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The purpose of this thesis is to examine young people’s information needs when 
they are deciding on what upper secondary education to choose, why they used 
Internet to find the information, and how they experienced their information 
seeking. A qualitative study was made using interviews. The study’s respondents 
consisted of young people who are soon to be leaving elementary school, and 
young people who have just started their upper secondary education. The 
theoretical framework that was used to analyse the results of the study consisted of 
theories and models regarding information needs and information seeking. The 
results of the study shows that, initially, the Internet does not seem to have a 
significant role in the search for information. Rather, it was used at the end of the 
search, when they had decided which course of upper secondary education they 
were interested in. The study respondents used schools' websites almost 
exclusively to find the information needed. They were interested mainly in 
information about the upper secondary program of their choice, and photos of the 
school. They were very content in using the Internet to get information before 
deciding on which school to choose. They thought that it was simple to use, and 
that it was accessible. It appeared, however, that although they were satisfied with 
the Internet as information source they did not always understand the information 
that they found; nor were they interested in more or new information that could 
affect their decisions. 
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1. Inledning  

 
Ungdomars informationssökning på Internet inför gymnasievalet väckte mitt intresse sedan 
jag som skolbibliotekarie på en gymnasieskola i Göteborgsregionen (GR) även fått ansvar för 
skolans hemsida. Jag började fundera kring vilken information presumtiva elever ville ha och 
på vilket sätt den skulle vara presenterad.  
 
Idag har i princip alla ungdomar i Sverige tillgång till Internet, 97% av alla ungdomar i åldern 
15-19 år, och av dessa använder 86% Internet dagligen (Nordicom-Sverige 2011, s. 6 & s. 
70). Det pratas ofta om att ungdomar idag är så vana vid Internet och informationssökning. 
Men hur använder de sig egentligen av Internet för att söka information inför sina 
gymnasieval? På vilket sätt tar ungdomarna hjälp av Internet för att tillgodose sina 
informationsbehov inför gymnasievalet? Utifrån detta började mitt intresse för gymnasievalet 
växa. 
 
Inom GR råder fria gymnasieval vilket betyder att ungdomar kan söka till vilken 
gymnasieskola de vill inom hela regionen. Konkurrensen om eleverna är därför stenhård och 
är inget skolorna kan hålla sig oberörda inför. I tider när elevkullar minskar blir kampen om 
eleverna och elevpengen extra kännbar.  
 
För att förstå den kontext ungdomar i inom GR befinner sig i när de ska göra sina 
gymnasieval är det på sin plats att redogöra för de förutsättningar som ges. 
 
Gymnasieskolan är en skolform som enligt lag är frivillig, men som det ser ut idag fortsätter 
majoriteten av alla ungdomar till gymnasiet. Siffror från 2005 visar att över 80 procent av 
befolkningen i Sverige har minst sekundär utbildning, vilket innebär utbildning från 
gymnasium eller där över (Välja fritt och välja rätt 2008, s. 11).  
 
GR är ett kommunförbund och samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med 
uppgift att främja samarbete över kommungränserna (Göteborgsregionens kommunalförbund 
2011). I GR har man slutit ett avtal som gör att samtliga ungdomar fritt kan välja 
gymnasieskola inom de samarbetande kommunerna. Syftet är att få ungdomarna att stanna 
kvar och välja att gå gymnasiet inom regionen. Avtalet skapar förutsättningar för detta genom 
att erbjuda ett unikt utbud av utbildningar. År 2010 kunde ungdomarna välja på ca 200 
utbildningar / ca 500 sökalternativ vid nästan 80 gymnasieskolor (Kommunalförbundet GR 
2010, s. 1).  
 
Administreringen av gymnasievalen hanteras, men hjälp av webbtjänsten Indranet, av 
Gymnasieantagningen. Gymnasieantagningen är en del av GR. Indranet används först och 
främst av ungdomarna för att registrera sina val men där finns även information om de skolor 
och utbildningar som ingår i GR-samarbetet. 
 
Ungdomarna kan registrera sina val mellan den 1 december (på höstterminen i årskurs 9) till 
och med den 1 februari (på vårterminen i årskurs 9). Vill de sedan ändra sina val senare under 
vårterminen måste de gå via sin studie- och yrkesvägledare för att kunna göra detta (Indranet 
2011). 
 
För att hjälpa ungdomarna med sina gymnasieval anordnas varje höst en mässa av GR 
Utbildning (Gymnasiedagarna 2010). GR Utbildning är en utbildningsgrupp inom GR som 



5 
 

utgörs av politiker och har som uppdrag att besluta kring antagningen till gymnasieskolan 
(Göteborgsregionens kommunalförbund 2011b). Mässan går under namnet Gymnasiedagarna 
och pågår under tre dagar i oktober. De som ställer ut på mässan är utbildningsanordnare, 
gymnasieskolor och andra aktörer som är där dels för att ge besökarna möjlighet att se vilka 
utbildningsmöjligheter som erbjuds inom regionen, men också för att marknadsföra sina 
skolor och utbildningar. Gymnasiedagarna vänder sig i första hand till ungdomar i årskurs nio 
och deras föräldrar och syftar till att de ska kunna informera sig inför gymnasievalet 
(Gymnasiedagarna 2010).  
 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
För många ungdomar är valet av gymnasieskola det första riktigt stora valet gällande framtida 
studier och karriär. Många gånger har de svårt att hantera all den information som överöser 
dem kring olika studiealternativ (Ungdomars vägval 2000, s. 7). Ungdomarna upplever också 
svårigheter att skilja mellan information och marknadsföring och antalet elever som själva 
söker information inför sitt gymnasieval har minskat, trots dagens informationsteknik. 
Behovet av hjälp och vägledning i valet av gymnasieskola har däremot visat sig öka ju fler 
skolor det finns att välja bland (Dresch & Lovén 2003, s. 12).  
 
Studier visar att den information eller kontakt ungdomar anser vara mest betydelsefull vid 
deras val av gymnasieskola är studiebesök och praktik, där efter rankas information i tryckt 
material. I jämförelse mellan information i tryckt material och information via Internet visar 
det sig att betydelsen av information i tryckt material anses vara betydligt större än av 
information via Internet. Ändå menar var femte elev att Internet varit mycket viktig eller 
ganska viktigt för deras gymnasieval, medan två av fem ungdomar anser att Internet var helt 
oviktigt (Skolverket 2007, s. 113). När ungdomarna sökt information på gymnasieskolors 
olika hemsidor har de upplevt att informationen inte räcker till och svårigheten har inte i 
första hand varit att få tag på information utan att hantera den (Dresch & Lovén 2003, s. 10 & 
13). Dresang (1999, s. 1123) menar att Internet skapar en arena för ungdomar att erhålla 
information som saknar motstycke men att få studier har undersökt deras informationssökning 
via detta medie.   
 
Just ungdomars egen aktiva informationssökning på Internet finner jag särskilt intressant då 
jag vet att hemsidor är en stor del i gymnasieskolors marknadsföring liksom användningen av 
social medier. Att två av fem ungdomar anser att Internet varit oviktig för deras gymnasieval 
gör mig nyfiken på hur de upplever informationen på Internet.  
 

1.2.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera ungdomars informationssökning genom att undersöka 
vilka informationsbehov ungdomar hade inför gymnasievalet, varför de använt Internet som 
informationskälla samt hur de upplevt sin informationssökning efter att de på eget initiativ 
sökt information på Internet. 
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1.2.2 Frågeställningar 
 

• Vilka informationsbehov har ungdomar relaterat till sina gymnasieval? 
 

• Varför använder ungdomar Internet för att tillgodose sina informationsbehov inför 
gymnasievalet? 
 

• Hur upplever ungdomar sin informationssökning på Internet inför sina gymnasieval? 
 
 

1.3 Disposition 
 
Efter ett inledande kapitel med inledning och redogörelse för problemformulering, syfte och 
frågeställningar, följer kapitel två där bakgrund och tidigare forskning presenteras.  
 
I kapitel tre beskrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen av 
undersökningens resultat. Teorierna som det redogörs för handlar om informationsbegreppet 
och informationsbehov. 
 
I kapitel fyra motiveras valet av metod, intervjuguide presenteras, det redogörs för urval av 
informanter och problematiseras kring undersökningens reabilitet och validitet. 
 
Resultatet av den genomförda undersökningen redovisas i kapitel fem och tar sin 
utgångspunkt i de teman som återfinns i både frågeställningarna och intervjuguiden. 
 
Därefter följer analysen i kapitel sex där det empiriska materialet ställs mot det teoretiska 
ramverket.  
 
I kapitel sju diskuteras och reflekteras det analyserade resultatet och jämförs även mot tidigare 
forskning. Här presenteras också undersökningens slutsatser. 
 
Slutligen presenteras en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Bakgrund och Tidigare forskning 
 
För att ge bakgrund till uppsatsämnet inleds kapitlet med att redogöra för hur gymnasievalet 
tidigare har undersökts utifrån olika perspektiv. Därefter redogörs för tidigare forskning kring 
ungdomars informationssökning vid karriärsval liksom kring ungdomars informationssökning 
ur olika perspektiv. Jag gör inga anspråk på att redogöra heltäckande, utan utifrån det som 
varit av intresse för uppsatsens kontext. 
 

2.1 Bakgrund 
 
Gymnasievalet har utretts och studerats i flera statliga rapporter men också i uppsatser från 
olika högskolor. Ämnet har undersökts utifrån olika perspektiv, men framförallt har det 
studerats kring varför ungdomar gör de val de gör samt vad och vem som påverkar valet. Här 
följer ett urval av rapporterna. 
 
Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men som det ser ut idag fortsätter i princip alla 
ungdomar vidare till gymnasieskolan efter grundskolan. Under 1990-talet genomfördes 
reformer som gav ungdomar och föräldrar en ökad valfrihet att välja skola. Man förväntade 
sig att reformerna skulle leda till ett ökat föräldraengagemang i och med den nya 
konkurrenssituationen, men också att de skulle leda till skolutveckling och ökad kvalitet. 
Skolverkets rapport ”Attityder till skolan 2006” visar att reformerna bidragit till att antalet 
friskolor kraftigt har ökat och att många ungdomar väljer att går på dem. Rapporten har även 
undersökt ungdomars inställning till hur viktiga olika former av informationskällor varit vid 
deras val av gymnasieskola. De viktigaste källorna som ungdomarna nämner vid valet av 
gymnasieskola är studiebesök, praktik och tryckt information (Skolverket 2007, s. 112-114). 
 
I flera statliga utredningar står gymnasievalet i fokus. I Skolverkets rapport ”Studie- och 
yrkesorientering: årskurs 9” utvärderas årskurs 9-elevers kompetens gällande just studie- och 
yrkesorientering. I rapporten finner man att ungdomar från olika socialgrupper får hjälp från 
olika håll vid valet av gymnasieutbildning. Ungdomar från socialgrupp ett får större hjälp av 
sina föräldrar än de ungdomar i socialgrupp tre vilka istället är mer beroende av stöd från sin 
skolas studie- och yrkesvägledare (Fransson & Kriegholm 1997, s. 31) 
 
I Statens Offentliga Utredningar ”Välja fritt och välja rätt” ligger fokus på hur man bättre ska 
kunna få individer att välja utbildningar som ger ett passande arbete vid utbildningens slut. 
Man vill undvika felaktiga utbildningsval där man syftar på utbildningsval som inte leder till 
arbete. Även i denna utredning ser man att familjebakgrund har stor betydelse för vilka 
utbildningsval individer gör, både vad gäller utbildningsnivå och utbildningens inriktning. 
Valen styrs främst av ekonomiska drivkrafter, så som förväntade framtida inkomster, men 
också av social bakgrund, normer och värderingar (Välja fritt 2008, s. 9-10). 
 
James Dresch och Anders Lovén skriver i sin delrapport till Skolverket ”Vägledning i 
förändring” bland annat om det stora informationsflödet och hur ungdomarna i deras 
undersökning hanterar detta flöde i anslutning till sina gymnasieval. Både ungdomarna och 
studie- och yrkesvägledarna i studien gav uttryck för svårigheten med att sålla bland all 
information som sköljde över dem (2008, s. 9-10). Att Internet användes som 
informationskälla för en mindre andel av ungdomarna i undersökningen ger Dresch och 
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Lovén olika förklaringar till. Till exempel menar Dresch och Lovén att informationsflödet 
upplevs som överväldigande och att informationssökning på Internet inte garanterat ger 
tillfredsställande information, det vill säga att den är svårtolkad eller att ungdomarna har svårt 
att avgöra huruvida informationen stämmer eller inte. Ungdomarna har ett stort behov av att 
diskutera informationen med andra, föräldrar eller studie- och yrkesvägledare, för att få hjälp 
med att hantera den. Ytterligare ett skäl som nämns till varför ungdomarna inte söker 
information på Internet är att de inte ids, varför lägga ner tid på att söka information där när 
de istället kan fråga studie- och yrkesvägledaren och få svar direkt (Drech & Lovén 2008, s. 
13-14).  
 
Det har även skrivits mängder av uppsatser vid Malmö högskola och Växjö universitet kring 
gymnasievalet med utgångspunkt från bland annat upplevelsen av gymnasievalet, vilka 
faktorer som påverkar dem, beslutsprocessen kring valet, gymnasievalet utifrån olika 
perspektiv så som genus och socioekonomisk bakgrund (se till exempel Andersson & 
Johansson 2006; Busk & Mörk 2007; Knutsson & Malm 2009 och Persson & Källström 
2009).  
 
 

2.2. Tidigare forskning 
 
I kapitlet presenteras den tidigare forskning som jag funnit vara av intresse för uppsatsämnet i 
två avsnitt. Det första avsnittet avhandlar den tidigare forskning som varit närmst knuten till 
uppsatsämnet och vilken handlar om ungdomars informationssökning vid karriärsval. 
Avsnittet avslutas med en reflektion kring närheten mellan den forskningen och uppsatsämnet 
och hur den används i uppsatsen. I det andra avsnittet presenteras forskning gjord kring 
ungdomars informationssökning ur andra perspektiv. 
 
 

2.2.1 Ungdomars informationssökning vid karriärsval  
 
Studier av ungdomars informationssökning gällande karriärsval efter gymnasiet eller i slutet 
av gymnasiet (eller motsvarande skolform) har gjorts av bland andra Frances Hultgren i 
avhandlingen ”Approaching the future: a study of Swedish school leaver’s information related 
activities” (2008) och Heidi E Julien i artikeln ”Barriers to adolecents’ information seeking 
for career decision making” (1999).  
 
Hultgren (2008) undersöker i sin avhandling svenska ungdomars informationssökning inför 
valet av karriär och vidare studier i slutet av eller efter gymnasiet. Då ämnet för den här 
uppsatsen är så närbesläktad med ämnet för Hultgrens studie kommer det att redogöras i mer 
detalj kring vad Hultgren presenterar i sin avhandling och de resultat hon kommer fram till, 
dock med fokus på informationssökningen.   
 
Hultgrens syfte var alltså att undersöka hur avgångselevers förhåller sig till 
informationssökning relaterad till vidare studier och karriär. Hultgren använder sig av 
kvalitativa intervjuer som metod där 21 stycken ungdomar intervjuades vid två tillfällen kring 
deras liv, erfarenheter av gymnasiet, deras förväntningar och förhoppningar på framtiden samt 
om deras informationsrelaterade aktiviteter kopplade till vidare studier och karriär. Hultgren 
gör också en diskursorienterad undersökning av informationsmaterial kring studie- och 
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karriärsval (Hultgren 2008, s. 261-262). Hultgren väljer i sin avhandling att inte enbart 
undersöka ungdomarnas tillvägagångssätt vid informationsrelaterade aktiviteter utan tar ett 
vidare grepp och studerar även hur ungdomarna vid sin informationssökning positionerar sin 
identitet samt hur ungdomarnas svar kan förstås utifrån samhällets syn på utbildning 
(Hultgren 2008, s. 28).  
 
I undersökningen framkom tre huvudanledningar till ungdomarnas val av gymnasieprogram, 
vilka var ämnesintresse, yrkesintresse samt strategiska val eller andra skäl. Ämnesintresse och 
yrkesintresse innebär precis som man kan tro, att ungdomarna valde gymnasieprogram efter 
sina intressen. Oavsett om det handlade om ämnes- eller yrkesintresse konstaterar Hultgren att 
de var präglade av familjen, det vill säga av familjens intressen och yrkeserfarenheter. 
Informationssökningen vid ämnesintresse fokuserade på att hitta kopplingar mellan intresset, 
högre studier och arbetsmarknaden, medan informationssökningen vid yrkesintresse främst 
handlade om att skapa en helhetsbild av yrket och vägarna för att nå dit. Att välja 
gymnasieprogram efter strategiska val eller andra skäl handlade främst om att välja ett 
program för att få valmöjligheter efter gymnasiet, men kunde också ha att göra med att 
kompisar valt samma program eller att man blivit rekommenderad ett visst program (Hultgren 
2008, s. 265). 
 
I Hultgrens tidigare forskning redogörs för flera intressanta aspekter på ungdomars karriärsval 
och informationssökning. Vad gäller varför ungdomar gör de karriärsval de gör nämns 
påverkan av de sociala strukturer som omger ungdomarna. De med föräldrar med akademisk 
bakgrund tenderade i högre grad att studera vidare än de med föräldrar med arbetarbakgrund. 
Personliga faktorer var också avgörande för karriärsval utifrån självbilden om hur man är och 
hur man vill uppfattas (Hultgren 2008, s. 34-36). Vad gäller själva informationssökningen 
framkom bland annat att människors informationsrelaterade aktiviteter anpassades efter den 
situation och kontext man befinner sig i (Hultgren 2008, s. 48). Hur man angriper 
informationssökningen har till viss del att göra med vilken social kontext man befinner sig i, 
men har också att göra med vilken information man söker efter. Valet av informationskällor 
styrs till stor del av de källor som kräver minsta möjliga ansträngning. Företrädesvis används 
gärna informationskällor som fungerat förut och som man känner sig bekväm med (Hultgren 
2008, s. 49-50).     
 
Unga söker gärna information på webbsidor de känner sig bekanta med. Är det ett okänt ämne 
kan de ha svårt att hitta användbar information då de söker utan att vara medvetna om vilka 
söktermer som är relevanta för ämnet. Hamnar de i en situation där det upplevs att det blir för 
mycket information att hantera tenderar lösningen att bli att de begränsar informationsflödet 
genom att välja de källor som säger ”rätt” sak (Hultgren 2008, s. 56 & 59). Ungdomar vänder 
sig gärna till och tar hjälp av människor som de känner och som de vet bryr sig om dem och 
vill deras bästa när det söker information (Hultgren 2008, s. 63). 
 
Hultgren analyserar sitt empiriska material med hjälp av P. J. McKenzies modell ”Two 
dimensional model of information practices in everyday-life”. ELIS, det vill säga teorier kring 
Everyday life information seeking, berör områden av mer privat karaktär och gäller 
informationssökning kring frågor som återkommer under livet men också kring frågor 
gällande fritidsintressen (Hultgren 2008, s. 104). Hultgren finner fyra framträdande 
förhållningssätt till informationssökningen från intervjuerna, vilka är: 
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Hultgren menar att unga människor förväntas ta ansvar för att informera sig och aktivt söka 
sig till arbetsmarknaden samtidigt som att arbetslösheten för ungdomar öppnar upp för att de 
kanske inte kan välja det yrke de skulle vilja, utan tvingas välja det som finns på marknaden. I 
detta läge upplevs informationssökningen kring ett önskat karriärsval meningslös. Hultgren 
belyser också betydelsen av den sociala kontexten ungdomarna befinner sig i och menar att 
processen att söka information är interaktiv. Huruvida ungdomarna har ett nätverk runt sig 
som delar med sig av relevant information, vilka traditioner familjen har av utbildning och 
karriärsval, om ungdomarna har erfarenheter av olika arbetsplatser eller universitet påverkar 
valen. Genom att diskutera och resonera med vänner och familj skapas en plattform där 
ungdomarna kan bearbeta och komplettera den funna informationen (Hultgren 2008, s. 268-
269). 
 
Julien undersöker ungdomar i åldern 15-20 år och deras informationsanvändning inför yrkes- 
och studierelaterade beslut med fokus på vilka källor ungdomarna valt att använda och hur de 
upplever dem. Julien kom fram till att det fanns flera hinder som stod emellan ungdomarna 
och för dem i sammanhanget användbar och relevant information. De hinder ungdomarna 
upplevde sig möta var bland annat problem med att söka efter information och då särskilt med 
att avgöra vilken av alla sökvägar som var den mest relevanta. Ett annat hinder ansågs vara 
brist på självförtroende hos ungdomarna, med påföljden att de inte vågade fråga om hjälp 
kring dessa frågor samtidigt som mer personlig hjälp och samtal med av t.ex. studie- och 
yrkesvägledare paradoxalt nog efterfrågades. Julien kom även fram till att ungdomarna lade 
stor vikt vid mänskliga informationskällor, särskilt om de var familjemedlemmar eller 
människor som de upplevde hade rätt erfarenheter av de studier eller den karriär de var 
intresserade av (Julien 1999). 
 
Som avslutning på det här avsnittet är det på sin plats att klargöra varför Hultgrens forskning 
får en sådan framträdande roll i den tidigare forskningen. Det beror på att det är den studien 
som mest liknar ämnet för den här uppsatsen. Det som gör att Hultgren inte används som teori 
är att Hultgrens studie tar ett så mycket vidare grepp vilket gör att det i sin helhet inte blir 
optimal för undersökningen i den här uppsatsen. Hultgren studerar inte bara själva 
informationssökningen utan även ungdomarnas identitetspositionering i samband med 
karriärsvalen, samt ser på hur ungdomarnas svar kan tolkas och förstås utifrån hur samhället 
ser på utbildning. Hultgren använder sig också av ELIS-teorier vilket inte är applicerbart på 
den här uppsatsen då gymnasievalet får ses som ett val man gör en gång i livet, inte något som 
är återkommande. I uppsatsen diskuteras det från Hultgrens forskning som är av intresse och 
jämförbart med uppsatsens resultat i kapitlet Diskussion och slutsatser. 
 
  
 

1. Informationssökning uppfattas som ett verktyg för att koppla ihop 
ämnesintressen, högre utbildning och karriär. 

2. Informationssökning uppfattas som ett verktyg för att urskilja 
karriärvägar och ett sätt att orientera sig inom en yrkesdomän. 

3. Studie- och karriärrelaterad informationssökning skjuts upp, 
informationssökning kopplas till tanken om en förlängd övergång till 
studier och/eller karriär. 

4. Studie- och karriärrelaterad informationssökning uppfattas som en 
meningslös aktivitet eller som potentiellt hotfullt. 

(Hultgren 2008, s. 266) 
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2.3 Ungdomars informationssökning ur olika perspekt iv 
 
Ungdomar och informationssökning har undersökts på olika sätt (se t.ex. Kuhlthau 1993 & 
Limberg 1998). Denna forskning är i de flesta fall genomförd i en skolkontext där 
informationssökningen gäller skoluppgifter och inte frågor ungdomarna själva valt. Just 
forskning kring ungdomars informationssökning och anskaffning av information kring frågor 
som utgår från ungdomarna själva finns det väldigt lite av (Dresang 1999, s. 1123). Hultgren 
saknar också forskning inom detta område även om informationssökning kring fritidsintressen 
eller vardagsfrågor i vissa fall behandlas (Hultgren 2008, s. 57). 
 
Uppsatser som undersöker informationsbehov och/eller informationssökning utifrån olika 
perspektiv finns det många av. Det finns också en hel del uppsatser inom denna kontext som 
undersöker just ungdomar på ett eller annat sätt. Dock ligger fokus på teman vilka inte är 
aktuella för den här uppsatsen, så som till exempel skoluppgifter, skolbibliotek och 
folkbibliotek.  
 
Uppsatser som berör ungdomars informationssökning på Internet finns och några intressanta 
för den här uppsatsen kommer nedan att beskrivas kort. Bland andra Eva Norrbelius 
Colemans uppsats ”Det sa bara klick: en studie om 15-åriga tjejers Internetanvändning utifrån 
ett källkritisk perspektiv.”(2006). Norrbelius Coleman undersöker hur tjejerna hanterar 
informationen de stöter på på Internet och författaren noterar bland annat att de överlag ansåg 
sig kunna avgöra huruvida en webbsida gav tillförlitlig information eller inte, men att det hade 
att göra med vilket ämne det gällde och i vilken kontext informationen skulle användas, skola 
eller fritid. Ungdomarna angav också att de hade svårigheter med att sovra i stora 
informationsmängder. 
 
I Miranda Anderssons uppsats ”Ung och gay: informationsbehovet som ung och homo- eller 
bisexuell i komma ut-processen” (2007) undersöks ungdomars informationsbehov, vilka 
informationskällor de använt och vilka eventuella problem de stött på under 
informationssökningen. Det visades sig att ungdomarna främst använt Internet som 
informationskälla med anledning av att det ansågs lättillgängligt samt att ingen fick reda på 
vad för information det söktes efter och känslan av att vara anonym. Informationsbehovet 
bestod främst av att hitta information men också diskutera sin situation med familj och vänner 
för att kunna skapa sig sin identitet. De hinder som ungdomarna stötte på vid sin 
informationssökning på Internet handlade bland annat om att det fanns för mycket material 
och att det var oseriöst. 
 
Flickors informationsbehov under tonårstiden undersöks av Mathilda Larsson och Christina 
Lindstedt i uppsatsen ”Att leva sitt liv: tonårsflickor om livsangelägenheter, 
informationsbehov och informationsförskaffning” (2003). De undersöker alltså vilka 
informationsbehov flickorna hade gällande sina livsangelägenheter, hur de gick tillväga för att 
tillgodose dem och vilka hinder de upplever att de stötte på vid informationssökningen. 
Undersökningen genomfördes både genom intervjuer och enkäter då författarna på förhand 
anade att inte alla informanter skulle känna sig helt bekväma med att prata om sina 
livsangelägenheter och vad de sökte information kring. Det visade sig också sedan i resultatet 
att de vanligaste informationsbehoven som togs upp i intervjuerna främst handlade om skola, 
läxor och framtida studier. Medan det i enkäterna i första hand handlade om kärlek och 
förälskelse, men också om funderingar kring utseende. Flickorna föredrog att använda sig av 
muntliga källor, vilka företrädesvis utgjordes av kompisar och familj. Skriftlig information 
föredrogs dock när det gällde mer känsliga ämnen. De hinder som flickorna upplevde var när 
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de skulle söka information på bibliotek. Där var det svårt att hitta och pinsamt att fråga om 
hjälp då ämnet kändes känsligt. Det visade sig också att flickorna inte nödvändigtvis 
tillgodosåg sitt informationsbehov. Det berodde bland annat på att de inte trodde att de skulle 
hitta informationen eller att de inte hade ork och lust att genomföra informationssökningen. 
Bara för att de gick och funderade kring något utlöste det inte automatiskt 
informationssökning i ämnet. 
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3 Teori 
 
Uppsatsens teoretiska ramverk tar avstamp i teorier om information och informationsbehov då 
syftet med uppsatsen är att undersöka vilka informationsbehov ungdomar har inför 
gymnasievalet, varför de använt Internet som informationskälla samt hur de upplever sin 
informationssökning.  
 
Nedan redogörs för olika ansatser till informationsbegreppet. Därefter kommer Lars Höglund 
och Olle Perssons teorier kring informationsbehov att presenteras samt Tom D. Wilsons 
modeller för informationsbehov och informationssökning. Höglund och Perssons samt 
Wilsons modeller kommer senare att utgöra verktygen för att analysera uppsatsens empiriska 
material.  
 
De teoretiska modellerna är valda utifrån att de undersöker informationsbehovet i den kontext 
som de som undersöks befinner sig i. Modellerna blir på så sätt mer neutrala, till skillnad från 
att om till exempel modeller av Carol Kuhlthau hade använts då de har ett tydligt 
skolperspektiv. Genom att använda tre modeller som kompletterar varandra genomlyses fler 
aspekter kring det som avsett att undersökas.  
 
 

3.1 Informationsbegreppet 
 
För att kunna fördjupa sig i vad ett informationsbehov egentligen är bör innebörden i 
begreppet information först klargöras då det används inom en rad olika discipliner och 
därmed har en rad olika definitioner. Nedan redogörs kort för tre olika sätt att se på 
information som ofta diskuteras inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
 
Michael Buckland resonerar kring tvetydigheten kring begreppet information och ger tre 
aspekter på begreppet. Den första aspekten, information som process, handlar om själva 
processen att bli informerad, där information är själva händelsen att få veta något och att bli 
informerad (Buckland 1991, s. 43). Information som kunskap, den andra aspekten, innebär det 
som meddelas när någon blir informerad så som nyheter eller upplysningar av olika slag då 
kunskap förmedlas. Buckland menar att kunskap inte går att ta på och gör jämförelser med 
åsikter som är personliga och subjektiva och måste kommuniceras genom att de uttrycks eller 
presenteras i någon form av fysik form (Buckland 1991, s. 3). Den tredje aspekten på 
informationsbegreppet är information som ting vilken syftar till fysiska objekt vilka ses som 
informativa eller bärare av information till exempel dokument och data (Buckland 1991, s. 
43). Buckland ger därmed en relativt vid innebörd av begreppet och menar att information är 
allt som kan uppfattas som informationsbärande och fokuserar inte bara på 
informationsbärande ting så som texter, utan innefattar även händelser och föremål (Buckland 
1991, s. 119).  
 
Lars Höglund och Olle Persson ger även de en vid definition av informationsbegreppet. De 
menar att information är något som används när ett problem ska lösas och inbegriper därmed 
allt som behövs för att kunna lösa problemet. Begreppet måste därför kunna ta hänsyn till all 
data som potentiellt kan vara relevant vid problemlösningen. Höglund och Perssons definition 
innebär inte att information nödvändigtvis måste minska osäkerhet och ge kunskap. De anser 
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att man inte på förhand kan avgöra huruvida information kommer att öka eller minska 
säkerhet och kunskap och menar att den vida innebörden i informationsbegreppet kräver att 
hänsyn tas till vilken typ av information som avses, vilken målgrupp den avser och på vilket 
sätt den förmedlas (Höglund & Persson 1985, s. 43 & 59).  
 
Tom D. Wilson menar även han att en definition av informationsbegreppet är nödvändigt då 
olika definitioner och aspekter av begreppet lämpar sig olika bra beroende på vad som ska 
undersökas. Wilson nämner också han, i likhet med Buckland, tre aspekter av 
informationsbegreppet. Den första aspekten avser information som fysisk enhet vilken 
företrädesvis går att kvantifiera, så som antal lånade böcker under en viss period. Information 
som kommunikationskanal genom vilken meddelanden är överförda är den andra aspekten. 
Den tredje aspekten avser information som faktisk data, det vill säga information som är 
empirisk bestämd och presenterad i dokument eller muntligen. Dessutom menar Wilson att 
begreppet kompliceras ytterligare genom att information kan ses som fakta, råd och åsikter. 
Fakta ses gärna som värderingsfri information, vilket inte behöver vara korrekt, medan råd 
och åsikter från början anses vara påverkade av värderingar (Wilson 1981, s. 1).  
 
 
 

3.2 Informationsbehov 
 
Både Höglund och Persson samt Wilson har skrivit om informationsbehov och vars teorier 
kring detta är väl använda inom informationsområdet i anslutning till behov, sökning, 
användning, beteende etc. Deras modeller kommer nedan att presenteras för att sedan 
användas i analysen. 
 
 

3.2.1 Informationsbehov enligt Höglund och Persson 
 
Lars Höglund och Olle Perssons definition av informationsbehov är, i likhet med innebörden 
av informationsbegreppet, relativt komplex. Informationsbehovet utgår från det behov som 
uppstår när problemsituationer av olika slag behöver lösas. Komplexiteten består i att varje 
problemsituation är unik och påverkas av vilken typ av situation det är och vilka aktörer som 
är inblandade. Informationsbehov blir på så vis svåra att mäta då behovet varierar beroende på 
omfattning och karaktär. För att kunna definiera informationsbehov tar Höglund och Persson 
även hänsyn till något de kallar för subjektiva och objektiva behov. De menar att 
informationsbehovet bör beaktas dels utifrån vilka behov aktören själv upplever att den har 
samt utifrån vilka behov som anses nödvändiga om man ser på problemsituationen utifrån 
(Höglund & Persson 1985, s. 43-45). 
 
Höglund och Persson sätter in informationsbehov i ett större sammanhang och menar att det 
tillgodoses på olika sätt beroende på huruvida det är ett regelbundet eller tillfälligt behov. Det 
vill säga om det är behov som återkommer eller om det är behov som dyker upp vid isolerade 
tillfällen, se figur 1 (Höglund & Persson 1985, s. 44). 
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Figur 1 Olika typer av informationsbehov (Höglund & Persson 1985, s. 45). 
 
 
 
Ytterligare saker som påverkar informationsbehovet är det informationsutbud som står till 
förfogande samt hur man använder olika informationskällor och vilka effekter det ger. I och 
med att informationsbegreppet har en sådan vid innebörd blir antalet aktuella 
informationskällor vid olika problemsituationer relativt stort. Höglund och Persson sorterar in 
de olika informationskällorna i olika kategorier beroende på huruvida de är formella eller 
informella. Med formella informationskällor avses i första hand tryckt material så som 
tidskrifter, rapporter och bibliografier. Till formella källor räknas också elektroniskt 
publicerat material. Informella informationskällor utgörs främst av muntlig information vilken 
exempelvis utbyts via personkontakter, föredrag, konferenser eller mässor. Höglund och 
Persson delar också in informationskällor i externa och interna och utgår då ifrån deras 
tillgänglighet. Interna källor skapas av den egna organisationen och utgörs till exempel av 
interna rapporter och PM, men också av kollegor. Externa källor utgörs av alla de källor som 
skapas utanför den egna organisationen (Höglund & Persson 1985, s. 45-46). 
 
 
I figur 2 nedan illustreras Höglund och Perssons indelning av olika informationskällor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Olika typer av informationskällor (Höglund & Persson 1985, s. 47) 
 
 

  
INTERNA 
 

 
EXTERNA 

 
FORMELLA 
 

Interna dokument 
PM, rapporter,  
register arkiv 
 

Tidskrifter, böcker, 
rapporter, bibiografier, 
databaser 

 
INFORMELLA 
 
 

Samtal med kollegor 
inom organisationen, 
sammanträden 

Brev, kongresser, 
samtal med kollegor  
utom organisationen 

REGELBUNDNA BEHOV: 
Aktuell bevakning – att hålla sig ajour med nyheter 
Information för dagligt bruk – att få tag i uppgifter som behövs löpande, 
t.ex. handböcker tekniska data, metoder etc. 
Stimulans – att få uppslag och nya idéer 
Återkoppling – att få reaktioner på eget arbete från kollegor 
 
TILLFÄLLIGA BEHOV: 
Retrospektiva sökningar – att lära känna tidigare arbeten inom området 
Instruktion – att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper 
Konsultation – att få färdiga lösningar eller expertråd 
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Att söka information bland olika källor för att lösa en problemsituation och tillgodose sitt 
informationsbehov kallar Höglund och Persson för informationsanvändning. 
Informationsanvändning innebär både själva sökbeteendet och hur den uppsökta 
informationen används. Författarna menar att det är viktigt att inte bara studera vilken och hur 
mycket information som har utnyttjats och hur ofta den har utnyttjats. Utan även undersöka på 
vilket sätt informationen har använts, hur den har bedömts och bearbetats och slutligen 
använts för att lösa problemsituationen som initierade informationsanvändningen (Höglund & 
Persson 1985, s. 47-48). 
 
De hinder som kan uppstå vid informationsanvändning har att göra med en rad olika faktorer 
så som förkunskaper, vana av informationsanvändning, informationens form, innehållet i 
informationen samt tillgänglighet av informationskällor vilka påverkar på olika sätt vid varje 
unik problemsituation. Höglund och Persson nämner olika hinder och hur de kan påverka 
informationsanvändningen vilka sammanfattas i Figur 3 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3 Sammanställning av hinder vid informationsanvändning (Höglund & Persson 1985, 
50-51). 

 
 
 
Höglund och Persson menar att det största problemet vid informationsanvändning inte handlar 
om att det saknas information utan att matcha den information som finns till individen som 
har informationsbehovet så att den kan tillgodogöra sig informationen och använda den på ett 
tillfredställande sätt (Höglund & Persson 1985, s. 60).    
 
 
 

Tillgänglighet – att användaren kommer åt den information som är mest lämpad för informationsbehovet 
 
Informationens relevans – att användaren kommer åt den information som är mest relevant för 
informationsbehovet där kvalitet är viktigare är kvantitet. 
 
Informationens form – att informationen är anpassad efter användarens förutsättningar så som att 
informationen ibland är för svår eller att det är svårt för användaren att bedöma textens giltighet. 
 
Tids- och relevanskrav – att användaren utesluter informationskällor om de upplevs för tidskrävande i 
förhållande till den information användaren förväntar sig att erhålla.  
 
Informationsmättnad – att användaren upplever problem med att sortera i ett stort informationsflöde snarare 
än att de upplever sig ha brist på information. 
 
Etablerade vanor, attityder och kunskaper om information och informationskällor – att användarens 
informationsvanor hämmar informationsanvändningen till exempel genom att användaren ignorerar alternativa 
informationskällor och där med missar relevant information. 
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3.2.2 Informationsbehov enligt Wilson 
 
Professor Tom D. Wilson menar att man i studier av informationsbehov först måste definiera 
den kontext där informationsbehoven undersöks. Det är också viktigt att inte blanda ihop 
betydelsen av informationsbehov med information som användaren vill ha, användarens 
uttalade krav och tillfredsställda krav (Wilson 1981, s. 3-4). Många studier av 
informationsbehov frågar aldrig varför användaren bestämmer sig för att söka information, 
vilket ändamål informationssökningen har och till vilken nytta informationssökningen 
slutligen ger. Wilson menar att fokus i studier av informationsbehov bör vara på resultaten av 
informationssökningen och inte hur informationssökningen gått till (Wilson 1981, s. 5 & 9). 
 
Wilson förklarar sin syn på informationsbehov genom att utgå från psykologiska teorier där 
våra behov delas in i tre grundläggande kategorier, vilka är fysiologiska behov, känslomässiga 
behov och kognitiva behov. De fysiologiska behoven innefattar behoven av mat, vatten och 
skydd. De känslomässiga behoven består av behovet av att åstadkomma något eller att 
dominera och kontrollera. De kognitiva behoven handlar om behovet att lära sig saker eller att 
planera saker. De olika kategorierna av behov går in i varandra och viljan att tillfredsställa 
dessa behov kan göra att en individ börjar söka information (Wilson 1981, s. 6).  
 
Wilson ger informationsbegreppet, som tidigare nämnts i kapitel 3.1, tre aspekter, nämligen 
fysik enhet, kommunikationskanal eller fakta (Wilson 1981, s. 3). Dessa aspekter kan vara 
mer eller mindre kopplade till de fysiologiska behov, känslomässiga behov eller kognitiva 
behov beroende på vad informationsbehovet gäller. Till exempel kan behovet styra vilken typ 
av kommunikationskanal man väljer. Wilson menar att man oftare väljer muntliga 
informationskanaler vid känslomässiga behov, att anledningen till att man frågar en viss 
person både har att göra med att man vill få svar på sin fråga men har också att göra med att 
man söker bekräftelse från den personen. I vissa fall kan även känslomässiga behov 
tillgodoses med fysiska enheter, till exempel om man samlar på något som man tycker är 
vackert så som antika böcker eller böcker med ett specifikt utseende. Att se information som 
fakta är enligt Wilson den vanligaste innebörden vi ger begreppet vilken tillfredställer de 
kognitiva behoven (Wilson 1981, s. 7-8).  
 
I modellen ”Information needs and seeking”, se figur 4 nedan, illustrerar Wilson kopplingen 
mellan de grundläggande behoven och de medel som används för att tillfredsställa dessa 
behov (Wilson 1981, s. 9). 
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Figur 4. Faktorer som påverkar informationsbehov och informationssökning 
(Wilson 1981, s. 7) 

 
 
 
Wilsons modell för faktorer som påverkar informationsbehov och informationssökning kan 
delas upp i tre delar där den vänstra delen med fyrkanterna illustrerar den situation individen 
befinner sig i då informationsbehovet uppstår. Individen är placerad i mitten, utanför finns de 
roller individen har i olika sammanhang och ytterst är den miljö individen befinner sig i. I den 
högra delen av modellen finns individens informationssökningsbeteende och mitt emellan 
informationssökningsbeteendet och situationen för informationsbehovet finns de hinder som 
kan uppkomma (Wilson 1981, s. 7ff).  
 
Närmast individen (Person) och kategorierna för informationsbehov (Physiological needs, 
Affective needs och Cognitive nees) placerar alltså Wilson de roller som individen har i olika 
sociala sammanhang (Work role och Performance level). Informationsbehoven som uppstår 
kommer utav individens olika roller och där den mest betydelsefulla av dem är arbetsrollen, 
det vill säga de aktiviteter och ansvarsområden individen har på en arbetsplats. Den här rollen 
genererar i första hand kognitiva informationsbehov för att kunna utföra uppgifter så som 
planering och beslutsfattning. Känslomässiga behov genereras däremot beroende på klimatet 
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på arbetsplatsen och individens personlighet och handlar bland annat om hur behovet av att 
prestera ser ut (Wilson 1981, s. 8).   
 
Det är dock inte bara den närmsta miljön kring individen som sätter igång informationsbehov 
och informationssökning. Den yttre miljön där individen befinner sig är minst lika viktig. 
Förutom arbetsmiljön (Work environment) visar Wilson ytterligare faktorer som påverkar, 
nämligen den socio-kulturella miljön (Socio-cultural environment), den politisk-ekonomiska 
miljön (Politico-economic environment) och den fysiska miljön (Physical environment). 
Exempel på hur olika miljöer påverkar är när olika ekonomiska klimat ger olika tillgång till 
informationsresurser vilket skapar informationsrika respektive informationsfattiga miljöer 
eller när olika politiska klimat där viss information förbjuds påverkar förutsättningarna för att 
få tag på information (Wilson 1981, s. 9). 
 
De hinder som Wilson menar kan påverka informationssökningen är personliga (Personal 
barriers), interpersonella (Interpersonal barriers) och hinder från omgivningen 
(environmental barriers). Exempel på dessa hinder kan bland andra vara tillgängligheten av 
information, betydelsen av att tillfredsställa behovet samt konsekvensen av att ta beslut trots 
att all information inte har undersökts. Det kan också vara så att det dröjer mellan uppkomsten 
av informationsbehovet och själva informationssökningen eller att behovet inte anses 
tillräckligt stort eller akut att det kan vara tillfälligheter som avgör huruvida individen 
försöker tillgodose dem eller inte (Wilson 1981, s. 6-7).  
 
Wilson tar alltså ett helhetsgrepp och intresserar sig för betydelsen av information i alla 
situationer en individ utsätts för. Det är inte bara kognitiva behov som uppmärksammas utan 
även känslomässiga och fysiologiska utifrån varje unikt tillfälle och sammanhang behovet 
uppstår (Wilson 1981, s. 9-10). 
 
 

3.2.2 1 Wilsons utveckling av modell 
 
Wilson har sedan utvecklat sin modell över faktorer som påverkar informationsbehov och 
informationssökning. Modellen från 1981 visar hur informationsbehov uppkommer och vad 
som kan hindra informationssökningen. Modellen innefattar också, om än implicit, testbara 
antaganden kring individers informationsbeteenden. Just dessa outtalade antaganden ansåg 
Wilson senare vara en av svagheterna med modellen, liksom avsaknaden av variabler så som 
effekter av de olika sammanhang individer befinner sig i samt vilka faktorer som påverkar 
vad individer uppfattar som hinder (Wilson 1999, s. 4-5). Wilson reviderar modellen 1995 för 
att belysa informationsbeteende utifrån ett mer generellt perspektiv och gör detta genom att 
utgå från fler forskningsområden än informationsvetenskapen, så som forskning inom 
beslutsfattning, psykologi, hälsokommunikation och konsumtion (Wilson 1997, s. 47).  
 
Modellens nya utseende skiljer sig från den tidigare men de grundläggande antaganden om att 
det är individen i sitt sammanhang som är avgörande för informationsbehovet kvarstår samt 
att hinder av olika slag tas i beaktande, se figur 5 nedan (Wilson 1999, s. 9-10). 
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Figur 5. Wilsons reviderade modell över faktorer som påverkar informationsbehov och 
informationssökning (Wilson 1999, s. 10). 

 
 
 
 
De största förändringarna i den reviderade modellen handlar framför allt om att Wilson tillför 
komponenter så som Activating mechanism och Intervening variables (fritt översatt till 
aktiveringsmekanismer och intervenerande variabler) mellan den kontext individen befinner 
sig i och beslutet om att söka information (Wilson 1999, s. 10).  
 
Den första aktiveringsmekanismen (Activating mechanism) hänvisar till stress/klara av-teorin 
(stress/coping theory), vilken handlar om varför inte alla informationsbehov leder till 
informationssökning. Wilson tar sin utgångspunkt i Brenda Dervins sense-making-teori som i 
korta ordalag handlar om att det krävs någon form av motivation hos en individ för att den ska 
söka information. Motivationen kommer utav att individen vill förstå sin omvärld, både vad 
gäller generella frågor och mer specifika. Den nivå av stress som individen sedan upplever på 
grund av informationsbehovet påverkar således motivationen och är avgörande för huruvida 
individen är tillräckligt motiverad för att genomföra den informationssökning som krävs 
(Wilson 1997, s. 41).  
 
Nästa steg i Wilsons modell är intervenerande variabler (Intervening variables) vilken är en 
utveckling från den tidigare modellen vad gäller barriärer som hindrar informationssökning. 
Att använda termen variabler istället för barriärer öppnar upp för faktorer som inte bara 
hindrar utan också främjar användning av information. Detta steg ger utrymme för individen 
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att befinna sig i en mer komplex kontext och öppnar upp för fler variabler för vad som 
påverkar informationsbehov och informationssökning (Wilson 1999, s. 10).   
 
Den andra aktiveringsmekanismen benämns som risk/belöning-teorin (risk/reward theory) 
och handlar om att trots att motivationen för informationssökning finns och att individen tagit 
sig förbi de variabler som hindrar informationssökningen är det ändå inte säkert att 
informationssökningen kommer till stånd. Risk/belöning-teorin gäller bedömningen av 
belöningen kontra risken i den handling som ska utföras. Frågan är alltså om den 
informationssökning individen står inför kommer att kosta mer än vad den kommer att ge. 
Kostnaden, eller risken, består av till exempel tid, pengar, insats i förhållande till utfall. Om 
inte belöningen bedöms som tillräckligt stor i förhållande till kostnaden kommer inte 
handlingen, i detta fall informationssökningen, att utföras (Wilson 1997, s. 46). Vid detta steg 
i modellen lägger Wilson till social inlärningsteori (Social learning theory) och inkluderar här 
tanken om självkänsla (Self-efficancy). Själkänslan handlar här om individens övertygelse, 
eller bristen på övertygelse, om att hon klarar av att genomföra en viss handling och att 
handlingen kommer att ge önskat resultat. Det vill säga, saknas övertygelsen om att kunna 
genomföra en informationssökning som kommer att tillgodose informationsbehovet kommer 
individen att avstå från att utföra sökningen (Wilson 1999, s. 10).  
 
I Wilson reviderade modell finns även komponenten informationssökningsbeteende 
(Information-seeking behavior) vilken inte bara består av aktiv sökning (active search) utan 
innefattar även passiv uppmärksamhet (passive attention), passiv sökning (passive search) 
och pågående sökning (ongoing search). Med passiv uppmärksamhet menas tillfällen där 
individen inte har för avsikt att söka information men där anskaffning av information ändå 
sker, exempelvis genom att lyssna på radio eller att se på TV. Passiv sökning handlar om att 
sökning ger relevant information som individen inte hade räknat med. Pågående sökning 
gäller sökning kring ett ämne som individen redan känner till men fortsätter att söka 
information om för att hålla sig uppdaterad (Wilson & Walsh 1995, avs. 5.1). 
 
 
 

3.3 Teoretiskt ramverk för analys 
 
För att analysera resultatet av det empiriska materialet, som presenteras i kapitel 5, kommer  
Höglund och Perssons samt Wilsons modeller för information och informationsbehov att 
användas. Genom att applicera ungdomarnas svar i modellerna kommer de att användas för 
att tydliggöra informationsbehovet, informationssökningen och eventuella hinder de upplevt 
under processen.  
 
Med utgångspunkt från uppsatsen syfte och frågeställningar kompletterar de teoretiska 
modellerna varandra. Båda modellerna har fokus på informationsbehov, vilket stämmer 
överens med den första forskningsfrågan kring vilka informationsbehov ungdomar har inför 
gymnasievalet. Höglund och Persson ser bland annat till vilken typ av informationskällor som 
används, vilket stämmer överens med den andra forsningsfrågan kring varför ungdomar 
använder Internet vid informationssökningen inför gymnasievalet. Wilson ser bland annat till 
upplevelserna kring informationssökningen vilket stämmer överens med den tredje 
forskningsfrågan angående ungdomarnas upplevelser av informationssökningen inför sina 
gymnasieval. Analysen presenteras i kapitel 6. 
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4 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för val av metod, urval av respondenter och genomförande av 
undersökning samt val av forskningsansats. Slutligen diskuteras etiska aspekter och 
undersökningens tillförlitlighet. 
 
 

4.1 Val av metod 
 
För att får en bättre förståelse för ungdomarna och deras upplevelser av informationssökning 
på Internet inför sina gymnasieval valde jag att göra en användarstudie genom att använda 
mig av kvalitativa intervjuer.  
 
Att använda kvalitativa intervjuer som metod ger utrymme för att skapa en djupare förståelse 
för ungdomarnas subjektiva upplevelser (Holme & Solvang 1997, s. 92). I en intervju återges 
informantens känslor och tankar kring ett fenomen vid ett speciellt tillfälle och sammanhang 
(Repstad 1999, s. 80). Genom att intervjua ungdomarna när de precis gjort sina gymnasieval 
och de fortfarande har upplevelserna kring valet i färskt minne har jag chansen att fånga deras 
tankar och känslor medan de fortfarande tydligt minns valet. Att intervjua just de det gäller, 
det vill säga ungdomar som gjort sina gymnasieval, är givet då det är just de som kan ge 
relevant information för den givna kontexten. 
 
Kvalitativa intervjuer har fördelen i att mötet med ungdomarna under själva 
intervjusituationen ger ytterligare förutsättningar för förståelsen. Det ger också ungdomarna 
möjlighet att med egna ord förklara sin situation (Holme & Solvang 1997, s. 92). Intervjuer 
ger också utrymme för anpassningar till varje intervjusituation samt att iakttagelser kring 
tonfall, pauser och mimik förstärker ungdomarnas svar på frågorna på ett sätt som skriftliga 
svar aldrig kan göra (Bell 2006, s. 158).  
 
Genom att använda en tematiserad och samtidigt semistrukturerad intervjuguide, se Bilaga 1 
Intervjuguide, ges möjlighet att ställa följdfrågor baserat på hur och vad ungdomarna svarar 
samt att frågor vid behov kan förtydligas. Detta ger flexibilitet till intervjuerna och tillåter att 
justeringar görs under arbetets gång, vilket inte är möjligt när man använder kvantitativa 
enkäter som metod (Repstad 1999, s. 64-65). Tematiseringen av intervjuguiden bidrar till att 
hålla den röda tråden genom varje intervju samt att samma frågor ställs till samtliga 
respondenter vilket underlättar jämförelse mellan svaren (Bell 2006, s. 159).  
 
De tre teman som kom att utgöra grunden för intervjufrågorna i undersökningen var 
Information/Informationsbehov, Tillvägagångssätt samt Upplevelser av 
informationssökningen. Dessa teman utformades med avsikt att följa undersökningens 
frågeställningarna och för att underlätta både vid intervjuerna och vid analysen av svaren.  
 
Frågorna i intervjuguiden har anpassats för urvalsgruppen vad gäller ordval. Istället för att 
uttalat fråga efter ungdomarnas informationsbehov frågas det till exempel efter vad för 
information de saknade och vad de behövde ta reda på inför gymnasievalet. Frågorna strävade 
också efter att inte styra ungdomarnas svar och ger därför inga alternativ på till exempel vilka 
webbplatser de kan tänkas ha använt sig av vid sin informationssökning.  
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Frågorna i intervjuguiden numrerades för att lättare kunna anpassa frågeföljden efter 
ungdomarna vid varje intervjutillfälle och samtidigt på ett enkelt sätt kunna se om samtliga 
frågor ställts.   
 
 

4.2 Genomförande av undersökning  
 
Undersökningen utfördes i två steg. Först redogörs för anledningen till att studien kom att 
utföras i två steg. Därefter presenteras urval och genomförande av första steget av 
undersökningen, steg 1 och därefter för steg 2. 
 

4.2.1 Varför undersökningen kom att genomföras i tv å steg 
 
Undersökningen inleddes med avsikten att göra intervjuer med ungdomar i årskurs 9 inom GR 
som var mitt i valet av gymnasieskola. Efter att ha genomfört intervjuerna med ungdomarna i 
årskurs 9 och reflekterat över deras svar kom dock beslutet om att genomföra ytterligare 
intervjuer. Svaren från ungdomarna i steg 1 var oerhört samstämmiga. Min bedömning var att 
svaren var för lika och för få för att ensamma kunna utgöra materialet för undersökningen. 
Genom att intervjua fler ungdomar skulle jämförelser kunna göras dem emellan och visa om 
likheten i steg 1 bara var en slump eller giltig för fler ungdomar.  
 
Ungdomarna i steg 1 kom från samma högstadieskola med ett upptagningsområde med 
likartad socioekonomisk bakgrund. Genom att nyansera och samtidigt utöka urvalet av 
ungdomar var syftet att se huruvida också svaren skulle komma att nyanseras. Avsikten med 
steg 2 blev där med att intervjua ungdomar som precis börjat årskurs 1 på gymnasiet och som 
sökt sig till samma gymnasieskola inom GR. Att ungdomarna valt samma skola behövde dock 
inte betyda att de kom från samma kommun, stadsdel eller socioekonomiska bakgrund.  
 
I följande kapitel redovisas för hur urvalen av respondenter och genomförande av intervjuer i 
de båda stegen gått till.  
 

4.2.2 Urval steg 1 
 
Urvalet av respondenter utgick från uppsatsens syfte att undersöka ungdomars 
informationssökning inför gymnasievalet. Då detta i första hand berör ungdomar under 
vårterminen i årskurs 9 var det denna målgrupp jag ville intervjua. En ytterligare variabel för 
målgruppen var också att de skulle gå på en högstadieskola i någon av kommunerna inom 
GR. För att komma i kontakt med ungdomar som uppfyllde dessa variabler använde jag mig 
av en personlig kontakt som arbetade som studie- och yrkesvägledare på en högstadieskola i 
en av GR-kommunerna.  
 
Då det för undersökningen var viktigt att komma i kontakt med ungdomar som använt just 
Internet vid sin informationssökning gjordes urvalet av respondenter på följande vis. En 
minienkät utformades, se Bilaga 2 Minienkät urval steg 1, vilken studie- och yrkesvägledaren 
delade ut till 65 stycken niondeklassare på samma skola. I minienkäten fick ungdomarna 
svara på vilka sätt de fått information inför valet av gymnasieskola. Enkäten tillät att 
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ungdomarna angav flera svarsalternativ och syftade till att få fram vilka som använt just 
Internet som en av informationskällorna inför gymnasievalet. I enkäten kunde ungdomarna 
även skriva sina namn och telefonnummer om de kunde tänka sig att bli intervjuade kring 
dessa frågor. Jag kunde på så vis komma i kontakt med de ungdomar som använt Internet som 
informationskälla och som samtidigt var villiga att gå med på att intervjuas. 
 
Av de 65 utdelade minienkäterna var det 22 stycken som inte hade kryssat för att de använt 
Internet för att få information inför gymnasievalet. 43 stycken hade kryssat för att de använt 
sig av Internet men av den var det 23 stycken som inte lämnat sina kontaktuppgifter. 
Urvalsgruppen kom där med att bestå av 20 ungdomar. 
 

4.2.3 Genomförande av steg 1 
 
Samtliga 20 i urvalsgruppen kontaktades för att boka intervju och 12 intervjuer bokades 
slutligen in. Bortfallet från berodde bland annat på att det inte gick att komma i kontakt med 
ungdomarna på grund av felaktiga telefonnummer, att de inte svarade vid uppringning eller att 
de inte längre ville låta sig bli intervjuade. 
 
Då kontakten med ungdomarna togs i slutet på vårterminen precis innan de skulle lämna 
grundskolan och gå på sommarlov var det inte helt oproblematiskt att hitta en dag då de var 
tillgängliga för intervjuer. Det kändes ändå viktigt att genomföra intervjuerna på en plats där 
ungdomarna kände sig trygga och då var deras högstadieskola det bästa alternativet. Det 
slumpade sig så att den dagen då ungdomarna var tillgängliga för intervjuer var studie- och 
yrkesvägledarens kontor ledigt vilket gjorde att intervjuerna genomfördes där.  
 
Av de 12 inbokade intervjuerna genomfördes slutligen 7 stycken, var av 6 stycken flickor och 
1 pojke. Bortfallet handlade om att ungdomarna trots avtalade möten inte dök upp. 
Ungdomarna intervjuades en i taget med hjälp av intervjuguiden. I inledningen vid varje 
tillfälle presenterade jag mig och förklarade syftet med intervjun. Det var inte förrän nu som 
ungdomarna fick reda på att intervjuerna skulle fokusera på informationssökningen på just 
Internet. Jag resonerade som så att temat informationssökning på Internet inför gymnasievalet 
inte var ett ämne av känslig karaktär, men ville undvika att ungdomarna hade funderat över 
sina svar. Jag förklarade att jag skulle använda mig av en intervjuguide och bad att de skulle 
svara på alla frågor även om de upplevde att de upprepade sig. Efter den inledande 
presentationen sattes diktafonen och intervjuerna, efter löfte om anonymitet, igång.  
 
Diktafon användes vid intervjuerna för att fokus skulle hamna på frågorna och inte på att 
hinna anteckna svaren. Stödanteckningar gjordes dock för att fånga ungdomarnas resonemang 
kring sådant som sades mellan raderna samt för att förstärka eller förtydliga saker som sades. 
Intervjuerna varierade mellan 15-25 minuter i längd och transkriberades dagarna efter att de 
genomförts. 
 
 

4.2.4 Urval steg 2 
 
Urvalet av ungdomar till steg 2 utgick från samma princip som vid urvalet till den första 
gruppen av ungdomar. Tillvägagångssättet var det samma som i steg 1 men urvalet var 
annorlunda. Istället för att ungdomarna var från samma skola och präglade av sitt 
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upptagningsområde hade de sökt sig till samma skola och på så vis präglade av sin inriktning 
och sitt val av gymnasieskola. Ungdomarna i steg 2 skulle gå på en gymnasieskola i någon av 
kommunerna inom GR. Då jag arbetade på en gymnasieskola inom GR och på så vis enkelt 
kunde komma i kontakt med ungdomar som skulle passa för urvalet kom urvalet att ske på 
den skolan.  
 
För att komma i kontakt med de ungdomar som använt just Internet vid sin 
informationssökning användes återigen en minienkät, se Bilaga 3 Minienkät urval steg 2. För 
att urvalsmetoden så mycket som möjligt skulle likna den för steg 1 utformades minienkäten 
efter den som användes för ungdomarna i årskurs 9. Enkäten frågade efter vilka sätt 
ungdomarna fått information inför valet av gymnasieskola och tillät att de kryssade för flera 
av svarsalternativen. De fick själva fylla i om de kunde tänka sig att bli intervjuade kring 
dessa frågor och lämna namn. Jag kunde då, precis som förra gången, komma i kontakt med 
just de ungdomar som använt Internet som informationskälla och som samtidigt var positiva 
till att låta sig intervjuas.  
 
Enkäten delades ut till 44 stycken elever i årskurs 1 av mig på lektionstid efter att ha avtalat 
tid med respektive klassföreståndare. Anledningen till varför jag var där presenterades 
muntligen, introduktionstext saknas därför på den minienkät som delades ut bland 
gymnasieungdomarna.  
 
44 stycken minienkäter delades alltså ut och av dem var det 19 stycken som hade kryssat att 
de använt sig av Internet, och följaktligen 25 stycken som kryssat för att de använt andra 
alternativ vid sin informationssökning inför gymnasievalet. Av de 19 som kryssat för att de 
använt sig av Internet var det 2 stycken som inte hade kryssat för rutan som markerade att de 
kunde tänka sig att bli intervjuade. Slutligen var det alltså 17 stycken som var villiga att låta 
sig intervjuas och hade lämnat kontaktuppgifter och som således kom att utgöra 
urvalsgruppen.   
 

4.2.5 Genomförande steg 2 
 
Då antalet intervjuer vid steg 1 slutligen blev 7 stycken bestämde jag mig för att försöka hålla 
antalet intervjuer med urvalsgrupp 2 till ungefär lika många. Bland de 17 ungdomar som 
utgjorde urvalsgrupp för steg 2 bokades 8 till intervju. Urvalet till dessa 8 skedde genom att 
varannan i högen av minienkäter från urvalsgruppen kontaktades. Av de bokade intervjuerna 
genomfördes 6 stycken. Bortfallet berodde på att ungdomarna uteblev vid de bokade 
intervjutillfällena. Av de 6 intervjuade var 5 stycken flickor och 1 pojke.  
 
Då både jag och ungdomarna tillbringade vår arbetstid respektive skoltid på samma skola 
utfördes intervjuerna på skolan under skoltid vid tillfällen då ungdomarna hade luckor i sina 
scheman. Samtliga intervjuer genomfördes i ett mindre konferensrum på skolan för att få 
ungdomarna att känna att de befann sig på så neutral mark som möjligt, till skillnad från om 
de genomförts på mitt kontor, samt för att minimera risken för att bli avbrutna eller på annat 
sätt bli störda. 
 
Vid varje intervju förklarades syftet till intervjun för ungdomarna. Precis som vid intervjuerna 
vid steg 1 var det inte förrän nu ungdomarna fick reda på exakt varför just de blivit tillfrågade 
och om vad intervjun skulle komma att behandla. De blev också informerade om att 
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intervjuguiden skulle användas och bad dem svara på samtliga frågor även om de kände att de 
upprepade sig. 
 
Diktafon användes vid varje tillfälle samt block och penna för stödanteckningar. Intervjuerna 
tog även denna gång mellan 15-20 minuter och transkriberades en dag eller två efter 
genomförandet. 
 
  

4.2.6. Sammanfattning av steg 1 och steg 2 
 
Sammanfattningsvis kom undersökningen alltså att genom föras i två steg. Sammanlagt 
intervjuades 13 ungdomar, 7 stycken från årskurs 9 och 6 stycken som precis börjat 
gymnasiet. Svaren från intervjuerna presenteras i kapitel 5 och vidare analyseras genom 
teorier kring informationsbehov och informationssökning i kapitel 6. 
 
 

4.3 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitligheten och giltigheten av metod och urval kommer nedan att diskuteras. 
 
Kvalitativa intervjuer är en väl beprövad metod vilket gör att man kan förbereda sig väldigt 
väl inför utförandet av dem. Det samma gäller utformningen av intervjuguide och 
tematiseringen av de semistrukturerade frågorna som användes i undersökningen. 
Frågeställningarna har styrt intervjuguiden vilket stärker giltigheten i att det som ska 
undersökas faktiskt är det som undersöks. Syftet och frågeställningarna i undersökningen är 
också av sådan karaktär att de är aktuella för undersökning flertalet år framöver om man 
skulle vilja jämföra svaren över tid. 
 
Tillförlitligheten i undersökningen stärks av att informanterna utgörs av dem som 
undersökningen syftar att undersöka. Ett alternativ till att intervjua ungdomarna skulle kunna 
ha varit att intervjua föräldrars och/eller studie- och yrkesvägledares uppfattningar om 
ungdomarnas informationssökning på Internet inför sina gymnasieval. I sådant fall skulle 
tillförlitligheten kunna diskuteras då det blir mer osäkert huruvida respondenterna spekulerar 
eller vet vad de pratar om. 
 
Urvalet av informanter ökade betydligt i representativt och tillförlitligt genom att intervjua två 
grupper och låta ungdomarna i de båda grupperna komma från olika skolor och bakgrund. Att 
ungdomarna kom att utgöras av en majoritet av flickor, d.v.s. 11 flickor jämfört med 2 pojkar, 
var inte något medvetet val utan följde urvalsmodellen. Syftet med undersökningen har hela 
tiden varit att undersöka ungdomar på en generell nivå, och inte att specifikt undersöka flickor 
eller pojkar. 
 
För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för intervjuerna gjordes ett antal medvetna 
val. Till exempel utfördes intervjuerna på platser där ungdomarna kände sig hemma och 
trygga för att inte miljön skulle påverka eller i alla fall påverka så lite som möjligt. Samtliga 
intervjuer genomfördes på ungdomarnas skolor och där valdes en så neutral plats som möjligt. 
Genom att följa intervjuguiden har ungdomarna själva fått formulera vad för information de 
sökte efter för att kunna göra sina gymnasieval. Jag tänkte också på att ställa frågorna på ett så 
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tydligt och lättbegripligt sätt som möjligt och tänkte på att försöka göra så att den som blev 
intervjuad skulle känna sig bekväm. Jag märkte inte av någon påtaglig frustration under 
intervjuerna utan ungdomarna frågade om de inte hade förstått någon av frågorna och gavs 
utrymme att formulera vad de ville få sagt. Jag kan aldrig veta säkert att jag fått helt 
uppriktiga svar och att jag inte fått svar som ändrats för att ungdomarna försökte svara ”rätt”. 
Jag upplevde dock inte att frågor kring informationssökningen inför ungdomars gymnasieval 
av ungdomarna upplevdes vara av känslig karaktär, de verkade inte obekväma med frågorna 
eller intervjusituationen.  
 
Före intervjuerna med ungdomarna i steg 2 funderade jag kring huruvida de skulle ha svårt att 
minnas hur de gått till väga vid sin informationssökning då de gjort sina gymnasieval för flera 
månader sedan. Det visade sig ganska snart att de genomgående mindes väldigt väl hur de 
gjort och hur de hade upplevt sin informationssökning 
 
 

4.4 Min förförståelse 
 
Att ha förförståelse kring ämnet som undersöks kan inte undvikas om den företeelse man 
undersöker ligger nära den utbildning, arbete och ämneskunskaper man har. Mitt val av 
uppsatsämne var direkt kopplat till mitt arbete vilket gjorde att jag gick in i undersökningen 
med en stor förförståelse kring gymnasievalen och då särskilt inom GR.  
 
Det jag visste mindre om, eller egentligen inget alls, var ungdomarnas informationssökning på 
Internet kring gymnasievalet vilket gjorde att jag kunde utforma syfte och frågor 
förutsättningslöst och utan att veta vilka svar jag skulle få.  
 
 
 

4.5 Resultatredovisning och analys 
 
Resultatet av intervjuerna redovisas i nästkommande kapitel, kapitel 5. Redovisningen sker på 
så sätt att svaren från ungdomarna i steg 1 och steg 2 går att följa separat, men också så att 
läsaren direkt kan jämföra svaren från de två stegen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 
av resultaten från intervjuerna. 
 
Vid analysen i kapitel 6 appliceras sedan resultaten i de teoretiska modeller som utgör 
undersökningens teoretiska ram.  
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5 Resultat 
 
Resultatet av intervjuerna med ungdomarna, vilket utgör undersökningens empiriska material, 
kommer här att presenteras. Presentationen sker på så sätt att svaren från ungdomarna i steg 1 
och steg 2 redovisas parallellt bredvid varandra. Svaren från de båda grupperna kan därmed 
jämföras direkt. Tabeller används för att strukturen på svaren ska bli så tydlig som möjligt.  
 
Redovisningen följer de tematiska rubriker som användes i intervjuguiden. På vissa av svaren 
förekommer det att någon av grupperna svarade mer utförligt än den andra. Detta ger luckor i 
texten ner till nästa svar. Luckorna ska förhoppningsvis inte förvirra läsaren utan istället 
förtydliga likheter och/eller skillnader i svaren.  
 
Svaren från intervjuerna visade sig vid redovisningen öppna upp för numeriska mönster. 
Därmed redovisas svaren kring hur många som svarat på ett visst sätt på ett kvantitativt sätt. 
Detta för att understryka både samstämmiga svar och eventuella skillnader och göra dem så 
tydliga som möjligt. Efter att resultaten presenteras följer en sammanfattning av 
resultatredovisningen.  
 
Som påminnelse kan sägas att Steg 1 utgjordes av 7 ungdomar i årskurs nio på en grundskola 
belägen inom GR och att Steg 2 utgjordes av 6 ungdomar som precis startat sin gymnasiala 
utbildning på en gymnasieskola inom GR. Totalt intervjuades 13 ungdomar. 
 
 
 

5.1 Ungdomarnas informationsbehov  
 
De inledande frågorna i intervjuguiden behandlade aspekter kring vilken information 
ungdomarna saknade, vad de behövde leta reda på för att kunna göra sina gymnasieval och 
om de hade några specifika frågor som de ville ha svar på.  
 
 
Steg 1, 7 högstadieelever Steg 2, 6 gymnasieelever 
 
Samtliga ungdomar svarade att den 
information de upplevde att de saknade och 
behövde veta mer om i första hand handlade 
om information kring specifika program och 
skolor. 
 

 
Den information som ungdomarna letade 
särskilt efter gällde i första hand skolor och 
program. De ville veta vilka skolor som 
erbjöd det program de var intresserade av.  
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6 av 7 ungdomar hade bestämt sig för vilket 
program de ville gå innan informations-
sökningen på Internet hade inletts. Det 
uttrycktes då ett behov av att ta reda på vilka 
skolor som erbjöd detta program och utifrån 
den informationen börja sålla bland 
alternativen.  
 
För flera av ungdomarna stod valet mellan 
två skolor (olika skolor för olika ungdomar) 
som båda erbjöd de önskade programmet. Då 
handlande informationssökningen om att 
kunna göra valet mellan dessa två skolor.  
 

 
Samtliga ungdomar hade redan innan de 
börjat sin informationssökning på Internet 
bestämt sig för vilket program de ville gå. 
 

 
3 ungdomar sökte information kring 
arbetssättet på skolan och huruvida det 
passade dem.  
 

 
4 av de 6 tillfrågade var särskilt intresserade 
av att få veta vilken behörighet programmet 
gav. 
 

 
3 av ungdomarna var mest intresserade av 
hur skolan såg ut, hur maten fungerade, hur 
schemat var upplagt och liknande. En av dem 
uttryckte det som att ”Jag kollade mest läget 
på hemsidan.” och en annan ville veta ”Hur 
skolan ser ut och passar den mig?”. 
 

 
3 ungdomar uttryckte att de hade frågor av 
mer praktisk art, till exempel om vart skolan 
låg, hur schemat såg ut och hur 
kollektivtrafiken till skolan fungerade. 

 
 
 
 
 

5.2 Ungdomarnas tillvägagångssätt vid 
informationssökningen 
 
Frågorna kring hur ungdomarna gått tillväga när de sökt information på Internet handlade om 
hur de hade sökt, vilka webbplatser de hade använt sig av, hur de hade använt webbplatserna, 
vilka söktermer de använt samt varför de använt sig av Internet för sin informationssökning 
inför gymnasievalen. 
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Steg 1, 7 högstadieelever Steg 2, 6 gymnasieelever 
 
6 av 7 ungdomar hade använt sig av Indranet 
och Google för att söka information. Alla 
ungdomarna hade använt sig av gymnasie-
skolors hemsidor i sin informationssökning, 
dock inte alla skolors hemsidor utan de, ofta  
två eller tre, som de valde mellan.  
 
2 av 7 menade att de hade använt sig av 
Facebook. Endast en av ungdomarna 
uttryckte att den aktivt hade letat efter forum 
där andra ungdomar delgett sina åsikter om 
olika gymnasieskolor.  
 
Andra informationskällor som nämndes, som 
inte var kopplade till Internet, var 
Gymnasiedagarna (3 av 7), Öppet hus (3 av 
7), och en katalog som delats ut av studie- 
och yrkesvägledaren (2 av 7). 
 

 
Samtliga av ungdomarna hade använt Google 
och skolors hemsidor vid sin informations-
sökning. 3 av 6 svarade att de fått 
information från Indranet.  
 
Andra webbsidor som nämndes var, av en 
person vardera, Arbetsförmedlingens 
hemsida och Gymnasie.se. En av 
ungdomarna förklarade varför Google hade 
använts ”Det är så stort och så, det finns mycket 
information, det finns typ allt där.”. 
 

 
Samtliga 6 ungdomar menade att de hade 
använt skolornas namn som sökord, och 3 av 
dem hade också sökt på program. 
 

 
Google användes för att hitta skolornas 
hemsidor och då hade 2 av 6 sökt direkt på 
skolans/skolornas namn och 3 av 6 på 
programmets namn. En av ungdomarna hade 
använt både skolnamn och programnamn 
som söktermer. 
 

 
Förutom att de på hemsidorna sökte 
information om det program de var 
intresserade av var det flera av ungdomarna 
som berättade att de surfade runt för att titta 
på bilder för att se hur skolan såg ut. En 
uttryckte det som att hon ”Kollade runt, läste 
om programmet och om skolan, för att se att jag 
valt rätt.”  
 

 
När ungdomarna skulle svara på hur de hade 
använt sig av de sidor de sökt information på 
svarade nästa alla, 5 av 6, att de på skolornas 
hemsidor hade ”kollat runt” på det mesta och 
hade klickat sig runt genom att gå in på olika 
rubriker. Två av ungdomarna beskrev det så 
här: ”[Jag] kollade nästan allt som fanns på 
hemsidan, allt var intressant i mitt val om skola, 
för allt gav mig en bild av hur skolan kommer att 
vara och se ut.” och ”Jag kollade runt och 
klickade bort om jag kände att nej det var inget 
för mig och fortsatte att söka.”.  
 
De specifika saker ungdomarna angav att de 
letat efter på hemsidorna var bland annat 
information om schemat, citat från elever 
samt vilka kurser man läser. En av 
ungdomarna uttryckte särskilt att bilderna på 
hemsidan hade varit vikiga för att bilda sig 
en uppfattning om skolan. 
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På frågan varför de valt att söka information 
på just Internet svarade samtliga att det var 
för att de upplevde Internet som enkelt och 
lättillgängligt, ”Använder Internet ofta, tycker 
att det är enkelt och det finns mycket.”. En av 
ungdomarna gav dock uttryck för att 
informationssökning på Internet både kunde 
vara lätt och svårt, ”Det enklaste sättet att få 
information, även om det kan vara krångligt 
ibland.”.  
 

 
Av svaren kring varför de använt sig av just 
Internet i sin informationssökning var det 3 
av 6 som hade använt Internet för att få mer 
information. ”För när jag var på 
gymnasiemässan [Gymnasiedagarna] så fick jag 
bara en liten broschyr där det inte stod så himla 
mycket utan då ville jag ta reda på mer eftersom 
jag ändå ska gå här i tre år.”, en annan av 
ungdomarna kommenterade frågan genom att 
säga ”Det finns mer information, och mer tid att 
leta typ bara klicka på den här länken så kommer 
du vidare till nästa steg, men i en katalog så får 
du typ bara kortfattat.”. En svarade att den 
använde Internet för att den brukade söka 
där. En annan menade att det var för att 
Internet var lättillgängligt ”[Jag använder 
Internet] för att det är så lättillgängligt, för att 
jag kan söka hemma när jag vill. Man får 
information snabbt och lätt och jag kan göra det 
på egen hand.”. En svarade att det bara blev 
så, att Internet användes. 
 

 
Samtliga av ungdomarna hade genomfört den 
egna informationssökningen hemma. 
 

 
Samtliga ungdomar svarade att de hade varit 
hemma när de sökt information på Internet. 4 
av 6 hade även befunnit sig på skolan, var av 
2 sökt information tillsammans med sin 
studie- och yrkesvägledare. 
 

 
 
 
 

5.3 Ungdomarnas upplevelser av informationssökninge n 
 
Frågorna kring ungdomarnas upplevelser av sin informationssökning på Internet handlade om 
huruvida de tyckte att de hittade den information de sökte efter och om de fick svar på de 
frågor de hade. De fick också svara på om de upplevde informationen enkel eller svår att 
förstå och vad de tyckte om Internet som hjälpmedel för att hitta information inför sina 
gymnasieval. 
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Steg 1, 7 högstadieelever Steg 2, 6 gymnasieelever 
 
Vad gäller ungdomarnas svar kring sina 
upplevelser av sin informationssökning 
svarade samtliga att de fick svar på sina 
frågor. En av dem kommenterade frågan med 
”Ja, bra information om programmen … men på 
Öppet hus berättade dom mer om skolan, 
eleverna och arbetssättet.”, en annan 
kommenterade att ”Jag visste redan ganska 
mycket så jag ville bar kolla lite extra.”. 
 

 
På frågan om ungdomarna tyckte att de fått 
svar på sina frågor svarade 2 av 6 att det hade 
de fått. 4 av 6 svarade att de inte tycker att de 
fick svar på alla sina frågor utan att de fick 
använda andra informationskällor för att få 
svar på allt. De kompletterande 
informationskällorna som uppgavs var 
kompisar som hade erfarenhet av det 
program de var intresserad av samt Öppet 
hus. 
 

 
4 av 7 svarade att de hittade den 
informationen de sökte, 2 svarade att de 
oftast gjorde det och 1 av dem svarade att 
den hittade information sådär.  
 

 
Vid frågor kring sina upplevelser av 
informationssökningen svarade 5 av 6 
ungdomar att de upplever att de hittade den 
information de sökte efter. Den av 
ungdomarna som svarade avvikande 
kommenterade frågan med ”Egentligen var det 
inget jag sökte på direkt. För det är väldigt svårt 
det här gymnasievalet, man vet inte riktigt vad 
man ska kolla efter, allt är nytt.”. 
 

 
På specifika frågor kring vad för information 
de hade upplevt som lätt respektive svårt att 
hitta svarade fortfarande majoriteten, 6 av 7, 
att det var lätt eller oftast lätt att hitta på 
Internet. 2 av 7 gav exempel på detta och 
menade att information av mer ”faktatyp”, så 
som antalet elever, vart skolan var belägen 
och hur schemat såg ut, ofta var den 
information som det var enkel att hitta. 3 av 7 
uttryckte särskilt att det var enkelt att hitta 
information om programmen.  
 
Andra kommentarer som ungdomarna gav 
var bland annat ”Ja [det var lätt att hitta 
information], men ibland fick man klicka runt 
innan man hittade rätt på hemsidorna. Man 
visste inte alltid vart informationen fanns.”. En 
av ungdomarna kommenterade svårigheten 
med att söka information på Internet med 
”Det svåra med Internet är att när man söker 
kommer det upp massa andra skitsaker liksom.”.  
 
 

 
2 av 6 ungdomar tycket att det var svårt att 
hitta den information de sökte. 1 av 6 svarade 
att det var lätt att hitta medan 3 av 6 menade 
att det var lätt att hitta på vissa sidor och 
svårt på andra. På frågan om varför det var 
lätt att hitta svarande en av ungdomarna att 
”Det stod precis var jag skulle trycka.” och en 
annan att ”Det var lätt att hitta men svårt att 
förstå.”. 
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På frågan huruvida ungdomarna upplevde att 
informationen de hittade var lätt eller svår att 
förstå svarade samtliga att de tyckte att den 
var enkel att för stå. Det var dock två av 
ungdomarna som uttryckte att det inte var 
helt självklart att de förstod informationen, 
vilket de här två citaten visar: ”Ja det var det. 
Det är klart att det vad ganska så mycket så här 
att de har ganska mycket krångliga termer och 
sånt, som individuellt val, sånt var svårt i början 
innan man kommit in i det.” och ”Ja 
[informationen var svår att förstå], ibland fick 
jag hjälp av mamma om hon förstod bättre än 
jag, hon fick berätta för mig vad dom menade.”. 
 

 
4 av 6 av ungdomarna upplevde att 
informationen de hittade på Internet var lätt 
att förstå. En tyckte att det var svårt, ”Alltså 
först tänkte man så här vah?!!”, och förklarade 
vidare att det var lätt att förstå vilka kurser 
man skulle läsa på programmet men inte vad 
kurserna faktiskt innebar. En kom inte ihåg 
om informationen var lätt eller svår att förstå. 
 

 
5 av 7 ungdomar tycker att Internet är ett bra 
och enkelt hjälpmedel för att söka 
information. De två som inte tyckte att 
Internet var ett bra hjälpmedel menade att 
”Det är rätt svårt egentligen för man har inget 
specifikt att söka på så det är rätt svårt tycker 
jag, om man inte vet exakt vad man vill veta.” 
och ”Det var enklare att hitta information i 
tidningar och Gymnasiedagarna än att söka på 
Internet.”. 

 
Samtliga ungdomar var väldigt nöjda med 
Internet som hjälpmedel i deras 
informationssökning när frågan ställdes, men 
om man ser på hur de svarat tidigare under 
intervjun kan det ändå skönjas något av en 
motsägelse i ett par av svaren vilket jag vill 
belysa genom att kommentera några av dem:  
”Alltså på en skala från 1-10 skulle jag 
rekommendera en 8”, den som svarade detta 
anser sig nöjd med Internet som hjälpmedel 
trots att det i intervjun framkommit att man 
inte får reda på allt eller förstår allt på 
Internet. 
”Ja, det [Internet] gjorde så att man blev lite 
säkrare. Och man fick en överblick över allt, så 
det hjälpte helt klart.”, den här ungdomen hade 
uttryckt i intervjun att Öppet hus var bra för 
att komplettera informationen på skolans 
hemsida. 
”Det är jättebra, man hittar allt, för vad man än 
söker på så kommer det ju fram liksom.”, 
samma ungdom kunde inte hitta information 
om behörighet kring det gymnasieprogram 
som var av intresse utan fick använda sig av 
Öppet hus för att få all information som 
söktes. 
3 av 6 svarade att Internet var ett jättebra 
hjälpmedel var av en av dessa tre 
reflekterade över att det var viktigt att 
förhålla sig kritisk till informationen på 
Internet och om man verkligen kunde lita på 
vad som stod. 
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5.4 Sammanfattning av resultatet  
 
Här följer en sammanfattning av svaren från ungdomarna i Steg 1 och Steg 2 med påföljande 
resonemang kring hur det svarat och varför de svarat på ett visst sätt.  
 
 

5.4.1. Sammanfattning av ungdomarnas informationsbe hov 
 
Samtliga 13 ungdomar svarade i intervjuerna att den information de upplevde att de saknade 
för att kunna göra sina gymnasieval handlade om skolor och program. 12 av 13 ungdomar 
hade bestämt sig för vilket program de skulle välja redan innan de började sin 
informationssökning på Internet. Flera av ungdomarna i Steg 1 uttryckte särskilt att valet stod 
och vägde mellan två eller tre skolor och att informationssökningen på Internet syftade till att 
kunna göra valet mellan dessa. Hade man inte bestämt sig för vilka skolor som var intressanta, 
gick informationssökningen till en början ut på att få fram vilka skolor som erbjöd det 
program som var av intresse. 
 
Resultatet visar tydligt att ungdomarna redan kommit långt i sin beslutsprocess kring 
gymnasievalet redan innan de påbörjat sin informationssökning på Internet. Det stod för 
majoriteten av ungdomarna och vägde mellan ett fåtal skolor och skolornas hemsidor ansågs 
vara det som skulle kunna ge dem den slutgiltiga informationen för att kunna göra valet. 
 
6 av 13 sökte information av mer konkret art så som bilder på hur skolan såg ut både ut- och 
invändigt samt hur schemat var, medan 3 av 13 särskilt letade information om arbetssättet. 4 
av 13 ville veta vilken behörighet programmet de var intresserade av gav. Den typ av 
information som ungdomarna uppger här att de letat efter vid informationssökningen är av 
sådant slag som man kan förvänta sig ska finnas på skolors hemsidor. Generellt är det ingen 
avancerad informationssökning de behöver ge sig i kast med för att hitta bilder och scheman 
för olika skolor. Behörighet för program finns troligen på skolors hemsidor men den 
informationen finns med all säkerhet finns på skolverkets hemsida, det var dock en sida som 
aldrig nämndes under intervjuerna.  
 
 

5.4.2 Sammanfattning av ungdomarnas tillvägagångssä tt vid 
informationssökningen 
 
Vad gäller tillvägagångssättet för ungdomarna att söka information på Internet inför sina 
gymnasieval använde samtliga sig av skolors hemsidor. 12 av 13 använde Google för att hitta 
till hemsidorna, och de söktermer som användes var uteslutande skolors namn och eller 
programnamn. 10 av 13 använde skolors namn som sökterm och 7 av 13 använde 
programnamn. Att ungdomarna i princip uteslutande använder sig av sökmotorn Google för 
att hitta till hemsidorna tolkar jag som att de gjort det av vana. Nästan som om att 
ungdomarna uppfattar Google som likställt med Internet. Att söka på skolnamn och 
programnamn är i sin ordning då det är det de söker efter, men det är ingen avancerad 
informationssökning de genomför.  
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Andra webbsidor som användes var framför allt Indranet, 9 av 13 sökte information där. För 
övrigt var den enstaka ungdomar som använde facebook, arbetsförmedlingens hemsida, 
gymnasie.se och forum med elevers åsikter om olika skolor. Övriga informationskällor som 
ungdomarna nämnde förutom de på Internet var Gymnasiedagarna, Öppet hus och katalog 
utdelad av studie- och yrkesvägledaren på grundskolan. De informationskällor som 
ungdomarna uppger är inga överraskningar och min tolkning är att de har använt sig av de 
källorna som de i första hand har blivit introducerade till när valet av gymnasium blivit 
aktuellt. Jag tänker då i första hand då på Indranet, Gymnasiedagarna och katalog från studie- 
och yrkesvägledare. Det som förvånade mig mest var att inte fler av ungdomarna använde sig 
av sociala medier och andra forum där man kan tänka sig att elever diskuterar och delger sina 
åsikter mer ocensurerat.  
 
Nästan samtliga ungdomar berättade att de hade ”surfat runt” på de hemsidor de varit inne på, 
det vill säga att informationssökningen inte hade varit särskilt strukturerad. Genom att klicka 
sig igenom rubrikerna på hemsidan så som det råkade falla sig önskade ungdomarna skapa sig 
en bild av skolan och få en känsla av att de valde rätt skola. Bilderna på hemsidorna 
upplevdes som väldigt viktiga. I övrigt tittade de på hur schemat såg ut och sökte information 
om det program som de var intresserade av.  
 
8 av 13 ungdomar sade sig använda Internet som informationskälla för att de upplevde att 
nätet var enkelt och lättillgängligt. 3 av 13 använde Internet för att hitta kompletterande 
information till den de redan hade. En svarade att Internet användes för att det var där man 
brukade söka information och en annan svarade att det bara hade blivit så att Internet använts. 
Även om det endast var tre av ungdomarna som uttalat sa att de använde Internet för att hitta 
kompletterande information är min tolkning att samtliga av dem använde Internet i detta syfte. 
I och med att de använde Internet så sent i beslutsprocessen använde de sig i första hand av 
andra källor till en början. När de sedan begränsat sig, det vill säga bestämt sig för vilken 
skola eller vilket program de var intresserade av, användes Internet för att kunna göra det 
slutgiltiga valet. Med det i åtanke är det kanske inte så konstigt att informationssökningen på 
Internet blev så pass enkel och att ungdomarna mest ”browsat runt” på hemsidorna så som 
man ofta gör på Internet. I ett sådant skede är min tolkning att ungdomarna inte är särskilt 
öppna för ny information som skulle kunna göra att de behöver tänka om.  
 
Samtliga ungdomar hade sökt information på Internet hemifrån. Dock var det 4 ungdomar 
från Steg 2 som också hade sökt i skolan och av dem hade 2 sökt tillsammans med sin studie- 
och yrkesvägledare. Att samtliga ungdomar menar att de använt Internet för att det var enkelt 
och lättillgängligt är inte så förvånande när samtliga ungdomar har tillgång till Internet 
hemifrån. Endast ett par av ungdomarna hade sökt information tillsammans med studie- och 
yrkesvägledaren vilket tyder på att de flesta av ungdomarna förmodligen fått hjälp att 
diskutera informationen med någon på hemmaplan.  
 
 

5.4.3 Sammanfattning av ungdomarnas upplevelser av 
informationssökningen  
 
9 av 13 ungdomar upplevde att de hade fått svar på de frågor de haft vid sin 
informationssökning på Internet, även om en av dem kommenterade att besök på Öppet hus 
hade kompletterat den information som eventuellt saknades. 4 av 13 menade att de inte fått 
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svar på sina frågor utan att de behövde använda fler källor än Internet för att på svar på alla 
frågor de haft. 
 
På frågor om huruvida ungdomarna upplevde att de hade hittat den information som de 
behövde svarade 11 av 13 jakande varav 2 menade att de oftast hitta den informationen de 
sökte. 2 av 13 svarade att de hade hittat sådär och en av dem menade att det var ganska svårt 
att veta exakt vad man egentligen sökte efter, allt med gymnasiet var nytt så vad behöver man 
egentligen veta inför sitt gymnasieval? 
 
Därefter omformulerades frågan något och handlade om huruvida de upplevt att det var lätt 
eller svårt att hitta den information de sökte. 7 av 13 menade att det var lätt eller oftast lätt. 3 
av 13 svarade att det var lätt på vissa sidor och på vissa var det svårt. 3 av 13 menade att det 
var svårt att hitta den information de sökte. 
 
11 av 13 ungdomar tyckte att det var lätt att förstå den information de hittat på Internet, även 
om 2 av dem sa sig ha fått ta hjälp av en vuxen ibland för att förstå. 1 av 13 tyckte att det var 
svårt att förstå informationen och 1 av 13 mindes inte.  
 
Samtliga ungdomar tyckte att Internet var ett bra hjälpmedel för att söka information inför 
sina gymnasieval. 2 av dem reserverade sig dock något och menade att även om Internet var 
ett bra hjälpmedel så hade det inte alltid varit så enkelt. Ytterligare 3 som svarade att Internet 
varit ett bra hjälpmedel hade tidigare i intervjuerna uttryckt att det inte alltid hade varit så 
enkelt att använda Internet i sin informationssökning eller att de hade fått komplettera med 
fler informationskällor. 
 
Svaren som ungdomarna ger i anslutning till frågorna om hur de upplevde sin 
informationssökning ger uttryck för att de tycker att Internet är en bra informationskälla, att 
de tycker att det i de allra flesta fall varit enkelt att använda och lätt att förstå. Min tolkning är 
att de upplever sig nöjda på grund ut av att de fått svar på sina frågor, men att det heller inte 
var så komplicerat att få svar på dem. Ungdomarna sökte efter att få se hur skolorna såg ut, 
och på hemsidorna kunde de ta del av bilder. Det samma gäller frågor kring schemat.  
 
När det kommer till frågor kring till exempel arbetssätt kunde det dock vara lite svårare att 
hitta och då berodde detta främst på att språkbruket var främmande. Jag tolkar detta med 
språkbruket också som en bidragande faktor till att ungdomarna ”browsade runt” på 
hemsidorna. Är man inte på det klara med vad saker och ting betyder är en 
informationssökningsstrategi att kika runt på det mesta och hoppas att man hittar till 
informationen man söker. 
 
Andra saker som framkom under intervjuerna som låg utanför intervjuguiden var att det blev 
det tydligt att i princip samtliga ungdomar pratat med någon om valet, till exempel studie- och 
yrkesvägledaren och/eller en förälder. 
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6 Analys  
 
I analysen kommer det först att redogöras för begreppet information utifrån ungdomarnas svar 
och valda teorier. Därefter kommer det empiriska materialet att analyseras genom att först 
appliceras i Höglund och Perssons teorier och sedan genom Wilsons modeller. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av vad analysen lett fram till. Diskussionen kring resultaten 
och analysen av dem görs därefter i kapitel 7. 
 
 

6.1 Analys av begreppet information och information skällor 
 
Utifrån de svar som ungdomarna angett i intervjuerna kring vilka informationskällor de 
använt och hur de sökt information utgår begreppet information för uppsatsen från Höglund 
och Perssons uppfattning. De menar att information är allt som behövs och som används för 
att kunna lösa ett problem. Genom uppsatsens avgränsning om att endast undersöka 
informationssökningen på Internet är den huvudsakliga informationskällan redan 
förutbestämd. Med utgångspunkt i både Bucklands och Wilsons teorier kring 
informationsbegreppet blir Internet själva kommunikationskanalen. De webbsidor som har 
använts blir det Buckland kallar för informativa objekt. Här blir Wilsons aspekter på 
information som fakta, råd och åsikter intressant då webbsidorna som ungdomarna i 
undersökningen vanligen använt är gymnasieskolors hemsidor vilka kan ses som tendensiösa 
då innehållet är en blandning av fakta och åsikter. 
 
I intervjuguiden finns dock frågor som öppnar upp för ungdomarna att redogöra för vilka 
andra informationskällor de använt vilket går i linje med Höglund och Perssons definition av 
informationsbegreppet och öppnar upp för alla slags informationskällor. De 
informationskällor som nämnts, förutom Internet, är främst Gymnasiedagarna, Öppet hus, 
studie- och yrkesvägledare och föräldrar vilka samtliga är muntliga källor där information i 
första hand ges i mötet mellan individer. Kommunikationskanalen är då muntlig och 
informationen ses som kunskap när upplysningar förmedlas. Igen blir Wilsons aspekter kring 
fakta, råd och åsikter intressanta beroende på vem som utgör kommunikationskanalen. En 
studie- och yrkesvägledare kan ju upplevas som mer objektiv än personal som står i sin skolas 
monter under Gymnasiedagarna.  
 
 

6.2 Analys av ungdomarnas informationsbehov 
 
Genom att använda Höglund och Perssons samt Wilsons teorier och modeller i den 
undersökta kontexten med svaren från ungdomarna vill jag belysa hur deras 
informationsbehov ser ut, hur de har tillgodosett informationsbehoven, varför de har använt 
Internet som informationskälla samt vilka hinder de upplevt. Samtliga modeller sätter stor vikt 
vid den kontext där informationsbehovet uppstår. Samtliga modeller behandlar också hinder 
som kan uppstå vid informationssökning. Modellerna kompletterar varandra på så vis att 
Höglund och Persson även ser till vilken typ av informationskälla som används. Wilson tar ett 
större grepp kring upplevelser vid informationssökning och utgår från vad som kan komma att 
påverka informationssökningen.  
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6.2.1 Analys efter Höglund och Perssons teorier  
 
För att kunna analysera resultaten med hjälp av Höglund och Perssons teorier måste först och 
främst sammanhanget beskrivas.  
 
Ungdomarna står inför en problemsituation som handlar om att de ska bestämma sig för vilket 
gymnasieprogram de vill läsa och på vilken skola de vill göra detta. För att kunna göra sitt val 
behöver de ta reda på information som hjälper dem med att kunna göra detta val. Vilken 
information ungdomarna är i behov av och mängden av den varierar beroende på om de på 
förhand vet vad de är intresserade av och vilka förkunskaper de har. Informationsbehovet 
kring gymnasievalet är vad Höglund och Persson skulle kalla ett tillfälligt behov vilket 
majoriteten av alla ungdomar bara står inför en gång i livet. För ungdomarna handlar det 
främst om att skaffa sig nya kunskaper om gymnasieskolor och gymnasieprogram, det som 
Höglund och Persson kallar instruktion. 
 
Enligt Höglund och Persson påverkas informationsbehovet av det informationsutbud som 
finns och hur detta utbud används. Undersökningen fokuserar på ungdomarnas 
informationssökning på Internet och ser inte till hela informationsutbudet. Dock nämnde 
ungdomarna även andra informationskällor under intervjuerna vilket också nämns i analysen. 
 
Ungdomarna i undersökningen har i första hand använt sig av skolors hemsidor för att få sitt 
informationsbehov tillgodosett. För att hitta till hemsidorna har de använt sig av Google. 
Hemsidorna hamnar i Höglund och Perssons modell för informationskällor i facket för en 
formell och intern källa. Intern är hemsidorna på så vis att de är skapade av gymnasieskolorna 
själva och samtidigt formella då de i första hand riktar sig till målgrupper utanför den egna 
organisationen. De kompletterande informationskällor som ungdomarna i undersökningen 
främst använde sig av, som inte var webbsidor, var Gymnasiedagarna och Öppet hus. I 
Höglund och Perssons modell hamnar de i facket för informella och externa informations-
källor då det handlar om muntlig information via personkontakt.  
 
På svaren från ungdomarna i undersökningen framkommer det att de inför sin 
informationssökning på Internet redan kommit ganska långt i sin beslutsprocess inför 
gymnasievalet. Samtliga ungdomar använde sig av Google och använde skolors namn 
och/eller programnamn som söktermer för att hitta gymnasieskolors hemsidor. Höglund och 
Persson tar upp några hinder som kan uppstå vid informationsanvändning. Ungdomarnas val 
av söktermer var oerhört likriktade och syftade enbart till att hitta skolors hemsidor eller få 
träffar på de skolor som erbjöd det program de var intresserade av. Ett par av ungdomarna 
nämnde att de använt andra webbsidor än hemsidor, men när de gav exempel på vilken 
information de sökt efter så var det nästan uteslutande av sådant slag som fanns på hemsidor. 
Att nästa alla också använt sig av Indranet var inte förvånande då det var på den sidan 
ungdomarna registrerade sina gymnasieval och var ingen sida de aktivt sökt efter eller hittat 
på egenhand. 
 
Ungdomarnas sökbeteende såg väldigt lika ut. De visste på förhand vilka webbsidor de ville 
söka upp och var inte intresserade av att söka förutsättningslöst. De säger i intervjuerna att på 
Internet kan man hitta allt, men deras handlingar antyder att de inte var intresserade av att 
hitta allt. Sökbeteendet begränsade där med den information som hittades. Likriktighet i 
användningen av hemsidorna kan tolkas som att ungdomarna sökt information för att 
tillgodose ett informationsbehov som bestod av att bekräfta ett val som i princip redan var 
gjort. Problemsituationen har i detta läge i informationssökning förändrats från att i första 
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läget handla om vilket program ungdomarna vill läsa och vilka skolor som anses intressanta. 
Till att gymnasieprogrammet är bestämt och att det istället handlar om valet mellan ett 
begränsat antal skolor. 
 
I jämförelse med de hinder som Höglund och Persson tar upp i anslutning till 
informationsanvändning kan sägas att ungdomarna utesluter informationskällor på Internet 
genom att söka på specifika skolor eller program. Ungdomarna är inte intresserade av att hitta 
information av mer allmän art kring gymnasievalet. Det gör att de utesluter information som 
eventuellt skulle kunna ha varit av intresse och relevans för dem. Ungdomarnas beteende kan 
tolkas som att de väljer informationskällor efter hindren som Höglund och Persson kallar tids- 
och relevanskrav samt informationsmättnad. Det upplevs för tidskrävande att söka fritt på 
nätet då de i princip redan bestämt sig för vad de ska välja, då vill de inte ha ny information 
som kan göra dem osäkra på sina val.  
 
Ungdomarna använde informationen på hemsidorna för att styrka att de gjort rätt val eller för 
att kunna välja mellan två skolor. Bedömningen av informationen på hemsidorna handlade i 
första hand om att få en känsla av att det var en skola man ville gå på, att man skulle passa in 
där. Ungdomarna var främst ute efter att ta reda på praktiska saker om skolan/skolorna så som 
hur skolan, salarna, idrottshall, och matsalen såg ut eller hur schemat och arbetssättet var 
upplagt. De upplevde att de fått svar på sina frågor, men frågorna var egentligen inte så 
komplicerade.  
 
Ytterligare ett hinder som Höglund och Persson nämner är informationens form vilket kan 
appliceras på flera av ungdomarna i undersökningen. Flera av dem uttryckte svårigheter med 
att förstå informationen från hemsidorna då det användes termer som ungdomarna inte var 
bekanta med. De behövde då be om hjälp för att förstå eller komplettera informationen med 
andra informationskällor. Höglund och Persson menar att det sällan är problem med att det 
saknas information, utan svårigheten ligger i att den som söker information hittar den i rätt 
form och kan tillgodogöra sig den.  
 
 

6.2.2 Analys efter Wilsons teorier och modeller 
 
Analysen med hjälp av Wilsons modeller kommer att presenteras i två delar där upplägget 
följer modellerna. Den första delen avser den tidiga modellen för informationsbehov från 
1981. Den andra delen avser analys efter den utvecklade modellen från 1995.  
 
 

6.2.2.1 Analys efter Wilsons tidiga modell  
 
För att kunna undersöka ett informationsbehov menar även Wilson att sammanhanget måste 
bestämmas. Kontexten gäller ungdomars informationsbehov inför att kunna göra sina 
gymnasieval. De söker information för att kunna bestämma sig för vilket program och vilken 
skola de ska välja.  
 
Ungdomarnas informationsbehov är av vad Wilson skulle kalla både känslomässig och 
kognitiv karaktär. Kognitiv på så vis att de behöver informera sig om gymnasieskolor och 
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program för att kunna planera och bestämma sig för sitt val. Av känslomässig karaktär då de 
behöver informera sig för att få kontroll över valsituationen och sin närmaste utbildningstid. 
 
Wilson menar vidare att behovet styr informationskanal. Undersökningen gäller ungdomarnas 
informationssökning på Internet och de uppger att de använt den informationskanalen bland 
annat för att den är tillgänglig, att de anser att informationssökningen där är relativt enkel och 
att de på förhand redan vet att information finns att hämta där. När de använt sig av Internet 
har ungdomarna i första hand sökt information av fakta karaktär, vilket Wilson menar är den 
typ som tillfredställer kognitiva behov. På Internet sökte sig ungdomarna till skolors hemsidor 
där de letade efter programinformation, hur schemat såg ut men också efter bilder som gav en 
bild av hur skolan var. I undersökningen kom det dock fram att ungdomarna också gärna 
använde sig av muntliga källor så som vid Gymnasiedagarna och Öppet hus. Muntliga källor 
föredras enligt Wilson när informationssökningen gäller känslomässiga behov.  
 
Wilson pratar även om den yttre miljön med olika faktorer som påverkar 
informationssökningen. Samtliga genomförde sin informationssökning på Internet i hemmet, i 
huvudsak på egen hand. Undersökningen genomfördes i två steg, främst för att se om det 
demografiska urvalet visade sig vara en faktor för hur ungdomarna svarade i steg 1. Vid 
sammanställningen av svaren från steg 1 och steg 2 visade det sig att svaren fortfarande var 
väldigt likartade. Socio-kulturella och politisk-ekonomiska faktorer var således inte variabler 
som tydligt påverkade undersökningen då fokus för låg på informationssökningen på Internet 
och upplevelserna av den.   
 
Av de hinder som Wilson tar upp i modellen kan sägas att tillgängligheten inte utgjorde ett 
hinder för informationssökningen. Inte heller saknades betydelsen av att tillfredsställa 
informationsbehovet. Däremot kan konsekvensen av att ta beslut trots att all information inte 
undersökts vara gällande i undersökningen. Ungdomarna sökte sig till Internet i slutet av 
beslutsprocessen kring gymnasievalet och var på inget sätt intresserad av att hitta all 
information som Internet kunde erbjuda. Istället sökte de sig i princip uteslutande till 
förutbestämda hemsidor som de ansåg sig intresserade av.  
 
 

6.2.2.2 Analys efter Wilsons utvecklade modell  
  
Analysen kommer i detta kapitel att utgå från Wilsons utvecklade modell från 1995.  
 
Wilson menar att informationsbehovet utgår från en individ i en kontext. Sammanhanget för 
ungdomarna i undersökningen känner vi vid det här laget till, nämligen deras gymnasieval 
och informationsbehovet i anslutning till detta. I fokus står informationsanvändningen av 
Internet som är en av många informationskällor som står ungdomarna till buds. 
 
Aktiveringsmekanismen för ungdomarna och motivationen för att söka information grundar 
sig i att ungdomarna måste göra ett gymnasieval. Idag går i princip alla ungdomar vidare från 
grundskola till gymnasieutbildning. Ungdomarna upplever därför att de måste göra detta val. 
Stressen inför vilket val de ska göra samt strävan efter hur de tänker sig framtiden är de 
faktorer som motiverar informationssökningen. Ungdomarna är medvetna om att de gör ett 
val som ska gälla i tre år framöver och är därför måna om att göra ett så rätt val som möjligt 
utifrån sina önskemål och förutsättningar. 
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Även om motivationen och syftet med informationssökningen finns menar Wilson att det 
ändå finns variabler av olika slag som påverkar informationssökningen. Variablerna kan både 
främja och/eller hindra informationssökningen. Intervjuerna med ungdomarna genomfördes i 
två steg, vilket till stor del hade att göra med demografiska aspekter och den socioekonomiska 
miljö ungdomarna kom ifrån. Wilson menar att demografiska aspekter och miljö är variabler 
som skulle kunna påverka eller hindra informationssökningen Det visade sig dock att 
ungdomarna i de två stegen sökt information på samma sätt så miljön eller de demografiska 
variablerna utgjorde inget hinder för ungdomarna i undersökningen.  
 
Informationskällors karaktär kan också innebära påverkan och/eller hinder på 
informationssökningen. Undersökningen fokuserade på Internet som informationskälla och 
det var en förutsättning att ungdomarna hade använt just denna informationskälla för att de 
skulle vara aktuella för intervju. Alltså utgjorde inte heller informationskällan något hinder för 
att informationssökningen skulle komma till skott. Sedan att ungdomarnas 
informationssökning var väldigt begränsad kan dock diskuteras. Man skulle kunna tänka sig 
att källans karaktär utgjorde ett hot att generera i så kallad information overload. Flera av 
ungdomarna talade ändå om att informationen på Internet behövde kompletteras, för att de 
inte hittade all den information som de sökte eller att de inte förstod informationen och 
behövde förtydliganden eller utförligare förklaringar. Ungdomarna nämnde då 
Gymnaisedagarna och Öppet hus som två informationskällor de hade använt sig av. Här 
handlade det om muntlig kommunikation med personal från gymnasieskolor. Muntliga källor 
var inget hinder informationssökningen, snarare motsatsen.  
 
Vidare i Wilsons modell, efter att de intervenerande variablerna överkommits, handlar det 
igen om aktiveringsmekanismer och om en balansgång mellan den risk och belöning 
informationssökningen slutligen genererar i. Är det värt ansträngningen som 
informationssökningen innebär? Kommer belöningen vara värd mödan? Kommer 
informationsbehovet att tillgodoses av den ansträngning som avses? Ungdomarnas insats vid 
informationssökningen på Internet kan inte ses som särskilt ansträngande. De sökte på Google 
efter skolors namn för att komma till skolornas hemsidor, eller sökte på programnamn för att 
se vilka skolor som erbjöd programmet. Wilson tar i detta steg upp individens självförtroende 
att klara av att tillgodose informationsbehovet eller om självförtroendet saknas. Ungdomarna 
svarar i intervjuerna att de är väldigt nöjda med Internet som hjälpmedel och att de får svar på 
sina frågor. Det skönjs dock mellan raderna att ungdomarna ändå tycker att det inte alltid var 
så enkelt att förstå informationen som de hittade. Att de gjorde relativt enkla sökningar kan 
vara ett tecken på att de saknade själförtroendet att förstå informationen vid mer avancerade 
sökningar. Med andra ord att det inte var värt insatsen om de ändå inte kommer att förstå 
informationen de skulle hitta. 
 
Hur sedan ungdomarnas informationssökningsbeteende såg ut kan enligt Wilson modell 
kategoriseras som aktiv. Även om informationssökningen på Internet inte var så omfattande 
så gjorde ungdomarna den på egen hand, på eget initiativ och ville de ha kompletterande 
information gick de iväg på till exempel Öppet hus.  
 
 

6.3 Sammanfattning av analysen 
 
Här följer en sammanfattning av vad analysen av resultaten utifrån Höglund och Perssons 
modell och Wilsons modeller visar.  
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Samtliga modeller betonar vikten av att sätta informationsbehovet i sitt sammanhang. 
Kontexten i den här undersökningen var tämligen avgränsad då det handlade om ungdomars 
informationssökning på Internet inför sina gymnasieval. I och med att undersökningen var så 
pass avgränsad blir kontexten något snävare än om undersökningen hade syftat till att 
undersöka informationssökningen som sådan och inkluderat alla tänkbara informationskällor. 
En bidragande orsak till detta var också att ungdomarna inte använde Internet genom hela 
informationssökningsprocessen knuten till gymnasievalet, utan att Internet först blev aktuell i 
slutet av processen. Det visade sig också sedan att ungdomarna skulle ge uttryck för 
betydelsen av andra informationskällor, till exempel muntliga källor som föräldrar, studie- 
och yrkesvägledare och Gymnasiedagarna, vilka inte gick att bortse ifrån.  
 
Analysen visar att gymnasievalet är ett stort och viktigt val för ungdomarna, även om det är 
ett val som de flesta bara står inför en gång i livet. Det är dock en bidragande faktor till att 
motivationen att göra valet finns hos ungdomarna. Att samtliga ungdomar hade tillgång till 
Internet i hemmet är också en aspekt att ta med vad gäller sammanhanget och som kunde ha 
varit en faktor som skulle kunnat ha påverkat förutsättningarna för ungdomarnas 
informationssökning på Internet. Det är intressant att Internet aktivt användes som 
informationskälla förrän i slutet trots att ungdomarna hela tiden hade möjlighet att använda 
den. 
 
Analysen visar också att ungdomarnas informationssökning på Internet är väldigt begränsad 
och inte särskilt avancerad. De håller sig i princip uteslutande till att söka upp skolors 
hemsidor genom att söka på skolnamn eller programnamn på Google. Min tolkning av detta är 
dels kopplad till att Internet används som informationskälla så pass sent i 
informationssökningen inför gymnasievalet. Ungdomarna är inte längre intresserad av en 
massa ny information utan söker konkret information på konkreta ställen. Jag tolkar det även 
som att ungdomarna saknar självförtroende både i sin informationssökning och med att förstå 
informationen kring gymnasievalet. Det framgår att ungdomarna inte alltid förstår 
informationen på hemsidorna. Då är det inte heller konstigt att de letar vidare på Internet och 
känner sig tveksamma till att de kommer förstå information på sidor de inte känner till. 
Ungdomarna utesluter informationskällor på Internet då de inte har kunskap om hur de hittar 
den information de är ute efter i rätt format så att de förstår den. Istället föredrar ungdomarna 
att komplettera informationen med hjälp av muntliga källor.  
 
 
 
 
 



43 
 

7 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera och resonera utifrån det analyserade resultatet samt 
utifrån den tidigare forskningen. Därefter redovisar jag mina slutsatser och svarar på 
frågeställningar samt ger förslag på vidare forskning. 
 

7.1 Diskussion 
 
Ungdomars informationsbehov inför gymnasievalet handlar om att informera sig så att de kan 
göra sina val. De behöver information om skolor och program så att de får kontroll över 
valsituationen och kan planera sin utbildningstid för de tre kommande åren. Precis som den 
tidigare forskningen gör gällande framgick det av ungdomarna i undersökningen att 
gymnasievalet var ett stort och viktigt val.  
 
Vid analysen av intervjuerna genom Wilsons tidiga modell blir det tydligt att 
informationsbehovet i anslutning till gymnasievalet både utgör ett kognitivt och 
känslomässigt behov. Ungdomarna söker både fakta kring skolor och program men använder 
också gärna muntliga källor för att känna att de gör rätt val och att de förstår så mycket som 
möjligt av informationen kring valen. Detta går i linje med vad både Hultgren och Julien gör 
gällande, nämligen det att ungdomar lägger stor vikt mänskliga källor. Man vänder sig gärna 
till människor som man upplever har kunskaper om de områden man är intresserad av men 
och också till människor som man upplever vill ens bästa. 
 
Syftet med undersökningen var att titta närmre på hur ungdomarna tillgodosåg sitt 
informationsbehov genom att använda Internet som informationskälla. Tidigt i 
undersökningen blev det tydligt att Internet främst användes som informationskälla i slutet av 
beslutsprocessen kring val av gymnasieskola. Ungdomarna hade redan sökt information på 
annat håll, till exempel genom Gymnasiedagarna, och hade redan tagit vissa beslut. 
Informationsbehovet de därmed hade när de började sin informationssökning på Internet vad 
därför väldigt specifik. De flesta ungdomarna hade redan bestämt vilket program de skulle 
söka. De hade också ganska bra koll på vilka skolor som erbjöd detta program och oftast 
handlade informationssökningen om att hitta till bestämda skolors hemsidor.  
 
Informationssökningen visade sig inte i första hand gå ut på att hitta ny information. Istället 
ville ungdomarna bekräfta den information de redan hade. Informationsbehovet tillgodosågs i 
de flesta fall genom att hemsidorna hade bilder som visade olika faciliteter på skolan, så som 
hur skolan såg ut, salar, matsal och idrottshall. Bilderna verkade fungera som markörer för 
huruvida ungdomarna ansåg sig kunna trivas och passa in på skolan. De tittade också på hur 
schemat såg ut, vart skolan var belägen och hur man lättas tog sig dit.  
 
Informationen de sökte efter var som sagt i första hand specifika skolors hemsidor eller 
information om ett särskilt program. Det gjorde att söktermer de använde var just skolnamn 
och/eller programnamn. När de hittat till hemsidorna surfade de mest runt genom att klicka 
sig igenom hemsidan via rubriker som länkade till undersidor. Ungdomarna nämnde ett fåtal 
andra webbsidor som några av dem använt. Jag hade på förhand haft en föreställning om att 
de använde sig mer av sociala medier, men så var inte fallet, Facebook var den enda som över 
huvud taget som nämndes.  
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Min tolkning av ungdomarnas informationssökning är att den dels präglas av att de är i slutet 
av sin beslutsprocess, men också av att de inte är bekanta med det språkbruk som används för 
att beskriva gymnasieskolan och dess innehåll. De flesta av ungdomarna menade att det hade 
varit lätt att förstå informationen på hemsidorna på den direkta frågan. Men mellan raderna 
och via följdfrågor gick det att utläsa att det inte alltid varit riktigt så enkelt. Flera av 
ungdomarna menade att det inte alltid hade varit så lätt att förstå informationen på 
hemsidorna. Det blir då svårt för ungdomarna att riktigt ta till sig den informationen som står 
där. De klickar in sig på rubriker som de egentligen inte vet vad de betyder. Därmed blir 
också bilderna så viktiga som ungdomarna uttrycker att de faktiskt är. Visst har bilderna en 
viss betydelse, särskilt om de inte hinner besöka skolan innan de gör sitt val. Då är det givet 
att bilderna är av intresse. Detta pekar på att om ungdomarna hade bättre kunskaper om 
gymnasieskolan hade de bättre förstått informationen på hemsidorna. Å andra sidan kan man 
säga att det är gymnasieskolorna som misslyckats med att utforma informationen efter sin 
målgrupp. 
 
Undersökningen visar alltså att ungdomarna saknar kunskaper kring gymnasieskolan och 
gymnasievalet vilket gör att de saknar kunskap för att kunna göra relevanta 
informationssökningar. För att kunna söka information på Internet på ett uttömmande sätt 
behöver ungdomarna veta vilka söktermer och på vilket sätt de ska använda dem. Precis som 
Hultgren och Julien gör gällande saknar ungdomarna självförtroendet för att genomföra detta. 
Istället använder de sig av sidor som man upplever att man behärskar och känner sig bekväm 
med och ignorerar således att det finns andra informationskällor att komplettera informationen 
med.  
 
Mitt intresse för att undersöka informationssökningen på Internet kom utav att jag reagerade 
på statistiken angående hur ungdomar upplevde informationen på Internet. Var femte elev 
ansåg att Internet varit mycket viktig eller ganska viktig, och två elever av fem ansåg att 
Internet var helt betydelselöst. Det var därför av intresse att få en bild av hur ungdomarna i 
undersökningen använt Internet som informationskälla, och vilka hinder de upplever att de 
stött på. I undersökningen framkom det att ungdomarna använt sig av Internet för att de tyckte 
att det var enkelt, tillgängligt och de upplevde att allt fanns där.  
 
Ungdomarna ger ett något tvetydigt svar kring huruvida Internet varit ett bra hjälpmedel. På 
den direkta frågan svarar samtliga att de är väldigt nöja med Internet som hjälpmedel i sin 
informationssökning. De flesta upplever att de fått svar på sina frågor och att de hittat den 
information de behövde, även om de i flera fall fick komplettera informationen. Svaren 
nyanseras dock något genom att några reserverade sig genom att säga att Internet på olika sätt 
inte alltid hade varit så enkelt. Det tyder på att ungdomarna saknar förkunskaper kring både 
gymnasieskolan och i att söka information på Internet. De genomför sin informationssökning 
efter sina förutsättningar och från min synvinkel upplevs den inte som särskilt utförlig eller 
uttömmande. Både Hultgren och Julien menar att några av de hinder som ungdomar kan stöta 
på i sin informationssökning bland annat handlar om att de inte vet vart de ska söka för att 
hitta relevant information. Det känner alltså inte till vilka som äger ämnet och kan tänkas 
kunna ge relevant information kring gymnasievalet förutom gymnasieskolors hemsidor.  
 
Precis som Hultgrens tidigare forskning antyder har ungdomarna sökt information på platser 
de känner sig bekväma med att använda och i viss mån kräver minsta möjliga ansträngning. 
Att hitta till gymnasieskolornas hemsidor krävde liten ansträngning, men att förstå 
informationen på sidorna krävde i vissa fall lite mer. Problemet har inte i första hand varit att 
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hitta information utan att hantera den och förstå den. Precis som Dresch och Lovén (2008) 
talar om så söker sig ungdomarna efter information som bekräftar valet.  
 
 
 

7.2 Slutsatser  
 
Här presenteras de slutsatser som kan dras utifrån de frågeställningar undersökningen bygger 
på.  
 
Det informationsbehov ungdomarna har inför sina gymnasieval är att informera sig om de 
program de är intresserade av och vilka skolor som erbjuder dem. Ungdomarna använder sig 
av Internet när de redan har kommit väldigt långt i sin beslutsprocess. Då är 
informationsbehovet mer specifikt och handlar om att få bekräftelse på att man håller på att 
göra rätt val av skola.  
 
Varför Internet är en informationskälla som ungdomarna använder för att tillgodose sina 
informationsbehov inför gymnasievalet har att göra med att de upplever Internet som enkelt 
och lättillgängligt. Ungdomarna är väldigt nöjda med Internet som hjälpmedel i sin 
informationssökning även om de använder Internet som en av flera informationskällor inför 
sitt gymnasieval.  
 
Ungdomarna uppger att informationssökningen på Internet är enkel och att de hittar vad de 
söker. De upplever dock att det inte alltid förstår informationen som finns på skolornas 
hemsidor. Ungdomarna äger inte alltid termerna och har inte kunskap att utföra en mer 
avancerad och givande informationssökning. Informationen som finns på hemsidorna bör ses 
över och ha fokus på att göra informationen tydligt och förståelig för ungdomar i årskurs 9. 
Det innebär att se över vilket språk och vilka termer som används, använda mycket bilder som 
visar hur det ser ut på skolan och vilka som går där.  
 
 
 

7.3 Metoddiskussion  
 
Här följer en diskussion kring val av metod och teoretiskt ramverk som kom att påverka 
resultatet. 
 
Tanken med att använda mig av intervjuer som metod för undersökningen var att få tid med 
respondenterna och att jag trodde att det interaktiva mötet var en nödvändighet för att få svar 
på mina frågor. Under undersökningens gång insåg jag att så inte var fallet, det var ingen 
nödvändighet. Det berodde främst på att ungdomarna inte använde Internet i den utsträckning 
som jag på förhand hade trott. Undersökningen hade kunnat ha utförts med hjälp av enkäter 
med förutsättning att en pilotundersökning först hade genomförts så att den knappa 
informationssökningen på Internet hade framkommit och att frågorna kunde anpassas efter 
det. Skulle jag ha använt mig av enkäter direkt finns en överhängande risk att svaren blivit 
missvisande då jag hade förutsatt att Internet användes mycket mer än vad det visade sig göra. 
Enkäten hade då utformats på fel sätt och därmed ställt ”fel frågor”.  
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Jag måste ändå tillägga att jag blev förvånad över hur lite Internet användes. Hade jag vetat 
det hade jag försökt angripa ämnet på ett annat sätt och öppnat upp för ”all” 
informationssökning kring gymnasievalet. 
 
Undersökningen genomfördes i två steg då den första gruppen ungdomar gav så likartade 
svar. Genom att intervjua fler ungdomar och se till att den demografiska aspekten och den 
socioekonomiska bakgrunden inte blev en variabel kunde de båda gruppernas svar ställas mot 
varandra och jämföras. Det visade sig efter genomförda intervjuer att båda grupperna att 
ungdomarna ändå svarade oerhört likartat och att den demografiska aspekten inte färgade 
resultaten.  
 
Jag valde ett teoretiskt ramverk där informationsbehovet gavs utrymme att sättas i vilken 
kontext som helst. Det var ett medvetet val då jag ville undvika att använda teorier som 
vanligtvis används för att undersöka informationssökning i skolan och kring skolarbetet. Även 
om gymnasievalet handlar om att välja skola är det inte en uppgift relaterad till skolarbetet, 
och med skolarbetet syftar jag till kurser ungdomarna läser och får betyg i. Det skulle vara 
intressant att analysera materialet genom teorier kring informationssökning på Internet. Om 
man ser till vad den tidigare forskningen säger verkar ungdomarnas 
informationssökningsbeteende te sig väldigt likartat i förhållande till hur informationssökning 
brukar gå till generellt sett. Det hade ändå varit intressant att studera det beteendet mer 
ingående.  
 
 
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 
Det mest påtagliga och viktigaste förslag till vidare forskning som framkommit med detta 
arbete är att undersöka hur man kan få ungdomarna att söka sig till Internet tidigare i sin 
informationssökning inför gymnasievalet. 
 
De reformer som skapade en ökad valfrihet att välja skola syftade bland annat till 
skolutveckling, ökad kvalitet och ett ökat föräldraengagemang. Forskningen visar att 
föräldraengagemanget i stor grad har att göra med socioekonomisk bakgrund. Vidare 
forskning skulle kunna utveckla hur Internet på riktigt skulle kunna blir ett verktyg för att 
hjälpa ungdomarna i beslutsprocessen och också ge stöd till de ungdomar som saknar 
föräldraengagemanget.  
 
Vidare forskning skulle också kunna göras kring ungdomars bedömning av information på 
Internet som är kopplad till viktiga val och beslut och som inte har med skolarbete och läxor 
att göra.  
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Sammanfattning 
 
Ansatsen för den här uppsatsen har varit att undersöka vilka informationsbehov ungdomar har 
och vilken information de behöver för att kunna göra valet till gymnasiet. Fokus har legat på 
att undersöka informationssökningen på just Internet då forskning gör gällande att åsikterna 
kring huruvida Internet är en viktig informationskälla eller inte skiljer sig åt.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uttalade informationsbehov ungdomarna hade 
inför gymnasievalet, varför de använt Internet som informationskälla samt hur de upplevt sin 
informationssökning efter att de på eget initiativ sökt information på Internet. De 
frågeställningar som har använts är: 
 

• Vilka informationsbehov har ungdomar relaterat till sina gymnasieval? 
 

• Varför använder ungdomar Internet för att tillgodose sina informationsbehov inför 
gymnasievalet? 
 

• Hur upplever ungdomar sin informationssökning på Internet inför sina gymnasieval? 
 
 
För att får en djupare förståelse för ungdomarna och deras upplevelser av 
informationssökning på Internet genomfördes en kvalitativ studie genom kvalitativa 
intervjuer. Under intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide. 
Studiens informanter utgjordes av ungdomar i årskurs 9 som skulle göra sina gymnasieval 
samt ungdomar som precis påbörjat sin gymnasiala utbildning. Studien utfördes i två steg och 
kom att omfatta 13 ungdomar. 
 
Det teoretiska ramverk som användes för att analysera resultatet av undersökningen utgjordes 
av Höglund och Persson teorier samt Wilsons modeller kring informationsbehov och 
informationssökning. Resultatet av svaren från intervjuerna applicerades i de teoretiska 
modellerna för att tydliggöra ungdomarnas informationsbehov, hur de genomfört sin 
informationssökning och hur de upplevt den.  
 
Ungdomarnas informationsbehov bestod inledningsvis av att de behövde informera sig kring 
gymnasieskolor och gymnasieprogram för att kunna göra sina val. Internet användes som 
informationskälla i slutet av informationssökningen då ungdomarna hade bestämt sig för 
vilket program de skulle gå. Informationsbehovet bestod då istället av att få information om 
den eller de skolor man stod och valde mellan. Ungdomarna sökte nästan uteslutande 
information på skolor hemsidor och då var det information om programmet och bilder de ville 
ha. Men också information av mer praktisk karaktär så som hur schemat såg ut, var skolan låg 
och hur man tog sig dit var av intresse. 
 
Ungdomarna var väldigt nöjda med Internet som hjälpmedel för sin informationssökning inför 
gymnasievalet. Det tyckte att det var enkelt och lättillgängligt. Det framkom dock att även om 
ungdomarna de var nöjda med Internet var det inte alltid att de förstod informationen som 
stod där. Informationen på Internet kompletterades med andra informationskällor. 
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Bilaga 1 : Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
Ålder? 
 
 
 
Information / Informationsbehov 
 
Vilken information upplever du att du saknade/behövde ta reda på inför ditt gymnasieval? 
 
Var det några särskilda frågor du ville ha svar på? Vilka? Varför? 
 
 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Hur sökte du efter information?  

- Vilka webbplatser använde du? Varför?  
- Hur använde du webbplatsen/webbplatserna? 
- Vilka ord/söktermer använde du? Varför? 

 
Hur kom det sig att du sökte information på Internet? 
 
Vart var du när du sökte information? Hemma? I skolan? 
 
 
 
 
Upplevelser av informationssökningen 
 
Hittade du den informationen du sökte efter?  
 
Tycker du att du fick svar på dina frågor?  
  
Var det lätt eller svårt att hitta den informationen du sökte? 
Kan du beskriva vad du menar med att det var lätt/svårt att hitta informationen? På vilket sätt 
var det lätt/svårt? 
 
Har informationen du hittat varit lätt/svår att förstå? På vilket sätt? 
 
Vad tycker du om Internet som hjälpmedel att hitta information inför gymnasievalet? 
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Bilaga 2 : Minienkät urval steg 1 
 
Hej! 
Jag heter Malin Holgerson och håller på med en undersökning om hur elever i 
årskurs 9 sökt information inför gymnasievalet och har frågor kring detta som 
jag hoppas få svar på. 
 
 
På vilka av följande sätt fick Du information inför valet av gymnasieskola? 
(kryssa ett eller flera alternativ) 
 
����   Av studie- och yrkesvägledare 
 
����   Av min skolas lärare 
 
����   Besök på Öppet Hus på gymnasieskolan 
 
����   Gymnasieskolans hemsida/webbsida 
 
����   Indranet.se 
 
����   Gymnasieskolan har kommit till min skola och informerat 
 
����   Via Internet t.ex. google, gymnasium.se, gymnasieguiden 
 
����   Dagstidning 
 
����   Gymnasiemässan inne i Göteborg 
 
����   Kompisar, syskon eller andra som går på gymnasieskola nu 
 
����   Brev hem från gymnasieskolan 
 
����   Broschyrer 
 
����  Annat ………………………………………………………………  
 
 
����   Ja, jag kan tänka mig att bli intervjuad om hur jag sökt information inför 
gymnasievalet.  
Mitt namn är:………………………………..Mobilnummer:…………………… 
 
 
Tack för hjälpen! 
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Bilaga 3 : Minienkät urval steg 2 
 
På vilka av följande sätt fick Du information inför valet av gymnasieskola? 
(kryssa ett eller flera alternativ) 
 
 
����   Av studie- och yrkesvägledare 
 
����   Av min skolas lärare 
 
����   Besök på Öppet Hus på gymnasieskolan 
 
����   Gymnasieskolans hemsida/webbsida 
 
����   Indranet.se 
 
����   Gymnasieskolan har kommit till min skola och informerat 
 
����   Via Internet t.ex. google, gymnasieguiden, facebook, bloggar 
 
����   Dagstidning 
 
����   Gymnasiemässan inne i Göteborg 
 
����   Kompisar, syskon eller andra som går på gymnasieskola nu 
 
����   Brev hem från gymnasieskolan 
 
����   Broschyrer 
 
����  Annat ………………………………………………………………  
 
 
 
����   Ja, jag kan tänka mig att bli intervjuad om hur jag sökt information inför 
gymnasievalet. 
 
 
 
Mitt namn är:………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 


