
Ungas attityd till de gröna 
näringarna, 
vad vet vi idag?

Attraktionskraft, kompetensbehov och utbildnings-
utbud för de gröna näringarna.



» Befintligt material

- Ungdomsbarometerns rapporter

- Undersökningar genomförda av 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg- Blekinge

- Egna erfarenhet i rollen som marknadschef på 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge



» Vi kan bara välja mellan de alternativ vi 
känner till.

Kännedom

Attityd

Beteende

Kunskap



» Gör ett udda val. De är medvetna om att de 
har egna intressen och hoppas hitta kompisar 
med samma intressen under gymnasiet. 

- Drivkraft: att få jobba med sitt intresse (djur, maskin, 
natur)

- Vi hittade inte ett samband mellan naturbruks-
eleverna och miljöämnen. (Något som dock växer 
fram under utbildningstiden)
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Ekologiska energilösningar

Småskalig/ekologisk livsmedelsproduktion

Eko turism

Hållbar utveckling

Miljöteknik

Socialt entreprenörskap

Intresserad av att lära sig mer inom av följande 
områden (svar 6-7 på 7 gradig skala)

Annan

NBG



- Många av dem har gjort sitt val och stannar i de 
gröna näringarna (lantbruk och skog).

- Andra läser naturbruksprogrammet för att hålla på 
med sitt intresse under gymnasietiden – dessa 
behöver fångas upp. Många som läser djur söker sig 
till vården efter gymnasiet.

- Den stora ökning som skedde 04-10 bestod i hög 
grad av elever som valde inriktning Djur.

- Tydlig information om att det finns jobb. Låta de som 
läser inriktning djur få möta näringen



Placering 13 000 respondenter, 15-24 år Totalt Tjej Kille

1 Psykologi 28% 36% 19%

2 Ekonomi 26% 22% 31%

3 Data, telekom och IT 25% 10% 39%

4 Media, kommunikation och PR 24% 26% 22%

5 Film, radio och TV 22% 22% 21%

6 Språk 21% 28% 21%

7 Samhälls &- beteendevetenskap 20% 24% 15%

…

30 Djurutbildningar 11% 17% 14%

55 Naturbruk 4% 5% 3%

56 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 4% 5% 3%



13 000 st respondenter, 

15-24 år

Placering Kan tänka mig 

jobba inom

Ingen särskild 

uppfattning

Film/tidningar/radio/tv 1 31% 27%

Marknadsföring/reklam/media 2 27% 35%

Teknik 3 27% 37%

Data/teledom/ teknik 4 27% 31%

Musik/underhållning 5 26% 32%

Genomsnitt 16% 50%

Djur/natur/jordbruk 24 16% 50%

Skog/papper 54 5% 67%





Djur/natur/
jordbruk

Skog/papper Genom-
snitt

Högsta
värdet*

Framtidsbransch 9% 7% 13% 37%

Intressanta arbetsuppgifter 19% 5% 17% 35%

Attraktiva arbetsgivare 4% 5% 8% 20%

Trygg/stabil bransch 9% 12% 11% 21%

Kul arbetsmiljö 12% 4% 12% 34%

Ingen särskild uppfattning 50% 67% 50% 27%

*Film, tidningar, radio och TV



Kan tänka mig jobba inom… Permanent Under en 
period

Inte alls Vet inte/har dålig koll 
på vad yrket innebär

Företagsledare/chef 47% 24% 27% 3%

Fotograf/filmare/regissör 33% 32% 33% 2%

Projektledare 30% 30% 35% 5%

Designer/formgivare 28% 30% 41% 2%

Personalchef 27% 32% 38% 3%

Skådespelare/artist 27% 24% 48% 1%

Programledare/producent r/tv 25% 29% 44% 2%

Grafisk formgivare/ webbdesign 23% 33% 40% 3%

etc … av totalt 64 yrken



Kan tänka mig jobba inom… Permanent Under en 
period

Inte alls Vet inte/har dålig koll 
på vad yrket innebär

…fortsättning

Veterinär/djurskötare 14% 23% 60% 2%

Bonde/lantbrukare 6% 20% 71% 3%

Skogsmästare/jägmästare 5% 14% 77% 4%



37% svarar nej men vill veta, 
20% svarar nej men att det inte känns viktigt
43% svarar ja

Ungas kunskaper om vilka 
yrken/utbildningar som behövs 
mer eller mindre av i framtiden



» När söker de information?

» Hur söker de information?

» Vilka mediavanor har de?

» När fattar de sitt beslut?

» Vad väljer de mellan?

» Fungerar det på samma 
sätt i hela målgruppen?

Ökad förståelse för målgruppen



Vissa personer 
lyssnar till 
rationella 
argument…

…andra lyssnar till 
mer känslomässiga 
argument

…en del 
lyssnar inte 
om man inte 
tjatar

…en del lyssnar 
till argument om 
att man får 
tillhöra en viss 
grupp
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Detta ger fyra övergripande 
kommunikationsstrategier…

Känslomässig 
strategi

Repetitiv 
strategi

Social
strategi

Rationell 
strategi



Rekommendationer

 Vilken ansats branschen väljer att jobba efter beror på ambition 
och resurser. 

 Arbeta för en mer långsiktig ökad kännedom och positiv bild av 
branschen.

 Att möta dem som söker information, när de söker information. 
Även de med intresse för den gröna näringen söker information 
på olika sätt.

 Fokusera på att öka kännedomen om yrken inom de gröna 
näringen genom att möta unga där de söker information om 
studier och yrkesliv. Se potentialen i den relativt stora andel som 
inte har bestämda uppfattningar om vad de vill göra.

 Visa upp levande exempel på personer med yrken och 
intressanta arbetsuppgifter som man kan förväntas få efter 
avslutad utbildning. 



Rekommendation
 Fånga in dem som läser naturbruksprogrammet. Många av dem 

som läser inriktning Djur på naturbruksprogrammet kommer 
inte från lantbruksfamiljer. Deras omvårdande ådra leder i 
många fall till att de börjar arbeta inom vården efter gymnasiet 
– se till att de möter den gröna näringen under och efter sin 
utbildning.

 Begrepp som den gröna sektorn/den gröna näringarna bör inte 
användas i kommunikation mot unga. Det är ett icke existerande 
begrepp hos ungdomar.

 Kommunikation till unga måste vara uppriktig och inte för 
säljande.

 Använd en informell men inte tillgjord ungdomlig ton. Det finns 
inget som stöter bort ungdomar mer än när man försöker göra 
sig ungdomlig/modern med ett vad man tror ”ungdomligt 
språk/manér”.   



Tack för mig!
Anna Carin Pålsson  - Virvel Kommunikation

annacarin@virvelkommunikation.se


