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Bakgrund 

En grupp inom KSLA:s allmänna avdelning gav i slutet av sommaren Anna Carin Pålsson på Virvel 

Kommunikation i uppdrag att på en Akademisammankomst 9 oktober 2014 föredra samt skriva en 

rapport om ungas bild av de gröna näringarna. Rapporten baseras på befintligt material och tidigare 

genomförda undersökningar samt de erfarenheter som jag har fått under de sex år då jag arbetade 

med rekrytering av elever till Hushållningssällskapets naturbruksgymnasium i sydöstra Sverige. KSLA 

bedömde att det i denna fas att inte fanns behov av ny informationsinsamling då det fanns befintligt 

material att ta del av och en så kallad skrivbordsundersökning skulle kunna ge tillräckligt med input. 

 

Om Virvel Kommunikation 

Virvel Kommunikation arbetar bland annat med att ta fram beslutsunderlag för kommunikations-

beslut. Anna Carin Pålsson har drygt 20 års erfarenhet av kommunikationsfrågor bland annat från 

reklambyråer samt som konsult inom undersökningar inom kommunikationsområdet och senast som 

regional marknadschef på Hushållningssällskapet samt varumärkesansvarig på Hushållningssällskapet 

nationellt. 

 

Informationskällor 

Främst Ungdomsbarometerns rapport Studie, Karriär och Framtid 11-12 (13 000 intervjuer i åldern 

15-24 år), Målgruppsanalys Naturbruk 07/08 (10 338 intervjuer varav 157 naturbruksstudenter och   

2 180 NV-studenter) samt Hushållningssällskapets studie med elever som nyligen sökt till gymnasiet 

som genomfördes våren 2012. I studien gjordes fokusgrupper, en kvantitativ undersökning med tjejer 

och killar som just sökt till gymnasiet samt en workshop med elever i årskurs 2 på naturbruks-

programmet. Syftet var att identifiera eventuellt tillväxtstrategier utifrån ungdomarnas drivkrafter, 

önskemål och behov. 

 

Sammanfattning och rekommendationer 

Den gröna näringen är en ”lågintressebransch” för de många. För de med intresse för djur, natur, 

lantbruk/maskiner är det ett naturligt, medvetet och (med deras egna ord) udda val. Idag läser 

2,66% av de som går på gymnasiet naturbruksprogrammet. En grupp som via sitt gymnasieval 

hoppas hitta likasinnade. Förstås rekryterar näringen inte bara från denna grupp men de är unika i 

sitt intresse för näringen.  

4% av de unga i allmänhet kan tänka sig att läsa vidare inom Naturbruk, lantbruk, trädgård, skog och 

fiske. Det innebär att av de områden som listas i undersökningen så placerar sig de gröna näringarna 

i botten tillsammans med Transport/logistik & distribution. Andelen som kan tänka sig läsa vidare 

inom Djurutbildningar är högre med totalt 11% (17% av tjejerna i undersökningen). 

I denna frågeställning, vilka ämnen man kan tänka sig läsa vidare inom, placerar sig förstås breda 

ämnen som psykologi, ekonomi, data/telecom&IT, design o formgivning, media/kommunikation/pr, 

språk etc högst. 

Avseende spontan uppfattning om olika branscher placerar sig de gröna näringarna som bransch (jfr 

ämne) bättre, på 24:e plats av 55.  Dock har man här slagit ihop Djur/natur/jordbruk vilket är lite 

olyckligt med tanke på att ”djurbranschen” även innefattar verksamheter som djurparker och 
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djursjukhus. Dessa förbättrar troligtvis branschens genomsnittliga placering. Skog/papper t ex ligger 

på 54:e plats med 5% som kan tänka sig att jobba inom branschen. 

Ett bra mått på attityd är när de unga själva får välja vilka yrken de kan tänka sig permanent eller 

under en viss tid. Att det är ett attitydmått är tydligt då yrken som fotograf/filmare/regissör, 

designer/formgivare, skådespelare/artist (vilket krasst sett få kommer att ha möjlighet att jobba 

inom) placerar sig i topp tillsammans med bredare yrken som chef/ företagsledare, projektledare, 

personalchef etc. De yrken i undersökningen som är relaterade till de gröna näringarna är 

veterinär/djurskötare, bonde/lantbrukare och skogsmästare/jägmästare. Både bonde/lantbrukare och 

skogmästare/jägmästare placerar sig bland de yrken som ett fåtal (5-6%) kan tänka sig. En förklaring 

kan vara att dessa yrken är snävare och mer specialiserade vilket gör att de placerar sig på den nedre 

halvan. Veterinär/djurskötare får en lite högre placering med 14% som kan tänka sig yrket 

permanent  (se vidare sid 13).

 

Beroende på ambitioner och resurser rekommenderar jag olika angreppsätt för de framtida åtgär-

derna. Är behovet att rekrytera kompetent arbetskraft till näringen nu och på sikt anser jag att man 

ska fokusera på att fylla den kunskapslucka som finns om den gröna näringen snarare än att arbeta 

med att förbättra uppfattningen om de gröna näringarna hos de som har en negativ bild. (50% 

svarar att de saknar uppfattning om branschen när den definieras som djur/natur/jordbruk (med stor 

säkerhet ännu högre utan djur).  

Är behovet mer omfattande t ex att branschen vill arbeta för en positiv attityd till näringen generellt 

och därmed uppnå effekter som bland annat ”självrekryterar” kompetens till branschen så är behovet 

av investeringar och insatser betydligt större. I detta fall behövs det fördjupad research kring vilken 
bild unga har av de gröna näringarna samt varför de har den bilden. Detta bör i nästa steg följas upp 
med att definiera vilka kärnvärden som branschen vill associeras med (en varumärkesplattform) samt 

hur man når dessa.  

Självklart är det förstås möjligt att kombinera dessa alternativ dvs att arbeta med operativa aktiviteter 

för att nå de som söker kunskap om framtida yrken och utmaningar (t ex på gymnasiemässor, 

arbetslivsdagar etc) samtidigt som man fördjupar sig i hur branschen uppfattas idag och identifierar 

de kärnvärden som man vill förknippas med framöver. 

 

Ett bra sätt att nå ut kostnadseffektivt anser jag alltså är att möta unga när de söker information. 

Många unga vet inte vad de arbeta med och i ännu lägre utsträckning vilken bransch de vill arbeta i. 

En majoritet av de som går på gymnasiet går breda utbildningar för att kunna bestämma sig senare. 

4 av 10 vill ha mer information om olika branscher och dess framtida behov av arbetskraft. Möter 

man dessa med rätt budskap, i rätt tid, på rätt plats så är det nog troligt att kunna locka till sig även 

de som inte tänkt på att den gröna sektorn kan vara något för dem. Denna rekommendation baserar 

jag på den stora andel som saknar uppfattning om branschen. 

 

Ökad kännedom om yrken inom branschen, dess behov av arbetskraft och de utmaningar som finns 
inom näringen skapar möjlighet att rekrytera fler till näringen. 
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Sammanfattningsvis rekommenderar jag: 

- 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.  

- Fånga in dem som läser naturbruksprogrammet. Många av dem som läser inriktning Djur på 

naturbruksprogrammet har en vårdande ådra och vurmar såväl för djur för människor. Vissa av de 

som läser inriktning djur på naturbruksprogrammet börjar arbeta inom vården efter gymnasiet se till 

att de får kontakt med den gröna näringen under och efter sin utbildning – det kanske inte alltid är 

en självklarhet. 

-OBS! Begrepp som den gröna sektorn/den gröna näringarna bör inte användas i kommunikation mot 
unga. Enligt de studier vi gjort tidigare är det 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/moderna med ett vad man tror ”ungdomligt språk”.    
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Finns de gröna näringarna? 

Ja självklart gör de det – särskilt för oss som jobbar i dem på ett eller annat sätt - men existerar den 

för de unga? När vi gör ett val, oavsett vilket, kan vi bara välja mellan de alternativ vi känner till. 

Finns inte ett varumärke i målgruppens medvetande, eller i det har fallet en näring i ungas 

medvetande, så kan man varken ställa krav på dem att välja eller välja bort.  

 

Tidigare när lantbruken var fler hade en betydligt större andel en naturlig koppling till de gröna 

näringarna. I dag, med den urbanisering som pågått i ett par generationer och som kommer att pågå 

framöver, i kombination med utvecklingen inom de gröna näringarna där lantbruken blir färre men 

större enheter så är andelen som har en naturlig koppling till de gröna näringarna minskat betydligt. 

För bara någon generation sedan så var andelen som, om de inte var uppvuxna på lantbruk, 

åtminstone hade kontakt med den gröna näringen via till exempel far- eller morföräldrar som bedrev 

lantbruk i någon form betydligt större än vad den är idag. 

De flesta har ett allt längre avstånd till de gröna näringarna - en utveckling som skett på ett par 
generationer. Den gröna näringen är inte ensam i att ha ett behov att komma upp i medvetandenivå 
hos unga. 

 

I Ungdomsbarometern rapport kan vi bland annat läras oss mer om de som valt de gröna näringarna 

genom att läsa naturbruksprogrammet på gymnasiet.  

Det stora intresset för djur präglar naturbrukseleverna idag. Ett intresse som delas med dem som 

läser Barn & Fritid. 70% av naturbrukseleverna vill läsa vidare inom djursjukvård. 39% av naturbruks-

eleverna och 13% av de som läser fordon kan tänka sig läsa vidare inom lantbruk, skog och fiske. 5% 

av dem som läser naturvetenskap kan tänka sig att läsa vidare inom dessa lantbruk, skog och fiske. 

 

Enligt Ungdomsbarometern 07/08  är biologi/miljövetenskap och miljövård/miljöskydd populära 

ämnen bland naturbrukseleverna. Biologi/miljövetenskap är också populärt hos dem som läser 

naturvetenskap (29%).  Miljövård/miljöskydd är det däremot bara 14% av naturvetarna som är 

intresserade att läsa. 

Naturbrukseleverna har störst friluftsintresse, är intresserade av miljö/ekologi och tycker att Hållbar 

ekologisk utveckling (tillsammans med NV) är viktigare än jämfört med övriga linjer.  

 

Detta resultat står i delvis kontrast till den research som Hushållningssällskapet gjorde 2012 med 

gymnasieelever i Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Undersökningen gjordes med elever som just sökt 

till gymnasiet. Den ena gruppen som studerades hade sökt till naturbruksprogrammet i något val och 

den andra gruppen hade inte sökte till naturbruksprogrammet. Syftet med undersökningen var att se 

vad som lockade befintliga sökande till programmet och vad som avgjorde deras val av skola. Och i 

målgrupp två sökte vi efter utvecklingspotential dvs fanns det några spår vi kunde utveckla för att i 

framtiden locka några av dessa till naturbruksgymnasierna. I målgruppens om sökt till naturbruks-

programmet hittade vi ett överraskande lågt intresse för hållbar utveckling, miljömedvetenhet etc.  

Läs mer om detta i avsnittet: Grön sektor och miljömedvetenhet = osant 

  



  5 

Val av bransch/vidare studier för naturbrukseleverna 

Vidare i ungdomsbarometern 07/08 har 4 av 10 av naturbrukseleverna en bra uppfattning om vilken 

bransch de kommer att jobba inom. En dryg tredjedel av de som läser naturvetenskaplig har en bra 

uppfattning om vilken bransch de kommer jobba inom. 

60% på av de som läser naturbruksprogrammet vill börja jobba direkt efter gymnasiet (jfr 24% på 

NV.) 31% av de som läser naturbruksprogrammet tror att de absolut kommer att plugga efter 

studenten  (63% på Naturvetenskapligt program). 

 

  

 

 

 

10
4

8

70

39

29

11
5

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Djursjukvård Lantbruk, Trädgård, Skog
o fiske

Miljövård, Miljöskydd

Kan tänka sig läsa vidare inom

Total

NBG

NV

83

59

32

34

16

34

22

92

50

17

29

39

11

84

62

35

34

34

28

0 20 40 60 80 100

jobbar med det man brinner för

kan tjäna mycket pengar

kan påverka samhällsutvecklingen

ger mycket fritid

får vara utomhus mycket

får resa mycket

hög status

Vill ha ett  jobb där man

NV

NBG

Totalen



  6 

 

 

Topplista branscher 

Ungdomsbarometer 07/08 

Läser Naturvetenskapligt 

program 

Totalt 

Läkemedel/bioteknik  26% 10% 

Akademisk forskning  25% 12% 

IT/telecom  22% 22% 

Vård/omsorg  21% 16% 

Kropp/kost/hälsa  19% 16% 

Djur och natur 18% 15% 

Miljöteknik  17% 8% 

 

Bland dem som läser naturvetenskapligt program toppar läkemedel/bioteknik tillsammans med 

akademisk forskning listan över vad man vill fortsätta inom. IT/telecom och Vård/omsorg, Kropp/ 

kost/hälsa följer tätt efter så även Djur och natur. OBS! Här är Djur och Natur den definition som 

används skulle branschen definieras som Lantbruk/skogsbruk skulle andelen förmodligen vara lägre 

(tex skog/papper 5%)   

Topplista branscher 07/08 Läser Naturbruks- 

programmet 

Totalt 

Djur och natur  78% 15% 

Pedagogiska yrken/läraryrken  19% 17% 

Vård och omsorg  17% 16% 

Kropp/kost/hälsa  16% 16% 

…    

Miljöteknik  10% 8% 
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Bland dem som läser naturbruksprogrammet är en fortsättning inom djur och natur det naturliga 

valet för närmare 8 av 10. Långt därefter kommer pedagogiska yrken, vård och omsorg, 

kropp/kost/hälsa  

 

 

I ungdomsbarometern får de unga utöver branscher även ta ställning till vilka yrken de kan tänka sig. 

De yrken som är relaterade till den gröna näringen som fanns med i denna frågeställning är: 

Skogsmästare/jägmästare, Veterinär/djurskötare, Bonde/lantbrukare. Redovisar även andelen som 

kan tänka sig forskning även om det förstås rymmer andra områden än den gröna näringen. 

 

De uddas val 

I den studie som Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Bleking lät göra 2012 var det tydligt att 

välja en utbildning på ett naturbruksgymnasium inte är ett val för den stora massan eller för de som 

gör kompisval. De som söker en naturbruksutbildning vet redan att de inte är som ”alla andra”. De 

har egna intressen och vågar gå sin egen väg. De är ofta nöjda med att inte vara ”mainstream” men 

många av dem hade en förhoppning att genom sitt val av gymnasieutbildning hitta gelikar, hitta 

kompisar som delar deras intresse för djur, natur eller maskiner. Att få fördjupa sig inom sitt intresse 

för att framöver kunna jobba med sitt intresse är drivkraften hos dessa ungdomar.  

 

Grön sektor och miljömedvetenhet = osant 

I studien som Hushållningssällskapets genomförde med personer som just sökt till gymnasiet fanns 

inget samband mellan de som sökte sig till naturbruksprogrammet och ett ”grönt intresse” och 

värderingsdrivna intressen som eko/miljö/hållbar utveckling. Snarare tvärtom. Miljömedvetna unga 

väljer istället samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt program. 
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2,66% av de som går på gymnasiet läser naturbruksprogrammet. 2004 var andelen uppe i 3,6% men 

med GY11 vände andelen ner under 3% strecket igen. Uppgången i början av 2000-talet bestod i hög 

grad av elever som valde inriktningen Djur. (ca 400 elever 1999 till ca 1000 st/år 2005-2010) 

En stor andel av de som har valt naturbruksprogrammet gör det på grund av sitt stora djurintresse. 

En viss rekrytering till branschen sker från de djurintresserade (tjejerna) till t ex djurskötare. Via 

kärleken till sällskapsdjur söker de till naturbruksprogrammets djurinriktning och vissa av dem får 

under utbildningen upp ögonen även för lantbruksdjuren – som många tidigare inte kommit i kontakt 

med. Många av dem som läser djurinriktningen har dock ambitioner att studera vidare och drömmer 

om att arbeta med djur på djursjukhus och djurparker.  

Den stora rekryteringen till inriktningen Djur inom naturbruksprogrammet som skedde runt 2004-

2010 är tveksamt i hur stor utsträckning den bidrar med arbetskraft och kompetens inom de gröna 

näringarna om de inte fångas upp av branschen under eller efter utbildningen. 

De som väljer att läsa naturbruksprogrammet bestämmer sig betydligt tidigare (en tredjedel redan i 

årskurs 7-8) jämfört med andra program (exempel så bestämmer sig många av de som läser 

ekonomiprogrammet under perioden nov-jan). 

Naturbrukseleverna är upplevelseorienterade snarare än målorienterade det vill säga - de vill arbeta 

med det som intresserar dem - den direkta och fysiska upplevelsen utgör intressets kärna. 

Ungdomarna i studien är främst fokuserade på hur de vill leva och inte lika fokuserade på vad de vill 

uppnå. Att leva av sitt intresse. Försörjningen sker via det man tycker om mest i livet. En livsstil. 

Eleverna beskriver i studien: viljan att vara fri. Driva eget. Individualism. Inte av den extroverta 

formen där det är viktigt att visa sin särart utan snarare mer introvert. Med det menas att de värnar 

om sin egen integritet och frihet i första hand. De vill göra ”sin grej” och ägna sig åt sin livsstil sitt 

intresse utan hinder. Även de ungdomar som säger att de föredrar att vara anställda vill ha en stor 

portion av frihet i sin anställning, genom att råda över sin maskin eller sina djur i en miljö där ingen 

tittar en över axeln. 

  

3

12

8

16

16

17

26

21

19

39

41

41

0 10 20 30 40 50

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



  9 

Vad tycker ungdomarna är viktigt? 

Att det ska finnas jobb i den riktning framtidsvalet pekar i är naturligtvis viktigt för många unga, även 

om det är långt ifrån det enda som är viktigt när man ska välja väg. Oftast handlar det istället om en 

kombination av att å ena sidan göra något roligt och intressant när man utbildar sig, å andra sidan att 

det i alla fall ska finnas hyggliga möjligheter till att få jobb i framtiden. Att kunna anpassa sina 

framtidsval till arbetsmarknadens behov – som många starka krafter försöker påverka ungdomarna till 

– är hursomhelst något som kräver kunskap. Här finns ganska mycket kvar att göra; ungefär fyra av 
tio vill uttryckligen ha mer kunskaper om arbetsmarknadens framtida behov. 

 

Den utbildning med flest antal sökande per plats är också den som flest totalt sett kan tänka sig att 

läsa – psykologi. Det finns många möjliga förklaringar till detta. En utgår ifrån den utpräglade vilja att 

jobba med människor som finns hos många unga idag. 

Alla som jobbar med att marknadsföra yrken och utbildningar måste väga in identitetsaspekten i 

valet, för att kunna identifiera sig med någon är viktigare än att det finns lediga jobb i framtiden. Här 

spelar följaktligen den bild (eller bristen på sådan) som förmedlas i media mycket stor roll.  

 

Områden jag kan tänka mig att läsa vidare inom (frågan ställdes till de studieintresserade) 

Placering Topplista 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% 

25 Naturbruk 4% 5% 3% 

26 Lantbruk, trädgård, skog och fiske 4% 5% 3% 
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Spontan uppfattning branscher (55 st) 

13 000 st 
respondenter,  

15-24 år 

Plats 
i 
topp
-lista 

Kan 
tänka 
mig 
jobba 
inom 

Framtids-
bransch 

Intres-
santa 
arbets-
uppgifter 

Attrak-
tiv 
arbets-
givare 

Trygg/ 
stabil 
bransch 

Kul 
arbets-
miljö/koll
egor 

Ingen 
särskild 
uppfatt-
ning 

Film/tidningar/radio/ 
tv 

1 31% 16% 35% 20% 9% 30% 27% 

Marknadsföring/ 
reklam/media 

2 27% 21% 30% 16% 9% 22% 35% 

Teknik 3 27% 31% 25% 13% 15% 12% 37% 

Data/teledom/ teknik 4 27% 37% 21% 13& 17% 12% 31% 

Musik/underhållning 5 26% 10% 33% 12% 5% 34% 32% 

Genomsnitt  16% 13% 17% 8% 11% 12% 50% 

Djur/natur/jordbruk 24 16% 9% 19% 4% 9% 12% 50% 

Skog/papper 54 5% 7% 5% 5% 12% 4% 67% 

 

De unga fick ta ställning till 15 av de 55 branscherna. Här rangordnade efter andelen som kan tänka 

sig att jobba inom branschen. De fick även ange vilka branscher de ser som framtidsbransch, har 

intressanta arbetsguppgifter, attraktiva arbetsgivare, trygg/stabil bransch och kul arbetsmiljö/ 

kollegor. De kunde även kryssa i om de saknade uppfattning om branschen. Tydligt är att det finns 

mycket att göra just kring kännedomen för många branscher. Andelen som svarar att de saknar upp-

fattning ligger mellan 27% från den populäraste branschen till 67% för VVS som är den bransch som 

kommer längst sist när de unga ska välja branscher som de kan tänka sig arbeta inom.  

Det finns ett tydligt samband mellan kännedom om branschen och andelen som kan tänka sig att 
arbeta i branschen. 

Följande diagram redovisar de branscher som ligger i toppen resp. i botten avseende de olika 

variablerna: kan tänka mig att jobba inom, framtidsbransch, intressanta arbetsuppgifter, attraktiva 

arbetsgivare, trygg/stabil bransch, kul arbetsmiljö/kollegor. 

 

Kan tänka mig att jobba inom (16%) 

  Branscher i toppen Branscher i botten 
Film/tidningar/radio/tv 31% VVS 5% 
Marknadsföring/reklam/media 27% Skog/papper 5% 
Teknik 27% Trä- och möbelindustri 6% 
Data/telecom/IT 27% Försäkring 6% 
Musik/underhållning 26% Service/hushållsnära tjänster 6% 
    
Djur/natur/jordbruk 16%   
Skog/papper 5%   
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Framtidsbransch (13%) 

Branscher i toppen Branscher i botten 
Data/telecom/IT 37% VVS 5% 
Teknik 31% Skog/papper 5% 
Energi 29% Trä- och möbelindustri 6% 
Läkemedel/bioteknik 29% Försäkring 6% 
Miljöteknik 26% Service/hushållsnära tjänster 6% 
    
Djur/natur/jordbruk 9%   
Skog/papper 7%   

 
 

Intressanta arbetsuppgifter (17%) 

Branscher i toppen Branscher i botten 
Film/tidningar/radio/tv 35% VVS 4% 
Polis/brandkår/räddningsjänst 35% Skog/papper 5% 
Musik/underhållning 33% Försäkring 5% 
Design/formgivning 33% Service/hushållsnära tjänster 5% 
Flyg/rymd 33% Stål och metallindustri 6% 
    
Djur/natur/jordbruk 19%   
Skog/papper 5%   

 
 

Attraktiva arbetsgivare (8%) 

Branscher i toppen Branscher i botten 
Film/tidningar/radio/tv 20% Trä- och möbelindustri 2% 
Marknadsföring/reklam/media 16% Service/hushållsnära tjänster 2% 
Ekonomi/bank 15% Sjöfart 3% 
Juridik 14% Försäkring 3% 
Mode/konfektion 14% VVS 3% 
    
Djur/natur/jordbruk 4%   
Skog/papper 5%   

 
 

Trygg/stabil bransch (11%) 

Branscher i toppen Branscher i botten 
Ekonomi/bank 21% Kultur/konst 4% 
Myndigheter 21% Ideella organisationer 4% 
Kommun/förvaltning 21% Musik/underhållning 5% 
Livsmedel 21% Sport/idrott 5% 
Juridik 20% Upplevelser/livsstil 5% 
    
Djur/natur/jordbruk 9%   
Skog/papper 12%   
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Kul arbetsmiljö/kollegor (12%) 

Branscher i toppen Branscher i botten 
Musik/underhållning 34% Försäkring 2% 
Resor/turism 31% VVS 3% 
Film/tidningar/radio/TV 30% Stål och metallindustri 3% 
Upplevelser/livsstil 28% Myndigheter 3% 
Hotell/restaurant 23%  Trä- och möbelindustri 4% 
  Skog/papper 4% 
Djur/natur/jordbruk 12%   
Skog/papper 4%   

 
I de livsstilgrupper som Ungdomsbarometern tagit så har varken Djur/natur/jordbruk eller Skog/ 

papper någon starkare preferens i någon grupp. 

Livsstilsgrupperna är tänkta att hjälpa till för att öka förståelsen för vem man främst bör 

kommunicera med samt hur man når dem (argument etc). En utmaning för den gröna näringen är 

alltså att hitta de som skulle kunna tänkas blir intresserade av näringen om de hade en högre 

kännedom om den. 

Troligt är att definitionen som använts i denna frågeställning dvs djur/natur/jordbruk ökat branschens 

attraktionskraft något (jfr med resultat där man använd begrepp som lantbruk/naturbruk etc). 

 

Yrke 

Här presenteras vilka yrken de unga kan tänkas sig. Permanent, under en period eller inte alls. I 
sökandet efter information om ungas attityder till näringen i befintligt material så är detta nog den 
frågeställning som kommer närmast. Man har inte ställt den i relation till vad det är troligt att man 

kommer jobba med utan som den är formulerad så blir det just attityderna/uppfattningarna om olika 

yrken som listas snarare än troligt yrke i framtiden. Denna slutsats drar jag bland annat eftersom 

yrken som ”drömyrken” som Fotograf/filmare/regissör, designer, skådespelare etc kommer högt upp i 

listan tillsammans med breda yrken som personalchef, projektledare, chef etc 

 

Kan tänka mig att jobba som  

Topplista 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/webbdesigner 23% 33% 40% 3% 
     
… (totalt 64 föreslagna yrken)     
Veterinär/djurskötare 14% 23% 60% 2% 
Bonde/lantbrukare 6% 20% 71% 3% 
Skogsmästare/jägmästare 5% 14% 77% 4% 
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En brist i frågeställningen är att det saknas många yrken. Men ett par yrken inom de gröna 

näringarna som veterinär/djurskötare, bonde/ lantbrukare samt skogsmästare/jägmästare finns med 

som alternativ. I tabellen redovisar jag även breda yrken som forskare och lärare eftersom det ju 

också kan innebära att man jobbar inom den gröna sektorn. 

14% av totalen kan tänka sig att arbeta som veterinär eller djurskötare permanent, 23% under en 

viss period och 60% svarar att de inte alls kan tänka sig dessa yrken.  

6% kan tänka sig att jobba som bonde/lantbrukare, 20% kan tänka sig det under en viss period och 

ca 70% kan inte alls tänka sig det.  

För skogsmästare/jägmästare är de 5% som kan tänka sig det permanent och 14% som kan tänka 

sig det under en period och närmare 8 av 10 som inte alls kan tänka sig yrket. 

(Respondenterna fick ta ställning till 15 slumpmässigt utvalda yrken genom att välja något av 

alternativen för respektive yrke) 

 

Urbaniseringen 

Enligt Ungdomsbarometern 2010-2012 så minskar andelen unga som vill bo i landsbygd och andelen 

unga som vill bo i en större stad ökar. De som bor på en liten ort vill bo på en lite större. Och de som 

bor på en lite större ort vill bo i storstad. 

Ungdomar som bor i storstadsregioner med en önskan om att bo på en mindre ort/på landsbygden 

kan i betydligt högre grad tänka sig (drygt 20%) att arbeta med miljö, naturbruk, lantbruk/trädgård/ 

skog/fiske. Jämfört med dem som bor på landsbygden som har en längtan till stan. (<5%) 

 

Kännedom om lärosäten 

I undersökningen om Studier, karriär och framtid placerar sig klassiska lärosäten i topp och de minsta 

högskolorna längst ned – så har det sett ut under många år. I en framtid där årskullarna blir mindre 

och rekryteringsbasen kommer konkurrensen mellan lärosäten att öka. Då blir också fördelen av att 

ha ett välkänt varumärken större.  

36% säger sig känna till SLU, varav 17% kan tänka sig att läsa vid SLU. På totalen är det 6% som 

kan tänka sig läsa på SLU. 2/3 av de som tänker studera vidare känner alltså inte till SLU enligt denna 

undersökning. SLU förknippas med forskning och det är arbetsmarknadsnära (tillsammans med 

Sahlgrenska akademin, Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm) 

 

Omvärlden – andra branschers naturliga eller påverkad attraktionskraft 

Alla branscher mår förstås bra av att arbeta för en positiv image. För vissa branscher sker arbetet 

med viss automatik. Mediabranschen möter vi dagligen och sprider glans genom att skapa stjärnor 

som får många att drömma om det liv som vi tror de lever. Musikindustrin har bearbetat en stor del 

av det svenska folket varje fredagkväll under höstarna de senaste 10 åren. De som söker till Idol idag 

är uppvuxna med programmet och har sett idoler som lyckats skapa sig en karriär efter medverkan i 

programmet. Hela serien bygger bilden av det svenska musikundret.  

Ett till exempel på hur en bransch arbetat på att locka till sig unga är ”Felix stör en ingenjör” - en 

serie tv-program som under två säsonger i TV4 med totalt 14 avsnitt där Felix Herngren (kändis) 

träffar ingenjörer i olika länder med olika inriktningar (byggnadsingenjörer, ljudingenjörer etc) och 

uppdrag. Att de vill nå unga är tydligt med tanke på programformatet och valet av programledare. 

Programserien Djursjukhuset på SVT åskådliggör också en bransch/en yrkeskår för allmänheten. 
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Ett annat exempel på attraktionskraft finns inom IT branschen. Tekniken är central i våra liv med 

smarta telefoner i var mans hand. Att få vara en del av en framgång som Apple, Google, Facebook m 

fl kan förstås vara lockande för unga. Det svenska bolaget Mojang AB köptes nyligen av Microsoft för 

2,5 miljarder dollar. Ett svenskt spelutvecklingsbolag startat av ”helt vanliga killar”. Framgångsagor 

som dessa lockar förstås till sig ungas uppmärksamhet. Vem vill inte vara en del av en sådan resa? 

Även om vissa branscher har draghjälp (naturligt eller skapad) så lockar de förstås inte alla. De unga 

är inte en homogen grupp. Här finns utrymme för alla branscher att locka till sig framtida kompetens 

– så länge branschen/yrket finns med på de unga karta över möjliga val. 

I jämförelse med branscher som har lyskraft i form av att skapa kändisar, innovationer eller på annat 

sätt lockar till sig ungas uppmärksamhet så är det förstås en utmaning att nu åt till de unga. Den 

gröna sektorn är inte ensam om detta. De gäller även för branscher som VVS, försäkringsbranschen, 

Stål och metallindustrin med flera som också ligger lågt i popularitet. 

 

Hur når man ut? 

Från den årliga undersökning jag genomförde för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 

med dem som just börjat första året inom naturbruksprogrammet lärde vi oss att det finns stora 

skillnader i hur eleverna sökte information. De ambitiösa tjejerna inom Häst och Djursjukvård hade 

sökt information på ett helt annat sätt än de (killar) som valde inriktningarna Lantbruk och Skog. 

Lantbruks- och skogseleverna hade ofta bestämt sig tidigt och valde i stor utsträckning på grund av 

att man hade den bakgrunden alt någon man kände som gått på skolan tidigare. Deras andrahands-

alternativ skiljde sig också åt. Lantbruks- och skogskillarnas främsta alternativ är ofta Fordons- och 

transportprogrammet (dvs det är maskin/teknik som lockar) medan de ambitiösa tjejerna kunde ha 

Naturvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller Estetiskt program som alternativ. 

Att anpassa kommunikationen efter målgruppen och de skillnader som finns inom målgruppen är ett 

måste för att nu ut till dem. 

 
Vad och hur ska man kommunicera för nå de unga 

För ett antal år sedan genomförde jag en studie åt Högskoleverket. De ville veta om det gick att 

väcka intresse för högre studier hos elever som gick i grundskolan. Studien genomfördes i form av 

fokusgrupper med elever i årskurs 8 och 9. Resultatet var tydligt. Dessa 14-15 åringar har fullt upp 

med sig själva, sina studier och att välja inför gymnasievalet. De var generellt inte mottagliga för 

information om högre studier. Deras kunskapsnivå var helt enkelt för låg för att kunna ta till sig 

denna information. 

Mot denna bakgrund och att det är lätt att överskatta målgruppens kunskapsnivå är det en fram-

komlig väg att kommunicera de yrken som finns inom näringen genom att lyfta fram unga i näringen 

som kan agera förebilder. Utöver det bör man vara tydlig med att det finns behov av arbetskraft samt 

vilka utmaningar som man kan möta inom näringen/i yrket. Då har unga möjlighet att förstå och bli 

intresserade av en näring som de generellt inte har så hög kännedom om, vilket kan leda till att man 

söker sig till utbildningar inom området. 

 

 

För frågor/kontakt: 

Anna Carin Pålsson 070-283 10 56 

annacarin@virvelkommunikation.se 


