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INLEDNING - EN UNDERSÖKNING MED FOKUS PÅ DE GRÖNA NÄRINGARNA

Målgrupp

Samtliga elever på Hushållningssällskapens naturbruksgymnasium.

Huvudområden / Syfte

Barometern presenterar den aktuella målgruppens syn på sin 
utbildning, sina framtida yrkesmöjligheter, integration och 
digitalisering. 

Syftet är att påvisa möjligheterna med att läsa 
naturbruksprogrammet samt även att få en aktuell bild kring 
elevernas synpunkter gällande aktuella huvudområden.

Undersökningen kommer även ligga till grund för 
möjlighet till framtida utvecklingsarbeten inom 
organisationens skolverksamhet.

Metod

Undersökningen genomfördes via en onlinebaserad 
enkätundersökning där samtliga elever på Hushållningssällskapets 
naturbruksgymnasium blev inbjudna att delta. Ett antal av 
eleverna befann sig vid undersökningstillfället på 
arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Antal respondenter

394 st (57% av eleverna på tillfrågade skolor).

Totalt antal elever
Ingelstadgymnasiet:                         220 st
Önnestadgymnasiet:                        148 st
Gamlebygymnasiet:                         107 st
Ingelstorp/Helgesbo:                       107 st
Nordvikskolan:                                       67 st
Gotland Grönt centrum:                          43 st

Tidsrymd för undersökningen

11/01/2017- 25/02/2017

Projektgrupp

Emelie Karlsson  - Projektledande marknadsförare
Gamlebygymnasiet 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Hanna Österberg  - Marknadskommunikatör
Hushållningssällskapens Förbund

Jesper Broberg  - Förbundsdirektör
Hushållningssällskapens Förbund

Helena Nordström Källström - Forskare
(Arbete med framtagningen av enkät & analys av svar)
Inst för stad och land, Miljökommunikation - SLU
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Vår närhet till näringslivet gör att vi har goda möjligheter att 
erbjuda spännande praktikplatser och intressanta studiebesök. 
Utöver vår kompetenta personal på skolorna har våra rådgivare 
spetskompetens som våra elever får möjlighet att ta del av via 
föreläsningar och fältvandringar.

Skolorna erbjuder ett brett utbud inom naturbruksprogrammet. 
Du kan välja mellan inriktningarna lantbruk, skog, djur och 
trädgård med fördjupningar inom lantbruk, skogsmaskinförare, 
entreprenad, häst- och ridsport, hund, djurvård, djursjukvård.

Gymnasierna erbjuder grundläggande behörighet och 
naturvetenskapliga kurser vilket ger möjlighet att läsa vidare på 
högskola och universitet (Önnestadsgymnasiet erbjuder även 
Samhälls- och Naturvetenskapliga program).

Skolorna har riksintag, det betyder att du kan söka till dem 
oberoende var du bor i landet. De flesta av eleverna bor på 
skolornas internat vilket skapar en härlig gemenskap.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS
GYMNASIESKOLOR
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RESPONDENTER - BAKGRUNDSINFORMATION
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Nöjda Elever

Vi kan tydligt se i vår undersökning att majoriteten utav de 
tillfrågade eleverna på Hushållningssällskapets skolor är mycket 
nöjda med sin utbildning. 

Tankar på studier och arbete

Majoriteten utav respondenterna ser sig själva studera vidare 
eller börja arbeta direkt efter gymnasietiden. 

Stort intresse för naturbruk

Undersökningen visade tydligt att respondenterna valt sina 
gymnasieval baserat på ett intresse för ämnesinriktningen.

Tankar på att starta eget företag

48% utav de tillfrågade ställer sig positivt till att starta eget 
företag i framtiden.

Positiva aspekter kring integration

Vi kunde se en positiv inställning bland många utav våra 
respondenter, gällande kunskaps- och erfarenhetsutbytet med 
individer från andra kulturer/länder.

Sociala medier

Våra respondenter lägger mycket tid på sociala medier. 35 %  
utav respondenterna angav att de spenderar mer än 14 timmar i 
veckan på sociala medier. I undersökningen kunde vi även 
urskilja att de som spenderar mest tid inom detta område, är 
kvinnorna. 

Digitala lösningar

Samhället är i en ständig digitalisering, detta omfattar även 
arbetet inom de gröna näringarna. 

Vi ser tydligt att våra respondenter i första hand använder sig 
utav digitala lösningar för att söka efter aktuell information 
kopplad till deras utbildning.

SAMMANFATTNING
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”Man får lära sig hur viktigt lantbruk 
och vår landsbygd är för Sverige och 
att det är viktigt att vi bevarar den”

- Kvinna i årskurs 2 på GamlebygymnasietU
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NÖJDA ELEVER

Vi ser tydligt att eleverna på Hushållningssällskapens gymnasieskolor är mycket nöjda med sin skola och utbildning.  Hela 
71% av de tillfrågade angav ”4” eller ”5” på den femgradiga skalan där ”5” påvisar att eleven är mycket nöjd. Sammantaget 

kan vi se att 93% (respondenter som angav ”3”, ”4” eller ”5”) av de tillfrågade ser positivt på sin skola och utbildning.



9

MÅNGA HAR TANKAR PÅ ATT STUDERA
PÅ HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET

Samtliga gymnasieskolor hos Hushållningssällskapet erbjuder grundläggande högskolebehörighet till sina elever. I vår 
undersökning kunde vi se att 36 % av de tillfrågade såg det som ganska troligt att de skulle studera vidare medan 

15% svarade att de definitivt skulle gå vidare till högre studier efter studenten. Sammantaget ser vi att hela 51% utav 
våra respondenter har tankar på vidare studier.
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FLER KVINNOR HAR TANKAR PÅ ATT STUDERA 
PÅ HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET

15%44%
På frågan ”Tror du att du kommer att läsa vidare på högskola eller universitet?” såg vi en intressant fördelning av svar 

mellan tillfrågade män och kvinnor. 44 % av de tillfrågade kvinnorna angav att de såg det som ganska troligt att de 
skulle studera på högskola eller universitet. Utav de tillfrågade männen var det bara 15 % som gav samma svar.

AV TILLFRÅGADE MÄNAV TILLFRÅGADE KVINNOR
Såg det som ganska troligt att de 
skulle studera på högskola eller 

universitet.

7%
AV TILLFRÅGADE MÄN

18%
AV TILLFRÅGADE KVINNOR
Svarade att de definitivt skulle studera 

på högskola eller universitet.
Svarade att de definitivt skulle studera 

på högskola eller universitet.

Såg det som ganska troligt att de 
skulle studera på högskola eller 

universitet.
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Intresse för ämnesinriktningen

Varför valde du ditt gymnasieprogram?

VAD STYR ELEVERNAS GYMNASIEVAL?

66% utav respondenterna baserade sitt gymnasieval på sitt 
intresse för ämnesinriktningen. Vi ser således att det genuina 

intresset för naturbruk är stort bland våra elever. 

21% baserade sitt gymnasieval utefter den stora möjligheten att få 
jobb direkt efter gymnasiet. De gröna näringarna är i stort 

behov utav arbetskraft, vilket i detta fall tydligt speglar 
ungdomarnas gymnasieval.
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MÄNNEN SER LJUSARE PÅ SIN MÖJLIGHET ATT 
BIDRA TILL SVENSKT LANTBRUK & LANDSBYGD

39% 14%
På frågan ”Tror du att du genom din utbildning kan bidra till att utveckla och stärka svenskt lantbruk och landsbygd?” 

angav 39 % av de tillfrågade männen att de definitivt kunde se sig själva bidra till Sveriges lantbruk. Utav de
tillfrågade kvinnorna var det bara 14 % som gav samma svar.

AV TILLFRÅGADE MÄN AV TILLFRÅGADE KVINNOR
Svarade att de definitivt trodde 

att de genom sin utbildning kunde 
bidra till att utveckla och stärka 
svenskt lantbruk och landsbygd.

Svarade att de definitivt trodde 
att de genom sin utbildning kunde 

bidra till att utveckla och stärka 
svenskt lantbruk och landsbygd.

32%
AV TILLFRÅGADE MÄN
Svarade att de delvis trodde att de 
genom sin utbildning kunde bidra 
till att utveckla och stärka svenskt 

lantbruk och landsbygd.

25%
AV TILLFRÅGADE KVINNOR

Svarade att de delvis trodde att de 
genom sin utbildning kunde bidra 
till att utveckla och stärka svenskt 

lantbruk och landsbygd.
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”Eftersom att fler väljer att gå 
Naturbruksprogrammet så tror jag 

att det kommer finnas fler människor 
inom lantbruket som värnar om 

ekologisk odling för miljön”
- Kvinna i årskurs 1 på Gotland Grönt Centrum
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ELEVERNA FUNDERAR PÅ 
ATT STARTA EGET FÖRETAG

48% utav de tillfrågade ställer sig positivt till att starta eget företag i framtiden. Hushållningssällskapets skolor utbildar eleverna i en 
mängd olika ämnen och förbereder dem således på ett verksamt yrkesliv även som egen företagare. Kursen ”Entreprenörskap är något 

som samtliga elever som studerar på naturbruksprogrammet måste läsa.
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MAJORITETEN VILL JOBBA ELLER PLUGGA 
VIDARE DIREKT EFTER GYMNASIET

Majoriteten utav eleverna på Hushållningssällskapets skolor vill antingen jobba eller plugga vidare direkt efter gymnasiet. Samtliga 
elever erhåller en yrkesexamen efter sin utbildning, vilket ger den naturliga procentsatsen på 64% gällande antalet elever som direkt 

vill gå ut i arbetslivet efter studenten.
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ELEVERNA SER POSITIVT PÅ ERFARENHETEN 
FRÅN UTBILDNINGEN

58,4% utav de tillfrågade anger att de definitivt tror att de kommer ha nytta utav sin utbildning i framtida arbeten medan 33% utav de 
tillfrågade anger att det är ganska troligt. Majoriteten utav eleverna ser således mycket positivt på de erfarenheter och kunskaper som 

de får under sin utbildningstid.
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”Genom att arbeta med människor 
från andra länder får vi se hur yrket 
ser ut där och dela erfarenheter och 

åsikter om yrket”
- Kvinna i årskurs 2 på IngelstadgymnasietIN
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MÅNGA SER POSITIVT PÅ ATT ARBETA MED 
INDIVIDER FRÅN ANDRA KULTURER

Många utav de tillfrågade angav höga siffror i den femgradiga skalan, gällande hur de ser på möjligheten att kunna få arbetskollegor 
med erfarenheter och kunskaper från andra länder. 
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MÅNGA VILL UTBYTA KUNSKAP & ERFARENHET 
MED INDIVIDER FRÅN ANDRA LÄNDER

Hela 60% utav de tillfrågade var intresserade utav ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med arbetskollegor som har kunskaper och 
erfarenheter från andra länder. 20% utav de tillfrågade angav att de ser möjligheten kring att lära sig mer om andra kulturer. 
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35% SPENDERAR MER ÄN 
14 TIMMAR I VECKAN PÅ 

SOCIALA MEDIER
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ELEVERNA SPENDERAR MYCKET TID PÅ 
SOCIALA MEDIER

I vår undersökning kan vi tydligt se att eleverna spenderar mycket tid på sociala medier. 35 %  utav respondenterna angav att de 
spenderar mer än 14 timmar i veckan på sociala medier. Enbart 6 % utav respondenterna angav att de spenderar mindre än 3 timmar i 

veckan i dessa medier.
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KVINNORNA SPENDERAR MEST TID 
PÅ SOCIALA MEDIER

25%39%

På frågan ”Hur många timmar i veckan ägnar du åt sociala medier?” kunde vi se att det kön som spenderar mest 
tid var kvinnorna. 39 % av de tillfrågade kvinnorna angav att de spenderade 14 timmar eller mer, medan 25 % av de 

tillfrågade männen gav samma svar.

AV TILLFRÅGADE MÄNAV TILLFRÅGADE KVINNOR
Tillbringar mer än 14 timmar i 

veckan på sociala medier.
Tillbringar mer än 14 timmar i 

veckan på sociala medier.
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HUR FÅR ELEVERNA TILLGÅNG TILL 
INFORMATION KOPPLAD TILL SIN UTBILDNING?
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Vi frågade våra respondenter hur de i första hand får tag på aktuell information kopplad till deras utbildning. Majoriteten (54 %) utav 
respondenterna angav att de besöker olika hemsidor för att leta information. Vi ser tydligt att eleverna i stor utsträckning använder sig 

utav digitala lösningar i detta ändamål.
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