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Fotarbete av 
ambassadörer

Sociala media

Satsning mot 
SYV



Samverkan naturbruksskolorna och Jobba 
Grönt

• Ambassadörer
– nytt grepp med elever som går 3:e året på era 
utbildningar. 
Jobba grönt erbjuder utbildning (film med tips och 
riktlinjer), t-shirt med Jobba grönts-logga och diplom –
ni marknadsför samtidigt er skola!

• Framtidståget
Jobba grönt tar kostnad  och har färdigt koncept för 
arenan – och ni bemannar med ambassadörer/elever,
20-25 orter i höst – Rullar!?

• Green Challenge 2019
Naturbruksskolorna har bidragit med inspelningsmiljöer 
(Ökna 2018 och Stiernhööksgymnasiet 2019)



SYV – en 
nyckelmålgrupp

• SYV – drygt 3 000 i hela 
landet

• April 2018 enkät
(hög svarsfrekvens – alltså ger 
svaren tyngd och bra 
vägledning)

• Vi har fått in mängder med 
värdefulla kommentarer 

• Hög nöjdhet vad gäller det 
material som Jobba Grönt 
erbjuder



Hur väl känner du till satsningen Jobba grönt?

• Känner inte till alls 21,61%

• Känner till 67,04%

• Känner väl till 11,36%

• Nästan 8 av 10 SYV-are känner till Jobba grönt!

• Yrkesfilmerna och Jobbguiden –
är de verktyg som är mest kända och får bäst omdöme



Jobba grönt och 
landets SYV-are 

• I stort sett alla SYV-are är nu 
kontaktade.

• Fler än hälften av alla 
SYV-are i målgruppen har 
aktivt beställt material 
(Jobbkartan)



The Green Challenge 2018

• 1,2 miljoner ungdomar i åldern 13-25 år nåddes av kampanjen (+ 63 %)

• 9 477 418 ggr exponerades Jobba grönts budskap (+ 72%)

• Hög engagemangsgrad

• Snapchat och Instagram stod för flest exponeringar hos målgruppen

• 70 514 länkklick/swipe-ups under kampanjen (+ 702%) 

• Jämställd räckvidd, 50 % killar och 50 % tjejjer, men killar dominerar klicken



The Green Challenge 2019

• Stiernhööksgymnasiet, Rättvik

• Splay – nya samarbetspartners

• Använder deras YouTube-kanal för optimal räckvidd

• Inspelning av utmaningar sker under största möjliga uppsikt och 
säkerhetsnivå

• Sex stycken av Sveriges hetaste Youtubers medverkar

• Finslipning från förra årets upplägg



Sociala media-satsningen
• Ny kampanj varje kvartal

Q1: Gymnasievalet
Q2: Klimathjälte
Q3: Gamers och entreprenörsskap
Q4: ?

Kanaler

• Instagram

• Snapchat

• You Tube

• (Facebook)

• Högt engagemang

• Jämställd räckvidd, 50 % killar och 50 % tjejer, men killar dominerar
klicken

• 1,7 miljoner visningar på två veckor



Sociala media-
satsningen
• Mest visade filmen (på Youtube)  – Piparns Lantbruk

om Malin som går på Stjernhööksgymnasiet i 
Rättvik

• Populäraste sidan: Djuryrken



Fotoutmaning 
på Instagram

• Maj månad

• Otroligt bra genomslag! 

• Flera naturbruksskolor
medverkande på ett positivt
sätt

• Engagerade många!

Över 75 000 gilla och visningar!



Jobba Grönt på Instagram

• Succé på Insta stories



Nya filmer…

• Optimerar just nu vår Youtube-kanal med sökord

• Ny, pigg samarbetspartner för digital kommunikation

• Yrkesbytare och ostens väg, nyare lanseringar

Filmer – snart redo för lansering

• Entreprenör, älgpark

• Bo i stan och jobba på landsbygden (trädgård)

Senare under hösten

• ”Från träd till färdiga produkter”

Filmen ”Ko till ost”

• https://www.youtube.com/watch?v=ooQ8DeXhHVU

https://www.youtube.com/channel/UCzbuwJ6N2aJPRgOHJKwKXzw
https://www.youtube.com/watch?v=ooQ8DeXhHVU


Jobba Grönt 
på webben

• Uppdaterat vår prisade sajt

• Modern teknisk plattform

• Uppdaterat innehåll

• Sluss vidare

• 3000 - 5000 unika besök i 
månaden






