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Hej
De första månaderna på året är en intensiv tid för oss på
gymnasium.se. Det är då vi blickar tillbaka på fjolårets
resultat och de förändringar som vi planerat och
genomfört. Årets Gymnasiebarometer är som alltid
späckad med statistik, topplistor och spännande data.
Vår ambition är att ge en överblick över våra resultat som
marknadsföringskanal, men också att ta tempen på vår
målgrupp och hur de väljer gymnasieskola. Till vår hjälp
har vi vår medlemsdatabas, Google Analytics och våra två
färska undersökningar som vi genomfört under vintern med över 100 deltagande gymnasieskolor samt närmare
4500 användare.
Utöver våra galet imponerande besökssiffror (i snitt 225
000 i månaden!) presenterar vi på de kommande sidorna
de mest eftersökta programmen och inriktningarna samt
reder ut vilka sociala medier som är populärast bland de
unga - generation Z, som vi också beskriver närmare på
sidan 32.
2018 blir året då ett nästintill helt nytt gäng tar rodret över
Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor. Jag har
varit med i många år nu och det var med stolthet och iver
jag intog rollen som ny kommunikationschef i höstas.
Tillsammans med ett sammansvetsat och engagerat
kommunikatörsgäng, en skönsjungande försäljningschef
och ett superkompetent säljteam tar vi oss nu an det nya
utbildningsåret med stor förväntan.
Med önskan om ett framgångsrikt utbildningsår och
inspirerande läsning!

MADELEINE HANSEN
Kommunikationschef
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VI PÅ GYMNASIUM.SE
Här är vi, det glada teamet bakom gymnasium.se! Att vi skulle komma att jobba med
kundrelationer och kommunikation visste vi inte när vi var små. Här är vad vi drömde
om att bli när vi var sju år.

Madeleine Hansen
Kommunikationschef

Albin Alldén
Kommunikatör

Eleonora Jevrell
Kommunikatör

Jag var en riktig liten teaterapa

Eftersom jag spelade väldigt

Jag ville bli frisör när jag var sju år,

och min högsta dröm var att bli

mycket tv-spel när jag var liten så

jag älskade att fläta hår och göra

skådespelerska. Jag och min vän

var min idol Super Mario. Därför

fina frisyrer på min mamma och

ockuperade alla roliga timmen-

var mitt dröm att bli rörmokare!

yngre systrar. Än idag klipper jag

lektioner i skolan!

deras och mina vänners hår.

Beatrice Brettmar
Kommunikatör

Tobias Ågren
Försäljningschef

Jag brukade samla på stenar och

När jag var sju år så ville jag nog bli

När jag var sju år var jag lite

växter när jag var liten eftersom

bibliotikarie eller trummis. Mina

ombytlig. Ena dagen ville jag bli

jag ville bli sten- och växtforskare!

stora intressen var att läsa Mumin-

lärare som min mor, andra dagen

Hade även ett litet mikroskop där

och Narniaböckerna och min stora

läkare som min mormor och tredje

jag kunde kolla på mina samlingar.

idol var Jerry Williams.

ville jag bli uppfinnare!

Peter Markström
Sr. Account Manager

Henrietta Komaromi
Account Manager

David Levén
Accout Manager

Elena Makarovskaia
Sr. Account Manager

Jag gillade verkligen dinosaurier

Som sjuåring ville jag bli

I lågstadieåldern var jag helt

när jag var mindre så troligtvis ville

delfintränare eller veterinär.

övertygad om att jag en dag skulle

jag bli en paleontolog eller något

Drömmen var att få jobba med

bli möbelsnickare precis som min

annat yrke som arbetade med

djur men främst att få simma med

mammas morfar Gösta, för att

dinosaurier.

delfiner genom att hålla i deras

kunna skapa vackra möbler!

fena.
GYMNASIEBAROMETERN 3

VARFÖR
GYMNASIUM.SE?
Sedan starten 2006 har gymnasium.se bara växt och idag är vi Sveriges största
söktjänst för gymnasieskolor och gymnasieutbildningar - något vi såklart är
oerhört stolta över! Under vårt första verksamma år hade vi i snitt 28 000 besök
per månad. Ett decennium senare kan vi konstatera att vi under 2017 haft 225 000
besök i snitt varje månad - och vi planerar inte att sakta ner!
När vi ska förklara gymnasium.se och varför vår tjänst är

det är farligt att svälja munskölj, utan för att de googlat

så bra finns det inget bättre än att börja prata om trafiken.

något gymnasierelaterat (hög relevans!). Det är då vi dyker

För är det något vi gör - och alltid har gjort bra - så är det

upp som ett alternativ för eleven, när de letar efter något

att få relevanta besökare att hitta till oss (läs: er).

som vi kan hjälpa dem med. Det handlar framförallt om
potentiella gymnasieelever som letar efter ett gymnasium,

Vi måste prata om sökmotoroptimering (i år igen)

som vill lära sig mer om olika gymnasieprogram eller som

Sökmotoroptimering har sedan starten varit och fortsätter
att vara vår allra främsta styrka. Vårt arbete med sök-

kanske vill ha allmän information om gymnasieskolan.

Varför ni ska välja gymnasium.se

motoroptimering gör inte bara att vi får mycket trafik,
det gör också att vi får rätt trafik. Begreppet

Ja, det kan väl vara värt att försöka förklara det. Ärligt

sökmotoroptimering - eller SEO som det

talat är det inte särskilt komplicerat. De som hittar

förkortas på engelska - är fortfarande
ett relativt outforskat eller okänt
begrepp för många.
Sökmotoroptimering innebär

till gymnasium.se letar aktivt efter information

över

200 000

enkelt förklarat att vi arbetar för att
optimera innehållet på

besök i månaden

gymnasium.se så att det ska vara så
relevant som möjligt för våra besökare.
Detta samtidigt som vi håller oss till det
luddiga ramverk och de gåtfulla tips som Google
ibland delar med sig av. Det fantastiska med
sökmotoroptimering är att den är rättvis och ärlig, den

som ni som gymnasieskola vill nå ut med,
till exempel programutbud, öppet hus-tider
eller behörighetskrav. Men eftersom många
elever inte vet specifikt vad de letar efter
fyller vi detta tomrum genom att samla allt
på en och samma plats. På den här platsen
blir ni som kunder ett alternativ för de elever
som är intresserade av och nyfikna på att se vilket
utbud som finns i deras område, vilken antagnings-

poäng som krävs för en viss utbildning eller när just er
skola har öppet hus.

gynnar inte den med mest pengar, eller den som är störst,

2017 besöktes vi över 2,6 miljoner gånger. 2018 siktar vi på

bäst och vackrast. Den gynnar den som är mest relevant.

att nå ut till och hjälpa ännu fler potentiella elever att hitta

Så, när besökare hittar till gymnasium.se gör de alltså det
för att de letar efter något som rör gymnasieskolan. Ingen
hittar in till gymnasium.se i tron om att läsa om senaste
kändisskvallret, hur man lagar tacos på bästa sätt eller om
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rätt skola och utbildning. Kanske är det just er de hittar?

SKILLNADEN FÖR DIG
SOM ÄR KUND
På gymnasium.se listar vi alla
gymnasieskolor i hela Sverige, oavsett
om ni är kund hos oss eller inte.
Varför? För att vi finns till för att alla
elever som står inför sitt gymnasieval
ska känna att de har tillräckligt med
kunskap för att göra sitt val. Men vad
är då skillnaden mellan att betala
för att synas hos oss och vara med
kostnadsfritt?

kan endast lämnas till de skolor som är kunder hos oss.
Mer om intresseanmälningar hittar du på sidorna 16-18.

Annonser som ger resultat
Som kund på gymnasium.se har ni även möjligheten att
annonsera hos oss. Men vad är då skillnaden på om ni har
en annons i kollektivtrafiken, biosalongen eller på
gymnasium.se? Skillnaden är att våra besökare aktivt letar
information om gymnasievalet på nätet, och där finns vi!
Därför når våra kunder potentiella elever när de är (mentalt)
mottagliga för budskapet. I kollektivtrafiken eller i biosalongen når man många, men långt ifrån alla är rätt
målgrupp. Denna typ av marknadsföring är i princip

När ni är kund på gymnasium.se syns ni inte bara på
Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor. Ni får
dessutom en sökmotoroptimerad skolpresentation hos
oss och sökbara utbildningssidor. Detta betyder att alla
era program och inriktningar har en egen sida hos oss och
det gör det ännu lättare för eleverna att hitta till just er.
Bilder, logotyp och text kan ni ha hos oss, och vi hjälper till

omätbar, medan vi på gymnasium.se levererar omfattande
statistik till alla våra kunder. Dessutom håller målgruppen
fokus på sina mobiler - där de kan hitta information hos
oss.

För er som inte är kunder
För oss är det viktigt att alla gymnasieskolor i hela Sverige

med allt för att ni ska få ett så bra resultat som möjligt.

finns med - även de skolor som inte vill betala. Ni som inte

Intresseanmälningar

men ingen bild, logotyp eller sökbara utbildningar. Detta

Elever som är inne på gymnasium.se och hittar en skola de

betyder att när potentiella elever söker hos oss kommer

tycker om kan lämna en intresseanmälan. Intresseanmälan

är kunder på gymnasium.se får en text på max 150 tecken,

inte era utbildningar upp utan då listas ni endast med
skolans namn.

Detta ingår alltid för dig som kund på gymnasium.se:
Sökmotoroptimerad skolpresentation

Kundlogin

Anpassningsbara kontaktformulär

Recensionsverktyg

Poängplaner

Facebookflöde

Antagningspoäng

Facebookspegling

Sökbara utbildningssidor

Fullkomlig transparens

Öppet hus-tider

Uppföljning av era resultat
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MAXA DIN MEDVERKAN
SOM KUND

Självklart vill vi att ni som skola ska få ut så mycket som möjligt av att synas hos
oss. Här kommer våra bästa tips som kommer hjälpa er att nå ut till ännu fler
potentiella elever.

Låt oss göra det vi är bra på

Kundlogin

Är du osäker på vilket format bilden ska vara i? Eller vilken

Kundloginet är till för att användas! Om det är mindre

text ni ska använda i er banner? Ta det lugnt, vi har koll och

ändringar som behövs göras på era sidor hos oss kan ni

vill inget hellre än att hjälpa er. Skicka över bilder och text

enkelt göra det själva. I vårt kundlogin kan ni dessutom

så ger vi gärna feedback och gör ändringar så att ni ska få

se era intresseanmälningar, lägga in autosvar och mycket

det resultat som ni har betalat för.

annat.

Håll kontakt

Recensioner

Vi vill att vår information alltid ska stämma. Om ni lägger till

Uppmuntra era elever till att lämna recensioner hos oss!

eller tar bort program, glöm inte bort att informera oss om

Nya potentiella elever lägger stor vikt vid hur nuvarande

det! Vet du inte till vem du ska vända dig till svarar vi alltid

elever har upplevt skolan. Vi kan också hjälpa er att samla

på info@gymnasium.se.

in recensioner genom mejlutskick till era elever.

Överlämningar
Är det din tur att prova på nya äventyr? Informera oss om
det och berätta för din efterträdare om gymnasium.se
och vad vi gör. Då blir det lättare för alla och ni slipper ha
intresseanmälningar som faller mellan stolarna.
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NYHETER FRÅN ÅRET
NYTT TEAM
Flera av våra trogna medarbetare gick vidare till nya äventyr, vilket öppnade dörren för ett nytt härligt
gäng. Med nya ögon, erfarenheter och engagemang är vi mer taggade än någonsin att fortsätta driva
gymnasium.se framåt med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta sin gymnasieutbildning!

REKORDSIFFROR
2017 var ett riktigt rekordår för gymnasium.se. Vi nådde fler rekord än någonsin förut, såväl under
enskilda månader, som under ett kalenderår. Kul, både för oss och för er som är kunder och därmed når
ut till fler elever än någonsin förut. Här i Gymnasiebarometern finns detaljerade siffror från rekordåret
2017.

NY SORTERING I SÖKET
Nu visas inte längre alla skolor i alfabetisk ordning när man gör en sökning på gymnasium.se. Istället
har vi introducerat ett nytt relevanssök som baseras på en rad “boost”-faktorer.

ÖKAD SÄKERHET MED HTTPS
Under året har vi utökat säkerheten för våra besökare genom att övergå från http till https - en förändring som innebär att Google godkänt oss som en säker webbplats. Vi använder ett SSL certifikat, vilket
innebär att vi tillhandahåller säkra kopplingar mellan våra servrar och besökarens webbläsare.

BÄTTRE INSIKT OM VÅRA MÅLGRUPPER
I december genomförde gymnasium.se undersökningar både bland våra besökare och bland över 100
gymnasieskolor runtom i landet. Delar av slutsatserna presenterar vi här i Gymnasiebarometern på
sidorna 22 och 23.

NY LOOK
Som ni märkt både på sajten och i vår statistikrapport har vi fått en ansiktslyftning! Vi har nya färger,
typsnitt och logga som går hand i hand med vår strävan efter att alltid sätta användaren först och att
varje upplevelse med oss ska förmedla pålitlighet och trygghet.
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ÖVERBLICK 2017

02:26

2,7

genomsnittlig
tid på sidan

miljoner besök

601 909
sidvisningar/månad
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1 568 680

2,68

genomsnitt
besökta sidor

unika besökare

VAD ÄR PÅ GÅNG?

PRIORITY LISTING
Vi förbereder lanseringen av Priority listing - vårt eget “Google AdWords”, som gör det möjligt för er att
bli synliga på någon av de tre första platserna i varje sökträff.

GDPR
Vi förbereder oss för de nya EU-direktiven GDPR, som träder i kraft i maj 2018. Lagändringen kommer
att medföra att internetanvändare kommer att ytterligare öka säkerheten för våra användare.

FLER BETALSÄTT
Vi arbetar ständigt med att underlätta administration och processer för våra kunder. Från och med
2018 kan EMG:s kunder välja mellan tre betalningsmetoder Post, E-post eller E-faktura.

MOT RESPONSIV SAJT
Vår teknikavdelning och våra designers jobbar just nu aktivt med att uppdatera vår design så att vår
mobilsajt på sikt ska ersättas av en och samma sajt som ser likadan ut och fungerar på samma sätt
oavsett om man besöker den via mobil, surfplatta eller dator.
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BESÖKARE
HISTORISKT OCH 2017
2017 tog över staffettpinnen från rekordåret 2016 på bästa möjliga vis. Med en
total trafiktillväxt på 34% jämtemot 2016 överträffade vi våra egna målsättningar
med råge. Allra flest hittade till oss under årets sista månad, då hela 331 066 besök
registrerades på gymnasium.se - den högsta enskilda besökssiffran för en månad,
någonsin.

Antal besök 2016 jämfört med 2017
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POPULÄRA PROGRAM
OCH INRIKTNINGAR
UNDER 2017

Program

Förändring mot 2016

Inriktningar

Förändring mot 2016

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet

Stylist

Teknikprogrammet

Ekonomi

Ekonomiprogrammet

Beteendevetenskap

Estetiska programmet

Juridik

Handels- och administrationsprogrammet

Estetik och media

Fordons- och transportprogrammet

Frisör

Barn- och fritidsprogrammet

Djur

El- och energiprogrammet

Musik

Bygg- och anläggningsprogrammet

Samhällsvetenskap

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Idrott och sport

Humanistiska programmet

Naturvetenskap och samhälle

Hotell- och turismprogrammet

Medier, information och kommunikation

Vård- och omsorgsprogrammet

Bild och formgivning

Naturbruksprogrammet

Dator- och kommunikationsteknik

Introduktionsprogrammet

Flygteknikutbildning

International Baccalaureate

Teater

Hantverksprogrammet

Bageri och konditori

VVS- och fastighetsprogrammet

Dans

Industritekniska programmet

Textil design
Bättre placering än förra året
Sämre placering än förra året
Samma placering som förra året
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FÖRDELNING AV
TRAFIK
Det finns några olika sätt att hitta till gymnasium.se. Eftersom vi är transparenta
redovisar vi hur våra besökare kommer till oss. I samma veva vill vi passa på att
förklara vad de olika trafiktyperna betyder.

Direkt trafik
AdWords
Länkar		
Email		
Sociala Medier

6,64%
2,60%
1,52%
1,11%
0,59%

Organisk trafik

87,54%

Organisk trafik
Direkt trafik
AdWords
Länkar
Email
Sociala medier
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Besök som kommer direkt från en sökmotor, till exempel Google. Den här trafiken är inte
köpt, utan bygger på trafik som drivs in via sidor som rankar högt i sökmotorns ögon. Ju
bättre du är på att ranka för konkurrenskraftiga sökord, desto mer organisk trafik får du.
Den här trafiken består av besök som anländer till hemsidan genom att skriva adressen
direkt i webbläsaren, eller via ett bokmärke.
Köpta annonsplatser i sökresultatet på Google är AdWords, och används bland annat för att
boosta mängden besök på hemsidan.
Kallas även för hänvisningstrafik, och betyder att besökaren har klickat på en länk på en
annan hemsida för att sedan hamna på gymnasium.se.
Trafik som genereras via mejlutskick (till exempel nyhetsbrev) kallas för email-trafik.
När besökarna hamnar på gymnasium.se via sidor som Facebook, Instagram och LinkedIn
så räknas det som trafik via sociala medier. För att få denna trafik behöver du skapa en god
sociala medier-närvaro.

TRAFIKKÄLLOR UNDER
ÅRET
One phone to rule them all! Mobilanvändandet ökar och ökar för varje år, och under
2017 var totalt 53% av trafiken från en mobil/smartphone.
Här nedanför visar vi fördelningen av trafikkällor för 2017 samt historiskt.

Mobil

Surfplatta

56,21%

8,58%

Dator

35,21%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

b+80+63491527+511236+421145+381052+38853

2012

2013

Dator

2014

2015

Mobil

2016

2017

Surfplatta
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FÖRDELNING MÅLGRUPP
OCH BESÖKARE
Varje år besöks gymnasium.se av elever från de nordligaste till de allra sydligaste
delarna av vårt avlånga land. Här redovisar vi hur stor andel som besöker oss från
varje län samt hur stor målgruppen är* i respektive län.
Region
Stockholms län

Besök

Andel

Levande födda 2002

Besök per elev

1 051 033

40,31%

24 084

43,64

Västra Götalands län

453 984

17,41%

16 109

28,18

Skånes län

353 517

13,56%

12 091

29,24

Östergötlands län

80 769

3,10%

4 204

19,21

Uppsalas län

67 518

2,59%

3 322

20,32

Västmanlands län

55 232

2,12%

2 511

22,00

Hallands län

52 507

2,01%

3 006

17,47

Jönköpings län

48 453

1,86%

3 513

13,79

Örebro län

48 404

1,86%

2 710

17,86

Södermanlands län

48 180

1,85%

2 597

18,55

Västerbottens län

43 307

1,66%

2 488

17,41

Dalarnas län

41 357

1,59%

2 500

16,46

Gävleborgs län

41 244

1,58%

2 505

16,61

Värmlands län

38 948

1,49%

2 403

16,21

Västernorrlands län

38 370

1,47%

2 350

16,33

Norrbottens län

36 884

1,41%

2 309

15,97

Kronobergs län

32 559

1,25%

1 782

18,27

Kalmar län

30 651

1,18%

2 100

14,60

Blekinge län

19 418

0,74%

1 494

13,00

Jämtlands län

17 476

0,67%

1 190

14,69

7 284

0,28%

547

13,32

Gotlands län
Totalt

2 607 275

95 815

*Siffran visar endast levande födda i Sverige, och räknar alltså inte med utlandsfödda som sökt till gymnasieskolan. Till läsåret
2016/2017 var den siffran 21 322 för att ha en uppskattning
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HUR OFTA BESÖKER
MÅLGRUPPEN OSS?
Under 2017 registrerades över 2,6 miljoner besök på gymnasium.se - det är många
besök det! Men hur ofta besöker blivande gymnasieelever gymnasium.se i ditt
län? Vi har jämfört våra besökssiffror och hur de fördelas över landet mot hur stor
målgruppen är i olika län. Här nedan kan du därför se hur många gånger snitteleven
besöker gymnasium.se under året*.

16

17

besök/elev i
Dalarnas län

besök/elev i
Västerbottens län

19

43

besök/elev i
Östergötlands län

besök/elev i
Stockholms län

28

besök/elev i
Västra Götalands
län

29

besök/elev i
Skånes län

*Statistiken baseras på siffror från antalet levande födda i Sverige 2002 och besökssiffror på gymnasium.se under 2017.
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INTRESSEANMÄLNINGAR
- VAD ÄR DET?
En intresseanmälan gör det möjligt
för elever att komma i kontakt med
skolor de är intresserade av och
samla in mer information inför sitt
gymnasieval. Intresseanmälan är även
ett bra sätt för skolor för att bygga en
relation med potentiella elever.
Aktiva året runt

program som de valt att fråga om. Väldigt få svarar att de

Intresseanmälningar kommer in under hela året till

inte är intresserade av programmet (9,5%) och mer än var

gymnasium.se, men elever tenderar av förklarliga skäl att
vara mer benägna att lämna sina kontaktuppgifter under
hösten samt under själva valperioden. Att intresseanmälningar kommer in året runt visar på att elever kan ha
gymnasievalet i tankarna under en längre tid och inte bara
under månaderna innan själva valet.

tredje svarar att de fortfarande inte har bestämt sig om de
ska välja programmet eller ej. Av de elever som gjorde en
intresseanmälan under 2017 svarade ungefär var fjärde på
utvärderingen.

Forma ert kontaktformulär efter era behov!
Kontaktformuläret är det formulär som eleverna fyller

Elever som är intresserade lämnar
intresseanmälningar

i på vår hemsida för att skicka intresseanmälningar till

De elever som lämnar en intresseanmälan på

önskemål så kan formuläret innehålla flera fält att fylla

gymnasium.se gör det bara till de skolor som de verkligen
är intresserade av. I snitt lämnar en elev 1,7 intresseanmälningar. Detta visar på att eleverna lämnar
intresseanmälan till program de verkligen är intresserade
av och aktivt försöker att få kontakt med er. När en elev
har skickat en intresseanmälan får ni ett mejl till er angivna
e-postadress. Att svara på mejlet ökar er chans till att
denna person blir elev hos er. En obesvarad intresseanmälan kan ge motsatt effekt.

Intresseanmälningar ger resultat
Nästan var fjärde elev som har skickat en intresseanmälan
till en skola anger att hen ska ansöka/har ansökt till det
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er, och kan utformas på flera olika sätt. Beroende på era
i, såsom namn, adress och ålder. Vad som är viktigt att
tänka på gällande kontaktformuläret är hur ni själva vill ta
kontakt med eleven. Vill ni enbart svara genom e-mejl så är
det bara nödvändigt att begära mejladress, namn, ort och
meddelande från eleven.
Ju mindre eleven behöver fylla i desto större chans är det
att eleven väljer att skicka iväg sin intresseanmälan. Varje
intresseanmälan ni får in från eleverna är viktig eftersom
det skapar nya möjligheter för er att bemöta och informera
på ett personligt vis. Skräddarsy kontaktformuläret efter
just era preferenser så att det är så smidigt och enkelt som
möjligt för de intresserade eleverna att kontakta er.

Best of
2017

This one also
2765
works great
on
intresseanmälningar
images under november

36%

ökade antal intresseanmälningar med mellan 2016 och 2017

18 733
intresseanmälningar
under 2017

1.7
intresseanmälningar
per besökare

Antal intresseanmälningar per månad under 2017
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SÅ FÖLJER DU UPP DINA
INTRESSEANMÄLNINGAR
Ett bra första intryck kan göra stor skillnad. Därför är det viktigt att ni följer upp era
intresseanmälningar från gymnasium.se. En intresseanmälan är ofta elevens första
kontakt med er som skola och här har ni en möjlighet att redan från början skapa
bra relationer med era elever.

1
2
3
4
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Rätt person på rätt mejladress
Det första steget är även det viktigaste: se till att rätt person
står som mottagare för intresseanmälningarna! Byter ni person
som är ansvarig över intresseanmälningarna, glöm då inte bort
att byta mejladress. Dessutom kan ni ha specifika mejladresser
för olika utbildningar, detta kan ni enkelt ställa in genom vårt
kundlogin.

Återkoppla, återkoppla, återkoppla
Vi kan inte poängtera detta nog med gånger - när ni fått en
intresseanmälan är det hos er bollen ligger! Se till att ha en
strategi över hur er återkoppling ska gå till. Över hälften av
alla elever föredrar att få ett personligt mejl där skolan frågar
vad de vill veta mer om. Var femte elev bryr sig inte om hur de
blir kontaktade, så länge de blir kontaktade. Under 2017 blev
knappt var tredje elev utan återkoppling, och därmed en missad
möjlighet för skolan i fråga.

Ställ in autosvar
Autosvar är en inställning som direkt skickar ett mejl till den elev
som gjort en intresseanmälan. I autosvaret kan det vara en bra
idé att bifoga en broschyr med information om olika program
och inriktningar på er skola. Ni kan snabbt skapa ett positivt
intryck på eleven för att sedan bygga vidare kontakt. Autosvar
lägger ni till via ert kundlogin.

Kundlogin
Via ert kundlogin kommer ni åt inkomna intresseanmälningar,
hittar fullständiga kontaktuppgifter till intresserade elever och
kan dessutom se om några av eleverna svarat på uppföljningsmejlet vi har skickat ut. På så vis kan ni utvärdera er egen
återkoppling och ert sätt att hantera intresseanmälningar.

NYA MEDLEMMAR
UNDER 2017
gymnasium.se har en ständig ström av nya medlemmar. De inkommer bland annat
via intresseanmälningar, gymnasietestet, förfrågan om ansökningskoder och
frågor till vår SYV. En gång i månaden skickar vi ut nyhetsbrev till våra medlemmar.
späckat med gymnasievägledning, artiklar och information från skolor som er.

62,41%
37,59%

Medlemmarnas startår på gymnasiet*
2017
32%

2018
36%

2019
9%

2020
1%

2021+
<1%

10+30+90+550+300

*Baserat på 10 219 intresseanmälningar inkomna under 2017
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GYMNASIESÄRSKOLA.SE
Anpassad för målgruppen

För gymnasiesärskolorna

Gymnasiesärskola.se är skapad och anpassad för sin

För gymnasiesärskolor fungerar Gymnasiesärskola.se som

målgrupp. Detta innebär att vårt fokus är tillgänglighet.

en marknadsföringskanal. För skolor som saknar resurser

Besökare på sidan kan få sin text uppläst med hjälp av

för att hålla sin egen hemsida uppdaterad, kan vi hjälpa

ReadSpeaker och få hjälp att navigera runt på sidan med

till att få ut ert innehåll på internet. På så vis får ni en egen

hjälp av Pictogram. Pictogram är ett visuellt språk

plattform på nätet och ser till att elever enkelt kan hitta

framtaget för dem som saknar eller har en begränsad

information om er skola.

förmåga att läsa, skriva och tala.

Utan brus

Allmän information om gymnasiesärskola

Texterna på Gymnasiesärskola.se är skrivna i korta

Gymnasiesärskola.se är en egen plattform för de elever

stycken, utan något onödigt brus. På Gymnasiesärskola.se

som ska välja gymnasiesärskola och som anpassad

finns inga annonsplatser som stör, vi gör allt för att sidan

efter deras behov. Sidan ger en överblick över skolor och

ska vara så användarvänlig som möjligt.

program i Sverige och gör det enkelt att komma i kontakt
med dessa. Här publiceras även annan information
relaterad till gymnasiesärskolan, som tex skolskjuts, LSS
och antagning.
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37 685
besök under 2017

under 2017 hade GSS
Vad är framtiden för GSS?
Ett av Gymnasiesärskola.se:s huvudsyften är att det
ska vara lätt för målgruppen att hitta information om
gymnasiesärskolor. Vi vill att
all information ska finnas hos
oss och vara tillgänglig för alla.
Oavsett om det handlar om vilka
skolor som erbjuder boende, hur
det fungerar kring en utredning
eller vem som kan gå i särskola.

101 896
sidvisningar

"Information ska
vara tillgänglig
för alla"

För att vi ska kunna fortsätta
växa och vara en pålitlig samlingsplats för information
kring gymnasiesärskolan kommer vi under 2018 satsa mer
på samarbeten med aktörer som har liknande målgrupp.
Gymnasiesärskola.se kommer också utökas med mer
informativa texter och artiklar under det kommande året. Vi
kommer även hjälpa fler gymnasiesärskolor att nå ut med
sin information genom en tätare kontakt och uppföljning av

110

intresseanmälningar
under 2017

resultat hos våra kunder.
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Information
elever vill ha
inför
gymnasievalet

1
2
3
4
5
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Vad du har för möjlighet
att fortsätta studera
Vilka inriktningar som
erbjuds på ett program
Möjlighet att kontakta
skolan för intresse/fråga
Antagningspoäng för
utbildningen tidigare år
Vilka möjligheter du har
att börja jobba efter
utbildningen och förslag
på yrken du kan bli.

GYMNASIERAPPORTEN
Utdrag från vår senaste undersökning av vår målgrupp:

Antal elever som
någon gång Googlat
efter gymnasierelaterad information

Antal elever som
Antal elever som läser
börjar leta information
recensioner inför
inför gymnasievalet
gymnasievalet
redan i åk 8

100+
95+U 100+
45+U 100+
72+U
95%

45%

72%

Antal elever som anser
Antal elever som
Antal elever som anser
att de inte får den hjälp påverkas ganska eller att det är svårt att välja
som de behöver av sin
väldigt mycket av
skola och program till
SYV
recensioner
gymnasiet

100+
42+U 100+
65+U 100+
71+U
42%

65%

71%
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RECENSIONER

I vår senaste undersökning Gymnasierapporten (december 2017) kom det
fram att recensioner spelar en stor roll för elevernas beslutsprocess gällande
gymnasievalet. Över 40% av de tillfrågade eleverna tycker att recensioner är näst
viktigast när de väljer gymnasieskola.

Majoriteten av eleverna påverkas av recensioner
Elever uppskattar att få information från
tidigare elever om hur det är att gå på
skolan. 72% av de tillfrågade eleverna i vår
undersökning svarade att de läser recensioner.
De som svarade att de inte läser recensioner
förklarade att det var på grund av tidsbrist
och okunskap om var de hittar recensionerna.
Av de elever som läser recensioner svarade
även 65 % att de påverkas ganska mycket eller
väldigt mycket av recensioner. Recensionerna
är en möjlighet för eleverna att skapa sig
en bild av skolan utifrån tidigare elevers

"Fakta som skolan själv
skrivit kan lätt bli vinklad men
när man läser recensioner
kan man förstå hur det är att
gå på skolan, särskilt om det
finns många recensioner"

erfarenheter utan att själva behöva besöka
skolan.
Eleverna tycker även att recensioner väger tyngre än familj

Widget - visa ditt betyg från gymnasium.se på er
webbplats

och vänners omdömen när det kommer till gymnasievalet,

Som kund hos gymnasium.se har ni möjlighet att lägga till

vilket visar hur viktigt det är att prioritera recensioner i

en widget på er hemsida. Med denna funktion kan ni lättare

marknadsföringsarbetet. Att det både finns negativa och

visa upp det snittbetyg som er skola fått på

positiva omdömen skapar tillit för besökarna. Hemsidor

gymnasium.se. När en besökare sedan klickar på betyget

som endast har positiva recensioner innehåller, enligt

får de upp alla recensioner som ni fått på er skolsida hos

eleverna, påhittade recensioner eller censurering. Det är

gymnasium.se.

alltså väldigt viktigt att visa transparens och inte dölja kritik.
Sökbyrån BrightLocals gör varje år en undersökning
gällande kundrecensioner online. Deras undersökning
från 2017 visar att 86% av de tillfrågade läser ungefär tio
recensioner innan de är nöjda, vilket visar att även kvantitet
spelar in. Därför är det också viktigt att få fler elever att
skriva recensioner om er skola.
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65%

av eleverna anger att de
påverkas ganska eller
väldigt mycket av
recensioner

TIPS!
Vill du få in fler recensioner till er skola?
Vi listar några enkla tips på hur ni kan öka mängden recensioner!
Använd elevambassadörer som sedan kan uppmuntra fler elever att skriva 		
recensioner.
Nyttja gymnasium.se:s recensionsverktyg som ni hittar i ert kundlogin.
Vi hjälper gärna till och skickar ut inbjudan till elever att recensera skolan, det 		
enda vi behöver är elevernas mejladresser.
Lägg till vår recensionswidget på er egen hemsida som visar en femsiffrig 			
betygsskala baserat på era recensioner på gymnasium.se, den är även 			
länkad till er recensionssida på gymnasium.se.
Gör recensionsutskicken till en rutin, exempelvis kan ni varje år göra ett 			
utskick till alla sistaårselever.

Recensioner är inte bara positivt för eleverna utan även
fördelaktigt för skolan då det:
Ökar er synlighet på gymnasium.se, då fler sökord kopplas ihop till 			
er skola, vilket bidrar till att ni kommer högt upp bland föreslagna skolor.
När man söker efter skolan på Google syns betyget som skolan fått i form av 		
stjärnor på en femgradig skala, till höger om skolans kontaktuppgifter.
Ger skolan en möjlighet att kartlägga vad eleverna tycker är bra med skolan 		
samt se över elevernas mer kritiska synpunkter.
Gör det möjligt för skolan att bemöta kritik från negativa recensioner.
Bidrar till skolans trovärdighet och transparens.
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KALENDERÅRET
September
För många gymnasiesökande elever är september en månad för
reflektion - vad ska jag bli när jag bli stor? Tankarna börjar dra mot
framtiden, många vill redan nu planera för hur man når sitt mål och
vilken gymnasieutbildning som leder till ens framtida drömyrke.

Tips!
Som kund på gymnasium.se är det
nu bra att se över era utbildningssidor.

Oktober
När eleven har hittat ett gymnasieprogram som
intresserar hen är nästa steg att skaffa information om
behörighet samt om antagningspoäng. Eleven vill veta
vad som krävs för att bli behörig till just det programmet
och hur antagningsstatistiken har sett ut tidigare år.

November
Det finns många elever som ännu inte bestämt vad de vill
studera på gymnasiet men som känner starkt för specifika ämnen.
Eleverna försöker tillsammans med Studie- och yrkesvägledare att hitta
bra och relevanta utbildningar.

December
Många börjar nu fundera på hur det är att vara en elev på den skolan
som man vill söka till. Hur ser lokalerna ut? Äter man lunch i skolan?
December är även en månad där många undrar över meritvärde
- hur fungerar det?

Tips!

Öppet hus är ett utmärkt sätt för eleven att besöka
skolan och få möjlighet att träffa lärare och elever.

Januari
Snart sätter valperioden igång! Många undrar över
ansökningsprocessen, och när valet börjar. De vill veta vilka
möjligheter de har efter studenten och vad som skiljer en
yrkesförberedande mot en högskoleförberedande examen.

Tips!

Uppdatera er hemsida med information om när antagningen
öppnar för just er skola och den antagningsenhet som ni tillhör.
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Februari
De elever som ännu inte är behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram
funderar nu på vilka möjligheter de har att studera på gymnasiet. Under
februari kommer det även upp frågor om utlandsstudier och hur möjligheten
ser ut att åka på ett utbytesår. Tips!
Informera om vilka möjligheter ni erbjuder till de elever som

saknar grundläggande behörighet till gymnasiet samt om vilka
möjligheter som finns att studera utomlands.

Mars

Många som har sökt till en utbildning utomlands eller annan ort
börjar nu fundera över hur de ska finansiera sin studietid. Finns
det möjlighet att ansöka om ett specifikt stipendium eller är man
berättigad inackorderingstillägg?

April
Nu har de gymnasiesökande eleverna fått sitt preliminära antagningsbesked och
har därför många frågor om vad det egentligen innebär. Det har även blivit tid för
omval och eleverna har nu möjlighet att göra ändringar i sin gymnasieansökan.

Maj
Snart är slutbetyget klart för de som går i årskurs nio och många
elever undrar därför om deras betyg kommer att räcka för att bli
antagen på det programmet som de har sökt.

Juni
I juni går de gymnasiesökande eleverna ivrigt och inväntar sitt
antagningsbesked. Många undrar över hur antagningsprocessen
fungerar och när de kan förvänta sig att få sitt antagningsbesked

Juli
Under sommarlovet funderar de elever som har fått betyget F på
en avslutad kurs hur det kommer att påverka deras möjlighet att
bli antagen på ett gymnasieprogram.

Augusti
Många som börjar på sitt gymnasieprogram känner snabbt att
de valt fel, och ställer frågor om hur de kan gå tillväga för att
byta gymnasium eller gymnasieprogram. De som fortfarande
inte har blivit erbjudna en gymnasieplats känner nu en stor
oro och vill veta vad de kan göra för att påverka sin situation.

Tips!

Eftersom detta är en period då många vill byta skola eller program är det
ett bra tillfälle att informera om hur platstillgängligheten ser ut på er skola.
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YRKESGUIDEN

Vad kan jag bli om jag läser ekonomiprogrammet? Kan jag bli polis om jag läser
barn- och fritidsprogrammet? Många av de frågor vi får in till gymnasium.se
handlar om framtida jobbmöjligheter. Därför skapade vi sektionen Yrkesguiden.

Populäraste yrkena*

1
2
3
4
5

Ingenjör
Tekniskt arbete

Ekonom
Ekonomi, administration & juridik

Advokat
Ekonomi, administration & juridik

Apotekare
Hälsa & sjukvård

Jurist
Ekonomi, administration & juridik

* På gymnasium.se
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Yrkesguiden
Varför behövs det en yrkesguide på
gymnasium.se?
Yrkesguiden finns till för att hjälpa våra besökare i deras
gymnasieval. Vi får in många frågor från gymnasieväljare
om olika yrken - vad ska de läsa på gymnasiet för att bli
ett visst yrke? Hur ser jobbmöjligheterna ser ut för detta
yrke? Yrkesguiden tillför mycket värde till besökarna på
gymnasium.se och vi ser stor potential i denna sektion för
framtiden.

Vad hittar jag för information i Yrkesguiden?
Yrkesguidens fokus är att guida eleverna i vad det finns för
olika yrken och vad som kan vara ett bra val av gymnasieprogram om man har bestämt sig för vilket yrke man vill bli.
I Yrkesguiden finns information om över 200 olika yrken.
Besökarna kan leta via olika yrkeskategorier eller leta i
listan med alla yrken sorterade från A-Ö.

Yrkesambassadörerna
För att ge en inblick i hur olika branscher fungerar och vad
man kan göra efter en examen från ett yrkesprogram har vi
på gymnasium.se skapat en artikelserie kallad
“Yrkesambassadörerna”. Vi publicerade den första artikeln
21/9 2017 och vi fortsätter även under 2018.
Enligt Skolverket har antalet sökande till yrkesprogram
minskat med åren, men inför gymnasievalet 2017/2018
skedde en liten ökning. Det visar på att det finns ett fortsatt
intresse för yrkesutbildningar. Av den anledningen vill vi på
gymnasium.se lyfta fram de programmen och informera
om de många valmöjligheter yrkesprogrammen erbjuder
blivande gymnasieelever.

Bli inspirerad!
I vår artikelserie får läsarna lära känna några tidigare
gymnasieelever som jobbar med det yrket de pluggat till.
Vi ger en inblick i hur deras gymnasieval gick till och vad
deras yrke går ut på. Läsaren får helt enkelt ta del av deras
erfarenheter. Varje vecka släpper vi en ny artikel med en ny
person och ett nytt yrke.
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STUDIEVÄGLEDNING PÅ
GYMNASIUM.SE
Vad ska jag plugga på gymnasiet? Hur kommer mitt gymnasieval att påverka min
framtida yrkeskarriär och vad händer om jag vill byta program eller skola? Det är
funderingar som den blivande gymnasieeleven har. Genom vår SYV-sektion har vi
en direktkontakt med den blivande gymnasieeleven som besöker gymnasium.se för
att få stöd i sitt gymnasieval och svar på sina frågor.

Vad som framkommer är att gymnasievalet är det första

sammanställning av elevernas återkommande frågor på

stora och viktiga beslutet som många av våra besökare

gymnasium.se under året (se sid. 26-27).

står inför, många känner därmed en stress och oro inför
sitt val. Det är därför värdefullt att vi med vår SYV- sektion
har möjlighet att ge våra besökare vägledning och kan
tillgodose dem med den information som de saknar.
Vår studie- och yrkesvägledare jobbar dagligen med att
besvara de frågor som kommer in till gymnasium.se. Vi
erbjuder även en SYV-chatt då behovet att få

Petra - SYV på gymnasium.se
Sedan 2017 är Petra gymnasium.se:s SYV och arbetar
därmed med att besvara våra besökares frågor, både i vår
chatt och genom frågor ställda i FAQ-sektionen.

Vägledarträffen
Vägledarträffen är ett event för studie- och

sina frågor besvarade är större. Vi har hög

yrkesvägledare på gymnasial och eftergymnasial

trafik på vår SYV-sektion året runt, men
nära inpå gymnasievalet är behovet av
vägledning naturligtvis extra stort.
Vår SYV-sektion är inte bara
en plattform för den blivande
gymnasieeleven att vända sig till för

nivå som gymnasium.se anordnar till-

360 000
intresseanmälningar

att få vägledning, det ger oss även
möjligheten att lära känna vår målgrupp.
Att veta vilken typ av information vår
målgrupp efterfrågar skapar goda förutsättningar
för oss att anpassa gymnasium.se utifrån besökarens
behov.

sammans med studentum.se. Tanken med
eventet är ett utbyte av idéer,
inspiration för att möta nya utmaningar
samt reflektion över yrkesrollen som studieoch yrkesvägledare.
Den 12 oktober 2017 anordnades den första
vägledarträffen - och det blev en succé! Totalt

deltog 65 studie- och yrkesvägledare i givande samtal
och workshops. Elin Häggberg, journalist och digital
tekniker som driver bloggen Teknifik, inledde eventet
med en föreläsning kring framtidens yrkesliv, vikten av

Det är lika viktigt för er som för oss att att lära känna

teknikkompetens samt hur teknik och robotar håller på att

målgruppen. Vi har därför samlat och sammanställt data

förändra olika yrkesroller.

om hur den gymnasiesökande eleven tänker under de olika
gymnasieförberedande faserna. Vi fick under det gångna
året in mängder med frågor från våra besökare. För att
ge er en inblick i hur eleverna tänker och vilka funderingar
de har kring sitt val av skola och utbildning har vi gjort en
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Deltagarna var eniga om att fortbildning - för att möta
ökande krav på kompetens - i kombination med
nätverkande och workshops är viktigt. Vägledarträffen är
ett framgångsrikt exempel på just detta och vi ser fram
emot att fortsätta arrangera och utveckla dessa träffar!

DET HÄR VILL ELEVERNA
VETA NÄR DE GÖR EN
INTRESSEANMÄLAN
Visste ni att de vanligaste frågorna från elever i intresseanmälningar är att de vill
ha mer information? Mycket av informationen som eleverna söker har ni som kund
hos gymnasium.se möjlighet att tillhandahålla via er publicering. I den här artikeln
sammanfattar och exemplifierar vi de frågor som inkommit i kommentarsrutan i
våra kunders intresseanmälningsformulär.
I vår senaste undersökning Gymnasierapporten från
december 2017 ställde vi flervalsfrågan “På gymnasium.se
kan du kontakta en skola genom att lämna dina uppgifter
via ett kontaktformulär. Av vilken anledning skulle du göra
en så kallad intresseanmälan?” 67 % av eleverna valde
alternativet “För att få mer information”.

Antagningsprocess - meritpoäng, antagningspoäng
De elever som frågade något angående antagningsprocessen vill oftast ha information om var de kan hitta
statistik för antagningspoängen eller vilket meritvärde de
behöver för ett specifikt program samt var de kan anmäla
sig. All information som rör antagning, ansökan, behörighet

Vi har utgått från de frågor som dykt upp bland intresse-

och betyg har vi samlat under vår sektion “Om Gymnasiet”.

anmälningar som kommit in mellan 1/3 och 31/8 2017

Medelvärde syns i faktarutan högst upp på alla kunders

(totalt 1262 stycken) och delat in dem under olika teman.

programsidor.

Information om program/inriktning

Byte av skola, sena anmälningar och platsförfrågan

Många inkomna frågor handlar om olika program och

Många elever ställde frågor om byte av skola/program,

inriktningar. Vanligast är att man vill ha mer information.

platsförfrågan för en viss årskurs samt sen anmälning.

Det är tydligt att eleverna tillhör Generation Z (för mer info

Det fanns även exempel då eleven skrev att den var väldigt

om Gen Z se s. 32), de vill samla på sig så mycket

intresserad av att byta till en specifik skola. Den här typen

information som möjligt och skapa sig en tydlig bild

av frågor kräver en snabb återkoppling. Efter det slutgiltiga

av skolan innan de tar sitt beslut. I Gymnasierapporten

gymnasievalet finns det fortfarande möjlighet att locka

frågade vi eleverna varför de söker information om

elever till er skola - många ändrar sig innan eller i början av

gymnasieval och gymnasieutbildning. Över 50 % svarade

terminsstarten.

“För att jag ska kunna göra ett bra val” och 35 % svarade
att de “Vill veta så mycket som möjligt i så god tid som
möjligt”.
Öppet hus

Yrke/bransch
Många elever har en tanke om vad de vill plugga eller
jobba med i framtiden och det fanns ett antal frågor som
handlade om huruvida en specifik utbildning leder till ett

Flera frågor handlade om när skolan har öppet hus och om

yrke, om det finns chans att plugga vidare om man går

det finns möjlighet att besöka skolan en dag. Som kund

en specifik utbildning eller om det är lätt att få jobb efter

hos gymnasium.se har ni möjlighet att på ett tydligt sätt

gymnasieutbildningen. Återigen är det viktigt att tänka på

visa era öppet hus-tider och “elev-för-en-dag”-events, både

att målgruppen gärna vill ha så mycket information som

via er skolsida och i vår populära öppet hus-kalender.

möjligt för att kunna ta ett bra beslut om sin framtid.

Som kund hos gymnasium.se har ni möjlighet att visa i

Logistikfrågor

vår öppet hus-kalender vilka datum elever kan besöka er.
Vår Gymnasierapport visade att nästan 50 % av eleverna
föredrar att få information om skolor via öppet hus. Näst
mest populära sättet att få information om gymnasiet är
att söka via nätet.

Några av frågorna bland intresseanmälningarna handlade
om frågor kring boende och hur ansökningsprocessen ser
ut för elever som vill ha plats på elevboende. Många elever
hade också funderingar kring transport och läge, möjlighet
till busskort samt lunchservering.
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GENERATION Z

Tova Helgesson, Thomas Sekelius, Pontus Dahlberg - vad har har alla de tre
gemensamt? Förutom att de är influencers tillhör de även Generation Z, precis som
er målgrupp. Ni vet förmodligen inte vem de är, men det gör garanterat målgruppen
ni försöker nå ut till!

Vilka är dessa tre influencers då? Tova Helgesson är född

Varför är det viktigt att ni förstår Generation Z?

1999 och är känd bland Generation Z för sin Youtube-kanal

Syftet med all kommunikation är att mottagaren ska förstå

där hon lägger upp underhållande filmer. Hon vann
Årets vloggare och Årets stjärnskott under Guldtuben 2016.
Thomas Sekelius är född 1997 och är liksom Tova
Helgesson videobloggare, men hans specialitet är smink.

och ta till sig ett budskap. Att ni förstår din målgrupp är
därför avgörande för att ni ska kunna skapa relevant och
attraktivt material som eleverna faktiskt läser.

Han har också vunnit flera priser, bland annat Årets

Hur når ni Generation Z?

HBTQ-youtuber under QX Gaygalan 2017. Pontus Dahlberg

Hur ni kommunicerar med målgruppen är avgörande för

är född 1999 och är en känd fotbollsmålvakt som nu
senast såldes till Premier League klubben Watford. Han har
även spelat i Sveriges U21-landslag.

Vilka är då Generation Z?
Generation Z är de som är födda 1995 och framåt vilket
betyder att de idag är i åldrarna 7-22 år. Till skillnad från
Generation X (födda på 70-talet) och Generation Y (födda
1980 - 1995, kallas även Millennials) är Generation Z
uppväxta med internet och sociala medier. De är teknik-

hur de sedan ställer till sig gentemot er skola. Nyckeln till
att nå den ”otåliga generationen” är att vara kortfattad och
uppmärksam i all slags kommunikation. Använd ett enkelt
och tydligt språk! Vår senaste undersökning Gymnasierapporten visade att 45 % av de tillfrågade eleverna börjar
leta information inför gymnasievalet redan i årskurs 8.
Det är viktigt att tänka på att Gen Z är väldigt aktiva på
sociala medier. Läs mer om unga användare av sociala
medier på sida 33 - 34!

kunniga och studerar med hjälp av sina surfplattor och
telefoner. Generation Z kallas även för Gen Z, iGeneration
och Post-Millennials.
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Källa: Yle, Svenskarna och internet 2017

SÅ KÄNNER NI IGEN
GENERATION Z!

1

3

Uppkopplade
Genom sin frekventa användning av
surfplatta, dator och mobil är Gen Z
alltid närvarande var de än befinner

Flexibla

sig. Rapporten “Svenskarna och
internet 2017” visade att 100 % av Gen
Z använder internet dagligen. Samma
rapport från 2016 visade att ålders-

När det kommer till arbetsliv

grupperna i Gen Z använder internet i

lockas Gen Z av termer som

mobilen ca 15 timmar i veckan, något

frilans, startups, entreprenörskap

som rapporten från 2017 menar troligtvis

och projektanställningar. De vill

har ökat.

ha frihet att bestämma över sin
tid. Inom utbildningsbranschen
märks detta tydligt via det stora
intresset för distansstudier.

2 4
Otåliga

Generation Z är mer otåliga än
tidigare generationer. De vill ha
hjälp, bekräftelse och svar på
frågor så snabbt som möjligt.
Gen Z tappar även intresset
fort, så det är viktigt att “fånga”
denna målgrupp snabbt! De
efterfrågar information som
är kort, koncis och snabbläst,
annars är risken stor att de
tröttnar.

5

Multitaskande
Att syssla med flera saker samtidigt på
olika enheter är inget problem för Gen Z.
De chattar, lyssnar på musik och tittar på
videor i samma veva.

Källkritiska
Generation Z är noga med att
informationen de får inte bara ska vara
marknadsföring och endast positiv. De
läser därför gärna recensioner eller
omdömen för att ta reda på vad andra
tycker innan de tar ett beslut eller köper
något.
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ANVÄND ER AV
SOCIALA MEDIER!
För att nå ut till elever kan ni använda er av sociala medier. Men känner ni er
osäkra på hur ni ska gå tillväga för att glänsa på en plattform som är dominerad
av ungdomar? Vilka sociala medier bör ni hålla er till? Nedan har vi skrivit ner
några tips och lite information om de plattformar som ni bör använda för att nå er
målgrupp.
Håll er till det ni är bra på - ungdomarna märker om kvalitén inte är på topp. Om ni är osäkra på ett medium - använd hellre ett
som ni kan! Snapchat och Musical.ly kan exempelvis vara svårare att slå igenom på jämfört med Instagram och Youtube.

Youtube
Personer under 25 år använder alla Youtube, och en stor majoritet gör det dagligen. Ni som skola kan låta en
nuvarande elev visa hur en dag på just er skola ser ut med hjälp av en Youtube-film.

Facebook
Facebook är den plattform som de allra flesta fortfarande använder. Bland unga tonåringar har dock användandet
minskat under 2017. Men med den etablerade roll som Facebook har så erbjuder de ett smörgåsbord av
möjligheter, oavsett om ditt mål är att lyfta skolan, engagera elever eller driva trafik till skolans hemsida.

Instagram
Instagram används av mer än hälften av alla internetanvändare. Framförallt så använder i princip alla tjejer i
åldern 12-15 år instagram. Vem är bättre på att nå ut till en potentiell elev än en nuvarande elev? Låt en av era
elever göra en insta-takeover!

3 Tips för att lyckas med sociala medier
Hellre sällan och bra än
ofta.

Tänk på språket

Involvera och engagera

Det är lättare att avfölja eller
sluta prenumerera om det
kommer upp tråka bilder. Lägg
hellre lite tid på ert innehåll och

Skriv som en människa, inte en
robot! Tänk på vem du skriver till
och anpassa språket därefter.
En personlig språkstil ger skolan
identitet och personlighet.

Elever vill ha en anledning
att besöka er. Publicera
därför innehåll som både är
engagerande och matnyttigt.
Ställ frågor och uppmana till
handling!

se till att det blir riktigt bra.
Källa: Svenskarna och Internet 2017
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DIGITALA TRENDER
2018
I efterdyningarna av den enorma
Pokémon Go-våg som sköljde genom
Sverige 2016 har intresset för virtual
reality och augmented reality flyttat
sig från skolgården och hemmen in i
klassrummen.

Vad är då skillnaden? Jo, Virtual Reality, VR (eller Virtuell
Verklighet på svenska) är en datorgenererad skenvärld,
där användaren upplever sig vara och agera. I Augmented
reality, eller förstärkt verklighet, tar man hjälp av teknik
i form av ljud, video, grafik eller GPS-data för att öka
uppfattningen om den nuvarande verkligheten - exempelvis
genom att man ser Pokémon-figurer i sitt eget vardagsrum,
genom skärmen på sin telefon. I vår kundundersökning

gymnasium.se:s stora undersökning från december 2017

uppgav även 12% av deltagarna att de planerar att använda

visar nämligen att de svenska gymnasieskolorna blir

virtual classrooms under 2018. Var femte skola kommer

alltmer benägna att haka på de digitala trenderna även

använda sig av webbaserad undervisning och 7% av

i undervisningen. Var tionde skola planerar att använda

spelbaserat lärande.

Virtual Reality, eller Augmented reality under 2018.

91% av alla i åldern 12-15 använder sig av snapchat, en ökning
från 83% 2016 och 81% 2015.
Över 56% besöker oss via mobilen, vilket är en ökning från 52% 2016.
Facebook är fortfarande det största sociala nätverket. Men användningen av
Facebook har ändå minskat under 2016 till 2017 från 67% till 54% hos målgruppen
22-15-åringar.

Instagram fortsätter att öka bland 12-15 åringar, från 84% till 86%. Störst på
Instagram är tjejer i åldern 12-15, där 97% använder sig av Instagram.

En användare vill idag först och främst söka information på egen
hand innan personen tar kontakt.
82% av alla ungdomar mellan 12-15 år chattar dagligen, en ökning från 59%
Flera universitet och skolor har valt att låta en elev per vecka ansvara för att

2016.

publicera innehåll på deras sociala medier, vilket kan ses som en digital variant av
att skugga en elev.

Sökmotorerna har blivit allt smartare, det handlar om att leverera
största möjliga värde för användare.

Källa: Svenskarna och Internet 2017, Wikipedia, Ne.se
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