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Extern marknadsföring, se www.naturbruk.se - Personal – Mf 

 
1. Fortsatt rikskampanj Stick ut! välj naturbruk. Profilprodukter: 25.000 knappar + web-

banners att nyttja i lokal, regional, nationell marknadsföring. 4 roll-ups. 

2. Ny folder Vägen till gröna sköna jobb... framtagen 2013 i samverkan med branscherna.  

50 ex utskick till varje skola (se höger) + utskick m GyGuiden till alla åk 9-elever + SYV. 

3. Annonssida i GymnasieGuiden resp. Chili (se höger) + NB-info på gymnasieguiden.se. 

4. Annonssida i Framtid.se resp. Framtidsvalet.se (se höger). 

5. Kvalitetsgranskning av NB-info på andra sajter, t.ex. gymnasieguiden.se, gymnasium.se. 

6. Digital Naturbruk/Gröna jobb-monter på www.digitalagymnasiemassan.se, se Framtidens 

Jobb. Samverkan med SYN, NYN, HYN. 

7. Mediaintresse regionalt kring utdelning av Ung-Ullbaggestipendiet till Torsta-eleverna 

Jamtljus UF, se naturbruk.se/ung-ullbagge  

8. naturbruk.se: kvalitetsgranskad information: skolfakta, kontaktdata, nyheter, Infoteket. 

Länkar till skolor, gronajobb.se, pluggagront.se, nyn.se, hyn.se, djuryn.se, www.syn-

kurser.se, dra.se, slu.se/student 

Plan nya sidor till högstadieelever, föräldrar, SYV + uppdatering databas 

9. Sökmotoroptimering: många sökord till Google m.fl.: naturbruk.se högt upp vid sökning.  

10. Antal träffar på naturbruk.se 2010 639.000 

   2011 642.000 

2012 569.000 

2013 ??? 
 

Intern samverkan marknadsföring, se www.naturbruk.se - Personal – Mf 

 
1. NF styrelse via Cecilia Koch t.o.m. sept., därefter Bo Wiberg. Projektledare Maria Elinder 

60 procent tjänst, webmaster Ralph Engstrand 90 procent. 62 NB-medlemsskolor + BYS. 

Inför 2014: sju realgymnasier begärt utträde, samtidigt intresse från andra NB-utbildare. 

2. Mf-gruppen riks sex telefonmöten: 5 skolrepr.+ YN/Michael Insulander, LRF/Pernilla 

Åkerström Frid, SLA/Emma Terander, SLU/Jonathan Sohl, NF/Maria Elinder, Ralph E. 

3. NB-konferens Sundsvall: Mf-info t skolledning 35 skolor, huvudmän, YN, LRF, SLU. 

4. Antal 1a-sök 15/5 och elever 15/9 efterfrågas av media. 2.629 NB åk 1 = 2,7 % av 

årskullen mot 3,0 % 2010, dvs relativ minskning 12% hos medlemsskolor. 7.607 NB/NP 

åk 1-3, varav 9 resp. 8 % NV åk 2 o 3. Dessutom 378 gymnasiesärskoleelever. 

5. Enkät åk1 (sedan 2007): Hur hittade du NP? Redovisning på www.naturbruk.se - Personal 

- Mf - Elevundersökningar. 

6. Fortbildning marknadsföring 18/9. Hur nå ungdomar? 45 deltagare från 31 skolor, LRF, 

SLA, SLU. Föreläsare Sociala medier: Ola Mattisson www.7billion.se  

-utbyte, ideer till nya www.naturbruk.se. 

7. Pilotprojekt: NB-monter på Gymnasiemässan Stockholm, samverkan sju medlemsskolor: 

gemensamt synliggöra NB, inriktningar, utgångar och framtidsmöjligheter. 

8. Två profilbilder kan nyttjas av skolorna: syfte väcka intresse för naturbruk (se höger). 

9. naturbruk.se uppdaterade adressetiketter + e-postlistor till olika personalkategorier. 

10. naturbruk.se samverkan: LRF Ungdomskommunikation, Föreningen Skogs- och 

lantbruksfilm (film), Naturbrukets Yrkesnämnd (elevstatistik, inrapportering lokala/ 

regionala yrkesråd), Bokförlaget Natur och Kultur (läromedel), KrePart (skolfoton till 

naturbruk.se), YN och SLU (yttranden), gronajobb.se, pluggagront.se. 
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