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Obser ver et minimum

Obser ver et maksimum

Gennemsnit

1 2 ,0 0 år

4 1 ,0 0 år

1 8 ,3 6 år
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Hvor dan meget kender du til den
danske Vandsektor ?

• Gener elt er kendskabet til vandbr anchen lidt bedr e blandt
kvinder ne
• Ganske for venteligt stiger kendskabet også til br anchen i takt
med, at r espondenter ne bliver ældr e
• Hele 8 2 % af r espondenter ne svar er, at de aldr ig har hør t om
br anchen eller har meget lidt kendskab til den.
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Hvilke jobs kunne du for estille dig lå
indenfor den danske vandsektor ?
•

Det ved jeg ikke noget om, har aldr ig hør t udtr ykket før

•

Feks. kystvagt eller er hver vsdykker

•

Noget med at grave rør, rense spildevandet, men også mere højtuddannede jobs, i
laboratorier hvor vandet skal undersøges for skadelige stoffer osv.

•

Arbejde på vandværk, vvs´er eller rensning af spildevand?
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Hvilket indtryk har du af den danske
vandsektor?

• Det lave kendskab til br anchen giver helt natur ligt mange
besvar elser til ”ved ikke” samt ” til neutr alt indtr yk af br anchen.
• Ingen r espondenter har et negativt indtr yk af br anchen
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Kunne du selv finde på at gøre karriere hos en
virksomheder, der arbejder med bæredygtig
anvendelse af vand?

• Hele 4 5 % kunne finde på at ar bejde indenfor br anchen, mens
blot 2 8 % er afvisende.
• Stør r e inter esse for br anchen i takt med at r espondenter ne
bliver ældr e.
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Hvad er dit umiddelbar e indtr yk af
vandsektor en på følgende omr åder ?

•
•

Gr undet lavt kendskab til br anchen er der kommet mange ”ved ikke”
besvar elser.
De unge har specielt et positivt syn på br anchens image, mens
br anchens mar kedsfør ing får negativ feedback fr a de unge
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