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SAMMANFATTNING 

 

Andledningen till att vi valt att undersöka Generation Z är för att vi som blivande studie- och 

yrkesvägledare kommer arbeta med dessa ungdomar. Generation Z är fortfarande unga men det 

hindrar dem inte från att vara uppkopplade på olika sociala medier. Aldrig tidigare har en generation 

haft så enkelt att hitta vad de söker efter. Den här generationen ligger i vårt intresse eftersom vi som 

framtida studie- och yrkesvägledare ska mer försöka knyta ihop säcken med all information som ges. 

 

 

Nyckelbegrepp 

 Generation Y 

 Generation Z 

 Informationssökning 

 Sociala medier 

 Ungdomsgrupper 
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ABSTRACT 

 

The reason that we have chosen to examine Generation Z is that we as a future career counselors will 

work with these young people. Generation Z is still young but it does not prevent them from being 

online on various social media. Never before has a generation have so easy to find what they are 

looking for. This generation is in our interest because as future career counselor will we try to tie 

together all the information provided. 
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Förord 

 

Ett stort tack till våra familjer och vänner för ert tålamod under våren. Er stöttning har varit oerhört 

viktig för oss. 

 

Ett stort tack till vår handledare Monika Ringborg för ditt engagemang, noga övervägda feedback. Det 

har varit både intressant, lärorikt och spännande att haft Monika som handledare. 

 

Maj 2014 

Carolina och Paula 
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Inledning 

Vad ska du bli när du blir stor? Frågan är vanlig men svår att ge endast ett svar på. Vad det är att bli 

stor och när man blir det är inte längre lika självklart. Oftast fattar man inte ett utbildnings- och 

yrkesval en gång i livet utan det sker flera gånger under livets gång. Lisbeth Lundahl skriver i sin bok 

Att bana vägen mot framtiden (2010) att bana sin väg genom livet är betydligt svårare och riskfyllt 

idag än bara en genration tillbaka. Både vägen till utbildning och arbete är snabbt föränderlig och det 

finns mer att välja mellan än någonsin.  

 

Denna studie syftar till att undersöka ungdomar födda 1998 och hur de söker information om sina 

framtida studier - gymnasievalet. Tanken med den här studien är att vidga perspektiv om den senaste 

och mest nya generationen barn och unga vuxna och hur de söker information. Som studie- och 

yrkesvägledare är den här undersökningen ytterst relevant eftersom vi kommer att arbeta med dessa 

individer i framtiden.  

 

Nättidningen Lyckoslanten (nr 1/2013) som Swedbank och Sparbanken skrivit tillsammans intervjuar 

de Cristina Lazaro Morales som arbetar på Kairos Future. Kairos Future är ett företag som undersöker 

nya trender och vad som kan ändras i världen tack vare de nya trenderna. Cristina Lazaro Morales 

säger i intervjun till Lyckoslanten att Generation Z har en speciell syn på dagens teknik. De är 

uppväxta med den moderna tekniken och ser den som en naturlig del av sin vardag. Lazaro Morales 

tror att Generation Z kommer att ställa högre krav på sin skola och arbetsplats i framtiden. Den här 

generationen är van vid snabb teknisk utveckling i och vana vid att få mycket feedback. Nättidningen 

Lyckoslanten skriver att det har gjorts en undersökning som visar att fyra av tio tvååringar har eller 

surfar på nätet. Många barn och ungdomar har en egen smartphone från tidig ålder. Undersökningen 

visar också att ungefär hälften av alla nio- och tioåringar har tillgång till en surfplatta, vare sig det är 

hemma eller i skolan som de kan surfa med. 

 

Krav som ställs på nutidens studie- och yrkesvägledare ligger i att hålla sig uppdaterad om den senaste 

tekniken och följa trender. Det förväntas att alla är uppdaterade om det senaste och följer med i den 

snabba tekniska utvecklingen. Generation Z är uppvuxna med internet. De har aldrig behövt vänta 

eller leta efter svar utan förklaringen (eller facit) finns i jackfickan (smartphone) eller hemma 

(surfplattan/datorn).  

 

Vi studie- och yrkesvägledare är från den tidigare generationen, det vill säga generationen som 

Margareta Rönnberg skriver om i sin bok Nya medier – men samma gamla barnkultur? (2006) kallas 

för satellitbarn eller Generation Y som Mark McCrindle kallar 80-talisterna i sin bok. I båda böckerna 

skriver de om skillnaderna mellan de olika generationerna.  
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När vi började arbeta med uppsatsen antog vi att ungdomar söker information på internet. Det vi 

främst ville undersöka var hur dagens ungdomar söker information. Vi funderade också på hur studie- 

och yrkesvägledare ser på den moderna sökningen av information. Vi vet att i dagens samhälle söker 

vi mer information är någonsin tidigare. Det går även fortare än någonsin att finna information. Det vi 

bör ha i åtanke att de studie- och yrkesvägledare som är yrkesverksamma kanske inte har samma 

förståelse för internet som dagens barn och ungdomar har.  

 

Vi som är författarna av denna uppsats är båda födda under den förra generationen, det vill säga vi är 

Generation Y. Vi föddes in i en tid då mobiltelefonerna utvecklades snabbt och persondatorerna blev 

en självklarhet i hemmet. Generationen Z är födda eller kommer att födas in i en tid där förändringar 

sker hastigt. Vi båda författare har yngre syskon som är födda i mitten av generationerna och vi kan 

uppleva att de ligger långt före oss med den nya tekniken. Vi båda lärde oss att mobiltelefoner är till 

för att ringa och skicka textmeddelanden. De som är födda efter oss har lärt sig att mobiltelefoner är 

till för att ringa, skicka textmeddelanden men också att ”twittra”, ”facebooka”, ”instragrama” och 

”surfa”. Några av dem sakerna gör vi, Generation Y, fortfarande med hjälp av vår stationära dator.  

 

Vi vill få större förståelse för dagens ungdomar informationsökning och hur ungdomar använder sig av 

datorer, mobiltelefoner och surfplattor. 

 

* 

En ny generation växer fram i Sverige. Tillgången till internet har aldrig varit större än den är idag, hur 

påverkar det dagens unga? Vilken information finns tillgänglig och är allt tillförlitligt? Vi har valt att 

fokusera på hur ungdomar söker information.  

 

I Skolverkets studie ”Börja om på nytt program i gymnasieskolan. Statistik och elevröster” visar 

studien att det förekommer missnöje bland ungdomarna med den studie- och yrkesvägledning som de 

hade fått i grundskolan. Det finns elever som uppger att de inte hade tillfälle att fördjupa sin kunskap 

om olika utbildningars kopplingar till arbetslivet. Den vägledning som skildras förefaller att ha varit 

begränsad när det gäller att utveckla elevers tankar om vad de skulle välja, och varför. Det kan kopplas 

till Skolinspektionens kvalitetsgranskning ” Studie- och yrkesvägledning i grundskolan” (rapport 

2013:5).  

 

Granskningen visar då att studie- och yrkesvägledningen är lågt prioriterad. Huvudmannen tar inte sitt 

ansvar för vägledningen och det saknas system för att planera, följa upp och utveckla studie- och 

yrkesvägledningen i skolan. Bristen på aktiv styrning får konsekvenser för studie- och 

yrkesvägledningen på skolorna och i slutändan för elevernas rättigheter. Elevernas möjligheter till 

vägledningssamtal begränsas ofta till enskilda satsningar inför gymnasievalet och studie- och 
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yrkesvägledningen ses inte som en process som löper genom hela elevernas skolgång och inte heller 

som ett område där all personal på skolan samverkar.  

* 

Skolverket skrev i rapporten ”Det svåra valet – elevers val av utbildning på olika slags 

gymnasiemarknader” (2013:394) att ungdomar resonerar olika kring sina gymnasieval på skilda 

platser i Sverige och hur de påverkas.  Rapportens avsikt är att ge lärare, rektorer, tjänstemän, politiker 

samt studie- och yrkesvägledares underlag i sitt arbete med frågor gällande ungdomars gymnasieval. 

Det är många personer som är involverade i ungdomarnas gymnasieval. I rapporten står det att 

ungdomar känner en viss oro inför sitt gymnasieval och att de är i stort behov av vägledning och stöd 

(Skolverket Rapport, 2013:394 s.12). Det har även visat sig att ungdomar kan känna sig vilsna och har 

svårt att hitta rätt bland all information som finns men känner också att de inte får tillräckligt med 

information (Skolverket Rapport, s.12). I rapporten från Skolverket skriver de att vissa ungdomar 

söker till gymnasiet utan att riktigt ha klart för sig vad de ska komma att betyda i framtiden. 

 

I de både rapporter från Skolverket vi redovisat visar att studie- och yrkesvägledning prioriteras bort 

och att ungdomars oro finns kvar fast det finns ett stort utbud av informatiom om gymnasievalet.  

 

* 

Generation Z är fortfarande en ung generation, födda 1995-2009. Åldersskillnaden i generationen är 

stor, vissa ska precis börja grundskolan medan andra går sitt sista år på gymnasiet (McCrindle, 2009, 

s.14). Många av dessa barn och ungdomar ser internet som en självklarhet. Det är inte ovanligt att 

unga sedan tidig ålder använt sig av datorer, mobiltelefoner, surfplattor med mera, för att söka 

information, spela spel eller komma i kontakt med någon, exempelvis familjemedlem. Aldrig tidigare 

har det varit så enkelt för barn och ungdomar att söka fakta och finna svar. Vi har valt att fokusera på 

Generation Z eftersom vi som blivande studie- och yrkesvägledare kommer arbeta med dessa 

ungdomar när det är dags för dem att välja sina framtida studier.  Hur ser det ut när Generation Z söker 

information?  

 

Generationen innan, det vill säga Generation Y, använde sig av olika sökmotorer efter information 

eller kataloger.1 Idag är katalogen lika ute som faktaböckerna och har blivit ersatta av internet samt 

sociala medier, exempelvis Facebook2, Instagram3, YouTube4 och Twitter5. Företag och organisationer 

som delar sin information på internet väger tyngre än alla typer av muntliga källor. Hemsidan sköts 

                                                           
1 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.28 
2 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/facebook 
3 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/instagram 
4 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/youtube 
5 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/twitter 
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vanligen av professionella kommunikatörer som har bra överblick över informationsflödet på företaget 

eller organisationen. Det säkerställer god kvalitet samt att det sker snabba uppdateringar.6 

 

En rapport som Regionplane- och trafikkontoret gjort 1999 visade då att ungdomarna ville att allting 

skulle hända på en gång. De ungdomarna tillhörde Generation Y. I rapporten står det att ungdomarna 

inte har något emot att utbilda sig i främmande länder och att flytta utomlands ifall de fick bättre 

arbetsuppgifter och bättre lön. Kunskapen om omvärlden var då redan större än den föregående 

generationen. Ifall den förra generationen redan ville att allting skulle hända snabbt hur ser det ut för 

den nya generationen? Vi har valt att fokusera på ungdomar födda 1998, nästan 10 år senare efter att 

rapporten kom ut. I rapporten skrivs det att ungdomarna i Stockholm var mer inriktade att studera 

vidare efter gymnasiet än andra ungdomar i övriga Sverige (1999).  

 

* 

Vi har valt några begrepp som vi använder oss av under uppsatsen och som vi kommer förklara 

närmare. 

 

 Generation Y – en generation som är resultatet av en lång rad processer som pågått i det svenska 

och alltmer internationaliserade samhället.7 De är respektlösa och går utanför de uppförandekoder 

som finns. De är också ambitiösa och framåt. Generation Y var först med god förmåga hantera 

internet och ny teknik samt viljan att förverkliga sig själva och betyda något.8 

 

 Generation Z – är generationen som kommer efter Generation Y. De yngsta ska börja förskolan 

och dem äldsta ska snart ta studentsexamen. Generation Z har fötts in i tekniken och har använt sig 

utav tekniken sedan småbarnsben.9 

 

 Sociala medier – är ett samlingsnamn på flera kommunikationskanaler som till exempel Facebook 

och Instagram. Dessa kommunikationskanaler tillåter sina användare att kunna kommunicera 

direkt med varandra oavsett vart dem befinner sig med exempelvis bild eller text.10 

 

 

 

 

                                                           
6 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.29 
7 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.18 
8 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.21 
9 http://mccrindle.com.au/SocialAnalysis/2012/Generation-Z-Defined-Global-Visual-Digital_McCrindle-

Research-2013.pdf 
10 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/sociala-medier 
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* 

Syftet är att få mer kunskap om ungdomars informationsökande inför framtida studier eftersom det 

inte finns några liknande studier. Hur söker ungdomar information om kommande utbildningar.  

 

 Hur söker ungdomar i årskurs 8 information?  

 Vid vilka tillfällen söker de information om gymnasiet? 

 Var söker de svar på sina frågor? 

 

I dagens samhälle använder barn och ungdomar internet dagligen. Att vara uppkopplad dygnet runt är 

fullkomligt normalt i dagens samhälle i Sverige. Bo Wärneryd skriver för svenska statistiska 

centralbyrån i Statistisk årsbok 2013 i kapitlet Informations- och kommunikationsteknik att år 2011 

hade 93 procent av alla privatpersoner i Sverige tillgång till internet i hemmet.11 Allt fler barn och 

ungdomar har tillgång till smarta telefoner och är då ständigt uppkopplade på sociala medier.12  

 

Vi har utvecklat vår kunskapssyn när vi haft praktik under vår utbildning till studie- och 

yrkesvägledare och även våra tidigare yrkeserfarenheter har hjälpt oss. Vi har sett att vägledning ser 

olika ut på grundskolor, gymnasieskolor och högskola/universitet. Det dem alla har gemensamt är IT-

användningen. Allt fler barn och ungdomar använder sig utav IT och vi från de äldre generationerna 

har inte fått det under vår egen studietid. Kunskap om IT är framtiden för studie- och yrkesvägledare. 

Därför att det intressant för oss och se hur nästa generation använder sig av IT för att söka efter 

information om framtida studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2013A01_BR_12_A01BR1301.pdf 
12 Findahl, O. (2012). SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). 
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Generation 

I det här avsnittet går vi igenom de tidigare generationerna och deras olika bakgrunder och mål i livet. 

Hur ska man som studie- och yrkesvägledare förhålla sig till de olika generationsväxlingarna och vilka 

är skillnaderna mellan generationerna. I det här avsnittet går vi även igenom hur vi har sökt efter 

tidigare forskning då Generation Z är en generation på tillväxt. 

 

Forskning om Generation Z som använder sig av sociala medier och ungdomars sökvanor är 

begränsad. Vi har försökt hitta relevant forskning som vi presenterar nedan.  

 

Generation Z är den senaste generationen och därför finns det begränsat med tidigare forskning. Vi har 

emellertid hittat mer forskning om de tidigare generationerna, det vill säga Generation X som är födda 

mellan åren 1961-1983 och Generation Y som är födda mellan åren 1985-1993. Forskningen vi sökt 

efter tar upp ämnen som berör ungdomars sökvanor och användandet av sociala medier för sökandet 

av information. I sökandet av tidigare forskning använde vi oss av Stockholms universitets sökmotor 

och vi utökade sökningsområdet. Sökord vi använde oss av: Generation, sociala medier och 

ungdomars sökvanor.  

 

Vi tog hjälp av Stockholms universitetsbiblioteks kurs i om hur man söker information. Det kan vara 

svårt att hitta den information man söker efter och behöver då hjälp att vidga sina vyer. 

 

Det som har varit komplicerat med undersökningen är bristen på information, svårigheten att hitta rätt 

information och tidigare forskning. Forskning om Generation Z kommer det komma mer av i 

framtiden eftersom det är en generation som är på tillväxt. 

 

* 

Att arbeta som studie- och yrkesvägledare kräver att man håller en jämn takt med dagens ungdomar. 

Dela ut kataloger och hålla presentationer om framtida studier fungerar inte lika bra längre. Idag vill 

ungdomarna ha snabba svar på sina frågor. Vi måste vara medvetna om att med dagens sociala medier 

kan information spridas på några sekunder. Vi ser en trend att allt fler gymnasieskolor ansluter sig till 

de olika sociala medierna. Varför gymnasieskolorna ansluter sig till Facebook och Instagram är att 

visa att de finns och följer utvecklingen som sker.13  

 

Det skiljer sig mellan de olika generationerna. Generation Y som är idag är föräldrar till Generation Z 

hade som mål att de efter gymnasiet ville uppleva världen. De ville resa och utforska, göra karriär och 

                                                           
13 http://www.skolverket.se/skolutveckling/itiskolan/kollakallan/sociala_medier 
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hade en större längtan efter frihet. Generation Z däremot är mer traditionella. De har vuxit upp under 

finanskrisen och andra oroligheter världen över. Generation Y ville skaffa sig ett ansenligt yrke tidigt 

och bilda familj. Generation Z och Generation X har gemensamt att båda generationerna vuxit upp 

under oroliga tider. Familj och arbete betyder trygghet. Generation Z och Generation Y skiljer sig 

också från varandra när det gäller längtan efter att resa. Generation Y vill gärna resa och uppleva nya 

kulturer. Generation Z har vuxit upp med internet och då fått förmågan att vara uppkopplad och det i 

sin tur har gett möjligheten att skaffa vänner över hela jorden. Likheten mellan Generation Z och 

Generation Y är att båda generationerna är kräsna och ställer höga krav på sitt arbete. Mycket i deras 

tillvaro ska även gå fort och smidigt.  

 

* 

Många gånger frågar man sig om det var bättre förr. Det är ett ämne som debatteras ständigt och 

kommer förmodligen alltid att debatteras. Under de senaste århundraden har samhället förändrats. 

Gamla normer försvinner och nya levnadssätt ersätter. De yngre generationerna tar över och 

värderingar och synsätt förändras.14 

 

Generation Z är fortfarande unga åldersmässigt och har inte kommit in på arbetsmarknaden än. 

Däremot har de fötts i en tid då ett utav deras största och kanske viktigaste val ska ske tidigt, det vill 

säga gymnasievalet. Valet av gymnasium har alltid varit en milstolpe i många ungdomars liv, oavsett 

generation. Gymnasievalet kan för många vara det första och största beslut de tagit någonsin. Det är 

inte alltid så enkelt eftersom det händer mycket under den tiden i deras liv då gymnasiet ska väljas.  

 

Generation X 

Generationen innan, det vill säga Generation X, har levt längre och det finns därför mer forskning om 

dem och vad som kännetecknar dem. Generation X var den första generationen som hade tillgång till 

mobiltelefon och persondator.  Under de senaste åren har det publicerats flera artiklar om hur 80-

talisterna, Generation X, är lata och bekväma jämfört med de ännu tidigare generationerna. Däremot 

ställer Generation X höga krav på sig själva och sina framtida yrken. Generation X uppfattades till en 

början som en negativ term eftersom den då nya generationen 60- och 70-talister som inte lydde sina 

föräldrar och hade en allmänt liberal syn på vad föräldrar, släkt och samhällets institutioner är till för. 

Generation X frigjorde sig från ett förutsägbart och föräldralikt liv. Med denna frigörelse hade 

Generation X och deras ambitiösa 30- och 40-talistföräldrar svårt att förstå varandra.15  

 

Mark McCrindle och Emily Wolfinger skriver i sin bok The ABC of XYZ – Understanding the Global 

Generations (2009) om de olika generationerna genom tiderna. Mark McCrindle är forskare. Han är 

                                                           
14 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21674/1/gupea_2077_21674_1.pdf 
15 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.20-22 
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grundare och VD för McCrindle Research.16 McCrindle har ett internationellt rykte om att hitta nya 

trender och analysera de olika generationerna. Generation Z ligger i fokus. McCrindle och Wolfinger 

refererar enda tillbaka till Generation Builders, födda mellan år 1925 och 1945.17 Generation Z är barn 

och ungdomar som växer upp i en tid med förändringar som sker i snabb fart. McCrindle skriver att de 

yngsta barnen från Generation Z precis har börjat skolan och de äldsta ungdomarna precis avslutat 

gymnasiet. I boken The ABC of XYZ – Understanding the Global Generations står det också att 

Generation Z är framtidens ledare och arbetare. McCrindle har med sin forskning funnit 7 unika 

punkter om Generation Z.  

 

McCrindle skriver om en av punkterna att generationer påverkas av andra som har samma eller 

liknande erfarenheter. Generation Z har växt upp under en tid med finanskris, mångkultur, sociala 

medier och globala märken växer och ändras snabbt. Generation Z är och kommer att vara 

generationen som är mest begåvande vad det gäller teknik än någon annan tidigare generation. En 

annan punkt som McCrindle skriver om är att Generation Z är ”Digital Integrators”. Generation Z har 

sedan tidig ålder blivit introducerade till den digitala tekniken.  

 

McCrindle skriver också att hälften av ungdomarna i Australien har slutat använda armbandsur 

eftersom klocka finns i smartphonen. Smartphone har även tagit över GPS:en, väderrapporten och 

kameran. McCrindle skriver även att Generation Z är en global generation. För dem finns det inga 

gränser mellan länderna, kulturer och människor. Idag kan ungdomar från olika delar av världen 

träffas genom sociala medier. Med hjälp av den digitala tekniken har dessa gränser suddats bort.  

YouTube och Facebook har varit två stora aktörer i denna utveckling skriver McCrindle.18 

 

Generation Y 

År 2008 publicerade Internetworld på sin webbsida en artikel om 80-talisterna och deras ingång till 

arbetsmarknaden. Anders Parment har skrivit en bok som heter Generation Y: framtidens konsumenter 

och medarbetare gör entré” (2008) och han skriver i artikeln att Generation Y inte är rädda. 19 Många 

kan uppfatta Generation Y som oförskämda men Anders Parment menar att det inte är så. Generation 

Y vet vad dem är bra på och de är inte särskilt lojala mot exempelvis arbetsgivare som den tidigare 

generationen kanske var.20 Det kan ibland irritera och förarga 40-talisterna eftersom deras sätt och se 

på arbete är annorlunda.21 Generation Y vill ha stimulerande arbetsuppgifter och får de inte det har 

dem inga problem att söka sig vidare till något annat mer stimulerande yrke. Generationen innan 

                                                           
16 www.mccrindle.com.au 
17 McCrindle, M & Wolfinger, E (2009). The ABC of XYZ – Understanding the Global Generations. s.9 
18 McCrindle, M & Wolfinger, E (2009). The ABC of XYZ – Understanding the Global Generations. s.14 
19 http://internetworld.idg.se/2.1006/1.186883/sa-drar-du-nytta-av-generation-y 
20 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.85 
21 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.20 
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Generation Y var trogna sina arbetsgivare och det var mer vanligt att man arbetade kvar på samma 

arbetsplats.22  

 

”Ni ställer krav på oss och därför ställer vi krav på er. Vi kan sluta här och börja läsa någon annanstans om ni 

inte erbjuder en utbildning som vi gillar.”23 

 

Generation Z 

Generation Y gjorde det ingen annan tidigare generation gjort. Idag har dock en ny generation fötts. 

Den nya generationen, även kallad Generation Z, är den generation som inte liknar någon annan 

tidigare generation. Den här generationen behöver inte vänta på något. De är födda och föds 

fortfarande under en tid då internet, mobiltelefoner och uppkoppling är en självklarhet.  

 

År 2012 publicerades en artikel24 av Julia Östlund. Chris Rae höll ett föredrag på Grand Hotell i 

Stockholm på CS konferens Cloud Strategies och sa 

 

”Om du inte anpassar dig efter Generation Z kommer ditt företag att dö.” 

 

Det Rae menade var att Generation Z är dagens tonåringar och det är dem som kommer att vara de 

framtida ledarna inom IT i framtiden. När Chris Rae pratar om Generation Z använder han ofta sin 

dotter på 14 år som exempel. En stor skillnad mellan den tidigare generationen menar Chris Rae är att 

de tyckte e-post var något mycket användbart medan den nya generationen ser e-post som något 

oanvändbart. Varför skicka e-post när man kan informera lika många personer om samma sak fast 

ännu snabbare via sociala media, som exempelvis Facebook?25 

 

* 

Annbritt Enochsson har skrivit en bok som heter Internetsökningens didaktik (2007). Hon har forskat 

om barn och ungdomars sökningsvanor. Enochsson följde under några år grundskoleelever i olika 

åldrar och intervjuade dem om deras syn på internetsökning. Enochsson är universitetslektor i 

pedagogik vid Karlstad Universitet. Hon har skrivit och forskat mycket inom området.  

 

Enochsson skriver i sin bok att barnen i västvärlden har fötts med internetuppkoppling och digital 

kommunikation i alla dess former.26 Deras sett att tänka på information och kommunikation är helt 

annorlunda gentemot deras föräldrar som tillhör generationen innan. Föräldragenerationen som 

                                                           
22 http://www.pwc.se/sv/managing-people/publikationer/generation-y.jhtml 
23 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. s.78 
24 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.445277/generation-z-ligger-i-fronten  
25 http://computersweden.idg.se/2.2683/1.445277/generation-z-ligger-i-fronten 
26 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.13 
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Enochsson kallar barnen och ungdomarnas föräldrar, har fått lära sig i efterhand hur internet och 

digitalkommunikation fungerar.27 Enochsson jämför det med ”mentala hästkärror”. När första bilen 

byggdes byggde man så att chauffören satt utanför kupén. Efter ett tag kom man på att det inte 

behövdes och man började tänka i nya banor. Hästen behövdes inte längre utan bilen var numera ett 

faktum.28 

 

Enochsson skriver att barn och ungdomar kan allt om internet eftersom de är uppvuxna med det. Den 

äldre generationen kan inte lika mycket och hänger inte med i utvecklingen lika snabbt. Enochsson 

menar att det inte är sant.29 Enochsson skriver i sin bok att det har tidigare gjorts forskning om barn 

och ungdomars informationssökning på internet.30 Hon skriver att många av forskningarna som gjorts 

har barn bara plockats ut och satts på prov utan någon särskild träning eller förberedelse. Ett exempel 

hon har i sin bok är en amerikansk studie som Dania Bilal gjorde år 2000. Syftet med studien var att se 

hur nybörjare sökte information med hjälp av en speciell söktjänst som var anpassad för just barn. Ett 

barn hade innan studien hört talas om söktjänsten, alla andra hade bara valts ut utan någon 

webbträning.31 

 

Annbritt Enochsson skriver i sin bok att den äldre generationen har med sig det gamla tankesättet om 

kommunikation och informationssökning. Hon menar att med det i bagaget kan hon se båda delarna 

och vara som en slags tolk.32  När hon intervjuar elever i årskurs 9 säger dem att de inte riktigt bryr sig 

om vad som står på hemsidorna och att de inte kontrollerar källan. Däremot så är dem försiktiga med 

vad de lägger ut på online communities som till exempel Facebook. Svaret Enochsson får när hon 

frågar om vad som får dem att lita på innehållet är bland annat hur hemsidan ser ut eller ifall det är en 

känd hemsida.33 

 

Philip Lalander och Thomas Johansson skriver i sin bok Ungdomsgrupper: i teori och praktik (2012) 

att vara ung och växa upp i dagens globala samhälle ställer krav på ens förmåga att kunna hantera nya 

ideal, trender och strömningar. Dagens unga växer upp i ett konsumtionssamhälle där globala 

influenser tränger igenom datorer, mobiltelefoner och tv.34 Lalander och Johansson skriver också att 

under 1990-talet fick internet en allt större betydelse för unga människors identitetsskapande.35  

 

                                                           
27 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.13 
28 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.13 
29 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.14 
30 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.23 
31 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.23 
32 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.14 
33 Enochsson, A (2007). Internetsökningens didaktik. s.100 
34 Lalander, P & Johansson, T (2012). Ungdomsgrupper: i teori och praktik. s.5 
35 Lalander, P & Johansson, T (2012). Ungdomsgrupper: i teori och praktik. s.99 
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Idag finns det mycket forskning om vad barn och unga gör vid datorn. Ungdomars användning av 

internet kretsar kring e-post, chatgrupper och nätsurfande tillägnar sig nya identiteter, tillhörigheter 

och blir en del av overkliga egenskaper.36 När unga människor söker nya vänner ger de sig oftast ut på 

nätet. Ibland saknar man upplysningar om vem man egentligen skriver med. Unga människor på nätet 

kan umgås med främlingar, blotta sig själva, ta del av andra människors hemligheter. Denna form av 

interaktion och kommunikation skapar stora möjligheter till identitetsspel.37     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Lalander, P & Johansson, T (2012). Ungdomsgrupper: i teori och praktik. s.100 
37 Lalander, P & Johansson, T (2012). Ungdomsgrupper: i teori och praktik. s.101 
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Metod  

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått till väga i undersökning. Vi börjar med att argumentera för 

undersökningsstrategi och forskningsmetod. Sedan kommer en beskrivning av metod och teknik. Efter 

det kommer en beskrivning av genomförande, urval och urvalsgrupper. I slutet av detta kapitel skriver 

vi om datainsamling, tillförlitlighet och giltighet samt etiska ställningstagande. 

 

* 

En fallstudie kan omfatta både kvantitativa och kvalitativa ansatser. För den undersökningen som vi 

gjort har vi använt oss av en kvantitativ metod i form av en enkätstudie är mest passande. En 

kvantitativ metod ger oss möjligheten att skaffa oss en bredare bild av informationssökandet hos 

Generation Z eftersom det är syftet med vår undersökning.38  

 

* 

Vi har valt att använda oss av kvantitativ undersökningsstrategi. Asbjörn Johannessen och Per Arne 

Tufte skriver i sin bok Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2003) att enkätundersökningar är 

ett exempel på en kvantitativ ansats. 

 

Den mest använda tekniken för att samla in kvantitativa data är frågeformulär. Före man börjar med 

datainsamlingen skrivs ett frågeformulär där frågor och svarsalternativ är färdigformulerade. Vid 

användande av kvantitativ datainsamling kan utmaningen ligga i att formulera frågorna korrekt, det i 

sin tur leder till att få fram svaren på det vi vill belysa.39  

 

Undersökningsstrategi som är kvantitativ har liten flexibilitet. Frågeformulären utarbetas före 

datainsamlingen och kan inte ändras efteråt. Risken med enkäter är att de endast kan ge svar på det 

som vi själva valt att undersöker om eftersom frågorna är vinklade till det vi vill ha svar på. Vi måste 

därför vara medvetna om att viktig information kan försummas genom att eleverna svarar oseriöst i 

brist på intresse. Det skulle kunna ske ifall eleverna svarar efter vad de tror vi vill att de ska svara eller 

om deras intresse för undersökningen är liten och vill bli klara fort.   

 

* 

Surveymetoden May (2011) skriver om i Samhällsvetenskaplig forskning används i samhällsforskning. 

Surveyundersökningar kännetecknas av att man samlar in data från ett stort antal individer. Det kan 

handla om allt från små surveyundersökningar av några hundra personer till skorskaliga nationella 

studier av tusentals individer. Användandet av surveyundersökning hjälper oss beskriva och förklara 

                                                           
38 Johannessen, A & Tufte, P A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.56 
39 Johannessen, A & Tufte, P A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.67 
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egenskaper samt åsikter hos ungdomar födda 1998.40 Lalander och Johansson skriver också att ett 

vanligt sätt att samla in material om ungdomar är att genomföra surveyundersökningar. Genom 

enkätundersökningar försöker man beskriva mer omfattande mönster i ungdomars levnadsförhållanden 

och förändringar i ungdomskulturen.41 

 

Surveyundersökningar klassificeras i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är: attitydmässiga, 

faktamässiga, förklarande och socialpsykologiska.42 Surveyundersökningar brukar ske i större skala. 

Vi har valt undersökningsmetoden fast i mindre skala med en begränsad omfattning. 

 

Attitydundersökningar är framför allt hur förhållandet ser ut mellan attityder och beteenden.  

 

Faktamässiga surveyundersökningar är att få fram information om individernas materiella situation.  

 

Förklarande är i viss mån alla surveyundersökningar. Vid ställda frågor försöker man förklara hur 

människors attityder eller intentioner är kopplade till deras bakgrund eller andra förklaringsvariabler. 

 

Socialpsykologiska surveyundersökningar koncentrerar sig på beteendet hos mindre grupper.43 

 

* 

Generation Z är fortfarande unga åldersmässigt och det betyder att forskningen som finns idag är 

begränsad. Vi har valt att börja vår sökning efter information på Stockholms universitets databas. Vi 

fann däremot inte mycket information som vi skulle kunna ha användning av. Därför valde vi då att 

använda oss av internet och Google som vår sökmotor. Vi fann examensarbeten från bland annat 

Göteborgs universitet och Malmö högskola som vi kommer kunna ha användning av när det gäller 

bakgrundslitteratur och enkäter. 

 

Vi har även besökt bibliotek för att hitta väsentlig litteratur som kan hjälpa oss i vår undersökning. 

Efter att ha sökt efter information valde vi att börja skriva enkäten som vi ska använda oss av i vår 

forskning om Generation Z. Eftersom vi har valt att göra den här forskningen på minderåriga 

ungdomar måste vi först få godkännande av rektorerna som vi kommer att kontakta via telefon tidigast 

vecka 16. Eftersom ungdomarna är minderåriga kommer även föräldrar och vårdnadshavare att 

informeras om enkätundersökningen. När vi väl får ut vår enkätundersökning till ungdomarna är det 

viktigt att skriva och formulera frågorna på ett tydligt och lättförståeligt språk. När vi kontaktar 

                                                           
40 May, T (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. s.113 
41 Lalander, P & Johansson, T (2012). Ungdomsgrupper: i teori och praktik. s.275 
42 May, T (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. s.114 
43 May, T (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. s.115 
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rektorerna på de olika grundskolorna måste vi informera om vårt syfte med uppsatsen med hjälp av ett 

följebrev, se bilaga 1. När den processen är avslutad kan vi börja med enkätundersökningen. 

 

För att insamlingen av information ska vara förnuftig måste vi i förväg veta vilken information vi 

behöver för att kunna ge svar på frågeställningarna.44 Eleverna kommer sitta i sitt klassrum 

tillsammans med oss och klassföreståndaren. Vi kommer presentera oss samt vara kvar under hela 

undersökningen och svara på eventuella frågor, se bilaga 3. Vi vill gärna att klassföreståndaren stannar 

kvar under undersökningen, men det är inget krav. Undersökningen beräknas ta cirka 5-10 minuter. 

Enkäten består av 6 frågor, se bilaga 2.  

 

* 

Ungdomarna går i årskurs 8 och är 14-15 år gamla. Vi tog först kontakt med olika rektorer och frågade 

om vi fick dela ut våra enkätfrågor. När vi fått godkännande från en rektor att dela ut vår enkät hade 

rektorn redan varit i kontakt med vårdnadshavare av eleverna. Eftersom de är minderåriga behöver vi 

deras godkännande.  

 

* 

Urvalet har skett som så att vi valt skicka ut vår enkätundersökning till flera olika skolor i 

Stockholmsområdet. Varför vi valt Stockholm är för att det finns flest ungdomar födda 1998 bosatta 

här. Vi har valt att kontakta skolor i Stockholms västerförort. Varför vi valt skolor i västerförorten är 

för att de finns fler grundskolor.  

 

Jarl Backman skriver i Rapporter och uppsatser (2011) att man som författare ska beskriva ens 

testpersoner med tillexempel kön, ålder, utbildning, årskurstillhörighet och geografiskt område. Det är 

även viktigt skriva hur många personer det är som har deltagit i undersökningen och på vilket sätt de 

har deltagit i undersökningen.45  

 

Anledningen till avgränsning är för att eleverna i årskurs 9 redan gjort sitt första gymnasieval och ska 

snart göra sitt andra omval. Enkätfrågorna till elever från lägre årskurser riskerar vi att få tomma 

enkäter tillbaka då många fortfarande inte har börjat tänka på sina framtida studier. Skulle vi välja 

större antal av ungdomar skulle vi ha mer data att sammanställa.  

Vi började skriva vår uppsats våren 2013. Ungdomarna som var med i vår enkätundersökning gick då i 

årskurs 8 och är födda 1998. När vi nu presenterar enkätundersökningen går eleverna i årskurs 9. 

 

* 

                                                           
44 Holme, I M & Solvang, B K (2007). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s.195 
45 Backman, J (2008). Rapporter och uppsatser. s.41 
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För att insamlingen av information ska vara förnuftig måste vi i förväg veta vilken information vi 

behöver för att kunna ge svar på frågeställningarna.46 Vi fick 15 minuter med varje klass under deras 

klassråd tillsammans med klassföreståndaren. Klassföreståndaren presenterade oss. Därefter berättade 

vi mer djupgående om enkäten och vårt syfte. Vi gav inte eleverna några instruktioner på hur 

enkätfrågorna skulle besvaras. Enkätfrågorna har varit fria för tolkning.  Vi stannade i klassrummet för 

att svara på eventuella otydligheter kring frågorna, se bilaga 3. Undersökningen tog cirka 5-10 

minuter. Enkäten bestod av 6 frågor, se bilaga 2.  

 

* 

Holme och Solvang skriver att tillförlitligheten bestäms av hur ordentliga vi är när vi genomför vår 

undersökning och när vi bearbetar vår insamlade data. Vi måste alltid sträva efter att lägga upp vår 

enkätundersökning på så sätt att bortfallet blir så litet som möjligt.47 Vi delade ut 100 enkäter till 100 

elever i årskurs 8 och fick tillbaka samtliga. Vi valde att klassföreståndaren skulle stanna i 

klassrummet under hela undersökningen för att eleverna skulle känna att det var seriöst och ta sig tid 

att svara ordentligt på frågorna.  

 

Informationsmaterialet vi samlar in får inte vara för stort eftersom då riskerar vi att förlora 

översikten.48 Vi valde endast en grundskola för att svaren vi fick gav tillräckligt med information. Av 

100 enkätsvar hade vi noll bortfall. Vid användning av enkäter är vi beroende av att eleverna ställer 

upp för att vi ska få in resultaten.49    

 

* 

Johannessen och Tufte50 skriver att det svenska Vetenskapsrådet51 har utarbetat vetenskapsetiska 

principer och regler inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer betyder 

bland annat att individer är berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn i sina livförhållanden och 

individen får inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller skada.52 Därför finns det 

fyra grundläggande individskyddskrav: informations-, konfidentialitets-, nyttjande- och 

samtyckeskravet som vi under vår undersökning kommer att ha användning av.  

 

Informationskravet betyder att vi som undersöker ska informera de som medverkar i undersökningen 

om den aktuella undersökningens syfte. Vi som undersökare ska informera, i vårt fall, eleverna och 

deras vårdnadshavare om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för deras 

                                                           
46 Holme, I M & Solvang, B K (2007). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s.195 
47 Holme, I M & Solvang, B K (2007). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s.192 
48 Holme, I M & Solvang, B K (2007). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s.201 
49 Holme, I M & Solvang, B K (2007). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa metoder. s.173 
50 Johannessen, A & Tufte, P A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.63 
51 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf 
52 Johannessen, A & Tufte, P A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.61 
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deltagande. Det måste då belysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att alla som är inblandade i undersökningen inte ska kunna identifieras 

av utomstående. 

 

Nyttjandekravet betyder att uppgifter som samlas in under enkätundersökningen får endast användas 

för undersökningsändamål. 

 

Samtyckeskravet betyder att undersökningspersonerna i undersökningen har rätt att själva bestämma 

själva över sin medverkan.53 

 

* 

Jarl Backman skriver i sin bok att man ska redovisa urvalet av försökspersonerna har skett och sedan 

storlek på bortfall, gärna i procent och varför det uppstod bortfall skriver han också.54   

 

Jarl Backman skriver i sin bok att resultatrubriken fastställer att vi är inne på undersökningens sista 

del.55 Under denna rubrik kommer vi att presentera våra data sammanfattad. Figurer och tabeller fyller 

viktiga funktioner i resultatkapitlet.56 Resultatdelen ska inte innehålla några slutsatser utan ska endast 

bestå av fakta och svar man har fått från sin undersökning.57  

 

Tabellerna kommer att presenteras för läsaren med text som sammanfattar tabellen. Backman skriver 

att man inte ska tro att resultatdelen består endast av tabeller och figurer utan dessa måste även ha en 

text som förklarar för läsarna vad som presenteras med tabellerna och figurerna. Backman skriver att 

man måste ”berätta” för läsaren vad tabellerna och figurerna säger.58 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Johannessen, A & Tufte, P A (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.62 
54 Backman, J (2008). Rapporter och uppsatser. s.41 
55 Backman, J (2008). Rapporter och uppsatser. s.42 
56 Backman, J (2008). Rapporter och uppsatser. s.43 
57 Backman, J (2008). Rapporter och uppsatser. s.42 
58 Backman, J (2008). Rapporter och uppsatser. s.42 
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Fråga 1: Har du tillgång till internet? (i procent)

Ja Nej

Resultatanalys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys för enkätundersökningen. Resultatet sammanfattas i 

diagram och varje enskild fråga presenteras i en egen rubrik.  

 

Vi har valt att analysera resultaten av undersökningen genom att ta en fråga var för sig. 

Vi har valt att inte analysera svaren utifrån kön eftersom vi inte ansåg det vara relevant för 

undersökningen.  

 

Enkätundersökningen utfördes på en grundskola där cirka 700 elever går från årskurs 4-9. 

Grundskolan ligger i en västerförort till Stockholm. Eleverna som blev tilldelade enkäten går i årskurs 

8 och har cirka ett år kvar tills de ska välja gymnasieskola. På grundskolan finns tre klasser i årskurs 8 

och i varje klass går 33-34 elever.  

 

Våra forskningsfrågor i denna uppsats är: hur söker ungdomar information? Vid vilka tillfällen söker 

de information? Var söker de svar på sina frågor? 

 

Fråga 1 

Sammanlagt svarade 100 elever på enkätens första fråga, inget bortfall. Första frågan hade bara två 

svarsalternativ, ja eller nej. 100 % av eleverna har tillgång till internet oavsett plats. 

 

Tolkningen av elevernas svar är att samtliga har tillgång till internet oavsett var de befinner sig. Det 

var ett förväntat svar eftersom de flesta har tillgång till internet i bland annat sin mobiltelefon. 

Eftersom frågan är öppen för tolkning och vi inte informerade eleverna tydligare tolkar vi det sådant 

att alla har tillgång och är uppkopplade.  
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Fråga 2: Vilka internetsidor använder du när du söker 

information på internet? (i procent)

Google.se Bing.com

87 95 94

2

34

66 73

Facebook YouTube Google Bing Twitter Wikipedia Instagram

Fråga 3: Vilken/vilka hemsidor använder du? 

(i procent)

Facebook YouTube Google Bing Twitter Wikipedia Instagram

Fråga 2 

Av 100 enkätsvar svarade samtliga att de använder Google som sökmotor när de söker information på 

internet. Resultatet på den här enkätfrågan visar att samtliga elever i årskurs 8 använder Google som 

sökmotor. Resultatet på frågan visar hur stor genomslagskraft Google haft att dagens ungdomar 

använder sig den sökmotorn. 

 

Resultatet visar att eleverna använder Google som sökmotor. Det är ett förväntat resultat eftersom 

Bing inte är lika etablerad och nämns inte lika ofta som Google. Elevernas svar på frågan visar att 

Googles genomslagskraft med Androidtelefonerna har gett resultat. Som ägare av en Androidtelefon 

kärvs det att du har ett konto hos Google, även kallat Gmail.  

 

Fråga 3 

Fråga tre av enkätfrågorna handlade om vilka hemsidor ungdomarna använder sig utav mest. Fokus 

låg på sociala medier och sökmotorer. Hundra procent av eleverna svarade på denna enkätfråga. 

Youtube.se används av 95 % av eleverna i årskurs 8, Google.se ligger på andra plats och 94 % av 

eleverna svarade på att det använder sig utav google.se när de surfar. 
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Fråga 4: Hur får du information om gymnasiet? (i procent)

Studie- och yrkesvägledare Gyantagningen.se

Utbildningsinfo.se Gymnasieguiden.se

Gymnasieskolornas egna hemsidor Tidningar

Google.se Gymnasium.se

Facebook Lärare

YouTube Kataloger

Bortfall

Denna fråga skiljer sig från tidigare frågor eftersom eleverna fick välja mellan flera svarsalternativ. 

Google och Facebook gav förväntade resultat. Facebook är idag ett av världens största sociala medier 

och i Sverige (2012) finns 4 230 360 konton registrerade.  

 

I ålder 13-15 år använder 8 procent (338 428,8 personer) Facebook.  Oväntat resultat visar YouTube 

eftersom det är en webbplats för privatpersoner och företag att ladda upp egna videoklipp. Den höga 

andelen elever som besöker sidan är förvånansvärt hög, fler än både Facebook och Google. Instagram 

används av överraskadande få elever enligt oss, endast 73 procent. Bing används av 2 procent vilket 

förvånade oss eftersom ingen i fråga 2 svarade att de använder Bing som sökmotor. 

 

Fråga 4 

Fråga 4 i enkätfrågorna handlar om hur eleverna får information om gymnasiet. Åtta procent valde att 

inte svara på hur de får information. Däremot svarade 60 procent av eleverna att Google ger mest 

information och gymnasiet. 50 procent av eleverna svarade att skolans studie- och yrkesvägledare ger 

information om gymnasiet.  
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Fråga 5: Ger din skola dig möjlighet att söka information 

på internet under skoltid? (i procent)

Eleverna fick svara på flera svarsalternativ. 39 procent av eleverna svarade att lärare ger information 

om gymnasiet vilket förvånar oss. Vi visste inte att lärare har en sådan stor inverkan på eleverna. 

Studie- och yrkesvägledare har sådan hög procent är också förvånande. Årskurs 8 har ännu inte varit i 

kontakt med studie- och yrkesvägledaren och pratat gymnasieval. 8 procent valde att inte svara på 

frågan. Vi trodde att bortfallsprocenten skulle vara högre eftersom årkurs 8 ännu inte kommit i kontakt 

med gymnasiet. Gymnasieintagningen trodde vi skulle få högre procent än de 5 procent som de fick 

eftersom det är via den internetsidan man gör sin gymnasieansökan. 

 

Fråga 5 

I fråga 5 svarade 55 % av eleverna svarade att de ibland fick möjlighet att söka information under 

skoltid. 9 % svarade aldrig fick möjlighet att söka information under skoltid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntat svar gav eleverna under svaret ”ja, ibland”, 55 procent av eleverna svarade lika. Idag har 

skolor, elever och lärare större tillgång datorer än förut. Vi ser det som en fördel eftersom information 

uppdateras regelbundet och alla har rätt till den informationen.  

 

Eleverna som svarade ”nästan aldrig” uppgår i 15 procent vilket vi anser är en hög siffra. 

Undervisning i skolan sker oftast av lärare och då inte alltid med datorer tillgängliga till varje elev. 
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Fråga 6: Ger din skola dig möjlighet att söka information 

hos skolans studie- och yrkesvägledare?  

Fråga 6 

I fråga 6 valde 3 procent av eleverna i den här skolan att inte svara på frågan. 41 procent svarade att de 

ibland får söka information hos studie- och yrkesvägledaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntat resultat gav svaren ”väldigt sällan” och ”nästan aldrig”. Eleverna i årskurs 8 i den skolan vi 

undersökte har ännu inte blivit introducerade till studie- och yrkesvägledaren. Det är först på hösten i 

årskurs 9 eleverna kommer i kontakt. Därför är resultatet ”ja, ibland” förvånande med tanke på att 

eleverna inte självmant behövt uppsöka studie- och yrkesvägledaren.  

 

Elever i årskurs 8 kan ha äldre syskon, vänner etc. som berättat om gymnasiet och vägledning. Det i 

sin tur kan ha väckt intresse och nyfikenhet därav det höga procentsvaret. Bortfallet trodde vi skulle 

vara högre än 3 procent eftersom eleverna ännu inte varit i kontakt med skolans studie- och 

yrkesvägledare, som tidigare nämnts. Vi trodde att närmare 50 procent av eleverna skulle hoppa över 

den här frågan och gå vidare till nästa. Eleverna i årskurs 8 känner kanske att de har förväntningar att 

kunna svara på den här frågan även fast de aldrig eller någon gång varit i kontakt med studie- och 

yrkesvägledaren.  
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Fråga 7: Blir du påverkad av den gymnasieinformation du 

hittar på internet? 

Fråga 7 

Under fråga 7 fick eleverna svara på ifall de blir påverkade av informationen de hittar på internet 

angående gymnasiet. 51 procent svarade att de ibland blir påverkade av det dem finner. 10 procent 

svarade att de aldrig blir påverkade av informationen de hittar och 7 procent svarade att de jämt blir 

påverkade. 3 procent av eleverna svarade inte på denna fråga. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Inte förväntat resultat visar att nästan hälften av eleverna svarar att de ibland blir påverkade av den 

information de finner på internet. Vi visste inte att så många elever i årskurs 8 söker 

gymnasieinformation själva på internet. Det är först i årskurs 9 de blir introducerade till studie- och 

yrkesvägledaren, besöker gymnasiemässa, går på öppna hus och får gymnasieinformation hemskickat 

till brevlådan. Ett annat inte förväntat resultat är de 7 procent elever som svarade ”ja, jämt”. Hur 

kommer det sig att dessa 7 procent svarat på det sättet? Blir dessa elever påverkade hemifrån på grund 

av syskon som gått eller går på gymnasiet. Känner eleverna sig stressade att de redan innan de pratat 

med studie- och yrkesvägledaren börjat fatta beslut. Förväntat resultat är att årskurs 8 eleverna inte har 

så stor koll på hur man söker information om gymnasiet på internet. Svar ”väldigt sällan” och ”nästan 

aldrig” gav förväntat svar.  
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Fråga 8 

Fråga 8 i enkätfrågorna handlar om hur eleverna surfar. En procent valde att inte svara på frågan. 96 

procent av eleverna svarade att de surfar via datorn, 87 procent via mobilen och 42 procent via 

surfplatta. 

 

 

 

Eleverna fick svara på flera svarsalternativ. Förväntat resultat var de 96 procent som svarade att de 

surfar med sin dator. Dagens människor har tillgång till datorer oavsett om det är i skolan eller på sin 

arbetsplats. Förväntat resultat gav också mobiltelefonen. 87 procent av eleverna i årskurs 8 surfar via 

sin mobiltelefon. Oväntat resultat är det 42 procent som surfar via surfplatta eftersom det är ett nytt 

sätt att bruka internet på. Vi trodde att färre elever skulle ha en surfplatta. Vi är förvånade över att 

ungdomarna har flera alternativ att välja mellan när de vill surfa på internet.  

 

 

 

 

 

 

87
96

42

1
Mobiltelefon Dator Surfplatta Bortfall

Fråga 8: Hur surfar du?

(i procent)

Mobiltelefon Dator Surfplatta Bortfall
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Fråga 3

Fråga 1

Fråga 4

Analys 

När vi skrev frågorna vi använde oss av under enkätundersökningen fanns det en tanke att frågorna 

skulle kunna relateras till varandra.  

 

Fråga 3 (Vilken/vilka hemsidor använder du?) går att relatera till fråga 4 (Hur får du information om 

gymnasiet?). Ungdomar idag söker information på internet och den effekten ser vi på fråga 4. 60 

procent av de tillfrågade svarade att de använder Google när de söker gymnasieinformation på internet 

och under fråga 3 svarade 94 procent att de använder Google när de söker på internet. Däremot kan vi 

se under fråga 4 att 50 procent av de tillfrågade svarade att de får information om gymnasiet av studie- 

och yrkesvägledaren. Oväntat svar är att varannan av de tillfrågade eleverna i årskurs 8 som inte har 

vägledning än svarar att de får information av studie- och yrkesvägledaren. Hur kommer det sig att så 

många elever svarar så? Kan det vara på det viset att eleverna ville vara snälla och hjälpsamma mot 

oss studie- och yrkesvägledarstudenter?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drar vi paralleller med fråga 1 (Har du tillgång till internet?) svarade 100 procent att de har internet. 

När det kommer till sökandet av information på internet kan vara vilseledande. Speciellt som 

högstadieelev som snart ska göra ett av det största valet i livet hittills. Söka information på internet kan 

leda till allt möjligt. Eleverna behöver i sin tur vägledning för att kunna orientera sig och se till den 

relevanta information och fakta som finns tillgänglig. I vissa skolor erbjuds studie- och 

yrkesvägledning bara under begränsad tid och prioriteringen ligger hos årskurs 9 som ska söka och 

börja gymnasiet. 95 procent svarade under fråga 3 att de använder sig av internetsidan YouTube, men 

när det gäller att söka information om gymnasiet (fråga 4) svarade enbart 8 procent att de använder sig 

av YouTube vad det gäller informationssök. Vad beror det på? Är gymnasieskolorna medvetna om att 

elever som ska söka till gymnasiet spenderar så pass mycket tid på YouTube? Kan man som 

gymnasieskola etablera sig på YouTube? Numera finns det gymnasieskolor som lägger upp 

informationsfilmer om sin skola på YouTube för att locka elever att söka dit. Kanske ligger de 
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Fråga 3

Fråga 8

Fråga 4

Fråga 7

gymnasieskolorna före i tiden eftersom reklam om sin gymnasieskola har en stor påverkan och lockar 

möjligen fler elever att besöka öppet hus och kanske söker den skolan. Samma gäller ifall 

gymnasieskolan finns på Facebook och Instagram och kan dela informationen för generationen som 

vuxit upp med internet och är den nya generationen att söka och börja på gymnasiet.  

 

Fråga 3 (Vilken/vilka hemsidor använder du?) går att relatera till fråga 8 (Hur surfar du?). 96 procent 

av de tillfrågade i enkätundersökningen svarade att de använder datorn när de surfar på internet (fråga 

8). Det är då ungdomarna surfar runt på Google (94 procent), Facebook (87 procent) och YouTube (95 

procent) som de svarade på under fråga 3. Svararen vi får under fråga 3 är också vilka hemsidor 

eleverna använder sig utav mest. Hur kommer det sig att YouTube och Facebook gjort ett sådant stort 

genombrott i Sverige? Vilka faktorer är det som spelar in när unga människor har valfriheten att kunna 

välja fritt vilka hemsidor de ska besöka? På vilket sätt sprider sig informationen mellan ungdomar? En 

parallell går att dra med fråga 4 (Hur får du information om gymnasiet?) och fråga 7 (Blir du påverkad 

av den gymnasieinformation du hittar på internet?) eftersom de båda frågar om information kring 

gymnasiet. På fråga 7 svarade 51 procent ”Ja, ibland” att de påverkas av informationen på internet. 

Internet har en stark inverkan vad det gäller informationssök.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur fråga 8 svarar enkätundersökningen vilket hjälpmedel eleverna använder sig av när de surfar på 

internet. 96 procent av eleverna använder sig av en dator och har en dator ser troligtvis de flesta som 

en självklarhet. Men att internet numera finns i ännu mer lättillgängligt som exempelvis i mobilen eller 

surfplattan gör att informationssök är ett knapptryck bort. Skapar lättillgängligheten stress? Påverkas 

eleverna positivt eller kanske negativt med lättillgänglighet? Tillgängligheten till information är större 

än någonsin. I skolvärlden finner vi alla möjliga generationer som arbetar och undervisar den nya 

generationen. Har deras kunskap eller okunskap kring internet påverkat att mer information finns 

tillgänglig på internet? 
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Fråga 
5

Fråga 
7

Fråga 
8

Fråga 7

Fråga 5
Fråga 4

Fråga 5 (Ger din skola dig möjlighet att söka information på internet under skoltid?), fråga 7 (Blir du 

påverkad av den gymnasieinformationen du hittar på internet?) och fråga 8 (Hur surfar du?) går att 

relatera till varandra. 

 

Fråga 8 visar hur ungdomarna surfar, 96 procent av ungdomarna surfar via en dator vilket man kan se 

stämmer tillsammans med fråga 5 i sin tur visar att 55 procent av eleverna ibland har möjlighet att 

söka information under skoltid. 87 procent av eleverna svarade under fråga 8 att de surfade via 

mobiltelefonen också, det går att relatera till fråga 5 eftersom vi endast frågade ifall de hade möjlighet 

att söka information oavsett teknisk redskap och inte om eleverna har möjlighet att söka information 

med hjälp av en dator under skoltid. 

 

 

 

 

 

 

Fråga 7 svarade 51 procent av eleverna att de ibland blir påverkade av gymnasieinformation de hittar 

på internet. Fråga 7 går därför att relatera både till fråga 5 och fråga 8, eftersom ungdomar surfar både 

hemma och i vissa fall under skoltid. Skulle eleverna bli mer påverkade om de sökte information 

under skoltid tillsammans med exempelvis studie- och yrkesvägledaren? 7 procent av eleverna svarade 

att de jämt blir påverkade. Vad är det som skiljer sig mellan dessa ungdomar och de som bara ibland 

blir påverkade?  

 

 

 

 

 

 

Fråga 5 och fråga 7 kan man relatera till fråga 4 (Hur får du information om gymnasiet?). 55 procent 

av eleverna svarade under fråga 5 att de får möjlighet att söka information på internet under skoltid. 51 

procent svarade under fråga 7 att de ibland blir påverkade av gymnasieinformationen de hittar på 
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internet. Vad det gäller fråga 4 svarade ungdomarna olika beroende på vilka sociala medier de 

använder. 50 procent svarade att de fick information om gymnasiet via sin studie- och yrkesvägledare. 

60 procent svarade att de fick information via google.se. Vad beror det på? Fråga 4 svarar eleverna på 

var de får information om gymnasiet, google.se är hemsidan 60 procent av ungdomarna använder sig 

av, medan gyantagningen.se endast används av 5 procent av ungdomarna när de söker efter 

information om gymnasiet. Är det här något som yrkesverksam studie- och yrkesvägledare måste vara 

medvetna om?  
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Tolkning 

Något som utmärker sig från Analys är att 100 procent av de tillfrågade eleverna har tillgång till 

internet. Oavsett vilken teknisk utrustning eleverna använder för att komma ut på internet söker 60 

procent information om gymnasiet på Google.se och endast fem procent använder sig utav 

Gyantagningen.se. Är det här något den yrkesverksamma studie- och yrkesvägledaren är medveten 

om? Gyantagningen.se är den officiella hemsidan som Stockholms län använder för sökande elever till 

gymnasiet i årskurs 9. Google.se är en stor sökmotor. Väljer eleverna att söka information om 

gymnasiet på Google.se är det inte helt klart vilken information de tar del av. Kan den stora 

tillgängligheten att finna information på internet vara en fara för framtidens studie- och 

yrkesvägledning? 55 procent av eleverna svarade i enkätundersökningen att de får söka information på 

internet under skoltid om gymnasiet. Att elever i årskurs 8 får söka information om gymnasiet på 

internet under skoltid måste vara unikt eftersom det är först i årskurs 9 prioriteringen ligger. Av 

eleverna som svarade på enkäten svarade 50 procent att de tar hjälp av studie- och yrkesvägledaren när 

de sökte efter information om gymnasiet. Det visar att eleverna som ställde upp i undersökningen 

ligger före sin tid. Har skolan hängt med i utvecklingen och behovet av studie- och yrkesvägledare? 

Finns det tid för studie- och yrkesvägledaren att träffa mer än 50 procent av eleverna? 

 

Generationsexperten Mats Lundkvist förklarar att Generation Y kallas så därför att den följer på 

Generation X, som i sin tur fick sitt namn på grund av att den saknade definierande kännetecken och 

senare föddes Generation Z till grund från de tidigare generationerna.59 Jämför vi Generationerna X, Y 

och Z med varandra finns det både likheter och olikheter. Generation X är den generation som är 

födda under 1960- och 70-talet och är barn till den stora generationen som är födda under 1940-talet. 

Generation X är mest omtalad för att ha gått sin egen väg och inte den väg föräldrarna ville. 

Generationen är också känd för att ha en allmänt liberal syn på vad föräldrar, samhället och samhällets 

institutioner är till för. Föräldrarna till den frigörande Generation X har svårt att förstå och relatera till 

varandra.60 Likheter kan dras med både Generation Y och Z. Generationerna blir mer frigörande efter 

varje generation. Generationerna gör saker generationen innan inte gjorde. Generation Y är den orädda 

generationen som även kan uppfattas som oförskämda men det är inte oförskämda utan de vet vad de 

vill. Gäller det arbetsmarknaden är Generation Y inte lojal mot sin arbetsgivare utan vill arbeta sig 

uppåt och ha mer stimulerande yrken. Olikhet mellan Generation X och Y är att X är mer trogna sina 

arbetsgivare och det är mer vanligt att de arbetar och stannar kvar på samma arbetsplats.61 Skillnaden 

mellan Generation Y och Z är att Z inte liknar någon tidigare generation. Generation Z behöver inte 

vänta på något. Drar vi paralleller med Generation Y och Z vad det gäller internet som Y var tidigast 

                                                           
59 http://actupon.se/vilka-och-vad-ar-generation-y.html 
60 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. 
61 http://www.pwc.se/sv/managing-people/publikationer/generation-y.jhtml 
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med att använda mer regelbundet än tidigare generation. Generation Y är uppvuxen med ett internet 

som kopplades upp via telefonmodem och väntan kunde vara outhärdlig. Idag finns internet nästan 

överallt i Sverige.62 Enligt Post- och telestyrelsens kartläggning hade 99,99 procent av hushållen och 

99,99 procent av arbetsställena i Sverige tillgång till bredband i oktober 2013.63 

 

Om man jämför resultaten från de tidigare generationerna skulle Generation X och Generation Y inte 

haft tillgång till internet som Generation Z har tillgång till idag. En annan skillnad är att Generation Z 

surfar på internet med olika tekniska instrument, såsom surfplatta och mobiltelefon. Generation X 

hade inga datorer som unga och för Generation Y fanns det begränsad tillgång till datorer. Resultaten i 

enkätundersökningen hade på många sätt sett annorlunda ut om vi frågat de tidigare generationerna 

innan att svara på frågorna när de själva gick i årskurs 8. 50 procent av eleverna svarade i 

enkätundersökningen att de får sin gymnasieinformation från studie- och yrkesvägledaren, 

generationerna X och Y hade kanske svarat likvärt. Studie- och yrkesvägledare har de senaste åren 

blivit mer uppmärksammade och fått en större roll i skolan. Fortfarande finns det både elever och 

föräldrar som inte riktigt är medvetna om vad en studie- och yrkesvägledare gör.  

 

I skollagen står det under 29 § att ”elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass ska ha 

tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 

utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses64”. Idag är det många skolor som har en studie- och 

yrkesvägledare anställd på skolan (eller hyr in). Fanns tillgängligheten till studie- och yrkesvägledare 

på samma sätt förr i tiden?  

 

Generation Z har tillgång till internet var de än befinner sig i vårt avlånga land. Möjligheten till 

internet finns både i hemmet, i skolan, på skolgården. Egentligen överallt. Genom resultatet på 

enkätundersökningen går det att utläsa att eleverna har tillgång till internet under skoltid för att söka 

information gymnasiet. Det är något de tidigare generationerna inte hade chans till.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 https://www.iis.se/docs/Bredbandskollen_surfhastighet_i_Sverige_2008-2013.pdf 
63 https://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/bredbandskartlaggning-2013-pts-er-2014_12.pdf 
64 http://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/fakta/lagar-och-regler 
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Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi analysera förgående avsnitt Tolkning och Analys.  

 

Här är uppsatsens frågeställningar: 

 Hur söker ungdomar i årskurs 8 information?  

 Vid vilka tillfällen söker de information om gymnasiet? 

 Var söker de svar på sina frågor? 

 

Framtidens studie- och yrkesvägledare har mycket teknisk utveckling att se fram emot. Ser vi tillbaka 

på de tidigare generationerna fanns det inte mycket teknik att använda sig av och tillgängligheten till 

information var inte alls på samma sätt som den är idag. Hur anpassningsbara är de studie- och 

yrkesvägledare som varit yrkesverksamma sen Generation X sökte till gymnasiet och de som 

fortfarande arbetar idag med Generation Z? Hur skiljer sig deras arbetsmetoder från då till modern tid? 

De studie- och yrkesvägledare som arbetat länge, håller de sig uppdaterade och följer med i den 

snabba tekniska utveckling vad det gäller informationssök? Vilken är den största skillnaden?  

 

Ungdomar ser internet som en självklarhet i dagens moderna samhälle. De kan socialisera sig med 

vänner, använda sig av sociala medier, spela spel, söka information om det mesta men framförallt 

internet är alltid tillgängligt. Tillgång till internet finns överallt oavsett om vi använder datorn, 

surfplattan eller mobiltelefonen. Hur skulle Generation Z klara sig utan internet och sin ”smartphone”? 

Internets inflytande har tagit över en hel generation och de behöver internet för att både kunna 

socialisera sig och söka efter information.  

 

Hur ser framtiden ut för studie- och yrkesvägledare? Ser vi till Generation X och Y ställdes en annan 

typ av krav. Behövde studie- och yrkesvägledaren vara mer påläst kring informationen om gymnasiet 

samt hur informerades de dåvarande eleverna i årskurs 9 om alternativen? Idag kan Generation Z välja 

mellan 7 olika högskoleförberedande program och 12 olika yrkesprogram65 till gymnasiet och över 60 

olika nationella inriktningar.66  

 

I Stockholms län finns det ca 120 fria gymnasieskolor67 och 26 kommuner med ca 2-4 gymnasieskolor 

var. Förutom Stockholm stad som har 27 kommunala gymnasieskolor.68 Numera är det fritt skolval 

                                                           
65 http://www.gyantagningen.se/gymnasieprogrammen/programguide.html  
66 http://www.gyantagningen.se/ansokan-antagning/om-gymnasieskolan.html  
67 http://www.gyantagningen.se/slutliga-antagningar.html 
68 http://www.stockholm.se/-

/Jamfor/?enhetstyp=ee756226a1914c6d9582eed28a52ff37&slumpfro=1712463004&val=Kommunalt&ingetval=

0&sekundaraval=,&ingetsekundartval=1,1 
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som gäller i Stockholms län vilket betyder att ungdomarna får välja skola själva. I Stockholms län har 

kommunerna skrivit på ett samverkansavtal vilket betyder att alla elever söker på lika villkor. 

Friskolorna har inget sådant avtal med varandra eller kommunerna, men de gör ingen skillnad på 

eleverna heller utan alla söker på lika villkor, det vill säga de söker efter sina betyg.69 

 

Den tillgång det finns till internet och det fria skolvalet förekommer det oändligt med information att 

söka efter och hitta. Hur arbetar studie- och yrkesvägledaren med vetskapen om att dagens ungdomar 

kan finna information dygnet runt och har alla många valmöjligheter? 

 

Det fria skolvalet infördes 1992 och tanken var att alla elever skulle ha tillgång till de bästa skolorna 

oavsett var man än bor.70 1992 var inte Generation Z födda och politikerna som regerade då visste inte 

att tekniken skulle utvecklas som den gjort de senaste tjugo åren. Det fria skolvalet har även höjt 

konkurrensen bland skolorna vilket lett till mycket reklam. Gymnasieskolorna marknadsför sig idag 

överallt där ungdomarna finns. Gymnasiemässan är en mässa som varje år samlar alla gymnasieskolor 

i Stockholms län och grundskolor från hela länet tar med sig sina elever i årskurs 9 för att få 

möjligheten att träffa representanter från de olika gymnasieskolorna och ta reda på information om vad 

de vill söka och gå på gymnasium.71 Marknadsföringen av gymnasieskolorna sker inte bara på 

gymnasiemässan utan använder sig också av sociala medier, reklamblad och kataloger. Allt för att nå 

ungdomarna och lyckas övertyga dem att deras skola är den som passar de bäst. Vet den 

yrkesverksamma studie- och yrkesvägledaren om det här? Under hela utbildningen till studie- och 

yrkesvägledare får man lära sig att aldrig ge några svar utan hjälpa eleven att hitta svaren själv. Nu är 

frågan om det är möjligt för en elev i årskurs 9 att med all den information och påtryckningar från 

gymnasieskolorna på de olika sociala medierna att vara den som hittar svaren själv? 

 

Cristina Lázaro arbetar på Kairos Future, det är ett företag som följer och spanar efter nya tränder i 

världen bland ungdomar. Lázaro säger sig ha bra koll på hur ungdomar tänker och hon säger i artikeln 

Lyckoslanten, som Swedbank har skrivit, att Generation Z har en speciell syn på dagens teknik. 

Resultaten i enkätundersökningen avslöjar också att dagens unga ser annorlunda på tekniken eftersom 

tekniken är en del av deras vardag. Med den syn unga har på tekniken så ser de därför annorlunda på 

samhället också, om man jämför med generationerna före, säger Lázaro. Generation Z är barn och 

unga vuxna som är vana att det mesta ska gå fort och få återkoppling direkt. Det ställer stort krav på 

framtidens studie- och yrkesvägledare att hålla jämna steg med utvecklingen om inte framtidens barn 

och unga vuxna.72  

                                                           
69 http://www.gyantagningen.se/ansokan-antagning/for-dig-som-vill-soka-utbildning-i-annan-kommun-och-till-

fristaende-skola.html 
70 http://www.ur.se/Produkter/161489-Skolministeriet-Det-fria-skolvalet#Om-programmet 
71 http://www.gymnasiemassan.nu/ 
72 http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@gs/documents/article/cid_852488.pdf 
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Likheterna mellan generationerna kan dras att alla har svårt att förstå och relatera till varandra.73 

Generationerna blir mer frigörande efter varje generation och generationerna gör saker generationen 

innan inte gjorde. Hur kan då en yrkesverksam studie- och yrkesvägledare vara medveten om den stora 

skillnad som faktiskt finns mellan våra generationer? Behovet av en studie- och yrkesvägledare har 

aldrig varit större än den är idag. Informationen som finns tillgänglig på internet räcker inte varje gång 

utan det behövs hjälp med att sortera det som är relevant och sortera bort det irrelevanta för varje elev. 

Har skolan hängt med i utvecklingen och insett behovet av en anställd studie- och yrkesvägledare? Ser 

vi från ett bredare perspektiv behövs studie- och yrkesvägledning redan från tidig ålder. Informationen 

som finns tillgänglig kan läsas och tolkas av alla, oavsett ålder. Skapar skolan en trygg och ansvarsfull 

miljö där barn och ungdomar vågar söka sig till en studie- och yrkesvägledare där de kan diskutera 

olika möjligheter och se till varje individs behov?  

 

Det finns tidigare forskning om både Generation X och Generation Y men den svenska forskningen 

om Generation Z är bristfällig. Trots att intresset för generationen är stor och att en förståelse för 

värderingarna hos Generation Z är betydelsefullt ur flera perspektiv, saknas behövlig svensk forskning 

i ämnet. I Australien har man forskat om Generation Z sedan 10 år tillbaka. Mark McCrindel och 

Claire Madden har därefter forskat om Generation Z sedan deras födelse och deras beteende.74 

McCrindel har forskat om de tidigare generationerna men och har nu valt att fokusera på vår senaste 

generation. McCrindel har skriviet en bok om sin forskning om generationerna, The ABC of XYZ, där 

han jämför generationerna med varandra. Generation Z har han jämfört med generationen, som han 

även kallar för, The Builders som föddes under den stora depressionen och andra världskriget. 

Liknelsen han gör mellan generationerna är att de föddes under en tid med terroristattacker, 

klimatförändringar (naturkatastrofer) och finanskrisen.75 Det gör att de båda generationerna har fötts 

och växt upp under en tid med mycket oroligheter. Skillnaden man kan se utifrån McCrindels 

jämförelse är att mycket i samhället går betydligt snabbare nu. De sociala medier och alla tekniska 

tillbehör som finns på marknaden har gjort att vi på en halv sekund kan få information om vad som 

sker på jorden. Den möjligheten hade inte de tidigare generationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Parment, A (2008). Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré. 
74 McCrindle, M & Wolfinger, E (2009). The ABC of XYZ – Understanding the Global Generations. 
75 McCrindle, M & Wolfinger, E (2009). The ABC of XYZ – Understanding the Global Generations. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 – Följebrev 

 

Hej, 

 

Vi heter Carolina Sanhueza och Paula Falkevinge och studerar vid Institutionen för Pedagogik och 

didaktik vid Stockholms universitet.  

 

Vi skriver en C-uppsats om elever födda 1998 och genomför en enkätundersökning i syfte att ta reda 

på 90-talisters syn på framtida studier. 

 

Vi önskar få dela ut enkäten till ungdomarna i årskurs 8 på grundskolan. Vi hoppas få genomföra 

enkätundersölningen vid ett tillfälle så snart så möjligt. Enkäten består av 8 frågor och tar ca fem 

minuter. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Internet på Stockholms universitets 

hemsida i en databas vid namn DiVA. 

 

Vi hoppas på elevernas medverkan och tackar på förhand!  

 

Vid frågor kontakta gärna oss per e-post eller mobiltelefon. 

  

Tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar,  

Carolina Sanhueza och Paula Falkevinge 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet 

Stockholms universitet 

 

 

Carolina Sanhueza   Paula Falkevinge 

casa2369@student.su.se                                                        pato1247@student.su.se 

Mobilnummer: 07X-XXX XX XX  Mobilnummer: 07X-XXX XX XX 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 

 

1) Har du tillgång till internet? 

Ja                                                                     Nej 

 

2) Vilka internetsidor använder du när du söker information på internet? 

Google.se                                                        Bing.com  

 

3) Vilken/Vilka hemsidor använder du? 

Ringa in de alternativ som passar dig. 

 

Facebook                                                         Twitter                                                     

YouTube                                                         Wikipedia                  

Google.se                                                        Instagram 

  

4) Hur får du information om gymnasiet? 

Ringa in de alternativ som passar dig. 

 

Studie- och yrkesvägledaren                                  Google.se 

Gyantagningen.se                                                   Gymnasium.se 

Utbildningsinfo.se                                                  Facebook 

Gymnasieguiden.se                                                Lärare 

Gymnasieskolornas egna hemsidor                       YouTube 

Tidningar (Metro, DN m fl)                                   Kataloger (Programväljaren m fl) 

 

5) Ger din skola dig möjlighet att söka information på internet under skoltid? 

Ringa in alternativet som passar bäst. 

Ja, jämt                     Ja, ibland                 Nästan aldrig                Väldigt sällan               Aldrig     

 

6) Ger din skola dig möjlighet att söka information hos skolans studie- och yrkesvägledare?   

Ringa in alternativet som passar bäst. 

Ja, jämt                     Ja, ibland                 Nästan aldrig                Väldigt sällan               Aldrig    

 

7) Blir du påverkad av den gymnasieinformation du hittar på internet? 

Ringa in alternativet som passar bäst. 

Ja, jämt                    Ja, ibland                Nästan aldrig               Väldigt sällan              Aldrig     
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8) Hur surfar du?  

Ringa in alternativen som stämmer. 

Mobiltelefon                                         Dator                                     Surfplatta    
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Bilaga 3 – Presentation  

 Vi kommer till klassrummet och presenterar vilka vi är  

 Vi berättar om undersökningen och dess syfte samt hur lång tid det kommer ta 

 Vi deltar under hela undersökningen och svarar på eventuella frågor 

 Vi tackar klassföreståndaren för tiden och eleverna för deras medverkan 
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Bilaga 4 – Begrepp 
 

Applikationer – kallas även för app och är ett datorprogram som går att ladda ner på sin smartmobil 

via internet.76 

 

Facebook – webbplats som startades 2004 av grundaren Mark Zuckerberg (1984). Mark Zuckerberg 

studerade på Harvad Collage till 2006 och skapade Facebook med syftet att det skulle bli enklare att 

hålla kontakten med sina studiekamrater under och efter sina studier. Idag är Facebook en av de 10 

största webbplatserna i världen.77 

 

Instagram – grundades 2010 och är en mobilapplikation för delning av fotografier inom olika sociala 

medier som till exempel Facebook och Twitter. Applikationen låter användare ta bilder och sedan 

lägga upp dem på egna Instragramkonton.78  

 

Smartphones – kallas för smart mobiltelefon på svenska. Är en mobiltelefon som har datafunktioner, 

internetuppkoppling och kamera. Mobilanvändaren styr telefonen med att dra eller peka på skärmen, 

en så kallad pekskärm. 

 

Twitter – grundades 2006 i USA av Jack Dorsey (1976). Twitter är en mikroblogg, användare 

publicerar små textmeddelande som kallas för tweets som max får bestå av 140 tecken. Twitter finns 

som webbplats men även som applikation för smartphones.79  

 

YouTube – grundades 2005 i USA och är en webbplats för privatpersoner och företag att ladda upp 

egna videoklipp.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/applikation/1258417 
77 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/facebook 
78 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/instagram 
79 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/twitter 
80 http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/youtube 
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