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Som Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor har
vi på gymnasium.se en unik position att ta tempen på
gymnasieväljarna. Våra insikter om mängden besök till vår
webbplats, var besökarna kommer ifrån samt vilka informationssidor, funktioner och skolor de läser om, kan vi se
genom våra digitala mätverktyg. Mycket av den datan har vi
samlat i vår statistikrapport Gymnasiebarometern. Utöver
all den informationen vill vi även lära känna målgruppen
bättre och ge er som skola möjlighet att ta del av vad vi
funnit. Därför genomför vi också varje år en omfattande
undersökning bland våra besökare och medlemmar som vi
sammanställer och presenterar i Gymnasierapporten.
Vi vill veta vilka besökarna är, varför de besöker vår sajt
och andra kanaler, vad de tycker är viktigt att få information
om, vad de anser om recensioner, om att gå på öppet hus
och om sina studie- och yrkesvägledare. Svaren finns att
läsa på följande sidor.

Trevlig läsning!
Madeleine Hansen, kommunikationschef
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03

GENOMFÖRANDE &
DELTAGARE

04

DEMOGRAFI

05

VILKEN INFORMATION VILL
ELEVERNA HA?

06

HUR VILL ELEVERNA FÅ
INFORMATION OM SKOLOR?

08

ELEVERNA OCH DERAS
SYV:AR

09

INFORMATION OCH
INTRESSEANMÄLNINGAR

11

RECENSIONER

12

SVÅRIGHETER MED
GYMNASIEVALET

GENOMFÖRANDE &
DELTAGARE

Elever som ska välja gymnasium är
vår primära målgrupp och vad denna
rapport i huvudsak bygger på.
Men vi har också fått värdefulla
insikter om andra som besöker
vår sajt, till exempel i sin yrkesroll
eller som vän eller släkting till en
gymnasieväljare.

information om bland annat utbytesår och
gymnasiearbete. En betydande andel av deltagarna
i undersökningen tog del av den via utskick till vårt
medlemsregister, vilket förklarar att en relativt stor andel
redan börjat gymnasiet.

Underlag till förändring
Gymnasierapporten ger gymnasieskolorna en bra bild
av hur blivande gymnasieelever vill få information inför
gymnasievalet, men svaren och de slutsatser vi kan dra
av dem ger också oss på gymnasium.se underlag för ny

Gymnasierapporten är gymnasium.se:s årliga

utveckling. Årets undersökning visade att var fjärde person

undersökning bland blivande gymnasieelever.

som fick frågan om de upplever att det varit svårt att hitta

Undersökningen genomfördes december 2017 - februari

praktikplats tycker det är svårt. Detta är något vi på

2018 och skickades ut till alla våra medlemmar via
mejl, samt fanns tillgänglig via en pop-up på

gymnasium.se tar i beräknande när vi planerar
kommande informationssidor på sajten och

sajten. Totalt svarade 4522 personer på

senare i år lanseras en praktiksektion

undersökningen. Av dessa uppgav 2072

för elever som vill få hjälp att hitta

personer (46%) att de var
högstadieelever som letar
gymnasieutbildning – alltså vår
huvudsakliga målgrupp.

praktikplats.
Bland de deltagande föräldrarna i
undersökningen ställde vi frågan
om de gått i gymnasiet i Sverige

Drygt fem procent av de svarande var

samt vilket modersmål de talade

föräldrar till blivande gymnasieelever

om inte svenska. Syftet med denna

och tre procent var syskon till en
högstadieelev. Ungefär lika många deltog
i undersökningen i egenskap av vän till elev
som ska börja gymnasiet. En procent var studie-

fråga var att ta reda på om det finns ett
behov eller intresse av att tillhandahålla
delar av vår information på gymnasium.se
på annat språk än svenska. 85% av deltagarna

och yrkesvägledare. 7% uppgav "övrigt", vilket

hade gått gymnasiet i Sverige och övriga hade många

inkluderade bland annat personer som arbetar på

olika bakgrunder. De vanligaste modersmålen - utöver

utbildningsföretag, letar gymnasiebetyg, information om

svenska - var arabiska, finska, engelska och kurdiska.

utbytesår eller meritvärde, samt lärarkandidater, arbets-

Denna information kommer ligga till grund för kommande

förmedlare och några som ångrar sitt gymnasieval. Av de

utveckling av översatta informationssidor på sajten.

deltagare som valde övrigt så var 84% födda 1995-2005.
Variationen av anledningarna till att besöka gymnasium.se
bland deltagarna visar att man som aktör på
gymnasium.se inte bara syns bland niondeklassare: man
når också deras föräldrar, syskon samt personer som
arbetar som arbetsförmedlare eller vill bli lärare.

Med fokus på högstadieelever
Även om undersökningen kunde besvaras av allt från
blivande gymnasieelever till deras föräldrar och SYV:ar så
kommer statistiken som presenteras i denna rapport ha ett
huvudfokus på grundskoleelever och deras svar.

Våra besökare består även av personer som börjat
gymnasiet och använder gymnasium.se för att få
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DEMOGRAFI
Vilka deltog egentligen i vår undersökning och hur relevanta är våra deltagare? Vår
rapport har som huvudfokus att visa grundskoleelevers tankar och funderingar
kring deras gymnasieval, därmed är det deras svar som bygger denna rapport.
Nästan hälften (46%) av undersökningens deltagare är grundskoleelever i olika
faser av gymnasievalsprocessen. Vissa ska inte göra sitt val förrän om några
år, men de flesta (80%) är födda år 2002 och väljer gymnasium nu inför läsåret
2018/2019.

Typ av besökare på gymnasium.se
Grundskoleelev
46%

Gymnasieelev
34%

Förälder
5%

SYV
1%

Syskon till elev i val
3%

Övrigt
8%

Vän till elev i val
3%

2002 (80%)
2001 (3%)
2000 (1%)
2004 (1%)

Annat (1%)

Kille 23%

2003 (14%)

Tjej 77%

Födelseår för grundskoleelever
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Könsfördelning av
grundskoleelever

VILKEN INFORMATION VILL
ELEVERNA HA?
Vi frågade eleverna vilken information de helst vill ha om gymnasieskolor och
utbildningar, inför gymnasievalet. gymnasium.se:s undersökning visar att
högskolebehörighet och recensioner är högt rankade parametrar. Nedan ser du vad
eleverna tycker är viktigast, i rankad ordning.

Vilken typ av information tycker du är viktigast?

1
2
3
4
5
6

Vad jag har för möjlighet till att
fortsätta studera efter gymnasiet
Vilka inriktningar det är som
erbjuds på ett program
Möjlighet att kontakta skolan för
att visa intresse/ställa en fråga
Antagningspoäng för utbildningen
tidigare år
Vilka möjligheter jag har att börja
jobba efter utbildningen och
förslag på yrken
Poängplaner där det står vilka
kurser som ingår i varje utbildning

7
8
9
10
11
12

Reportage där jag kan läsa om
hur det är att vara elev på skolan/
utbildningen
Vilka möjligheter det finns till
praktik
Informativa videos från och om
skolan
Vilka möjligheter som finns att
åka utomlands
Vilka möjligheter jag har att
engagera mig i olika föreningar på
skolan
Bra bilder

Vad är viktigast för dig när du väljer skola?

1
2
3

Att skolan erbjuder rätt program
för mig
Recensioner/omdömen från
andra elever
Att skolan är välkänd och har ett
gott rykte

4
5
6

Att skolan ligger nära min bostad

Mina föräldrars åsikter
Att läsa på samma skola som
mina vänner
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HUR VILL ELEVERNA FÅ
INFORMATION OM SKOLOR?
Det finns många sätt att tillgodogöra sig information inför gymnasievalet.
Gymnasieskolor lägger mycket pengar på att synas på gymnasiemässor och att
arrangera öppet hus-dagar för potentiella elever. Men utöver dessa events är
närvaron online viktig, liksom samtal med SYV och vänner. Nedan kan ni se hur
eleverna helst får information inför gymnasievalet, i rangordning.

Öppet hus på skola
Angående öppet hus på skolor så anger
eleverna att de får bra information direkt på
skolan från både elever och lärare som har
förstahandserfarenhet. Det går att se hur miljö
och lokaler är och de kan få testa på att se hur
lektionerna fungerar. De tycker att det är bra
att besöka öppet hus när de väljer mellan flera
olika skolor.

Det negativa med öppet hus anser de vara att
eleverna kan ge en förskönad bild av skolan
som inte är rättvis eller objektiv. Om besökarna
är nervösa eller blyga så är det även svårt att få
svar på funderingar och frågor. De tycker också
att det kan vara svårt att ta sig tid för besöket,
krångligt att ta sig till skolan och att det kan
vara många skolor som de vill besöka.

Söka information på nätet
När eleverna söker information via nätet så
tycker de att det bästa med tillvägagångssättet
är att de kan läsa personliga åsikter från tidigare elever i form av recensioner. De gillar också
att de kan se poängplaner, intagningspoäng och kontaktinformation till skolor. Det
finns mycket information att hitta, snabbt, och
de kan sitta hemma och söka i lugn och ro när
som helst. De tycker att det är bra som
inspiration och att gallra ut skolor för öppet
hus.
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En del elever är kritiska till informationen på
nätet eftersom den kan vara utdaterad, felaktig
och partisk. Eleverna trycker på vikten att vara
källkritisk eftersom det kan vara dålig
trovärdighet kring skolornas information samt
att det kan vara svårt att skilja mellan reklam
och objektiv info. Gällande recensioner så
anser de att de är åsiktsbaserade och att det
då gäller att vara försiktig. Information på nätet
ger inte heller en känsla av hur en skola är på
riktigt.

Besöka gymnasiemässa
Överlag gillar eleverna gymnasiemässor då de
anser att de får mycket information på en och
samma plats. De uppskattar möjligheten att få
träffa många olika skolor och chansen att prata
med och ställa frågor till elever från de olika
skolorna.

Vad de tycker är negativt med gymnasiemässor är att det upplevs som trångt, det är för
många skolor och för lite tid. De känner att de
inte hinner träffa de skolor de är intresserade
av, att det är stressigt och att det samtidigt blir
för många intryck att ta in. De ställer sig också
kritiska till skolornas information eftersom de
anser den kan vara väldigt "reklamig",
subjektiv och till viss del oärlig. De saknar
också möjligheten att uppleva skolans miljö.

Prata med SYV
Vad eleverna uppskattar med deras studie- och
yrkesvägledare är att de upplevs som
inspirerande, kunniga, utbildade inom ämnet
och har koll på information som de själva inte
kan hitta. SYV:ar kan ge individanpassade
rekommendationer, är neutrala och eleven
får möjlighet att sitta och prata i lugn och
ro. De hjälper eleverna när de inte vet vad de
ska göra och de har koll på framtiden och
arbetsmarknaden.

Vad eleverna inte gillar med SYV:ar är att de
inte alltid ger bra råd som eleverna gillar eller
vill höra och att det inte är säkert att de har koll
på skolorna. De vet inte hur det är att vara elev
på skolorna och de kan tolka eleverna som
behöver hjälp fel. Informationen är inte alltid
tillräcklig utan det kan även behövas öppet
hus-besök. De kan även vara subjektiva och
väga in sina egna åsikter för mycket. En annan
negativ aspekt är att de oftast inte har tid,
uppger många besökare.

Prata med vänner
Att prata med sina vänner och kompisar som
källa till information om gymnasievalet kan
vara bra eftersom de ofta har koll på vad som
passar eleven. Desutom kan de ha äldre syskon
som har erfarenhet från olika skolor, anger
eleverna. Vänner kan också ha ärliga och raka
svar, och de hjälper till om eleven är orolig.

Vad som kan vara negativt med att hämta
information från sina vänner är att de kan
ha felaktig information eller att de är väldigt
subjektiva, vilket de kan vara för att de vill att
deras vänner ska studera på samma skola.
Det kan också vara så att de bara har koll
på rykten, som i sig kan vara felaktiga och
missvisande.
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ELEVERNA OCH DERAS
SYV:AR
Ett av sätten som elever kan få information om gymnasieskolor, utbildningar och
framtidsutsikter för olika jobb och branscher är att prata med sina studie- och
yrkesvägledare som finns på skolorna. En majoritet av eleverna anger att de får
hjälp av dem.

Tycker du att du får tillräckligt med hjälp av din SYV i ditt gymnasieval?

Ja (58%) / Nej (42%)

Varför anser du att du inte får tillräckligt med hjälp från
din SYV i ditt gymnasieval?
Jag får för lite information från min SYV

22%

Jag får för lite tid med min SYV

21%

Min SYV är dåligt insatt

18%
16%

Jag har inte besökt min SYV
Jag behöver ingen hjälp från min SYV
Annat
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6%
18%

INFORMATION OCH
INTRESSEANMÄLNINGAR
Hur hittar egentligen grundskoleeleverna information om gymnasieskolor och
program? Hur vill de bli kontaktade när de lämnat intresseanmälningar via
gymnasium.se?

Vilka sidor besöker
målgruppen?

du göra en så kallad intresseanmälan?” Flera svarsalternativ var möjliga och

I undersökningen uppger 95%

nästan 7 av 10 svarade "För

att de någon gång googlat efter

att få mer information om en

information om gymnasiepro-

viss skola eller utbildning".

gram eller annat

Därefter ville de flesta ställa en

gymnasierelaterat. De vanligaste

fråga (40%), följt av "För att få

hemsidorna de använder för att få

information om antagningspoäng

information om gymnasiet är:

till skolan" (27%). Knappt var femte
elev ville få information om när öppet

• gymnasium.se
• Skångegy
• Gymnasieskolors hemsidor

hus är och 12% ser en intresseanmälan som
större chans att få prata med någon på skolan
än om man t.ex mejlar/ringer 12%. Andra anledningar
som uppgavs var prova-på-dag, “skugga en elev” eller alla
föreslagna alternativ.

• Olika forum

Eleverna vill helst bli kontaktade via mejl (54%) men

• Bloggar

på något sätt, hur spelar ingen roll, enligt nästan var fjärde

• Indra
• Arbetsförmedlingen
• Gyantagningen

viktigast är att skolan de anmält intresse för kontaktar dem
person.
Hur vill du att skolan kontaktar dig?
Jag vill att skolan mejlar mig och frågar
vad jag vill ha hjälp med
Det spelar ingen roll, bara skolan hör av

Väldigt många besökare hittar alltså till gymnasium.se

sig på något sätt

via Google, vilket även förmedlas i kommentarerna som

Jag vill att skolan mailar mig en broschyr

deltagarna kunde lämna:

med info om skolan/programmet

Intresseanmälningar

Kontaktar mig via telefon

Intresseanmälningsformuläret som alla kunder har
möjlighet att ha på gymnasium.se är ett sätt för elever
och deras anhöriga att komma i kontakt med skolor de är
intresserade av. Vi ställde frågan ”Av vilken anledning skulle

Jag vill att skolan skickar en katalog på
posten
Annat

Procent
53%

23%

10%
7%
5%
2%
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INTRESSEANMÄLNINGAR
Gymnasievalet är inte bara aktuellt under vårterminen i årskurs 9.
gymnasium.se:s undersökning visar att tankeprocessen och informationsletandet
börjar långt tidigare.

När börjar eleverna leta efter information?
Att synas för de som letar gymnasieutbildning är inte
bara aktuellt de sista månaderna innan gymnasievalet,
vilket många skolor tror. Tvärtom är det en lång process
som ligger till grund för det beslut eleven ska fatta om
sin gymnasieutbildning. Nästan hälften av eleverna (45%)
börjar leta information inför gymnasievalet redan i
årskurs 8.

När börjar du leta information inför
ditt gymnasieval?
Åk 7
8%

Åk 8
45%

Hur hittade du till gymnasium.se?

Procent

Google

58%

Kände till hemsidan sedan tidigare

11%

Annat

11%

Tips från kollega

8%

Vet ej

5%

Via sociala medier

4%

Via länk på en annan hemsida

3%

De flesta besökare hittar till gymnasium.se via Google
eller andra sökmotorer, det ser vi i vårt mätverktyg Google
Analytics. Av de som svarade på frågorna i den här
undersökningen var siffran något lägre (58%). En anledning
kan vara att vi skickade ut undersökningen till många som
varit medlemmar hos gymnasium.se i några år och därmed
kanske inte minns hur de hamnade på sajten från första

Åk 9
47%
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början. Men vi ser också att många fått tips via kollegor,
studie- och yrkesvägledare eller via länk från annan
hemsida.

RECENSIONER
Vi har frågat eleverna hur de tänker kring recensioner av skolor på gymnasium.se.
Läser de recensioner, och varför eller varför inte? Hur stor roll spelar recensionerna
när eleverna gör sitt gymnasieval?

Majoriteten av eleverna läser recensioner

De blir påverkade av recensionerna eftersom de menar att

Vi har i undersökningen sett att trenden från tidigare år

eleverna som skriver recensioner inte har någon anledning

kvarstår - recensioner spelar en viktig roll när eleverna ska
göra sitt gymnasieval. 72 % av eleverna läser recensioner
- och de som svarade att de inte läser recensioner
förklarade att det var på grund av tidsbrist eller att de inte
visste var eller att recensionerna fanns.

att ljuga om vad de tycker, men även eftersom de får olika
bilder av hur skolan är. Eleverna är dock inte enbart positivt
inställda och utövar källkritik mot recensionerna.
De elever som svarade att de inte påverkas av recensioner
ger anledningen att de inte hunnit titta på recensioner, inte

Läser du recensioner om
gymnasieskolor inför gymnasievalet?
Ja
72%

Nej
28%

visste att recensioner fanns eller att de vill bilda sin egen
uppfattning om skolan.

"[...] det måste självklart
finnas ett argument
till varför skolan är
mindre bra innan jag kan
påverkas av det på riktigt"

En tydlig bild av skolan
De elever som läser recensioner gör det för att få en bild
av hur skolan är. De vill veta vad nuvarande och tidigare
elever tycker om skolan. Många elever svarade även att
recensionerna ger en ärlig bild av skolan som inte har
med marknadsföring att göra. Eleverna vill veta så mycket
som möjligt om skolan innan de gör sitt gymnasieval och
de menar att recensionerna ger dem en tydlig bild av hur
skolan är.

Recensioner påverkar eleverna
65 % av eleverna som läser recensioner anser att de
påverkas ganska eller väldigt mycket av recensioner.
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SVÅRIGHETER MED
GYMNASIEVALET

Gymnasievalet är ett stort beslut för många elever och kan vara en väldigt
stressig process. Vi ville ta reda på vilka frågor eleverna vill ha svar på inför sitt
gymnasieval samt om eleverna upplever att det är svårt att välja skola och program
till gymnasiet.
Stressen över att det finns många val

Frågor de vill ha svar på

Två tredjedelar av eleverna svarade att de tycker det är

Undersökningen visade att eleverna framförallt vill ha svar

svårt att välja gymnasieprogram. Det finns väldigt många

på frågor kring hur atmosfären är på skolan och hur elever

skolor och program att välja på. Eleverna känner sig

upplever skolan. Många vill även veta vilka framtids-

stressade över beslutet - vilket inte är så konstigt. Det är

möjligheter de kommer ha efter gymnasiet - både vad

ett beslut som kommer att påverka deras framtid. Många

gäller jobb och studier på högskola eller universitet.

elever är osäkra på vad de vill göra i framtiden och tycker
det är jobbigt att behöva ta beslutet i så ung ålder.

Tycker du att det är svårt att välja
skola och program till gymnasiet?
Ja
70%

Teman för frågorna
Skolmaten
Atmosfären - hur är skolan?
Poängplan
Hjälp & stöd - vad erbjuder skolan?
Antagningspoäng & meritvärde
Framtidsmöjligheter - vilka jobb finns? Vidare studier?
Program & inriktningar - vilka finns på skolan?

Nej
30%
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Högskolebehörighet
Lärare - är de behöriga och bra?

EMG - Educations Media Group / gymnasium.se
Mejl:
info@gymnasium.se
Telefon: +46 (0)8 509 106 40

