larsson (2008) skriver att uppdelningen mellan intern- och externkommunikation inte är 

särskilt lång. Han menar på att formell extern kommunikation innehåller producerad 

information, relationsaktiviteter, interorganisatorisk kontakt och presskontakt, vilket stämmer 

relativt väl överens med både Eriksson (2005) och Hallin och Hallströms (2000) syn.    

2.1.1 Ledarrollen och genusperspektiv 
En chef kan besitta många olika egenskaper som gör personen till en potentiell ledare. En chef 

kan också påverka sitt budskap till sina anställda och omvärlden genom att noga väja vilka 
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vägar man tar. Grunig et al (2005) skriver att toppkommunikatören, ledaren i detta fallet, 

spelar en nyckelroll både som förmedlare och tolkare av förväntningar i organisationen.  

 

Thompson (2006) skriver att det inte räcker att kommunicera effektivt, utan även att 

känslighet är en användbar egenskap som ledare. Med detta menar han att det är viktigt att 

kommunikatören känner av när de bör ändra sina kommunikationsmedel och vilka retoriska 

egenskaper som ska plockas fram vid rätt tillfällen.  

 

Mossboda et al (2007:45) tillägger även att en bra egenskap hos en ledare är att visa på 

tydlighet i sin kommunikation. Att vara tydlig är även att ta ansvar för det som sägs och på så 

vis blir det även tydligare för medarbetare att kommunicera med omvärlden. Författarna har 

även en lista över vad ”att vara tydlig” betyder och den ser ut så här: 

 

          Att vara tydlig i sitt chef- och ledarskap innebär att 

� Du står för en bärande idé som du tydligt kommunicerar både med tanke och 

känsla 

� Du är mottaglig, lyhörd och tar in andras verklighet och idéer. 

� Du skall därefter med bibehållen självständighet lägga ihop alla delar till en helhet, 

det vill säga ha ett helikopterperspektiv på verksamheten 

� Du gör utifrån detta medvetna val om hur du ska besluta i olika situationer. 

  

Författarna skriver även att det är viktigt att lyssna aktivt på sina målgrupper. Detta behöver 

inte betyda att de instämmer i det som sagts, utan det handlar om att visa ett genuint intresse 

för att inte utstråla likgiltighet, att du är jäktad eller osäker. Detta försvårar nämligen 

möjligheten till en öppen och avspänd relation med din omvärld och då är det bättre att flytta 

ett eventuellt möte till en tid då ledaren känner att han/hon kan fokusera på uppgiften och visa 

sitt engagemang. 

 

Andersson(2005) skriver att vissa forskare idag anser att könsidentitet tillsammans med 

sexualpolitiska rättvisefrågor och kulturell marginalisering har idag tagit över diskussionen 

om industrisamhällets klasskamp på politikers och mediers agenda. Orättvisor pekas ut i form 

av kön och samhällsgrupper istället för generella ekonomiska klasser. Författaren menar att 

könsfrågan är aktuell inom de flesta områdena i samhället och i Sverige är diskussionen om 

jämställdhet mycket populär. Trots detta finns det stora ekonomiska och sociala skillnader 
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mellan könen som också bara verkar använda detta som anledning. I en sammanställning 

gjord av Andersson står det att drygt 90% av Sveriges VD:ar är män och att 90% av 

vårdförbundets medlemmar är kvinnor. Detta beteendemönster och identitetssystem har 

anpassats och godkänts av samhället. Han skriver även att det går urskilja en sak som verkar 

vara generell för könsroller som fenomen, oavsett miljö du befinner dig och vad som 

accepteras. Detta skulle vara att det är att könsroller som identitetssystem som reglerar och 

styr kommunikationen mellan människor.  

2.1.2 Public relations 

Hallin och Hällström (2009) skriver att receptet för en god relation med sin publik är genom 

”planerad och målinriktad kommunikation”. De tillägger även att desto mer någon känner till 

om ett företag desto välvilligare är inställningen och detta gäller även ideella organisationer. 

 
Enligt Grunig et at (2005:90) är: 
”The purpose of public relations is to help organizations build relationship with the publics 

found within several categories of stakeholders is. Public relations proffessionals help to build 

relationship by facilitating communication between subsystem of the organization and publics 

in and around the oganization. Public relations i s communication management… ” 

 
Författaren skriver att före 1970- talet undersöktes näst intill ingenting om sambandet om 

public relations beteende inom public relationsskolan, och det är allt sedan dess det börjats 

med forskning inom ämnet. Författarna skriver även att excellenta publika relationer bygger 

på marginal, strategi, symmetri, mångfald och etik.  Med detta menar han att kommunikatören 

måste bland annat vara strategiskt insatt i organisationen. För att hitta en balans i 

kommunikationen krävs symmetri, moral och övriga synonymer som finns till dessa ord. 

Därför skapades Grunig den symmetriska tvåvägsmodellen. Innebörden med denna modell är 

att hitta en balans som intresserar både organisationen och publiken och syftet är att påvisa att 

kommunikation används för att lösa konflikter med en strategiskt valda publik. Resultatet ska 

leda till en bättre och mer långtidsfungerande relation, även att man använder sig av 

undersökning och dialog för att framkalla förändringar i publikens tankebanor, attityder och 

uppförande. 

 

Larsson(2002) skriver även att Grunig sagt att ”organisationer som söker anpassning till 

miljön anges använda tvåvägs symetriska modeller”. 

    



 [C-uppsats | Ung Företagsamhets extern kommunikation] 10 

Larsson (2008) bekräftar att det är Grunig som skapat den mest kända PR- modellen, den 

symmetriska tvåvägsmodellen, och att modellen som lanserades 1984 bygger på ett 

strukturellt tänkande och öppen systemteori. Författaren skriver även att public relation 

uppkom i USA under den senare delen av 1800- talet och tillägger att anledningen till att 

begreppet är så starkt i Amerika är på grund av opinionsbildningen runt inbördeskriget och att 

det var under krigstider PR-historian byggde sin mark. I förhållande till medier är det Max 

Webers namn som lyfte fram PR-begreppet i Europa då Tyskland inrättade organisatoriska 

enheter för bland annat information. En skillnad som fanns mellan kontinenterna var att USA 

var mer defensiva och Europa kännetecknades av mer aktivt arbete.  

 

I Sverige inrättades PR-begreppet i mitten av 1900- talet. Då var människor mest inriktade på 

publicitet och det var inte förrän senare man insåg vad PR egentligen betydde. Efter andra 

världskriget började människor ta begreppet på allvar och på många arbetsplatsen införde man 

informationsenheter. Utvecklingen gick fort och på 1990-talet blev informatörer en aktiv del 

av kund- och marknadsinriktningen. Idag pratar man om metodförändringar och uppmanar 

företag att satsa mer på sina relationer med att förstå samarbeten och omvärlden.  

 

Erikson (2005) skriver att människan arbetat på olika sätt för att lära sig saker. Han påstår att 

en tredjedel av oss människor är lyssnare, en tredjedel visuell och en tredjedel kännare. Ofta 

beror inte en kommunikations missförstånd på bristfällig information utan det beror helt 

enkelt på att två personer inte förstår varandra.  

 

Larsson (2008) tar upp kritik mot PR och där skriver han att kritiken förs i två linjer. Det 

diskuteras först att PR bygger på manipulation och dålig etik. Detta skulle bero på bland annat 

retoriska knep, som jag kommer att ta upp lite längre fram i detta kapitel. Den andra linjen 

inriktar sig på säljande synpunkter så som att PR gör att företag exploaterar sociala problem 

och motsättningar och ökar avståndet mellan människor istället för att förbättra samhället. 

Författaren skriver att många forskare är inne på samma åsikt om att det är företaget som 

måste ta ett ansvar för sina PR-sändare. Debatten går även tillbaka till samhällsteoretikern 

Jürgen Habermas som ansåg att PR inom politisk inritning var misstänksamt och att 

avsändaren mening var att med hjälp av PR-verktyget dölja sina affärsmässiga avsikter genom 

att påstå sig vara en intressent.   
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2.2 Strategisk kommunikation 

Heide et al (2005:118) skriver att begreppet strategi har sin härkomst från den militära 

världen. Det är grekiskt och kommer från ordet strategia som betyder fältherrekonst. 

Strategibegreppet är kopplat till en samordning av organisationens viktigaste mål, riktlinjer 

och aktiviteter. Författarna tillägger också att det ofta finns många olika strategier inom ett 

företag eller organisation och att man ofta utgår från dessa strategier som rättesnören. Ofta 

finns strategier nedskriva som dokument och man använder även dessa vid mål- och 

visionsskapande. Visionen står för framtidsbilden av hur man vill att företagets ska utvecklas 

och begreppet mål handlar om att visa vad som är viktigt att uppnå. I en strategi ingår alltså 

alla dessa tre begrepp för att göra det fulländligt och det är mycket viktigt att även interagera 

sina medarbetare i dessa tre delar, för att på så vis kunna få alla att gå åt samma håll och skapa 

en gemensam trupp.  

 

Erikson (2005:161) säger att kommunikationsstrategi är till för att skapa konkurrensfördelar i 

ett företag.  Det gäller att vara skickligare än sina konkurrenter och att på ett effektivt sätt 

lyckas fånga sin målgrupp. Framför allt handlar det om att vara framtidsinriktad. 

Begrepp som är viktiga inom strategisk kommunikation är 

 

� Centralisering- som enligt svenska akademins ordlista betyder att samla till ett ställe 

el. under en gemensam ledning.  

� Decentralisering- som enligt svenska akademiens ordlista betyder att sprida eller 

fördela ledning eller förvaltning på olika platser 

 

Erikson skriver även vidare att det finns många val som spelar in på strategin, och dessa är val 

av avsändare, innehåll, kanal och målgrupp. De vägval du gör i dessa frågor kommer till 

största sannolikhet påverkat det slutliga utfallet. Författaren skriver även att det inte finns 

några självklara svar på dessa frågor utan att det beror på i vilket sits företaget eller 

organisationen sitter i.  

 

Thompson (2003) skriver att effektiva kommunikationer inte bara beror på personella 

egenskaper och kunskap utan att organisationens system, kultur och struktur också spelar in. 

Författaren menar att ska man jobba strategiskt är det viktigt att kunna se på organisationen 

utifrån för att se vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre.   
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2.3 Retorik i samarbete 

Cassirer (1998:15) skriver ”Retorik är konsten att övertyga i avsikt att åstadkomma något”. 

Eriksson-Zetterquist (2007) skriver att om det finns något du vill åstadkomma, något du inte 

kan göra på egen hand, blir ett samarbete nödvändigt.  

 

Cassirer (1998) skriver också att målet med att använda sig av retorik är att kunna påverka en 

annan människa med ett budskap. Syftet är alltså att övertyga och övertala för att få 

människor att gör det man vill. Det inte finns ensamma områden där retorikens verktyg 

nyttjas, utan det kan göras i vilka sammanhang som helst. Detta kan handla om simpla saker 

som vad som ska ätas till middag, eller vid politiska tal där man vill göra sin röst hörd. 

Författaren sammanfattar även i sin bok den klassiska kommunikationsmodellen som kan 

användas för att sortera ut effekten på meddelandet samt dess uppbyggnad. Ni ser modellen 

nedan i figur1: 

 

  vem  

              som säger vad 

                                        var  

       till vem  

  när och på vilket  

        sätt med vilken  

           verkan?  

 

 

Det Cassirer (1998) menar är att retoriken används för att övertyga och övertala för att lära ut, 

inspirera eller kanske till och med underhålla. För att kunna göra detta måste du vända dig till 

människans förtroende och känslor och detta gör du via deras ethos, logos, patos som enligt 

Drotner et al (1996) innebär: 

 

� Ethos- försöker att väcka känslor hos mottagaren angående personlighet och 

trovärdighet 

� Logos- baseras på ett ”logiskt tänkande” 

� Pathos- försöker nå känslor som medlidande, vrede, missunnsamhet och liknande. 

 

Figur 1: Kommunikationsmodellen 
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2.4 Mediebevakning 

Hallin och Hallström (2000:17) skriver att ”vi föds med behovet att kommunicera”. Idag lever 

vi i en ständigt pågående mediebevakning med informationsflöde, och media sprids nu via 

många olika kanaler som exempelvis TV, radio, press och internet. Många människor idag 

anser att information mer eller mindre är en rättighet i samhället, men ändå klarar vi inte läsa 

all information. Detta avsnitt kommer att inrikta sig på tryckta medier eftersom det är UF:s 

huvudsakliga budskapsspridare. 

 

Hallin och Hallström (2000) skriver även att medelsvensson ägnar sig åt drygt 6 timmars 

medieintag per dag. Intaget kommer från olika medium och pressen motsvarar cirka 12% av 

detta. Författarna menar på att medierna påverkar vår världsbild och att mediesamhället blir 

bara större och större.  

 

Erikson (2005) reflekterar över hur den publika kommunikationen idag handlar om makten 

över kommunikationen och att medierna idag är både en målgrupp, intressent och kanal. Han 

menar även på att det gäller att bygga upp en kontakt med medierna för att lyckas i både 

medgångar och motgångar. Informatören behöver journalisten för att förmedla och 

journalisten behöver informatören för att få tag i nyheten.  Det som är viktigt att påvisa är att 

det är mycket betydelsefullt att ha en god kontakt med dem som för meddelandet ut till 

omvärlden och till ens målgrupper. Vid planerad kommunikation med pressen gäller det att 

välja rätt tidpunkt, metod och vinkel på budskap. Hallin och Hallström(2000) tillägger även 

att det är svårt att se inom journalistik vad som är falskt eller äkta. Detta beror på att en 

journalists yrke är väldigt stressigt och att bedömningen av viss information kan behandlas 

med subjektiv syn.  

 

I en UF:s medieanalys 2008, skriven av förbundet, bifogas nedanstående diagram 1 för att 

redovisa hur många artiklar som skrivits i varje region. I diagrammet ingår de fem regionerna 

som fått med flest tidningsartiklar med i lokalpressen, och enligt denna undersökning ligger 

Skåne i topp och Kalmar kommer på en andra plats 2008. I analysen går det också att urskilja 

att Jönköpingsregionen kommer på en 7:de plats bland de 24 olika regionerna.     
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Författarna tar även upp diskussionen om internetanvändning och de menar på att webben har 

kommit att påverka de andra medierna och detta på grund dess interaktivitet. De förklarar att 

det beror på att gränserna håller på att suddas ut när det gäller att jobba med ett medium i 

taget. Idag blir dagstidningar även webbtidningar och att man kan hitta samma produkt i olika 

mediekanaler.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagram  1: Regioner med flest artiklar, i jämförelse med  tidigare år 
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3. Metod 

I detta kapitel redogör jag för mina val av forskningsmetod, val av ansats och min 

arbetsgång. En metodkritik kommer även att avsluta kapitlet. För att skapa detta kapitel har 

jag utgått från ett flertal metodböcker.  

 

Kvale (1997:91) skriver att ”metod betydde ursprungligen vägen till målet”. För att komma 

till målet måste man dock veta vad som är målet. Jag har valt att utföra enskilda, kvalitativa 

intervjuer med regionchefer på tre olika UF kontor i Sverige. Jag har även valt att göra en 

kvantitativ sekundärdataanalys över nyhetsartiklar samlade för UF i Kalmar län utfört av ett 

externt företag som jobbar med medieanalystjänster. Till denna information ska jag även 

undersöka teori från böcker och material från UF:s som årsredovisningar och fakta från deras 

hemsida. 

3.1 Forskningsmetoder 

Enligt Backman (2006) finns det två olika ansatser som innebär två huvudsakliga och 

motsatta strategier i vetenskapligt arbete. Dessa strategier är induktiv och deduktiv ansats. 

Författaren tillägger även att kvalitativa ansatser oftast är induktiva och kvantitativa 

deduktiva. Det finns även en blandning av dessa två ansatser som kallas för abduktion. 

3.1.1 Induktion, Deduktion och Abduktion 

Østbye et al (2005) skriver att induktiva analyser innebär att antaganden och insikter 

formuleras under tiden och att de bygger på frågeställningarna, men kan också ge nya 

frågeställningar. En induktiv ansatts är även enligt Bryman och Bell (2005:590): 

 ”Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras utifrån 

praktiken.”  

 

Enkelt uttryck ser skulle processen kunna se ut så här: 

        

 

        observationer/resultat                                                                         Teori 
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Østbye et al (2005) berättar att en deduktiv ansats bygger på att analyser som belyser 

frågeställningarna ska bekräftas eller avfärdas. Detta håller även Bryman och Bell (2005:588) 

med om när de skriver att det är en ”relation mellan teori och forskning där forskningen 

bygger på hypoteser som kommer från teorin”. Så här skulle detta kunna se det ut förenklat: 

 

             Teori                                                                                  Observationer/resultat                                                      

 
Enligt Østbye et al (2005) är en abduktiv ansats en blandning mellan empiriska observationer 

och arbetet med att framkalla nya begrepp. Här jobbar du med ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt som enligt Patel och Davidson (2003) innebär tolkningslära. Via ett 

hermeneutiskt tillvägagångssätt kan forskaren närma sig området subjektivt utifrån sin egen 

förförståelse. Hermeneutik innebär att den hela förståelsen bygger på delförståelser och vice 

versa. Det är därför detta forskningssätt blir ett växelspel mellan teori, analys och empiri.  

 

Jag kommer att arbeta utifrån ett abduktivt synsätt. Jag tycker att detta är den form som är 

lämpligast för min studie och jag tror att jag kommer att få fram bäst resultat genom att växla 

mellan de olika kapitlen och på så vis lyfta uppsatsen med erfarenheter jag kan hämta från de 

olika delarna. Via en abduktiv ansats har jag teorin i ryggen för mina intervjuer, men kan även 

efter intervjuerna leta efter mer teori som jag förhoppningsvis får idéer om under 

intervjuernas gång.  Jag tror huvudsaken är att hitta en röd tråd så läsaren förstår vad jag 

menar och att man också känner en trovärdighet i orden.  

3.2 Kvalitativ intervjustudie  

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjustudier i min forskningsprocess.  

Enligt Backman (1998) betecknas en kvalitativ metod av att man inte använder sig av tal och 

siffror. Det resulterar istället i verbala formuleringar och skrivna eller talade utsagor.  

 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos något. Exempel på detta kan vara intervjupersonens uppfattning 

och syn på ett visst fenomen. Detta innebär att en person inte kan veta vad det ”rätta” svaret är 

på en intervjufråga. Författarna skriver också att den kvalitativa intervjun är riktat mot ett 

induktivt eller abduktivt arbetssätt, vilket stämmer överens med mitt val av ansats. 
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Kvale (1997) skriver att ibland har den kvalitativa intervjustudien kritiserats med att den inte 

är vetenskapligt korrekt. Det är en intressant metod, men att det just inte är en vetenskaplig 

metod menar de som kritiserar. Kritiken har dock diskuterats och man hat kommit fram till att 

ingen har makten att definiera en verksamhet som vetenskaplig eller inte. 

 

En kvalitativ intervju har enligt författaren sju olika stadier som jag nu kommer att presentera. 

 

 

� Tematisering. Innebär att formulera undersökningens syfte och beskriva ämnet för 

undersökningen innan intervjun börjar. Frågor som varför och vad bör ställas före hur. 

� Planering. Planera för alla de sju stadierna, med hänsyn till vilken kunskap som 

eftersträvas och med beaktande av de moraliska konsekvenskerna. 

� Intervju. Genomför intervjun enligt intervjuguiden och med ett reflekterande 

förhållningssätt till den eftersökande kunskapen. 

� Utskrift. Förbered intervjumaterialet för analys, vilket vanligen innebär en överföring 

från talspråk till skriftspråk. 

� Analys. Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne och på grundval av 

intervjumaterialets karaktär vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna. 

� Verifiering. Fastställ intervjuresultatens generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 

� Rapportering. Rapportera resultatet av undersökningen och de använda metoderna i 

en form som motsvarar vetenskapliga kriterier. 

  

 

3.3 Kvantitativa sekundärdata 
Jag har även valt att utföra en sekundärdataanalys över Kalmar läns mediebevakningsstatistik. 

Varje år får UF-regionerna en samlad pärm med tidningsartiklar skrivna i respektive region. 

Artiklarna jag baserat undersökningen på är hämtade från lokaltidningarna: Östran/ 

Nyheterna, Barometern, Oskarshamnstidningen, Västerviks tidningen, Vimmerbytidningen, 

Kinda posten och Kalmarläns tidning. Företaget baserar sitt urval av artiklar på två sökord 

som är: Ung Företagsamhet och UF-företag. 
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Patel och Davidson (2003) skriver att kvantitaiv forskning innebär att du jobbar med 

forskning som går ut på mätning vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) innebär en sekundärdataanalys att fokus läggs på data som 

forskaren förmodligen inte samlat in själv, och som har ett syfte som den som utfört 

datainsamlingen inte varit medveten om. Oftast är dessa kvantitativa studier statistiksamlingar 

som hos myndigheter eller företag.  Författarna skriver att sekundärdata kan vara en fördel om 

man inte har så mycket tid eller pengar att utföra sin studie på och man kan då istället 

fokusera på analysen, samt att denna form av data ofta är välarbetad och mycket användbar.  

3.4 Mitt tillvägagångssätt  
Jag började egentligen min forskning inom UF-organisationen när jag blev anställd på UF i 

Kalmar län i början av år 2009. Jag fann organisationen intressant att studera för min uppsats 

på grund av att det är en icke-vinstdrivande organisation där omsättningen beror på stöd av 

samarbetspartners. Jag blev intresserad av hur man gör för att lyckas hålla en sådan här 

organisation levande och framför allt hur man lyckas med sin kommunikation. 

Kommunikation är ett ämne som efter tre år på Media management programmet ligger mig 

varmt om hjärtat. Jag anser att kommunikationen i en sådan här organisation är extra känslig i 

och med att det gäller att hålla sig attraktiva för omvärlden för att samarbetspartners ska få 

upp ögonen och vilja hjälp till. 

 

När det gäller de kvalitativa intervjuerna så har jag utgått ifrån de sju stegen som jag tog upp 

tidigare. Jag började med att bestämma vad jag har för syfte med min undersökning och 

därefter börja min planering. Planeringen skulle bestå av att bestämma vilka regioner jag 

skulle inrikta mig på. Jag ska utforma min intervjuguide dels främst utifrån det jag ville ha 

reda på, och dels utifrån idéer jag fått via litteraturen. I frågan om hur många intervjuer jag 

ska göra ska jag bestämma när mina intervjufrågor är klara och jag känner hur första intervjun 

har gått. Hittar jag en bra intervjuguide så tror jag att det ska räcka med 3 intervjuer eftersom 

jag ska göra en kompletterande kvantitativ studie också. Jag ska försöka att få varierande 

intervjupersoner som har lite olika egenskaper som ledare i organisationen för jag tror att det 

kan skapa en större variation i svaren och även skapa en intressantare diskussion.  
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Jag ska under intervjun använda min förkunskap om intervjuer och även om strategisk 

kommunikation och försöka få en personlig prägel på intervjuerna. På grund av detta ska jag 

därför använda mig av ett semi-strukturerat tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt innebär, 

enligt Bryman och Bell (2005), att forskaren har en lista över teman som ska tas upp, men att 

intervjupersonen har så stor frihet som möjligt. Frågorna behöver inte komma i samma 

ordning som intervjuguiden, men i stort sett ställer man samma frågor i samma ordning. Jag 

ska även åka och träffa mina intervjupersoner öga mot öga för att jag tror det blir det bästa 

resultatet, i jämförelse med telefonintervjuer eller via mailkontakt.  

 

Efter att intervjuerna är utförda ska jag överföra materialet från en ljudkälla till text, eftersom 

jag valt att spela in mina intervjuer. Jag räknar med att intervjuerna kommer att bli cirka en 

timme var och eftersom det innebär mycket arbete kommer jag att transkritera varje intervju 

för sig så fort jag gjort mitt besök. 

 

Mediebevakningen för Ung Företagsamhet är stor och man har många olika samarbeten med 

näringslivet. Sedan 1980 när organisationen startade har regionerna växt och växt och 

omsättningen blivit större och större. Kalmar har också under många år legat i topp för 

mediebevakning av alla regionkontor i Sverige. Denna information har jag funnit i 

årsredovisningar från hemsidan och liknande sammanställningar på kontoret.  

 

Den kvantitativa undersökningen jag planerar att göra gör jag för att få in ytterligare en röst i 

diskussionen. Jag ska utföra denna undersökning efter mina intervjuer för att inte påverka 

intervjupersonerna med min inblick i mediebevakningen eftersom jag även tänkt ställa frågor 

angående detta. Jag anser att det var ett utmärkt tillfälle att använda sig av denna information 

eftersom informationen redan finns samlad i en pärm med alla artiklar från varje år. Det jag 

ska göra är att sortera och läsa igenom de artiklar som berör mina frågor. Jag ska analysera 

åren 2004 och 2008 för att se om man ändrat sin form att synas i dagspressen mellan dessa år. 

Jag ska använda mig av två huvudriktningar och det jag ville undersöka är: vad skrivs om 

samarbetsparters? och till vilken kvantitet i jämförelse med alla artiklarna som skrevs totalt 

under året. Min andra inriktning är att undersöka hur många artiklar som hade avsändaren 

UF. 
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När jag kommit så här långt är det dags för analys, verifiering och rapportering och den delen 

kan ni läsa i diskussionskapitlet längre fram. Där kommer jag att jobba på så sätt att jag 

plockar ur de delar av intervjuerna som var bäst och mest användbara för min analys.  

Avslutningsvis, efter all metod och empiri och teoriskrivande ska jag inleda min analys och 

efter det avsluta med att sammanställa mina tankar om uppsatsen och dess utfall.  

3.5 Validitet, reliabilitet och generalisering  

Enligt Rosengren & Arvidsson (2002) är validitet är ett begrepp som står för hur väl det 

teoretiska och det empiriska begreppet stämmer överens. Det man använder begreppet till är 

att se om detta stämmer och om man behöver ifrågasätta innehållet i en undersökning. Ett 

annat sätt att definiera begreppet enligt dessa författare är att validitet är frånvaron av 

systematiska mätfel. 

 

Östbye et al (2003) håller med och skriver även att validitet står för giltigheten eller 

trovärdigheten, och det man fokuserar på är hur relevanta data och analyser är i förhållande 

till dess problemformulering. Det skrivs också att validitet är ett svårt begrepp men att det i 

enkel mening betyder ”att man mäter det man avser att mäta”. Som jag ser det gäller det att 

utföra det man har sagt i sitt syfte och hålla sig till det.  

 

Ett annat begrepp är reliabilitet, och om det skriver Rosengren & Arvidsson (2002) att 

begreppet kommer en god tvåa i jämförelse med validiteten. Graden av tillförlitlighet hos en 

mätning brukar kallas för reliabilitet, det vill säga den större eller mindre frånvaron av 

slumpmässiga mätfel. Blir det för stor störning i en mätning leder det till att den blir 

otillförlitlig.  

 

Bryman och Bell (2005) säger att reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten skulle få 

samma resultat om den skulle genomföra den igen. Författarna skriver även att reliabiliteten 

ofta blir en aktuell fråga när man utför kvantitativa undersökningar, och då blir den stora 

frågan hur pass stabilt ett mått är.      

 

Generalisering är ett tredje begrepp som kan användas för att utvärdera en uppsats. Backman 

(1998) menar att begreppet handlar om hur säker du kan vara på att din undersökning kan 

sägas gälla för en hel population av människor, miljöer, procedurer, processer och så vidare.  
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3.6 Metodkritik 
Jag tycker att uppsatsen lyftes för att jag gjorde både en kvalitativ och kvantitativ 

undersökning och jag finner att reliabiliteten i min uppsats är god. Jag känner själv att tre 

intervjuer var tillräckligt och att det hade blivit både komplicerat för mig och den som läser 

att ta med fler intervjuer, samt att jag tycker att det fanns olika saker hos intervjupersoner som 

skapade en bredd i diskussionen. Alternativet skulle ha varit att göra kortare och fler 

intervjuer, men det fann jag inte intressant då nästan alla de frågor jag nu ställde fick jag 

användning av. Att jobba med en abduktivt ansats tycker jag även fungerade bra då man i ett 

ordnat kaos kunde hitta sin teori, koppla den till empirin och skapa en analys.  

 

Jag kunde ha gjort den sekundära datainsamlingen innan intervjuerna för att konstruerat bättre 

intervjufrågor, men samtidigt ville jag inte vinkla frågorna och leta efter ”rätt” svar hos 

intervjupersonerna.  

 

Eftersom du hela tiden tar med dig gamla erfarenheter till nya möten undrar jag om jag själv 

påverkat mina intervjupersoner. Jag menar att det finns självklart en möjlighet att jag gjort 

detta, men samtidigt hade nog det varit omöjligt för någon att inte göra. Det handlar om att 

betona orden exakt likadant och ha exakt samma uttryck för att inte påverka och detta skulle 

inte vara möjligt. För att detta inte skulle ha blivit ett problem borde jag kanske ha gjort 

intervjuerna per mejl eller telefon men jag anser att kvalitén blir bättre vid ett möte då du kan 

läsa av just uttryck och betoningar. 
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4 Resultat/Empirin: 

I detta kapitel presenterar jag det material jag kommit fram till via mina undersökningar. Det 

blir både en redovisning av mina intervjuer samt min analys av sekundärdata. Detta kapitel 

innehåller inte några generella slutsatser utan är bara en beskrivning av utfallet. 

4.1 Intervjustudie 

Jag har, som tidigare nämnt, utfört tre stycken individuella kvalitativa intervjuer. Jag kommer 

att presentera deras svar under olika rubriker och då att ta upp de ämnen som innefattas i mitt 

syfte. Jag har således valt bort någon fråga på grund av att jag inte tyckte att de var tillräckligt 

relevanta för min forskning. Jag har intervjuat tre regionchefer vid namn Thobias Engström 

från Skåne, Anna Holm från Jönköpings län och Maria Faltin från Kalmars län. Jag kommer 

fortsättnings att märka ut dem med SKÅNE, JÖNKÖPING och KALMAR. Jag kommer 

också att konsekvent presentera svaren i samma ordning varje gång för att göra det mer 

lättläst. Jag har valt att skriva ut intervjuerna i en sammanhängande text för att skapa mer liv i 

texten. Fullständiga intervjusvar hittar du i Bilaga 2,3 & 4, och intervjuguiden i Bilaga 1. 

4.1.1 Regionpresentation 
Jag bad samtliga intervjupersoner att kort redogöra för sin region! 

 

SKÅNE 

Den 15 April begav jag mig till Malmö för att träffa regionchefen för Skåne, Thobias 

Engström. Jag åkte till UF:s kontor och träffade honom där. Thobias var en mycket trevlig 

kille och intervjun rullade på bra.  

 

Thobias som är Skånes regionchef berättar deras kontor startades 1986. Idag är de fyra 

anställda, varav alla har olika inriktningar som IT, ekonomiansvarig, informatör och 

projektansvarig. Enligt Skåne regionens hemsida kan jag också se att denna region jobbar 

endast med elever på gymnasienivå. Thobias berättar vidare om ett turboprojekt de jobbar 

med nu som innebär att man under tre år ska fördubbla verksamheten, och att de hela tiden 

jobbar för utveckling, men att det handlar lika mycket om kvalité som kvantitet. Thobias 

tycker att Skåne regionens utveckling har gått uppåt hela tiden, förutom en dipp 99/00 då man 

på många skolor tog bort det obligatoriska momentet att driva UF-företag. 
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JÖNKÖPING 

Jag åkte till Jönköping den 17 April och träffade då Jönköpings län regionchef Anna Holm. 

Vi träffades på kontoret och det var, som med Thobias, första gången vi sågs. Vi satte oss i ett 

lite mindre konferensrum och startade intervjun. Det var inte svårt att prata med Anna och 

hon hade många bra synpunkter.  

 

Anna berättar att Jönköpings län kontor startade 1985 och att det från början bara var en 

person som jobbade då. Idag är de två stycken, en skolinformatör och en regionchef. 

Jönköpings region jobbar nu väldigt mycket mot yrkesförberedande program, och ökar hela 

tiden i antal elever. I år hade man 797 elever men det viktigaste för Anna är att kvalitén följer 

med. Statistiken för Jönköpings region har också alltid pekat uppåt, förutom under ett år, då 

anledningen till minskat antal elever berodde på lärare som slutat att vara handledare. Denna 

region jobbar också endast med gymnasiet, vilket framgår på deras hemsida. Anna tror att 

framtiden för UF kommer bero på hur den nya skolreformen kommer att se ut, och om 

projektutbildningar kommer att försvinna. Anna tillägger också att hon tycker att det finns 

många bra aspekter med UF, och att det inte alltid räcker med att vara en teoretiker i 

arbetslivet.  

 

KALMAR 

Den 21 April träffade jag regionchefen för Kalmar län, Maria Faltin. Maria som också är min 

chef. Intervjun med henne gick något fortare än de andra och mina tankar om anledningen till 

det tar jag upp längre fram i min diskussion.  

 

Maria på Kalmar läns region berättade att kontor startade 1994 och att idag är de i snitt cirka 

3,5 anställda. Det finns en skolinformatör, en projektledare, regionchef och en 

administratör/informatör. Maria berättar även att Kalmar läns region även jobbar med elever 

på grundskolenivå. På Kalmars hemsida kan man läsa att de tycker att ”ta-sig-församheten” 

och kreativitet är nyckeln till framgång och tillväxt.  
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4.1.2 Extern kommunikation 
På frågorna som löd ”Hur ser den externa kommunikationen ut idag? Jobbar ni medvetet med 

er externa kommunikation?” blev utfallet så här: 
 

SKÅNE:  

Thobias berättade att de jobbade mycket med målgrupper och att dessa är rådgivare, lärare, 

samarbetspartners och elever. Han sa att de kommunicerar jättemycket via webben och UF- 

online. Idag har de slutat skicka ut e-mail med all information och istället skickas det bara ut 

upplysningar om var de kan hitta den. Detta beror delvis på att de vill locka dem till 

hemsidan, för där kan de läsa om mycket mer. 

 

De går även väldigt mycket via våra lärare, och försöker bygga en grund. Varje år erbjuder vi 

lärarfortbildningar och sen har vi en grundutbildning. Ska vi öka så krävs det ju lärare och 

därför är det bra med flera olika tillfällen där de kan komma. Vi har även ett lärarforum där 

lärarna kan hjälpa till att diskutera och komma fram till saker som kanske måste förändras och 

som vi kan ta med upp till nationella möten och liknande. Vem som helst kan ju anmäla sig 

och det kostar inget och vi försöker att turnera runt i regionerna så vi når ut till alla, säger 

Thobias. 

 

När det gäller den externa kommunikationen mellan Skåne regionen och samarbetsparters 

berättar Thobias att de försöker åka ut till dem i den mån av tid som finns, och att han 

försöker åtminstone ringa ett telefonsamtal om året. Han säger att det är väldigt viktigt att 

även se till deras behov, och vad dem vill få ut av samarbetet. Han tycker inte att det finns en 

klar mall som gäller för alla. De jobbar mycket med mun mot mun metoden, även UF-nytt går 

ut till målgrupperna där det senaste informationen om organisationen står med. Med rådgivare 

gör de likadant.  

 

När det gäller den medvetna kommunikationen berättar Thobias att de har ett bra samarbete 

med Sydsvenska dagbladet. De hjälper dem med annonsering kring stora evenemang och 

liknande. Att kommunicera mycket genom att försöka få tidningarna att skriva om UF är 

också ett medvetet val. Ett val som inte kostar pengar och det blir ju på så vis gratis 

marknadsföring. De försöker även att få elever och lärare att kontakta tidningarna under olika 

tidpunkter under året för att få med artiklar i tidningarna i regionen. Thobias tycker att det är 

viktigt att mata pressen med information hela tiden. I slutet av året skickar de exempelvis ut 
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ett USB-minne till dem så pressen kan plocka den informationen de vill ha. Detta gäller vissa 

större evenemang också, och är ett bra sätt för dem att få med det de vill ha med i tidningen. 

En ytterligare sak är att de bjuder in politiker och många från näringslivet till mässorna för att 

uppmärksamma UF. 

 

JÖNKÖPING: 

Anna berättar att de har det uppdelat så att det är hon som har partnerkontakten och mot 

skolledare och rektorer och att skolinformatören jobbar med lärarna och eleverna.  

Vi har en väldigt stark internkommunikation med vad som händer på alla håll. Extern 

kommunikation är egentligen all marknadsföring som händer inom verksamheten i vår region, 

anser Anna. Dels jobbar Jönköping med att åka ut till våra samarbetspartners, men det är en 

bit där de skulle vilja göra mer saker än vad de gör idag. De skickar också ut nyhetsbrev till 

samarbetspartners. Det finns mycket de kan utveckla men det är många saker som spelar in, 

exempelvis vem kontakten är. Att få partners att vara mer aktiva genom exempelvis 

delaktighet i juryarbete på mässan och liknande, tror Anna är väldigt viktigt. 

 

Anna anser att de medvetet jobbar mycket med de olika målgrupperna. De ofta använder sig 

ofta av samma grund, men när de är hos elever så försöker de framhålla partners och tvärtom. 

Det gäller att ge och ta, och det som är vikigt är att göra så att parterna inte bara känner att 

deras namn syns utan att de får ut mer. 

 

KALMAR 

Maria berättar att de jobbar väldigt mycket med att vara ute och prata. Boka upp möten och 

föreläsningar, och de är med på alla möjliga sammanhang för att synas. När de jobbar med 

nya samarbetsparters bjuder de gärna in dem till sina evenemang, exempelvis våga vara egen 

mässan, så att de verkligen kan ta del av verksamheten och den nytta som görs. Personliga 

möten där de följer upp samarbetet jobbar de också med. 

 

Maria säger att de alltid bjuder in de sponsorer de har till mässan för att de ska ta del av 

verksamheten, och att de försöker träffa de som vill minst en gång om året. De skickar även ut 

nyhetsbrev två gånger om året, för det är den uppfattningen Maria har fått att intressenterna 

vill ha det så. Hon skulle gärna öka antalet till tre nyhetsbrev, men de måste ju samtidigt ha 

något intressant att förmedla, menar hon. De förmedlar även mycket via mail eftersom det är 
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billigt och då når de ut till alla. Mot eleverna och lärare jobbar de med UF-online. Maria 

skulle dock vilja göra sidan ännu mer proffsig.  

  

Maria tycker att kommunikationen oftast rullar på mest av vana, men att det såklart finns en 

del saker de borde förändra. Mycket är även omedvetet medvetet, så det är svårt att säga. 

Jobbet mot eleverna utgår ifrån att nå ut till många olika program. Kalmar har vuxit mycket 

på de praktiska programmen och det är viktigt anser hon. 

4.1.3 Ledarskap och genusperspektiv 

Eftersom jag valt att intervjua personer i ledande positioner ställde jag frågorna:  

Vad tycker du det finns för för- och nackdelar med att vara manlig respektive kvinnlig ledare i 

en organisation? Vilka egenskaper tycker du att en bra kommunikatör sa inneha? 

 
SKÅNE 
Thobias svarade att han faktiskt reagerat väldigt lite över detta. Det är väldigt mycket tjejer 

som jobbar inom UF, även många är regionchefer och så är det ju inte inom de flesta andra 

branscher. Han kan inte se någon nackdel med att vara kille, men tycker att det ultimata hade 

ju varit om fördelningen varit 50-50. Killar och tjejer har olika egenskaper som kompletterar 

varandra och Thobias anser att killar kan vara lite mer handlingskraftiga. Tjejer vill ofta tänka 

igenom saken innan de sätter igång för att slippa göra om det. Thobias tycker även att tjejer är 

bra på att planera och det är en fördel i denna branschen. 

 

Thobias tycker att de bästa egenskaperna är att brinna för det man gör. Det ska synas när de 

pratar om UF att de tycker att det är kul, för annars märker omgivning det. UF jobbar inte som 

ett företag där kunden alltid har rätt och därför måste deras engagemang vara så stort så att 

deras samarbetspartners känner att det är det som lockar dem till satsa på UF, säger han. 

 

JÖNKÖPING 

Anna menar på att alla regioner ser olika ut, både kvinnligt och manligt och hur man jobbar. 

När det gäller regionchefsyrket så finns det inget i själva jobbet som kräver att det är en 

kvinna eller man, anser hon. Hon tror att det kan vara lättare för kvinnor att jobba mot lärare 

och att män kanske hellre jobbar med samarbetspartners, och att det helt enkelt beror på 

arbetsuppgifterna. Fördelen för kvinnor, tror Anna, är att de är duktiga på att göra många 

saker samtidigt och tänker på mycket runt omkring. Män kanske är mer strukturerade och vill 

hålla sig inom ramarna, vilket också kan vara bra, tycker hon. 
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Anna tycker att vare sig man är kvinna eller man i detta yrke är det viktigt att vara ödmjuk, 

men ändå kunna köra på. Det är en svår balansgång. Det handlar även om att ha rätt 

kompetens oavsett kön.  Sedan är det nog bra att blanda, just på grund av att vi tänker olika, 

säger Anna. 

 

Bra egenskaper hos en kommunikatör är att vara tydlig, ha förståelse och vara lyssnande. 

Anna tycker att det är jätteviktigt att gillar det man gör och att ha en positiv attityd, och alltid 

ett leende på läpparna när de ringer upp någon. Det är sådana tydliga saker som ändå kan vara 

avgörande vid en kommunikation. En god kommunikation innebär också att ha känslan att 

vilja lära sig. Det är viktigt att se det som en möjlighet och inte bestämma sig i förväg, säger 

Anna. 

 

KALMAR 

Maria tror att många tycker att jobba med en ungdomsorganisation har lägre status än att vara 

chef på ett annat kontor. Hon tycker dock att det är mer åldern som spelar in än om man är 

man eller kvinna i den här rollen. Hon tänker inte att hon har några speciella fördelar för att 

hon är kvinna, men tror att fördelen för männen kanske är att de ofta möter manliga ledare i 

sina samarbeten, och att det på något vis blir lättare för dem.    

 

Bra egenskaper för en kommunikatör är att vara livfull, rakryggad, och framförallt vara 

flexibel. Även ha ett strategiskt tänkande och ett ”go” i sig, tycker Maria är viktigt. 

 

4.1.4 Public relations 
Jag ställde frågan om: Varför företagen är villiga att vara samarbetspartners till UF? 

 

SKÅNE  

Thobias tror att de som väljer att vara samarbetsparten är de som förstått vad UF verkligen är. 

De förstår att vi inte är en förening där pengarna bara blir sponsring. Skåne regionen väljer att 

komma bort från det begreppet och vill att de ska se det som egen marknadsföring. UF sprider 

deras budskap också och det är viktigt att de ska se sambandet, tycker han. Med ett gott 

intryck från samarbetsparters till elever så blir chansen stor att man återvänder till dessa 

företag. Det gäller att skräddarsy ett samarbete för varje partner för att få det bästa utbytet, 
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anser han. I Skåne regionen anser man att det har varit lugnt trots kristider. När samarbeten 

avslutats har det berott på bland annat nya ägare som valt att lägga sina pengar på något annat.   

 

JÖNKÖPING 

Det Anna tror ger bäst resultat är att ha en styrelse där de kan sprida ordet vidare. Att nätverka 

på det sättet är alltid mycket lättare, för att ringa och fråga är det inte jättemånga som hakar 

på. Hon tycker att det ibland kan vara svårt att fånga en del, och ibland funderar de på om 

tiden de lägger på vissa verkligen lönar sig. Hon anser att det är viktigt att ta med sig 

samarbeten som inte är så stora, för ”många bäckar små blir till en stor å”. De har råd att 

tacka nej till mindre erbjudande i en sådan här organisation, och lägga till ett namn på mail- 

listan gör inte mig något, menar hon. De får se det som kontakter också, även om de 

ekonomiskt inte ger så mycket. Orsaker till avhopp från samarbetspartners tror Anna kan bero 

på att en del väljer att sponsra många olika ändamål. Dels tror hon att en del tycker de syns 

bättre på ett plakat på en fotbollsarena istället för hos oss.  

 

KALMAR 

Maria tror inte de går med som samarbetsparter till UF för att få ett jättestort reklamvärde i 

utbyte. Bankerna ser till exempel till att det är deras målgrupp man vänder sig till, och söker 

därför gärna goodwill för att värva nya kunder. Att jobba mycket mer med att 

samarbetsparters ska få ett större mervärde och att UF kanske syns på deras egen hemsida tror 

hon kan vara viktigt. Många ser även samhällsnyttan och att de kanske kommer att kunna 

anställa personer som drivit UF senare i framtiden. Man tycker det är viktigt med ungdomar 

som tar ansvar tror hon. Anledningar till avslutade samarbeten har varit på grund av dåliga 

tider och även att en del väljer att byta samarbetspater efter några år.  

 

4.1.5 Strategi och Retorik 
Angående frågor kring dessa ämnen frågade jag: Vilka tips har du när det gäller att 

kommunicera med samarbetspartners för att de ska lyssna och bli intresserade? 

och Vad tycker du gränsen går för vilka medel som är tillåtna i sponsorskaffning och vilka 

strategiska verktyg får man använda sig av? 

 

SKÅNE 

Jag tror regionerna i stort sätt jobba ganska lika, säger Thobias. Det är viktigt att jobba utifrån 

det kontaktnät man har, och gå runt att tigga är inte min grej. Jag har nog inget superbra tips 
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på hur man ska göra, för hade vi haft det så hade det inte funnits några problem alls. Det är 

svårt att få kontakt, och få dem på kroken. De får göra så gott de kan. Viktigt är att hela tiden 

försöka tänka på vad detta ger UF. Han tror även det är viktigt att få de delaktiga och att de 

känner att det gör något bra. 

 

Thobias tycker inte det är okej att gå runt med tiggarbössan, men tycker att de kan vara så 

fräcka att de kan ställa frågan rätt ut. Att fråga om de ser någon vinning att vara med, och gör 

de inte det vill jag inte heller ha med dem. För då blir de enbart passiva. Ett nej är ett nej, och 

där tycker Thobias att gränsen går. 

 

JÖNKÖPING 

Anna tycker det är viktigt att visa ett intresse för deras företag. Att visa att UF vill veta vad 

företaget gör innan de berättar om sig själv. Får jag höra vad företaget har att berätta kan jag 

ju under tiden kanske få nya idéer om hur jag ska rikta min presentation, menar hon.  

 

Gäller det kommunikation med nya samarbeten så tycker Anna det är viktigt att vara lyhörd 

och lyssna av, och sen komma med idéer och förslag. Hon tror att det kan vara viktigt att inte 

hela tiden vara steget före, utan det gäller att lyssna in den de pratar med.  

Man ska vara jätteödmjuka. De får inte ha något negativt med sig och de måste vara säljande. 

Vara tydlig i vad de sysslar med, och trycka på att det är framtiden de pratar om. Det beror 

också lite på vem de träffar, vissa är positiva och vissa är negativa, säger hon. 

 

KALMAR 

Jag kör bara på! säger Maria. Ibland när hon går ut från ett möte är hon helt genomsvettig för 

att hon lagt ner all sin energi i det, och verkligen visat sin glöd och gett järnet, säger hon. 

Maria säger själv att hon gärna vill vara så cool som möjligt, men att hon nog blir ganska 

klämkäck ändå. Hennes tips är att gå in rakryggad och att inte om ursäkt för det man gör. Att 

vågar öppna upp och göra bort sig, är inte hela världen. Maria fungerar bäst då hon kan utgå 

från en presentation och sen improvisera resten. Detta eftersom hon känner att det kommer 

nya tankar hela tiden och då kan hon slänga in dem. 

 

Man ska inte tigga och inte köra på en urringad tröja, skojar Maria. Det får heller inte vara för 

påstridigt, fast inte mesigt heller. Det ska vara professionellt. Hon säger att hon alltid ställer 

frågan rakt ut och kör med väldigt raka kort, och det tycker hon är det bästa sättet. Sedan är 
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det alltid beroende på personen hon möter vilken taktik hon ska ha, och hon tycker det är 

bättre att träffas i stället för att ta samarbetsfrågor över telefon. 

4.1.6 Mediebevakning 
Hur fungerar mediebevakningen är en fråga som innefattas av mitt syfte till denna studie och 

jag ställde dessa frågor till mina intervjupersoner:  

Vad tycker du om den mediebevakning ni har idag? 

Tror du att det påverkar samarbetspartners mycket när UF nämns i pressen? 

Vilken form av media tror du påverkar människor mest och varför?   

 

SKÅNE 

Den är bra! tycker Thobias. Förbundet gör en sammanställning varje år där Skåne alltid ligger 

i topp, vilket är ett kvitto på att det har gått bra. Det är viktigt att även elever och lärare tar 

kontakt med pressen så att det inte bara är de själva som gör det, menar Thobias. I perioder då 

det är lugnare med evenemangen så försöker de kanske få in någon positiv debattartikel och 

så vidare. Det är även viktigt att varje kommun ser värdet av att skolorna är med i detta och 

att de också framhäver UF. Att se elever som kanske inte tycker att skolan är rolig i vanliga 

fall, men som lyckas jättebra när de får chansen att prova på att driva ett UF-företag ökar 

deras ambitioner jättemycket, tycker Thobias är jättekul. Han menar på att det är dessa 

eleverna man vill lyfta ännu mer!  

   Thobias känner att när de ska kommunicera med ungdomar så ska de använda sig av 

webben. De flesta ungdomar läser inte papperstidningen längre utan surfar hellre in på 

internet, menar han. Han tror det är bra att använda sig av forum där de vet att ungdomarna 

befinner sig så, som Facebook och Lunarstorm. Inför mässan skapade de exempelvis en 

Facebook- grupp där de fick 800 medlemmar och det visar ju tydligt på att det är ett bra forum 

för att nå ut till dem. Även rådgivare, lärare och styrelsemedlemmar finns med i detta forum, 

och det är jättekul. UF skulle nog behöva lära sig mer om hur ungdomar letar efter 

information för idag syns UF väldigt dåligt på webben och de vet inte längre hur de ska göra, 

säger Thobias. 

 

JÖNKÖPING 

Anna berättar att de är samarbetsparters med en tidning som finns i regionen, och att det är 

jättebra. Med det gäller att vara tydlig i det man vill få fram och att det är unikt. Det gäller att 

få upp en bra relation med dem och hitta bra kontakter.  
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Anna tycker att bevakningen spelar in lite på vart i regionen man befinner sig. Vissa 

kommuner vill ju inte gå in i andra kommuner vilket kan vara svårt, menar hon. De skickar ut 

pressreleaser och nappar det inte så ringer de ibland upp lokaltidningarna och pushar för en 

nyhet i just deras region. De är medvetna om att hela tiden mata på med information, och 

Anna förklarar att det är viktigt att få lärare och elever att också vända sig till pressen, för 

detta påverkar jättemycket.   

 

De måste hela tiden se till vilka resurser de har och kan inte jämföra sig med andra regioner 

för alla är de olika stora och ser olika ut, anser Anna. Statistiken de får från förbundet är bra 

för att se deras egen utveckling, men som sagt går det inte att jämföra sig med andra. 

 

Anna tror inte att mediebevakningen påverkar samarbetsparters särskilt mycket, utan är de 

med så är de. Hon tror dock ibland att UF:s namn drar ner dem lite. Många känner inte igen 

namnet, men alla vet vad konceptet är och de känner igen det när det står i tidningen. I 

artiklarna står det inte ofta om organisationen i sig. De skulle nog behöva vara tydligare där, 

för det förlorar de nog lite på, tror Anna. 

 

Anna tror att nätet påverkar mest och att tv-reklam har fallit bort lite för att det finns så många 

kanaler idag. Det måste verkligen vara slående för att det ska bli bra och det känns som om 

det kostar mer än vad det smakar. 

 

KALMAR 

Maria berättar att Kalmar läns region jobbar mycket med pressmeddelanden, men att det 

också är viktigt att jobba upp kontakter i branschen. Hon säger också att de försökt jobba upp 

ett allmänt gott ryckte om UF som organisation.  

 

Det gäller hela tiden att mata pressen med information och hålla dem uppdaterade, anser 

Maria. Sen skulle de kanske kunna köra någon fortbildning om pressarbete med lärarna. För 

det är viktigt att det inte alltid är UF som är avsändaren, utan att lärare och elever själva tar 

upp kontakten. Att de har ett bra pressunderlag som de kan plocka av är också bra, tycker 

Maria.  
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Maria är jättenöjd med den mediebevakning som de har, och de ligger alltid i toppen enligt 

mätningen de får från förbundet. Detta tycker Maria är roligt, men säger även att de alltid kan 

bli bättre! 

 

Kalmar läns region har kört mycket på radion det senaste, och de tycker att det är relativt 

billigt, och att det verkar fungera bra. Med resurserna de har tycker Maria att radio och 

tidning funkar bäst, men hon skulle gärna vilja köra lokal- tv och debattinlägg och sådant 

också. Om tiden hade funnits. De vill satsa på det som når ut till flest och billigast, säger hon. 

 

4.2 Sekundär dataanalys 

Jag har valt ut två år med fyra års mellanrum och utfört en egen sökning utifrån min 

forskning. Observera att dessa artiklar är hämtade från Kalmar läns region och att denna 

undersökning enbart gäller UF i Kalmar län. Jag har valt ut artiklar utifrån två perspektiv och 

den första variabeln är artiklar skrivna om ekonomi och samarbetspartners. Under denna 

rubrik ingår artiklar skrivna om bidrag, stipendier, och tillfällen där samarbetsparter nämns i 

texten.  Den andra variabeln är Organisationsfakta och egen avsändare. Här ingår alla artiklar 

där det finns med en presentation av UF som organisationen samt artiklar som är 

kommenterade av någon anställd eller att avsändaren är organisationen själv. Det finns även 

en variabel som visar på de övriga artiklarna som handlar om bland annat UF- elever, UF- 

företag och övrigt.  

 

Utfallet av artiklar skrivna om UF i Kalmar regionen 2004 år hittar du i Diagram 2 på nästa 

sida. 
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Enligt den externa sammanställningen hade UF i Kalmar län år 2004 sammanlagt 96 artiklar 

skriva i regionens tidningar.  Tittar vi sedan på 2008 år undersökning är det totalt 177st 

artiklar under året där fördelningen ser ut som i Diagram 3. 

           

För att visa på en tydlig förändring har jag även sammanställt ett gemensamt diagram där man 

kan se skillnaden på hur många artiklar som skrivits under de respektive året och vilken 

fördelningen var. Detta ser ni i Diagram 4 nedan. 

 

År 2008

11%
6%

83%

Ekonomi,
samarbetspartners

Organisationsfakta, egen
avsändare

UF-elever & Övrigt

År 2004

27%

6%67%
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Diagram 3: Fördelning av artiklar år 2008 i Kalmar län 

Diagram 2: Fördelning av artiklar år 2004 i Kalmar län 
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Det syns tydligt att antalet artiklar har ökat sedan 2004 till 2008 och att takten av artiklar ur de 

två första staplarna som innefattar mina forskningsvariabler har hållit sig i samma relation 

bägge åren. Det som dock sticker ut är att artiklarna om ekonomi och samarbetsparters är 

betydlig fler 2004 i relation till de totalts skrivna artiklar om man jämför med 2008. 

Diagram 3: sammanställning över år 2004 och 2008 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer jag att under mina huvudrubriker presentera, på ett sammanfattande 

vis, den insamlade empirin i relation till teorin. 

5.1. Extern kommunikation 

När jag ställde frågan ”Hur ser den externa kommunikationen ut idag? Jobbar ni medvetet 

med er externa kommunikation?” blev utfallet av svaren ganska lika från de tre 

intervjurespondenterna. Regionerna jobbar mycket med personliga möten när det gäller deras 

målgrupp samarbetspartners. UF försöker även att tillfredsställa denna intressents behov. Det 

är även viktigt att få samarbetsparterna att känna sig engagerade. Utifrån Erikssons (2005) syn 

så innebär det en fördel att jobba med anseendet av företaget och även kraven som 

intressenterna ställer. Samarbetsparters blir en intressent eftersom de blir ännu en källa ut från 

UF och detta kan skapa ett ökat värde i omvärldens ögon. 

 

Alla regionerna förklarar också att de jobbar väldigt mycket via sin interna hemsida UF-

online. Detta gör de mot sina största målgrupper elever och lärare. Det som här kunde skapa 

problem är att många upplever hemsidan som svår, uttrycker sig regioncheferna Thobias, 

Anna och Maria. Eriksson (2005) skriver att kommunikationen sker på mottagarens villkor 

och detta innebär i UF:s fall att eleverna inte når den information de behöver och därför 

skapas ett brus i kommunikationen. 

 

5.2 Synen på ledarrollen och genus 
”Vilka egenskaper tycker du att en bra kommunikatör ska inneha?” frågade jag 

intervjupersonerna. Svaren jag fick av dem var att en bra kommunikatör ska vara: tydlig, 

förstående, lyssnande, ha ett brinnande engagemang, positiv, livfull, rakryggad och flexibel. 

Egenskaper som kan urskiljas från Eriksson (2005) är att det krävs ett tålamod för att bygga 

upp en bra bild för den du kommunicerar med och att det är viktigt att ligga steget före sina 

konkurrenter. Thompson (2006) kommenterar även att det inte räcker med att vara effektiv 

utan att det även krävs känslighet i sin kommunikation. 

 

Mossboda et al (2007) hävdar i sin bok att ett tydligt ledarskap innebär att personen ska vara 

lyhörd och ha en tydlighet i både tanke, känsla och objektivitet. Ytterligare en viktig punkt är 
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att man ska ha ett genuint intresse för det man gör eftersom detta underlättar relationen med 

din omvärld. Här finns det en klar koppling till exempelvis Annas diskussion om att hon 

tycker att det är viktigt att lyssna in det företag du är i kontakt med för ett eventuellt 

samarbete. Huvudsaken är att du tar dig tid till mötet och inte är stressad. Att du faktiskt visar 

att du intresserad av deras verksamhet är också viktigt, sa Anna.   

 

Om det ”finns några för- och nackdelar med att vara kvinnlig eller manlig chef blev” det inga 

självklara svar på. De ansåg dock bland annat att det oftast är bäst med en blandning eftersom 

könen ofta bär på olika egenskaper. ”Män kan vara mer handlingskraftiga…”säger Thobias, 

och Anna antyder att en god egenskap hos kvinnor är att de klarar att hålla många bollar i 

luften samtidigt. Maria tror inte att kön spelar så stor roll utan att åldern faktiskt är en större 

skiljefaktor.  

 

Regioncheferna verkar inte känna att de har direkta för- eller nackdelar som vare sig kvinna 

eller man, men som Andersson (2005) skriver så är könsidentiteten anpassad och godkänd av 

samhället. Detta kan tydas genom att intervjupersonerna medvetet säger att män och kvinnor 

har olika egenskaper och att de automatiskt drar en gräns mellan dem. Orättvisor pekas ut i 

form av kön och samhällsgrupper istället för generella ekonomiska klasser skriver författaren, 

men detta verkar inte vara en reflektion som intervjupersonerna vill ta upp. Både Maria och 

Anna tar upp synpunkter angående att kvinnor på något sätt lättare förknippas med yrken 

inriktade mot exempelvis skolan, men det verkar samtidigt inte finnas en självklar förklaring 

till varför det är så. Andersson (2005) tillägger dock att det finns en syn på att omsorgsarbeten 

tillhör det kvinnliga könet och män har högre status på sina VD-poster. 

5.3 Public relations 
Intervjupersonerna hade olika förklaringar på ”Varför företagen är villiga att vara 

samarbetspartners till UF?” 

 

Thobias tror att de samarbetsparters som är delaktiga är de som verkligen förstår vad UF 

innebär. Han försöker komma bort från ordet sponsring och vill hellre att samarbetet ska 

innebära en relation där alla får ut något. UF i form av pengar till verksamheten och för 

företagen i form av marknadsföring. Han menar på att det är viktigt att skräddarsy varje 

relation för sig och därför är egentligen Thobias helt överens med Grunig (2005) tankar om att 

relationer, eller samarbeten som det uttrycks i denna uppsats, bygger på en symmetri. Detta 
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innebär att de vill hitta en balansgång där alla parterna i relationen blir nöjda och det är precis 

det Thobias menar.  Symmetrin ska resultera i en långtidsfungerande relation skriver 

författaren och det är precis vad UF vill ha eftersom organisationens verksamhet bygger på 

relationer med samarbetsparters. 

 

Anna tycker att det bästa, för att få relationer i samarbeten att fungera, är att jobba med 

nätverksbildande via exempelvis styrelser och på så vis sprida ordet via många personer. Hon 

anser också att det är viktigt att de tar med små samarbetsparters eftersom de är en ideell 

organisation och att hon inte tycker att de har råd att tack nej till samarbeten som resulterar i 

pengar till verksamheten. Att relationer och samarbeten kan bygga på opinionsbildare för att 

växa sig starkt skriver Larsson (2008) är en historisk syn på begreppet public relations och det 

är anledningen till att begreppet är så stort i västvärlden. Anna menar på att man ska utnyttja 

sitt nätverk av personer och på så sätt sprida ordet. Eriksson (2005) skriver även att människor 

tar till sig saker på olika sätt. Vissa är lyssnare, en del visuella och en del kännare, och detta 

kan vara delar som påverkar människan i deras relationer. Maria berättar under sin intervju att 

de även satsar på att skapa en god generell bild av UF för omvärlden och detta skulle kunna 

bidrar till igenkänning. Detta menar Larsson (2008) är bra då han skriver om 

metodförändringar och att företag idag uppmanas att satsa på relationen att förstå samarbeten 

och omvärlden.    

 

Maria tror inte att företag går med som samarbetsparter i UF för marknadsföringsvärdet, utan 

det beror på att UF täcker deras målgrupper. De kan även skapa sig goodwill som skulle 

innebära att eleverna söker sig till samarbetsföretaget i framtiden. Även att många ser 

samhällsnyttan är en anledning till samarbete tror hon. Enligt Larsson (2008) skulle kritiken 

mot public relations begreppet tala precis emot detta. Han skriver nämligen att begreppet 

kritiserats för att inrikta sig på de säljande synpunkterna istället för att förbättra samhället.  

 

Enligt Grunig (2005) är syftet med begreppet public relations att hjälpa organisationer att 

skapa relationer och att det bygger på ett kommunikativt ledarskap. Intervjurespondenterna 

har sammanfattningsvis olika syn på varför de tror samarbetsparters jobba tillsammans med 

UF men de tror ändå delvis att det kan bero på att de jobbar mot samma målgrupp och därför 

ser en kopplingen för samarbete. Larsson (2008) skriver att Habermas tankar om public 

relations var att det var ett verktyg för att dölja sina affärsmässiga avsikter genom att påstå sig 
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vara en intressent. Även intervjupersonerna hävdar att det kan finnas bakomliggande 

anledningar till att alla parterna går in i samarbeten, men att anledningarna kan variera.   

 

5.4 Strategisk och retorik 
Thobias tror att regionerna jobbar relativt likadant i deras sätt att kommunicera med 

samarbetspartners, och att mycket bygger på att de arbetar med det befintliga kontaktnät de 

har. Han, liksom Anna och Maria, säger att de inte har några direkta strategiska tips att dela 

med sig, för att nå en lyckad kommunikation. Hade de haft det hade det inte funnits några 

utvecklingsmöjligheter. Heide (2005) menar att många organisationer och företag ofta har 

sina strategier nedskrivna, men det hävdar ingen av intervjupersonerna att de har. Det de dock 

har är visioner om hur de vill utveckla organisationen. Thobias menar att det är viktigt att göra 

så att samarbetsparterna känner sig delaktiga. Att interagera sina medarbetare och jobba för 

ett gemensamt mål är även en synpunkt som Heide (2005) delar. Anna tillägger dessutom att 

det är viktigt att också intressera sig för samarbetspartnerns organisation eller företag för att 

strategiskt skapa en bra relation. Denna relation skapar då en medarbetskänsla där alla strävar 

för samma gemensamma mål.  

 

Intervjupersonerna tar även upp synpunkter om att det kan vara svårt att få tag på sina 

samarbetsparter ibland och Eriksson (2005) menar att det gäller att vara skickligare än sina 

konkurrenter när det gäller att fånga sina målgrupper. Den strategiska kommunikationen inom 

UF innebär att de via samarbeten decentraliserar ansvar genom att använda sig av 

samarbetspartners som går in och finansiellt driver verksamheten. 

 

Ingen av intervjupersonerna tycker att det är okej att tigga när det kommer till frågan om vilka 

medel som är tillåtna i sponsorskaffning, och vilka strategiska verktyg de använda sig av. De 

tycker allihop att det är okej att ställa frågan om samarbete rakt ut, men att det samtidigt är 

viktigt att vara lyhörd och känna efter den eventuella samarbetspartnerns situation. Det går 

inte att vara negativt inställd utan du måste vara säljande samtidigt som du är ödmjuk menar 

Anna i Jönköping. Slutsatsen för detta innebär att regioncheferna vill tala till 

samarbetsparternas känsla för ethos (trovärdighet) och logos (logiskt tänkande), men att 

pathos (medlidande) känslan inte känns okej att spela för hårt på.   
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Eriksson (2005) beskriver att det finns många olika val som spelar in på strategin och att 

dessa är avsändaren, innehållet, kanalen och målgruppen. Dessa punkter instämmer Thobias, 

Anna och Maria i när de allihop uttrycker att deras strategi i samtalet beror på vem det är de 

ska prata med. Det är innehåll som bygger resultatet och meddelandet går att producera på 

olika vis. Kanalen regionerna oftast använder sig av är ”mun mot mun metoden” som Thobias 

uttrycker. Maria menar på att det är viktigt att inte låsa sig till presentationer, då tankar hela 

tiden dyker upp vid olika möten och då måste du kunna vara flexibel. Dessa synpunkter hittas 

även i Thompson (2003) där författaren menar att om du ska jobba strategiskt så är det viktigt 

att kunna se på organisationen utifrån för att se vilka medel som fungerar bäst. 

 

Huvudsaken för regioncheferna är att övertyga företag och liknande om samarbete och detta 

förhållningssätt överrensstämmer med Cassirer (1998) då han skriver att ”retorik är konsten 

att övertyga i avsikt att åstadkomma något”. Retoriken är ett verktyg som blir en strategi och 

syftet är att kunna påverka en annan människa med ett budskap. Regioncheferna talar allihop 

om hur viktigt det är att tala med sina samarbetspartners på rätt nivå. Detta gäller även för de 

andra målgrupperna som elever, lärare och rådgivare. Detta påvisar alltså att de använder sig 

av retorik för övertalning, men de kanske inte är medvetna om det. Skulle de sammanfatta 

UF:s kommunikation med samarbetarna utifrån den klassiska kommunikationstrappan, skulle 

den utformas på olika vis beroende på vilken metod man använder sig av samt vem de pratar 

till.   

5.5 Mediebevakning och sekundärdata 
Både Thobias och Maria uttrycker starkt att de är nöjda och stolta över sin mediebevakning 

men att det alltid finns utrymme för att bli bättre. Detta är ett tecken på att de instämmer i 

Hallin och Hallströms (2000) tankar om att vi lever i ett ständigt informationsflöde och att 

mediebevakning ständigt är pågående. 

  

Regionerna använder sig av olika medier för att få ut sitt budskap och enligt Eriksson (2005) 

är den inriktade massmedierelationen en del av den formella externa kommunikationen. Att 

presskontakt är en viktigt bit inom den externa kommunikationen hävdar även Larsson 

(2008). Thobias tar upp hur Skåneregionen jobbar medvetet med pressen i form av ett 

samarbete med Sydsvenska Dagbladet. Samarbetet innebär bland annat hjälp med 

annonsering. Alla regionerna jobbar även medvetet med pressmeddelanden och med att 

försöka mata pressen med den information de tycker är lämplig att skriva om. Som Hallin och 
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Hallström (2000) tillägger är journalistyrket stressigt och detta innebär att det ibland kan vara 

svårt för dem att hålla sig objektiva. Matar då regioncheferna pressen med ”rätt” information 

och journalisterna slipper att leta reda på dem borde detta leda till att chansen för att det som 

trycks i tidningen är mer korrekt.   

 

Eriksson (2005) påvisar att det inte räcker med att bara använda sig av tidningsannonser 

eftersom att det försvinner i mängden och att det därför behövs komplement i form av andra 

PR-åtgärder. Maria säger att Kalmarregionen på senaste tiden arbetat mycket med Radio. 

Detta har fungerat bra och visar på att ett komplement faktiskt fungerar. 

 

Hallin och Hallström (2000) kommenterar att trots ett medieintag på över 6 timmar om dagen 

är bara omkring 12% av denna tid användning av tryckta medier. Statistiken blir därför också 

ett bevis på att det gäller att använda sig av olika medier för att nå ut till så många målgrupper 

som möjligt. Det viktiga, enligt författaren, är att bygga upp en bra relation till journalister för 

att kunna få stöd i både bra och dåliga stunder. Detta lyckas vissa av regionerna med just på 

grund av att de har mediebolag som samarbetspartner.   

 

Maria säger att de försöker att använda sig av de medier som för ut mest information till flest 

målgrupper billigast. Detta håller Anna och Thobias också med om, och trots viljan i 

regionerna om att arbeta med att sprida sin information via fler medier är det alltså de 

begränsade resurserna som styr. 

 

Regioncheferna tror att webben är en av de bästa källorna för information i dagens samhälle, 

speciellt när det gäller ungdomars vanor för informationssökning. Hallin och Hallström(2000) 

skriver att internetanvändningen påverkar mer och mer på grund av dess interaktivitet.  

Författarna menar att gränslandet håller på att försvinna mellan de olika medietyperna, 

eftersom bland annat tidningar även jobbar med nätversioner och att mediebolagen idag 

inkräktar på varandras områden. 

 

Hallin och Hällström (2009) skriver som tidigare nämnts att receptet för en god relation med 

sin publik är genom ”planerad och målinriktad kommunikation” och att ju mer någon känner 

till om ett företag desto välvilligare är inställningen och detta gäller även ideella 

organisationer. Ett sätt att lära känna en organisation kan vara genom media, men Anna i 

Jönköping tror inte att mediebevakningen har någon påverkan på deras samarbetspartners, då 
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hon tror att de som är med är med. Hon tror även att UF:s organisationsnamn kan drar ner 

dem lite eftersom hon fått intrycket av att många inte vet vad organisationen står för. Min 

kvantitativa sekundärdataanalys av mediebevakningen påvisar att majoriteten av artiklarna 

som skrivs inte har någon organisationspresentation och detta kan som Anna säger säkert 

påverka människor vetskap om UF.  Det framhävs även i analysen att artiklar innefattande 

ekonomiska aspekter har sjunkit från 27% 2004 till 11% 2008.   
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6 Diskussion   

I detta kapitel presenteras jag mina åsikter utifrån mitt forskningsresultat. Jag kommer att 

diskutera de olika ämnen jag valt att ta upp och även förklara vad min slutsats har kommit att 

bli. Det kommer även att finnas utrymme för vidare forskningsförslag och idéer om hur min 

uppsats skulle kunna användas.  

 

När jag började min forskning inom detta ämne hade jag mina förutfattade meningar 

angående hur en lyckad kommunikation bör se ut. Under resans gång har det funnits saker 

som talat för min syn på kommunikationsprocessen, som jag inledde uppsatsen med, men jag 

har även funnit nya infallsvinklar och tankar om hur det går till att jobba med kommunikation. 

 

Jag har fått uppfattningen att många gånger så arbetar regionerna både strategiskt och retoriskt 

i sin externkommunikation, men att detta görs omedvetet. Jag fick en känsla av 

intervjurespondenternas svar att externkommunikationen var en något som var mycket 

intressant för dem men som ändå de inte hade något självklart svar på. Detta kan vara en 

känsla som upplevs i den verkliga situationen, men som är svår att urskilja i nedskriven form. 

Jag tror att det är väldigt vanligt inom många organisationer och företag att de utgår från de 

knep de redan har, och att det är vanligt att hamna i ett mönster med strategier där tanken går 

”så har vi alltid gjort”. Saken som fungerar fortsätter vi som människor att jobba med, och det 

är ibland svårt att prova nya saker. Strategierna som man jobbar utifrån kanske är bra, men 

kan de kanske bli ändå bättre? Jag tror att vi människor har lätt att bli fast i gamla banor för 

att det är bekvämt, och även för att tid och pengar inte finns till för att våga sväva ut och ta 

chanser.   

 

Det har många gånger under uppsatsens gång relaterats till att personalen i organisationen 

fungerar som ett externt kommunikationsverktyg. Detta finner jag mycket intressant för det 

påvisar att alla relationer och kommunikationer blir olika på grund av att vi som människor 

agerar olika. Ser jag till mig själv så tror jag att jag uttrycker mig på olika sätt när jag träffar 

andra människor. Med familjen är jag mer avslappnad och inte så fokuserad på att säga rätt 

saker hela tiden. Är jag däremot på jobbet eller i andra ”professionella” situationer agerar jag 

mer medvetet skulle jag vilja påstå.  
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En människa kan som kommunikatör sända många olika signaler och det tog 

intervjurespondenterna upp. Det är viktigt att ha ett leende på läpparna, även i telefon där det 

inte syns. För leendet kan faktiskt ”höras”. Att jobba som en kommunikatör innebär att hela 

tiden ha ett strategiskt och retorisk tänkande anser jag. Även om handlingarna är omedvetet 

utförda och att den som kommunicerar bara kör på, så finns alltid tankegången i huvudet att 

lyckas få personen att göra som du vill eller hålla med om det du säger. Det jag nu funderar på 

är hur mycket som är ett spel för galleriet och hur mycket i den personliga kontakten som är 

äkta? Något jag antagligen inte skulle kunna få fram generaliserbara svar på. 

 

Jag håller även med intervjupersonernas tankar om att det krävs ett personligt engagemang för 

att lyckas med kommunikationen. Det är så lätt att se om en människa är uttråkad och 

personer med den utstrålningen får i alla fall inte jag mig särskilt stort förtroende för. Idag 

tycker jag att det finns så många felplacerade människor i yrkeslivet och det gör inte någon 

gladare. Vi vill inte träffa en sur kassörska på ICA eller gå till en doktor som inte bryr sig. Jag 

anser att engagemanget är den största egenskapen som du kan vinna på i längden, men då 

måste en äkthet finnas med.    

 

Det jag har funnit väldigt intressant att upptäcka i resultatet av denna forskning är 

intervjupersonernas väldigt olika personligheter. Varför det intresserar mig är för det bevisar 

att det finns många olika sätt för att lyckas med sin kommunikation. Lyckas, säger jag för det 

tycker jag att de gör i alla regionerna. Din personlighet spelar in i ditt beteende i ditt externa 

kommunikationssätt med omvärlden, och det finns inte ett klart ideal på hur du ska uttrycka 

dig för att nå framgång. Olika egenskaper jag sett hos personerna är självsäkerhet, ödmjukhet, 

medmännisklighet, trygghet och lugn. Vissa av intervjurespondenterna har mer av det ena 

eller mer av det andra. Många av dessa egenskaper togs inte upp under frågan om just goda 

egenskaper hos en kommunikatör. Anledningen till det är nog att människor kan ha svårt att 

se hur de själva är och beter sig. Du svarar på frågan utifrån hur du vill att personer ska vara 

mot dig och det du tror en person vill höra. I Sverige är det fortfarande jantelagen som 

regerar, då det är svårt för en person att vara för självsäker anser jag.  

 

Thobias uttrycker i någon fråga att det hela tiden är viktigt att tänka utifrån UF:s vinning när 

han går på olika tillställningar. Detta tycker jag visar på att jobbet som extern kommunikatör 

pågår ständigt. Detta är en av många stunder då regioncheferna inte är medvetna om hur 

medvetna de verkligen är om sina handlingar, och de agerar på automatik. Så här tror jag det 
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är inom de flesta branscher. Din arbetsplats är en övervägande stor del av ditt liv och därför 

skapas en känsla av att du hela tiden representerar ditt jobb. Lyckas du på jobbet bidrar detta 

till en personlig framgång.   

 

Genusperspektivet tycker inte någon av intervjurespondenterna spelar någon roll, även om de 

allihop har åsikter om vilka olika egenskaper män och kvinnor sitter inne med. Jag tror på det 

som teorikapitlet säger, det vill säga att dagens samhälle strävar mot jämställdhet.  Fast att det 

samtidigt accepteras att det finns en uppdelning av egenskaper som tillhör män och som 

tillhör kvinnor. Jag kan inte i min forskning i denna organisation finna några egentliga skäl till 

om yrket är bäst för en man eller en kvinna, och skulle jag svara utan min forskning som 

underlag hade nog även jag tillskrivit mina accepterade sociala normer.  

 

En kommunikationskanal UF använde sig av är UF-online. Regioncheferna tror att det är 

webben som slår igenom bäst som bärare för deras information, men att deras hemsida tyvärr 

är för krånglig. Jag kan ju av egen erfarenhet också bedöma att hemsidan är svår, eftersom 

även jag använder den i mitt jobb. Det finns externa och interna sidor och det är lätt att virra 

bort sig under alla flikar. Jag håller med i regionchefernas åsikt om att sidan bör bli bättre. 

Detta tror jag skulle öka användandet av den, men då handlar det också om att varje region 

lägger ner mer tid på att uppdatera sidan och göra den intressant. Förslaget är att köra en 

genomgång om hur du använder dig av hemsidan på någon av utbildningarna eller när 

skolinformatören är ute och informerar. Min uppfattning är att människor, särskilt lärare, 

gillar tydlighet och därför tror jag inte att någon skulle tycka att detta var en dålig idé som tog 

upp deras tid. 

 

Går jag vidare och funderar på deras publika relationer med deras målgrupper tycker jag att 

regionerna tänker helt rätt. Det är viktigt, och det antyder också teorin, att jobba med att 

skräddarsy relationer. Återigen pratar vi om symmetrin i ett förhållande. Det är viktigt att se 

till varje relation i sig och på så sätt hitta en gemensam nämnare som kan göra bägge parterna 

tillfredsställda. Idag jobbar regionerna med många olika samarbetsparters och det är ett tufft 

jobb, skulle jag vilja säga. Hålla reda på vem som säger vad, till vem och på vilket sätt. 

Kommunikationstrapporna blir många och långa, och det gäller att hålla tungan rätt i mun.  

 

Ifrån din organisations eller företags sida bör du jobba aktivt med att få ut det bästa ur ett 

samarbete. Det är även viktigt att hitta balansen så att du inte erbjuder för mycket. Bara för att 
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en viss samarbetspartner får ut vissa saker av ert samarbete behöver inte det betyda att alla har 

förutsättningar och kontrakt. Att jobba med olika nivåer med samarbetsparter tror jag också är 

viktigt. Dels för att kunna locka ”små” intressenter att uppgradera sig till andra nivåer, men 

även för ”stora” intressenter att kunna falla tillbaka något om de inte känner att de har 

möjligheten att bidra med lika mycket varje år.  

 

Ingen av respondenterna tycker att det är okej att tigga, men de försöker ända spela på andra 

känslor som är tilltalande. Jag upplever att det finns en rakare kommunikation än vad de 

själva tror. Jag tror också att de kan spela med rakare kort i denna organisation eftersom det 

inte handlar om pengar för privat vinning. Hade det varit så hade de nog inte, samvetsmässigt, 

vågat eller velat pusha på samarbetsparters finansiella inverkan på samma sätt. Detta tror jag 

är en av de stora huvudskillnaderna inom en ideell organisation och ett privat ägt företag. Att 

UF jobbar för ungdomar och framtiden är också en fördel att trycka på i processen när de 

söker samarbeten. Jag tror att många prioriterar att stödja UF av två olika anledningar. 

Genuint, för att de tycker att det är viktigt med utbildade ungdomar, och strategiskt för att de 

får visa upp sitt namn i dessa sammanhang och på så vis skapar ett gott intryck från 

omvärlden. Vilken av dessa anledningar som tar överhand vågar jag inte säga säkert, men min 

personliga uppfattning är dock att människor ofta ser sin egen vinning före någon annans.        

   

En aspekt som hela tiden dyker upp är frågan om kvalité eller kvantitet? Detta gäller både 

samarbetspartners och elever. Det är viktigt att inte glömma bort kvalitén menar 

intervjurespondenterna, och det handlar inte bara om att öka sin statistik i siffror. De olika 

regionerna är olika till storlek, se tabell 1, men alla pekar mot en uppåtgående trend. De säger 

dock att ökar elevantalet måste även kvalitén hänga med för att det ska resultera i något bra. I 

samarbetspartnersfrågan handlar det om vilka de vill ha med för att få pengar till 

organisationen, och vilka de vill ha med för ett helhjärtat engagemang. 

 

Regioncheferna tror inte att det har någon större inverkan på samarbetsparters att de syns i 

pressen. Anledningarna till detta kan vara många och jag tror att detta faktiskt kan bero på, 

precis som min analys visade, att organisationen i sig inte lyfts fram. Jag upplever inte att de 

artiklar jag studerat framhäver samhällsnyttan med UF och jag tror de förlorar mycket 

trovärdighet och varumärksbyggande på detta. Detta leder mig till diskussionen Anna hade 

angående organisationens namn. Jag tror verkligen att hon kan ha rätt i detta och enligt 

teoriboken borde detta innebära svårigheter i att informera eller marknadsföra organisationen. 
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Kanske skulle det behövas en förändring här, samtidigt som jag tror på att det är bättre att 

försöka stärka och marknadsföra det namn de har istället för att byta ut det. Det skulle 

antagligen bara leda till mer förvirrning är min åsikt. 

 

Jag tror att det går att påverka mycket via media, och jag tror att UF måste våga tänka om lite 

på vilket medium de ska satsa på. Tidningsläsandet sjunker som sagt i statistiken och jag tror 

internet kommer att bli deras ersättare i första hand. Jag tyckte att det var kul att höra att 

Skåneregionen tänkt mycket i dessa banor och även genomfört en idé. Att skapa en 

gruppinbjudan på nätgemenskapssidan Facebook var säkert en chansning, men att få över 800 

medlemmar en succé, skulle jag vilja säga. Det visar på att det här är ett forum där de kan nå 

ut till många, och fördelen är att det är helt gratis! Jag tycker även att Maria börjat tänka i nya 

banor då de provat på radioreklam som medium. Eftersom en ideell organisation inte har 

samma förutsättningar finansiellt tycker jag att UF-regionerna gör ett bra jobb, men jag tror 

ändå att det finns fler dörrar att öppna bara tiden funnits för att göra det. Exempel på detta 

skulle vara att använda sig av modernare medier som exempel ”communities” på internet och 

att verkligen våga ta för sig och helt enkelt prova något nytt. Sen jag började jobba på UF har 

mina ögon öppnats för många nya möjligheter och det som jag tycker är en av de mest 

fascinerande sakerna är att man kan faktiskt komma mycket längre än vad man tror, utan 

pengar. 

 

Fler saker som visar på nytänkande tyckte jag var att Skåne börjat med att skicka ut USB- 

minnen till pressen. Det här blev jag imponerad av! Inte för att det är en 

världsrevolutionerande idé, utan för att den verkligen är enkelt och genial. Den talar helt för 

teorierna i detta sammanhang och bidrar samtidigt att till att all information finns med, samt 

att pressen inte behöver leta reda på den. Allt kommer samlat i ett litet paket på silverbricka, 

och denna sammanställning kan vara bra att ha i många sammanhang. Jag tror att idag, på 

grund av all information som pressar på våra näthinnor, sorterar vi ut mycket mer och så tror 

jag även journalister måste göra. Alla vill synas mest, och de nyheter som väljs ut måste ha 

någon knorr för att bli attraktiv.  
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6.1 Slutsatser  
I min problemdiskussion resonerar jag kring hur viktigt det är att hålla en god kommunikation 

med sin omvärld och speciellt hur viktigt är detta för UF, eftersom det är en ideell 

organisation. 

 

Det som är fascinerande är att UF har så många stödjande och trogna samarbetsparters, och att 

organisationer hela tiden ökar i omsättning och omfattning. Jag tror att detta skapar unga 

entreprenörer och ungdomars medvetenhet om verkligheten som företagare, och det skapar 

möjligheten att ta sig en titt in i framtiden. Att de år 2009 som samarbetsparters, trots 

finansiella kriser och maktkamp, väljer att stödja en sådan här organisation ger hopp för 

framtiden.  

 

Mina forskningsfrågor för denna uppsats såg ut enligt följande: 

 

� Hur jobbar Ung Företagsamhet med sin externkommunikation? 

- Vilka medvetna val gör man när man kommunicerar med samarbetspartners? 

- Hur har mediebevakningen påverkat deras kommunikation? 

 

Jag har fått mina frågor besvarade och har därmed kunnat bidra till forskning. En fråga har 

aldrig något självklart svar och i många fall måste svaret inledas med ”det beror på”. Jag kan 

hitta många svar i det material jag fått fram och mycket flätar ihop sig med varandra. Jag 

tänker bara kortfattat sammanfatta de huvudsakliga svar jag fått på mina forskningsfrågor, 

resten har jag redan diskuterat i min analys och diskussion. 

 

UF jobbar på olika sätt i olika regioner, men grunden går ut på att jobba mot olika 

målgrupper. De försöker att vara så strategiska som möjligt, men det måste även finnas 

utrymme för ödmjukhet och eftertänksamhet. Det gäller att använda rätt metoder för rätt 

situation och även om de inte vet om det så stämmer regionchefernas handlingar bra överens 

med den teori som finns inom ämnet. 

 

De medvetna valen som görs är det som kommer att bli grundpelarna i regionernas 

kommunikation. De jobbar med samarbetsparters utifrån behov som skapats och de försöker 

även att skapa goda relationer med olika delar av näringslivet och media. Detta skapar även 

möjligheten att bredda deras kontaktnät för att finna fler personers stöd för verksamheten. 
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Min undersökning visar på att många av de val de gör är omedvetet medvetna. Det är inte så 

krångligt som det låter, utan det jag menar är att det som kommunikatörerna i organisationen 

utgår ifrån är sin personliga uppfattning och åsikt om hur en god relation bör fungera. Du tar 

med dig det du har i bagaget. De använder sig sedan av dessa ramar för att lyckas med sin 

externkommunikation till exempelvis samarbetspartners. ”Man ska prata med bönder på 

bönders vis, och med lärda på latin” är ett gammalt uttryck som säkert har många olika 

betydelser. Men det jag tänker på, i kommunikationssyfte, är att du ska välja dina ord så 

mottagaren förstår vad du säger. Detta synsätt har jag fått uppfattningen av att regionerna 

använder sig av i sin relation med olika målgrupper, och detta tycker jag är helt logiskt rätt. 

Varför krångla till något som egentligen inte är så krångligt? Jag förstår inte meningen med 

att skriva saker och uttrycka saker på en nivå som ändå ingen förstår och detta tror jag är 

bland det vanligaste felet som görs när man kommunicerar. 

 

I inledningskapitlet berättar jag att många författare och teorier pekar på att du måste ha en 

god internkommunikation för att lyckas skapa en god externkommunikation. Detta håller jag 

fortfarande inte med om. Anna är den enda av cheferna som tar upp ämnet om 

internkommunikation i sig, i samband med frågorna kring god externkommunikation, och jag 

tar det som ett tecken på att man inte kopplar ihop dessa delar med varandra. Jag tror de ser på 

det som en helt annan sak och begreppen placeras i olika fack utan att kopplas ihop varandras 

”tjänster” som kanske skulle kunna utbytas. Jag tror att många upplever att 

internkommunikation är att du har en god relation kollegorna mellan, och innebörden av att 

förstå varandras för gemensamma mål för arbetets skull tror jag faller bort för många. Jag tror 

att du kan göra ett mycket bra jobb individuellt inom en organisation eller företag utan att 

vara bästa vän med dina kollegor ofta gäller ”rätt man för rätt jobb”. Jag tror kompetensen gör 

ett team starkt inte vänskapen eftersom jag tror att den faktiskt kan påverka ditt arbete 

negativt. Du vågar stå för din åsikt om inte dina kollegor håller med för du vill inte att någon 

av dina vänner ska tycka illa om dig. Detta är en situation som dyker upp på de flesta platser 

tror jag. För att undersöka dessa interna relationer närmare hade jag gärna studerat 

personalens uppfattning om intern kommunikation inom organisationens för att se om min 

magkänsla stämmer.     

 

Mediebevakningen inom organisationen gör att UF uppmärksammas för verkligheten. Min 

undersökning visade att innehållet kanske inte är så informativt som de kanske trott och jag 

tror att detta är en bit de verkligen behöver jobba med. Det räcker inte att få med artiklar i 
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tidningen för statistikens skull, för du måste också kunna förmedla något. Är inte allmänheten 

väl medvetna om vad organisationen innebär, bidrar detta till att de inte heller intresserar sig 

för den. Jag tror att UF skulle kunna göra sin röst hörd inom många andra kanaler och jag 

hoppas de fortsätter att se sig om efter nytänkande och aktuella sätt att göra detta på. 

Regioncheferna tror som sagt inte själva att artiklarna påverkar samarbetspartnerna, och det är 

kanske då de ska ställa sig frågan: varför? 

 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka tre olika UF regioners externa 

kommunikation. Undersöka organisationernas medvetna arbete med att kommunicera med sin 

omvärld, främst med samarbetsparters, samt deras jobbar som kommunikatörer. Jag skulle 

även att analysera UF i Kalmar läns mediebevakning för att utforska hur de arbetar med sin 

mediekommunikation och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 

 

Jag anser att jag fyllt mitt planerade syfte och jag är nöjd med de resultat jag nått. Regionerna 

har både likheter och olikheter som du nu har kunnat läsa om och jag tycker att det har varit 

en intressant forskning. 

  

Avslutningsvis vill jag bara kommentera min rubrik till uppsatsen ”en kommunikations 

hemlighet”. Hemligheten är att det inte finns någon hemlighet. Inget recept eller formel som 

kan ge dig det bästa resultatet för att kommunicera rätt med din omgivning. Även om du 

arbetar med målgrupper är aldrig en relation lik den andra eftersom vi som människor har 

unika personligheter. Detta blir min slutsats.   

6.3 Förslag på vidare forskning 

Många nya frågor har skapats av min forskning och jag anser att denna uppsats mycket väl 

skulle kunna vara grunden till att forska vidare kring UF och deras kommunikationsarbete. 

Det finns många sätt att vinkla frågorna på och även diskutera ytterligare. Exempel på frågor 

till eventuell fortsatt forskning skulle kunna vara :  

� Hur ska UF jobba med sin externa kommunikation i förhållande till sin interna?  

� Vilka utvecklingsmöjligheter finns?  

� Hur arbetar man med oförutsägbara situationer i den externa kommunikationen?  

� Hur tolkar samarbetspartners deras arbete?  
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Dessa är bara ett fåtal av de forskningsfrågor det skulle kunna studeras vidare inom. En 

organisations utveckling tar heller aldrig slut, om den inte läggs ner, och därför skulle en 

uppföljning av denna uppsats också kunna göras efter några år. 

6.4 Användningsområden för min uppsats 

Jag anser att de resultat jag kommit fram till kan komma till användning i praktiken. Jag tror 

denna uppsats kan få regioncheferna i alla de 24 regionerna att tänka till och kanske i vissa 

fall tänka om. Både om deras metoder i kommunikationen och även om deras ledarskaps 

påverkan. Kanske finner de en infallsvinkel de inte tänkt på förut, eller så upptäcker de att det 

som de gör verkligen fungerar. Jag tror absolut att det kan finnas en nytta för dem att läsa 

uppsatsen eftersom jag många gånger tror att man inte är till hundra procent medveten om vad 

man gör, och som Maria uttrycker i en av intervjufrågorna: ”Jag kör bara på!” Jag tror det är 

bra att väga göra det men även ibland i all stress stanna upp och fråga sig själv om vad det är 

de sysslar med, och varför. Då skulle min uppsats kunna bli ett verktyg för regionernas 

externa kommunikationsutveckling. 

 

6.5 Självkritik 
 
Avslutningsvis vill jag säga att jag anser att uppsatsen landade i många intressanta resultat, 

och att jag har funnit ny inblick om hur en kommunikationsprocess kan fungera. Jag har i 

uppsatsen försökt att hålla mig till en röd tråd genom att rubricera konsekvent och jag hoppas 

att min uppsats är förståelig. 

 

Jag ansåg att externkommunikationen spelar en stor roll för ideella organisationer och det 

håller jag fast vid. Jag finner min undersökning trovärdig och den punkt som möjligtvis inte 

nått en 100% generaliserbarhet är att mediebevakningssamlingen inte innehöll exakt alla 

tidningar i Kalmar län. Min uppfattning är dock att om någon annan skulle ha gjort dessa 

intervjuer och analyser så skulle de ha kommit fram till ett liknande resultat. 

 

Det finns alltid mer man skulle vilja skriva och göra, men jag tycker att jag lyckats få med de 

punkter jag hade som syfte att göra. Det har varit lärorikt att göra denna uppsats och jag 

känner att jag fått stor personlig vinning, då jag lärt mig mycket mer om den viktiga 

organisation jag arbetar för.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 
 

1. Berätta lite kort om din regionen. Hur länge har kontoret funnits/ anställda/ 

omsättning, sponsorer? 

 

2. Hur ser den externa kommunikationen idag och varför?                                                       

- med exempelvis samarbetspartners och kommuner 

 

3. Varför tror du att företag är villiga att vara samarbetspartners till UF?                     

– Eftersom organisationens utveckling har gått väldigt bra sen starten 

 

4. Hur mycket tycker du att ni medvetet tänker på den externa kommunikationen? 

 

5. Har ni på Skåne regionen upplevt någon förändringsprocess av ert 

kommunikationssystem nu i finanskristider? 

 

6. Vad har partners som avsagt sig sin sponsring haft för anledningar och skäl till 

detta?(förutom ekonomiska anledningar) 

 

7. Hur tycker du man kan/ska förbereda sig för i kommunikationsprocess? 

Avvaktande eller steget före? 

 

8. Vilka tips har du när det gäller att kommunicera med samarbetsparters för att få de 

att lyssna och bli intresserade? 

 

9. (Extrafråga: tycker du det är bättre med aktiva eller passiva samarbetspartners?) 

  

 

10. Vart tycker du gränsen går för vilka medel som är tillåtna i sponsorskaffning och 

vilka strategiska verktyg får man använda sig av? 

 

11. Hur arbetar ni med konsekvenserna av er externa kommunikation? Hur följer ni 

upp resultatet?  
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12. Vad tycker du det finns för- och nackdelar med att vara en manlig respektive 

kvinnlig ledare i en organisation? 

 

13.  Hur upplever du din regions personalresurser? 

 

14. Vilka egenskaper tycker du att en bra kommunikatör ska inneha? 

 
 

Mediebevakning: 

 

15. Vad tycker du om den mediebevakning ni har idag?  

 

16. Hur prioriterar ni i Skåne regionen era resurser på mediebevakning? 

 

17. Hur mycket tror du mediebevakningen spelar in på er kontakt med 

samarbetspartners? 

 

18. Vilken form av media tror du påverkar människor mest och varför?  
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Bilaga 2 
 
Intervju med Thobias Engström 30 år.  
 
- Berätta lite kort om Skåneregionen.   
 
Kontoret har funnits sen 1986 och idag är vi 4 anställda där alla har lite olika inriktning. Jag 
jobbar främst med ekonomin och ser till att det går runt. Henrik är vår informatör och 
Karolina jobbar främst med webben och IT för att kunna kommunicera med våra målgrupper. 
Håkan jobbar med något som kallas turboprojektet som är ett treårigt projekt och går ut på att 
under dessa tre år ska fördubbla verksamheten. Vi är inne på det andra året nu och det går väl 
sådär om jag ska vara ärlig men vi känner att det är viktigt att göra det på rätt sätt. Det går ju 
inte bara trycka in en massa elever och sen året efter har vi inga lärare, utan man måste få med 
alla delarna. Så ser det ut väldigt kort 
 
Utvecklingsmässigt har det gått jättebra och vi har vuxit hela tiden, vi hade en liten dipp 99/00 
då skolorna tog bort att det var obligatoriskt för vissa klasser. Exempelvis 
handelsprogrammet, men sen dess har vi ökat varje år. 1700 elever idag. 
 
- Hur ser den externa kommunikationen ut idag och varför? 
 
 Börjar man med att titta på de målgrupper vi har: rådgivare, lärare, samarbetspartners och 
elever. Där kommunicerar vi jättemycket via webben och UF- online. Vi slutade att skicka ut 
e-mail med all inforation och istället skickar info om att det ligger infor på Uf online. Dels för 
att locka dem till hemsida och för att de kan läsa om mycket mer.  
Men ser man till våra kommunikationsverktyg, det är svår botaniserat och det är egentligen 
inte så bra.  Vi försöker att få det bättre och bättre, men ibland känns det som om man bara 
står och stampar på samma ställe. Man vet inte riktigt hur man ska göra för att nå ut. Trots att 
många går in på sidan blir det ofta att de inte riktigt hittar och man råkar komma in på någon 
annan region och så sltar det med att de får tag i exempelvis fel bank- giro nummer och lite 
så. Så det kan bli lite kaos. 
 
Vi går även väldigt mycket via våra lärare, och försöker bygga en grund. Varje år erbjuder vi 
lärarna två lärarfortbildningar och sen så har vi en grundutbildning. Ska vi öka så krävs det ju 
lärare och därför är det bra med flera olika tillfällen där de kan komma.  
Vi har även om man tittar på lärarsidan så har vi ett lärarforum där lärarana kan hjälpa till 
diskutara och komma fram till saker som kanske måste förändras och som vi kan ta med upp 
till nationella möten och liknande. det är ju lärarana som verkligen ser vad som funkar och 
inte så därför är detta en viktigt bit. Vem som helst kan ju anmäla sig och det kostar inget och 
vi försöker att tunera runt i regionerna så vi når ut till alla. 
 
Vi försöker alltif förklara varför vi gör vissa ändringar kanske och så att de kan få en logisk 
förklaring som de kan förklara för eleverna.. därför att 
 
Går vi vidare till samarbetsparters försöker vi åka ut till dem i den mån av tid som finns, men 
jag försöker att åtminstone ringa ett telefonsamtal om året. Det är ju väldigt viktigt att även se 
till deras behov och vad dom vill få ut av samarbetet. Det finns ju ingen klar mall som gäller 
för alla.  En del vill ju bara så på mässan exempelvis och en del vill kanske ha en 
undersökning, det är väldigt olika. Det tar tid och samtidigt måste man ju sköta allt annat. 
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Men jag tycker det är viktigt att se att pengara man får in går till verksamheten och inte bara 
för att säkra ens position i organisationen.  
Vi jobbar såklart mycket med mun mot mu metoden. UF nytt går ut till målgrupperna där det 
senaste stå med. Med rådgivare är det ju likadant. 
 
- Jobbar ni medvetet med er externa kommunikation? 
 
Vi ju ett bra samarbete med Sydsvenska dagbladet exempelvis, där vi får hjälp med 
annonsering kring stora evenemang och liknande. Vi kommunicerar också mycket med att 
försöka få tidningarna att skriva om oss. Detta kostar ju inga pengar och det blir ju på nått vis 
gratis marknadsföring för oss. Vi försöker även att få elever och lärare att kontakta 
tidningarna under olika tidpunkter under året för att få med artiklar i tidningarna i regionen. 
Tidningarna skriver också väldigt gärna om UF, det är en ideell förening som är politiskt 
obunden och väldigt rent. De tycker att de är bra för Sverige att UF finns. Viktigt i dessa 
lägen är ju även att försöka få med någon slags fakta ruta om oss för att kunna förklara vilka 
vi är. Det är även viktigt att mata pressen med info hela tiden och i slutet av året skickar vi 
exempelvis ut ett usb- minne till dem så de kan plocka den informationen dom vill ha. Detta 
försöker vi även göra efter stora engagemang och detta är ju också ett sätt för oss att få med 
det vi vill ha.  
 
Jobbar inte mkt med det som kostar pengar, exempelvis köpa annonser osv, för jag tycker att 
ofta kostar det mer än vad det smakar. Självklar är det bra att det sprider sig till allmänheten 
också men vår målgrupp är ju just skolor och elever och der är där man vill lägga resurserna. 
 
Jag tycker att tvillingundersökningen som görs är jätte bra och tydligt. Ofta vill många 
kommuner och samarbetspartners vete hur mycket i ”pengar” de tjänar på att vara med i UF. 
Vi har tittat mycket på hur England har gjort och då har de inriktat sig på arbetslöshet. Då har 
man studerat en person i en viss åldersgrupp som har jobbat med UF- företag och en som inte 
har det. Att ha en person arbetslös i dagens samhälle kostar ganska mycket för kommunerna 
och kan man då påvisa exempelvis att ungdomar som drivit UF-företag klarar sig bättre på 
arbetsmarknaden innebär ju också det att de kostar kommunen mindre.  Dessa siffor talar 
väldigt mycket för sig själv och der är dessa siffror vi måste börja jobba med för att visa 
politiker och näringslivet att det är viktigt med Ung Företagsamhet. Startar då 1 av 4 företag 
så har ändå de andra 3 av 4 med sig erfarenheter och skinn på näsan till att ta sig fram i 
arbetsmarknaden.  
 
Vi bjuder också in politiker och många från näringslivet till mässorna för att uppmärksamma 
UF och många vet nog inte hur stor UF verkligen är. I år befann vi oss på Malmö arena 
tillexempel, en plats där många av eleverna aldrig varit, och det gör ju även eleverna tycker 
det är extra spännande och att de själva tycker att det är stort. 
 
-Varför företagen är villiga att vara samarbetspartners till UF 
 
De som gör det är ju de som förstått vad UF är. De ska förstå att vi inte är exempelviss Malmö 
redhawks eller en sådan förening där pengarna bara blir sponsring. Jag försöker komma bort 
från det begreppet lite, utan vill att de ska se det som egen marknadsföring. Vi sprider ju deras 
budskap också och det är viktigt att de ska se sambandet. Exempelvis Swedbank som erbjuder 
mycket gratisgrejer och nu tjänar de inte en krona på dessa ungdomar, men kan de då göra ett 
gott intryck så är ju chansen stor att man återvänder till dessa företag. Det gäller att 
skräddarsy ett samarbete för varje partner för att få det bästa utbytet. 
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- Har ni i Skåneregionen upplevt någon förändringsprocess på grund av dessa kristider? 
 
Nej, det har varit ganska lugnt tycker jag. Det skulle vara Sparbanksstiftelsen i så fall där det 
kommer att bli svårt att få samma summa i framtiden som vi tidigare fått och detta påverkar så 
klart visa projekt. Man vill liksom inte alltid köra på budgetvarianten när det gäller föreläsare 
och utbildningar för då försvinner man kanske ut i mängden.  Annars har det varit lugnt, 
många tycker att UF är bra och vill gärna vara med. Det är ju många bäckar små som man 
säger… 
 
- Är det bara av finansiella skäl som samarbetspartners hoppar av? 
Nej, ibland kan det ju bero på att företaget lägg ner eller att man byter ägare. Ägaren kanske 
väljer att lägga sina pengar på något annat. Vi har haft små lokala företag som har varit med 
från starten 1986 och som kanske nu lagt ner sin verksamhet, men annars har vi inte haft 
många avhopp, så det är skönt 
 
Hur tycker du man kan/bör förbereda sig inför kommunikationsprocessen? 
Jag tycker det är ganska viktigt att vara ett steg före och på något sätt se att anpassa sig efter 
målgruppen, så de också vet vad som komma skall. Sen kan det vara svårt ibland när man 
jobbar som man gör eftersom man på grund ekonomiska resurser måste planera mycket i 
förväg för att exempelvis få bra pris på lokaler. 
Det är viktigt att hålla att uppdaterade och strategin är väl att forma innehållet i meddelandet 
efter vem som ska få det, sen på grund av tidsbrist blir det ju inte alltid så tyvärr. Men det är 
klart att man inte kan skicka samma till politiker som till eleverna.  
 
-Vilka tips har du när det gäller att kommunicera med samarbetspartners för att de ska 
lyssna och bli intresserade? 
Jag tror regionerna i stort sätt jobba ganska lika. Det är viktigt att jobba utifrån det kontaktnät 
man har, och gå runt att tigga är inte min grej. Jag har nog inget superbra tips på så här gör 
man, för hade man haft det hade an inte haft några problem alls. Det är svårt att få kontakt och 
få dem på kroken och man får göra så gott man kan och ligga på de man träffar och hela tiden 
försöka tänka på vad ger det här UF? när man är på olika evenemang och så. Ibland springer 
man säkert på fel bollar, men det är svårt att veta från början också. Man måste även se på hur 
mycket det ger tillbaka. Jag tror det är viktigt att få de delaktiga och att de känner att det gör 
något bra. 
 
- Vad tycker du gränsen går för vilka medel som är tillåtna i sponsorskaffning och vilka 
strategiska verktyg får man använda sig av? 
Som sagt inte gå runt med tiggarbössan, men jag tycker att man kan vara så fräck att man kan 
ställa frågan rätt ut. Att fråga om de ser någon vinning att vara med, och gör de inte det vill 
jag inte heller ha dem med för då blir de enbart passiva. Man ska inte vara med bara för att 
utan det blir oftast mer jobb för oss utan hellre de som engagera sig för mycket. Det rä där jag 
känner att gränsen går, sägr de nej så säger de nej. det är ju även extra kul om det är 
samarbetspartersen som tar första steget i processen, för då känns det ju jätteroligt. 
 
-Hur arbetar ni med konsekvenserna av er externa kommunikation? Hur följer ni upp 
resultatet? 
Det är vi faktiskt jäkligt bra på. Vi jobbar med Quicksearch för att göra utvärderingar efter 
våra evenemang. Detta är också för att hålla uppdaterat vilka som var på plats och så vidare. 
Jag tror det är jätteviktigt för att vi ska kunna ta till oss och utveckla till nästa år. Så dessa 
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skickar vi ju till rådgivare, lärare och elever m.m. Det viktiga äv också att ta med resultatet till 
nästa år för att som sagt förbättra och utveckla. Innan vi började med detta system jobbade vi 
bara i pappersform, vilket är hopplöst då det bara ligger papper överallt och det blir bara 
jobbigt, nu får vi en lättare överblick över svaren. Det är även kul att visa på vissa möten med 
lärare och andra där man kan visa att så här tyckte ni innan, detta gjorde vi, nu tycker ni så 
här. Sen lägger vi även ut på hemsidan vad resultaten blev och beroende på tillfälle läggs det 
antingen externt eller internt. Tipset är verkligen att göra detta ordentligt och det måste vara 
enkelt och inte ta för lång tid för att folk ska fylla i.  
Det är även skönt att följa upp utvecklingen och kunna ha med sig detta till styrelsen och visa 
upp. 
 
-Vad tycker du det finns för för- och nackdelar med att vara manlig respektive kvinnlig 
ledare i en organisation? 
Det som bli en fördel för oss män att det är så många kvinnliga arbetare inom UF är att vi män 
får mycket trevligt att titta på. Skämt å sido, jag har faktiskt reagerat lite över detta. Det ör ju 
väldigt mycket tjejer som jobbar inom UF och många som är regionchefer också. Så är det ju 
inte inom de flesta andra branscherna och.. 
Jag kan inte se någon nackdel med att vara kille. Nu skiljer vi ju oss från mängden då vi har 
tre killar och en tjej på kontoret här och det är väl nästan tvärtom på de flesta ställena. Det 
ultimata hade ju varit om det varit 50- 50, för ofta blir killarna lite underlägsna i till exempel 
förberedelserna på nationella mässan då alla är med och hjälper till. Ofta är det ju så att killar 
är lite snabbare och lite mer handlingskraftiga, medan kvinnor ofta vill tänka igenom det 
innan man sätter igång för att man ska slippa göra om det. Men det är väl en väldigt typisk 
synpunkt, och hade man istället vänt på det hade det nog inte blivit bra heller för då hade nog 
många tjejer känt sig överkörda. Det kan ju finnas tendenser till sånt, det har man ju sett i 
andra sammanhang men jag har verkligen inte haft några problem och jag tycker det är en 
väldigt harmonisk stämning i gänget. Jag tror även det är bra att tjejer är bra på planera för att 
det krävs mycket planering i denna branschen och då är det bra att man kan komplettera 
varandra. 
 
- Vilka egenskaper tycker du att en bra kommunikatör sa inneha?   
 Jag tror att det är viktigt att man brinner för det man gör. Man får ofta ingenting gratis och får 
man det beror det på att man märker att personer är så engagerad i det hon eller han gör. Sånt 
är ju alltid roligt att höra från andra att någon sagt att det verkligen syns att han brinner för det 
han gör, och det är ju det som är det viktigaste att kommunicera ut. Det ska synas när man 
pratar om UF att man tycker att det är kul, för gör man inte märks det direkt av omgivningen. 
Vi jobbar ju inte som ett företag där kundern alltid har rätt och därför måste ju vårat 
engagemang vara så stort så att man känner att det är det som lockar samarbetspartners ”våra 
kunder” att satsa på oss. 
 
- Vad tycker du om det mediebevakning ni har idag? 
 Den är bra! Förbundet gör ju sammanställningar varje år och där ligger vi alltid i topp och det 
blir ju också ett kvitto på att det har gått bra. Det är viktigt att även elever och lärare tar 
kontakt med pressen så att det inte bara är vi. Sen i perioder när det är lugnare med 
evenemangen så försöker man kanske få in någon positiv debattartikel osv. Det är även viktigt 
att varje kommun ser värdet av att skolorna är med i detta och att de också framhäver detta. 
Att visa hur elever som kanske inte tycker att skolan är världens roligaste men när de får 
chansen att prova på att driva ett UF-företag ökar deras ambitioner jättemycket, och der är ju 
de eleverna man vill lyfta ännu mer! 
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Vilken form av media tror du påverkar människor mest och varför?   
jag tror att , jag börjar ju bli gammal jag fyller ju 30 nu. Man märker ju det när man jagar den 
här grafiska profilen så märker man att man har blivit lite mossiga. Jag kan känna att ska man 
kommunicera med ungdomar så ska man vända sig till webben. De flesta ungdomar läser inte 
papperstidningen längre utan surfar hellre in på Internet. Att man kan använda sig till forum 
där man vet att ungdomarna befinner sig som facebook och lunarstorm. Inför mässan skapade 
vi exempelvis en facebook- grupp där vi fick 800medlemmar och det visar ju tydligt på att det 
är ett bra forum för att nå ut till dem. Även rådgivare, lärare och styrelsemedlemmar finns 
även med i detta forum och det är ju jättekul. Vi på UF skulle nog behöva lära sig mer om hur 
ungdomar letar efter information för att idag syns vi väldigt dåligt på webben och vi vet inte 
längre hur vi ska göra.  
 
Mötet avslutades med att jag tackade Thobias för hans medverkan, och vi kom även 
överens om att det bara var att maila eller slå en signal om det var något vi missat. 
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Bilaga 3 

 
Intervju med Anna Holm, regionchef i Jönköpings län den 17 April 

 
Berätta lite om Jönköpings regionen 
 

- Vi är två stycken i dag. Kontoret startade 1985 och då var det bara en person som 
jobbade här, och jag tror inte att det var en heltid. Utvecklingen har ju bara gått uppåt 
nästan hela tiden och i år hade vi en förbättring på 12 %. Vi har 797 elev och snart är vi 
över 800 gränsen. Vi tror att detta är mycket möjligt, men man vet inte riktigt hur det 
kommer att se ut nu i framtiden i och med finanskriser och så. Nationella är ju målet 
25 000 elever och idag är vi ju uppe i ca 18 000. Det är tufft, men mål ska vara tuffa.  
 
Det vi jobbar mycket med just nu är yrkesförberedande program. Vi har varit ute mycket 
på samhälls och handelsprogrammen, men försöker nu bredda målgruppen. Vi måste in på 
jordbruksprogram, bygg, barn- och fritid.  
 
Huvudsaken är också att hålla en god kvalité, det räcker inte att bara öka i antal. Men det 
kostar, vi är ju inte som ett vanligt företag så ofta måste man tänka om på hur vi kan lösa 
saker på bästa och billigaste sättet. Bara en så enkel sak som kopieringssaker kostar ju 
mycket och det är mycket små saker som kan spara mycket pengar långsiktigt. 
 
Många nya skolor är också på gång, det är säkert fem nya friskolor som öppnar och det 
blir bara större och större så vi måste ju även jobba med att nå ut till dem. Det är ju svårt 
att få alla scheman att funka och det är nog inte alla som egentligen vet vad Ung 
Företagsamhet är när man bara ser det på papper, och det är lite synd kan jag tycka.  
 
Vi hade något år vi hade en svacka och det jag har luskat fram om den svackan är att det 
var lärare som slutade på vissa skolor. Dessa lärare satsade mycket på UF och de nya 
lärarna hade inte samma glöd. De är jätteviktigt med lärare och det är sånt man måste 
tänka på. Vissa pensioneras snart och då måste vi ju se till att det finns nya lärare som vill 
ta över.  
 
En positiv grej just nu är att vi har en naturbruksskola i Tenhult där samtliga lärare 
kommer genomgå en grundutbildning nu i Maj och det är ca 30- 40 st, och detta tycker ju 
vi är jätte roligt. 
 
Jag tror också att framtiden kommer bero lite på hur den nya skolreformen kommer att se 
ut. Det talas en del om att projektutbildningarna kommer att försvinna, så vi vet ju inte 
riktigt hur det blir, därför är det då roligt att sprida UF på alla programmen.  
Det finns många bra aspekter med Ung Företagsamhet och eleverna få mycket med sig till 
yrkeslivet och jag tycker att det är viktigt att visa sin företagsamhet. Det räcker inte alltid 
att bara vara teoretiker. 
 
Hur ser den externa kommunikationen ut idag?  
 
Vi har uppdelat så att jag har det totala ansvaret och det är jag som har parterkontrakt och 
mot skolledare och rektorer och Karin som är skolinformatör här jobbar med lärarna och 
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eleverna. Jag har ju inte så mycket kontakt med eleverna, även om jag gärna hade haft det, 
men tiden finns ju inte till det.  
 
Här inne finns det ju en väldigt stark intern kommunikation med vad som händer på alla 
håll och så.  
 
Extern kommunikation är det ju all marknadsföring om det som händer inom 
verksamheten i vår region. Dels jobbar vi ju på det viset att vi åker ut till våra 
amarbetspartners. Detta skulle man ju vilja göra mer än vad man idag, men man hinner ju 
inte. Dels skickar vi också ut vårat nyhetsbrev till samarbetspartners och det är väl det 
som är det stora. Sen mar man ju bättre kommunikation med en del, oftast de som är 
väldigt engagerade i UF såklart. Det finns mycket man kan utveckla mycket, mycket mer 
och det är ju många saker som spelar in, exempelvis vem kontakten man har är. Jag tror 
även det är viktigt att få med partners att vara mer aktiva genom exempelvis vara med i 
juryarbete på mässan och liknande. 
 
Sen byts det ju chefer inom många företag man jobbar med och det kan ju vara en nackdel 
för oss, då den nya chefen kanske väljer att prioritera att lägga pengar på någon annan 
förening. Likaså är det ju om företaget måste spara pengar, då är man ju bland de första 
som ryker.  Många tycker ju även att man syns bättre på ett plakat på en fotbolls arena 
istället för hos oss. 
 
Varför tror du att det ändå är då många företags som vill vara med som 
samarbetspartners? 
 
 Det jag tror ge bäst resultat är att ha en styrelse där någon är med, och som senare kan 
sprida det vidare där. Att nätverka på det sättet är alltid mycket lättare, för att ringa och 
fråga är det inte jättemånga som hakar på. 
Ibland tänker man efter ett samtal som gått dåligt att vad kunde jag ha sagt istället? men 
sen kan man säga samma sak till någon annan so genast tycker att det är jättebra, så det är 
svårt.  
 
Ibland kan det vara svårt att fånga en del och ibland funderar man på om en del av den 
tiden man lägger på vissa verkligen lönar sig.  
 
Jag tycker även att det är viktigt att även ta samarbeten som inte är så stora, för återigen 
många bäckar små. Jag tycker inte att vi har råd att tacka nej till mindre erbjudande när 
man är en sådan här organisation. För mig gör det ju inget att lägga till ett namn på mail- 
listan. Man får se det som kontakter också även om de ekonomiskt inte ger så mycket. 
 
Hur mycket tycker du att nu medvetet tänker på den externa kommunikationen?   
 
Man jobbar ju mycket med de olika målgrupperna. Man har ju alltid samma grund, men är 
jag hos elever så försöker jag ju framhålla partnersen och tvärtom. Det gäller ju att ge att 
ta. Det som är vikigt är att göra så att parterna inte bara känner att deras namn syns utan  
att de får ut mer. 
 
Har ni märkt någon större förändringsprocess på grund av finanskrisen? 
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Vi måste nu ha en mycket större förståelse i vårt arbete. Även om man kommunicerar med 
parterna för att man vill nå ut måste man ändå inse att de som drar sig tillbaka nu jobbar 
för miljonbelopp och att det inte är lätt i dessa tider. Då kan man inte sitta och bli tjurig 
för att de inte kan vara partners längre, utan då får man spinna vidare på om de fortfarande 
vill ha information om verksamheten, om det kan vara rådgivare och liknande. För en dag 
kanske de vill vara med igen. Om ett år kan det ju ha vänt och då får man hoppas att vi är 
aktuella igen. Det gäller som sagt att ha stor förståelse för det är ju inte bara vi som har det 
svårt.  
 
Har det bara varit av ekonomiska skäl som samarbetspartner hoppar av?   
 
Jag tror att det har varit ganska blandat.  Man ser att dels kan det vara som nu, samtidigt 
som en del väljer att sponsra många och att man byter runt efter några år.   
 
Hur tycker du man bör förbereda sig inte ett möte med samarbetspartner, vad får 
dom att lyssna och bry sig? 
 
Jag tror man ska visa ett intresse om deras företag. Att visa att man vill veta om vad dom 
gör innan man berättar om sig själv. Det är nog många som går in och presenterar sig grej 
först, men detta tycker jag är en bra grej. Får jag höra vad företaget har att berätta kan jag 
ju under tiden kanske få nya idéer om hur jag ska rikta min presentation. Man får luska 
lite först så man får ut mer. jag är väl inte den som är pang på utan avvaktar lite och kollar 
läget först. Ofta drar säkert många sitt först, men så tycker inte jag om att jobba.  
 
Är det med nya samarbeten så tycker jag även den är vitigt att vara lyhörd och lyssna av 
och sen komma med idéer och förslag. Jag tror att det kan vara viktigt att inte hela tiden 
vara steget före utan det gäller att lyssna in de man prata med.  
 
Hur jobbar ni mot målgrupperna med att rikta er kommunikation? 
 
Mot elever och lärare jobbar vi ju mycket med UF- Online, mend et man märker mest ho 
de äldre lärarna är att de inte riktigt förstår. Har inte informationen kommit via mail så 
tycker inte de att de har ftt informationen och ”så var det ju inte förr”. Vi lägger ju ut all 
informationen med vi får samtidigt jobba väldigt mycket med mail för att påminna 
människorna och att de ska läsa. Det är ju viktigt att jobba på det här för det tar mycket tid 
med att skicka alla mail och man vet inte riktigt om det kommer fram alla gånger. Sen 
hoppar någon av men säger till och då ligger de ju kvar i registret, vilket också blir ett 
problem. 
 
Många lärare tycker inte heller att hemsidan är bra. Den har blivit bättre, men man tycker 
det är rörigt för att den både är extern och interna, beroende om du är inloggad och vilken 
väg man tar. Ibland hittar man ju inte ens själv. Vi ska nu börja med att gå igenom UF-
online på utbildningar och liknande för att vi just har fått så mycket negativ feedback på 
den.  
 
Man måste lära sig hur den funkar och jobba på det. 
 
Vad tycker du gränsen gå för att använda strategisk kommunikation vid 
samarbeten? 
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Man ska vara jätteödmjuk. Man får inte ha något negativt med sig och man måste vara 
säljande. Inte tiggande utan hitta balansen att vara säljande. Vara tydlig i vad vi sysslar om 
och som sagt ödmjukhet. Trycka på att de är vår framtid.  
 
Det beror också lite vem man träffar, vissa är positiva och vissa är svåra.  
 
Hur följer ni upp era kommunikationsmedel? 
 
Vi är lite för få för att kolla upp allt, men vi jobbar med utvärderingar för lärare och 
elever. Vi skulle kunna bli mycket bättre på denna biten men man hinner inte göra det. 
Det finns ingen ekonomi för det nu men det hade ju varit jätte bra att ha en informatör 
som bara kunde syssla med detta. 
 
Man blir aldrig fullärd och man har alltid något att jobba på och uppföljningen av detta är 
ju mycket viktigt. Sen lär man sig ju under tiden vad som funkar och inte funkar och det 
tar man hela tiden med sig.  
 
Vad finns det för för- och nackdel med att vara kvinnlig eller manlig chef inom 
denna organisation? 
 
Alla regioner ser olika ut, både kvinnligt och manligt och hur man jobbar och så. Om man 
tänker på regionchefs jobbet så  finns ju inget i själva jobbet som krävs att man är kvinna 
eller man. Jag tror att det på något vis kan vara lätta att kvinnor att jobba mot lärare än för 
en man. en man kanske hellre jobbar på samarbetspartner för att det är lite hårdare på 
något vis, så kanske det är. Jag tror det beror på arbetsuppgifterna. Det är en 
jättespännande fråga och svår. Det kanske är lättare för kvinnor att hitta någon anknytning 
till skolan? En man vill kanske ha en tydligare VD roll och här blir det så blandat, nej jag 
vet inte riktigt.  
 
Om jag tänker som på den rollen jag har, det är ju många saker samtidigt och män kanske 
är mer strukturerade och vill hålla sig inom ramarna och kvinnor kanske tänker på mer 
saker runt om kring. Det är både fördelar på båda hållen. 
 
Vare sig man är en kvinna eller man i detta yrke är det ju viktigt att vara ödmjuk men ändå 
kunna köra på. Det är en svår balansgång. Det handlar ju även om att man har rätt 
kompetens oavsett kön, sen är det nog bra att blanda just på grund av att vi tänker olika. 
 
Det här med ålder är även något som är väldigt intressant. De som jobbat längre och har 
mer erfarenhet bemöts även på olika sätt. Jag tror att en del män kan klappa en på huvudet 
och säga lilla gumman. Och det är nog där jag tror det är svårare att accepterad, och det 
tror jag har med samhällssynen att göra. Det hänger ihop på något sätt. Samtidigt tror jag 
att ger man sig inte så fixar man det, det gäller att köra sitt race och visa sin eldsjäl.  
 
Vilka egenskaper tycker du en bra kommunikatör ska ha? 
 
Jag tror att man ska vara tydlig, ha förståelse och lyssnande. Sen tycker jag att det är 
jätteviktigt att man gillar det man gör och har en positiv attityd. Sen man till bra eller dålig 
kommunikation är ju ett exempel att man ska ha ett leende på läpparna när man ringer upp 
någon. Det är sådana tydliga saker som ändå kan vara avgörande vid en kommunikation. 
En god kommunikation innebär också att man har känslan att man vill lära sig, det är ju 



 [C-uppsats | Ung Företagsamhets extern kommunikation] 64 

likadant som om man gå på en föreläsning. Inställningen är väldigt viktig. Dålig 
kommunikation är ju att man bli otydlig bara för att man inte vill, man har bestämt sig 
innan att det är tråkigt. Det är viktigt att se det som en möjlighet och inte bestämma sig i 
förväg.  
Vad tycker ni om den mediebevakning ni har idag? 
 
Vi har en samarbetsparter som är en tidning som finns i regionen och det är ju jättebra. 
Med det gäller att vara tydlig i det man vill få fram och att det är unikt. Det gäller att få 
upp en bra relation med dem och hitta bra kontakter.  
 
Det är ju mycket bevakning runt mässan och så, men det beror också på vart man befinner 
sig. Vissa kommuner vill ju inte gå in i andra kommuner vilket kan vara svårt. Sen skickar 
vi ut pressreleaser och nappar inte alla på de så kan man ibland ringa upp och förklara 
varför just de skulle skriva om UF och vad som är unikt för just deras region. Det gäller 
att hela tiden mata på med information. Sen är det även viktigt att få lärare och elever att 
också vända sig till pressen, för detta påverkar jättemycket.   
 
Vi har väl inga speciella tidpunkt som vi skriver PM utan det är mest när det händer något, 
och eleverna tycker ju också det är jätteroligt att de skriver om dem. 
 
Man måste hela tiden se till vilka resurser man har och vi kan ju inte jämföra sig med 
andra regioner för alla är vi olika stora och vi ser så olika ut. Statistiken vi får från 
förbundet är ju bra för att se sin egen utveckling, men som sagt går det inte går att jämföra 
sig med andra. 
 
Tror du att det påverkar samarbetspartner mycket när vi nämns i pressen? 
 
Nej, jag tror inte det. Är de med så är det med. Jag tror att ibland att vårt namn drar ner 
oss lite. Att alla inte känner igen namnet, men alla vet vad konceptet är och man känner 
igen det när det står i tidningen, men i artiklarna står det ju inte ofta om organisationen i 
sig. vi ska ju säga Ung Företagsamhet med många kanske bara förstår när man säger UF. 
Man skulle nog vara tydligare där, för det förlorar vi nog lite på. Hade vi haft namnet med 
oss tror jag kanske att det skulle påverka. 
 
Vilken medieform tror på påverkar mest? 
 
Jag tror det är nätet. Jag tror tv-reklam har fallit bort lite för att det finns så många kanaler 
idag. Många reklamer kan du även ha sett 20 gånger men du kommer ändå inte ihåg vad 
reklamen är för. Det måste verkligen vara slående för att det ska bli bra och det känns som 
om det kostar mer än vad det smakar. 
 
Med lokaltidning och så vet jag inte heller. Det blir mest att man bläddra lite i dem men 
man läser inte dem ordentligt, och färre och färre skaffar tidningen för man tycker inte att 
det är värt det. De flesta vänder sig till exempelvis google för att hitta oss och att det är 
onödigt att betala för att vara med i företagsfakta och på sådana ställen.     
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Bilaga 4 
Intervju med Kalmar läns regionchef Maria Faltin den 22 april 2009 

 
Berätta lite kort om regionen Kalmar län. 
 
Vi startade upp 1994 och vi är idag ca 3,5 anställd, en skolinformatör, en projektledare, en 
informatör/administratör och så jag. Vi jobbar idag med gymnasiet och även grundskolan.  
 
Hur ser den externa kommunikationen ut idag och varför? 
 
Vi jobbar ju väldigt mycket med att vara ut och pratar. Boka upp möten och föreläsningar. Vi 
är med på alla möjlig sammanhang så vi syns. När vi jobba med nya samarbetsparter bjuder vi 
gärna in dem till våra evenemang, exempelvis våga vara egen mässan så att de verkligen kan 
ta del av vår verksamhet och den nyttan vi gör. Sen bokar vi personliga möten och följer upp 
på det viset. 
 
Sen bjuder vi ju alltid in de sponsorer vi har till mässan för att det ska ta del av verksamheten. 
Vi försöker alltid träffa de som vill minst en gång om året. De får även nyhetsbrev två gånger 
om året, men det är den uppfattningen vi har fått att de vill ha. Egentligen skulle jag nog vilja 
ha tre nyhetsbrev, men man måste ju samtidigt ha något att förmedla. Nu förmedlar vi ju även 
mycket via mailen eftersom det är billigt och man når ut till alla.  
 
Mot eleverna och lärare jobbar vi ju med UF-online och jag tycker att sidan är fin. Jag tycker 
inte att den är så jättekrånglig men det verkar alla andra och tycka. Sen beror det kanske på att 
man bara hör av dem som tycker den är dålig också. Det är ju främst lärarna som tycker att 
den är svår så där måste vi uppenbarligen göra något. Jag skulle till exempel vilja ha en 
söktjänst på sidan, vilket inte finns idag.  
 
Vi har fått tips från Kronoberg med att hålla den uppdaterad och aktuell, med exempelvis 
månadens företag och liknande. Men jag skulle vilja göra sidan ännu mer proffsig. Lägga ut 
nyhetslänkar och likadant för den externa sidan. Så den riktar sig till alla och göra den 
tydligare. Sen är ju nivåerna mellan regionerna ganska olika och jag tycker den borde vara lite 
högre. 
 
Hur mycket tror du att ni medvetet tänker på er kommunikation? 
 
Det rullar på mest av vana tror jag. Sen finns det ju en del saker man borde göra kanske. 
Mycket är även omedvetet medvetet, så det är svårt att säga.  
 
Ser man till jobbet mot eleverna så jobbar vi ju mycket med att nå ut till många olika program 
och vi har vuxit mycket på de praktiska programmen och det är viktigt. 
 
 
Varför tror det är så många som är villiga att ha ett samarbete med UF? 
 
Jag tror inte man går med oss för att få ett jätte stort reklamvärde. Bankerna ser till exempel 
till att det är det är deras målgrupp man vänder sig till, och söker därför gärna den goodwillen 
för att värva nya kunder.   
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Jag tror att man skulle kunna jobba mycket mer med att de ska få ett större mervärde och att 
det kanske syns på deras hemsida att de stöttar oss och så. 
 
Sen är det ju många som ser samhällsnyttan i det hela och att de kanske kommer att kunna 
anställa personer som drivit UF senare, på grund av att de är företagsamma och så. Att man 
tycker det är viktigt med ungdomar som tar ansvar och så vidare.  
 
Ser man till passiva och aktiva samarbeten är det nog också viktigt med en balansgång. Det är 
ju svårt när man behöver jaga folk som inte svara, men ibland kan det ju bli för mycket åt det 
goda också. 
 
Vad har det funnits för själv om samarbetspartner har valt att hoppa av? 
 
Vi har aldrig fått höra att vi misskött oss. Vi har i stort sett inte tappat så många. Vi har tappat 
några i år, men de har samtidigt sagt att de gärna återkommer när tiderna blir bättre och de vill 
fortfarande få information från oss. Då får man ju anta att man kan tro på det. 
 
En del byter ju även samarbeten efter några år och så, och nu är det ju främst på grund av 
dåliga tider. 
 
En del partner är även svåra att nå fram till och det kan ju också vara en sak som påverkar 
samarbetet.  
 
Hur tycker du att man ska förbereda sig inför ett möte? 
Träffa jag politiker så har jag redan gjort det så många gånger så jag kör på det jag brukar. 
Sen handlar det även om att ha en glöd i det man pratar om, och visa resultat. det finns det ju 
en del att jobba på, att man kan plocka fram lite mer statistik och så man kan tala om för de 
olika kommunerna hur det går för just dem.  
 
 Nä jag är ute hos företag på möten så får gärna de presentera sig först så man blir lite tjena, 
tjena. Alla tycker om att prata om dig och det är viktigt att de får göra det. Sen lägger ju vi 
upp våra bilder och visar och så. Sen försöker jag lyfta det under tiden man pratar så man är 
på samma nivå. Vi åker ju inte dit och tigger och ber om pengar rakt ut så, men det gäller att 
ändå vara rakryggad och stolt över det vi gör.  
 
Ser man till skolinformatörens roll så gäller det ju för henne eller honom att göra det 
intressant och locka eleverna till att driva UF-företag.  
 
Vad har du för tips när det gäller att kommunicera och få folk att lyssna? 
 
Jag kör bara på! sen är det väl att man känner att man lyckas olika väl ibland. Ibland när man 
går ut från ett möte är man helt genomsvett för att man lagt ner all sin energi i det och 
verkligen visat sin glöd och ge gärnet. Jag vill alltid vara så cool men jag blir nog ganska 
klämkäck, som vi brukar skoja om här. Jag har väl inget speciellt tips så, eller jo. Det gäller ju 
att gå in rakryggad och att man inte ber om ursäkt. Att man vågar öppna upp och gör man bort 
sig är det inte hela världen. Jag kan ju det här nu och därför kan jag ju säga år, men ibland är 
man ju nervös ändå när det verkligen är något stort det gäller. Man vill ju att det ska gå bra, 
men man har ingen koll på hur det ska gå, men jag kör på och följer ofta en presentation. Jag 
funkar bäst då jag kan utgå från det och sen improvisera resten. Hos mig kommer det nya 
tanker hela tiden och då kan man slänga in det. 
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Hur viktigt är det med att förbereda sig inför möten? 
 
Jag är ganska strategisk i mina tankar, men det beror på vilket läge det är. Ska jag bara hålla 
en föreläsning så kör man ju oftast på med ibland kanske man tänker att man borde plocka in 
lite nya saker och så. Få med lite olika undersökningar och så, men ofta har man inte så lång 
stund att jobba med. 
 
Vad tycker du gränsen går för kommunikationen att skaffa nya samarbeten 
exempelvis? 
 
Jag tycker inte att man ska tigga och köra på en urringad tröja. Skämt åsido, jag har nog 
egentligen inte funderat i dom banorna. Man får inte vara för påstridig, men man får inte vara 
mesig heller det finns ju en gräns där. Det ska vara professionellt.  
 
Jag ställer alltid frågan rakt ut och kör med väldigt raka kort och det tycker jag att man ska 
vara. Sen är det alltid beroende på personen man möter vilken taktik man ska ta och vi tar ju 
exempelvis aldrig några sådana här frågor över telefon, för jag tycker att det är bättre att 
träffas.  
 
Hur jobbar ni med mediebevakningen? 
 
Vi jobbar mycket med PM men sen är det viktigt att jobba upp kontakter i den branschen, 
men sen är det också svårt för att man jobbar så olika. Därför har vi väl försökt att jobba upp 
ett allmänt gott ryckte om Ung Företagsamhet som organisation. Det gäller ju hela tiden att 
mata dem med information och hålla de uppdaterade. Sen skulle man kanske kunna köra 
någon fortbildning om press med lärare. Det var en bra ide jag kom på nu.  
 
Hur skulle man kunna jobba med det? För det är ju också viktigt att det inte alltid är vi som är 
avsändaren utan att lärare och elever själva tar upp kontakten. Att vi har ett bra pressunderlag 
som de kan plocka av är ju också bra.  
 
Vi är ju jättenöjda med den mediebevakning vi har och vi ligger alltid i toppen enligt 
mätningen vi får från förbundet, vilket är roligt, men man kan alltid bli bättre! 
 
Hur prioriterar ni resurserna för mediebevakning? 
 
Jag har ju kört mycket på radion de senaste inför mässan och så, och det är ju relativt billigt, 
och det verkar även att funka. I år har vi inte än kört någon direkt utvärdering vilket hade varit 
kul att kolla upp. 
 
Med de resurserna tycker jag att radio och tidning funkar bäst, men jag skulle ju gärna vilja 
köra lokal- tv och debattinlägg och sådant också men jag hinner inte det. Man vill ju satsa på 
det som når ut till flest, billigast. Men det beror ju alltid på hur mycket pengar vi själva väljer 
att lägga. 
 
Vilket forum tycker du att du tar in mest reklam på? 
 
Jag är nog ganska duktig på att sålla bort reklam. Jag slänger det som kommer på posten, 
byter kanal på både radio och tv när reklamen kommer. Jag tror jag är ganska extrem på att 
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sålla bort och det märker jag ju även på det sättet att jag inte hänger med, för till viss del är 
det ju allmänbildande också.  
Hur följer ni upp er kommunikation? 
 
Vi brukar ju frågar ju inte samarbetspartner och följa upp så, men det kanske man skulle göra. 
Men det vi gör är enkätundersökningar med eleverna vilket jag tycker är viktigt att använda 
sig utav. Men ibland försvinner det i mängden och det är ju synd, för det är ju bra att kunna 
använda resultatet till olika sammanhang.  
 
Vad tycker du att det finns för för- och nackdelar med att vara kvinnlig eller manlig 
chef? 
Jag tror att det är så att jobbar man med en ungdomsorganisation så är det lägre status på det 
än att vara chef på ett annat kontor. Jag tycker nog att det är mer åldern som spelar in än om 
man är man eller kvinna i den här rollen. Jag tänker inte att jag har några speciella fördelar för 
att jag är kvinna, fördelen för männen är kanske att man ofta möter manliga ledare i sina 
samarbeten och att det på något vis blir lättare för dom. Ibland kan man ju spela på att man är 
kvinna, men det beror på vem personen är man har att göra med och man känner att det är på 
ett okej vis. Bli klappad på huvuden av någon som är 50 år blir man ju inte så glad för, medan 
de som är mycket äldre kanske gör det för att de tycker om en och tycker att man är duktig på 
det man gör.   
  
Vilka egenskaper tycker du att en bra kommunikatör ska inneha? 
Livfullhet, rakryggad, och framförallt flexibel. Att även ha ett strategiskt tänkande och har ett 
go i sig.   
 
 
 
 


