Jobb i

utemiljö
Upptäck en spännande bransch
som skriker efter folk!

Sara Agelsjö,
20 år

Varför utemiljö?

U

temiljön har stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Det har blivit särskilt uppenbart efter en
tid med covid-19 och allt som följer i dess spår vad
gäller sociala kontakter. Forskning visar att människor
som har tillgång till parker i tätortsmiljöer blir på
bättre humör och har lägre nivå av oro och stress. Människors
trädgårdsintresse ökar liksom efterfrågan på en ekologiskt och
socialt hållbar stadsmiljö.
En växande utemiljöbransch kan leverera de nyttigheter som behövs för människors välbefinnande och som uppmärksammas alltmer. Branschen levererar också funktioner som krävs för att möta
ökande effekter av klimatförändringar i stadsmiljön som till exempel dagvattenhantering, temperaturutjämning och rening av stadsluften. Funktionerna kallas ekosystemtjänster och kräver i sin tur
gröna miljöer.

miljöer växer och utemiljöbranschen skriker
efter yrkeskunniga medarbetare. Bland arbetsgivarna finns kyrkogårdsförvaltningar, fastighets- och bostadsbolag, kommuner, privata företag inom planering, anläggning och skötsel av utemiljöer, golfbanor och plantskolor. En spretig bransch kan tyckas men
också en bransch med stora möjligheter att få jobba utomhus med
varierade arbetsuppgifter och att utvecklas och utbilda sig vidare.
Stora pensionsavgångar under en längre tid ställer nu krav på
nyrekrytering. Ett dilemma är att antalet elever som väljer trädgård på naturbruksprogammet inte ökar i den takt som behövs för
att säkra branschens kompetensförsörjning framöver. Vi vet också
att många som söker sig till de gröna näringarna stannar kvar. De
trivs med att arbeta utomhus oavsett om de planerar, anlägger eller sköter utemiljöer.
Efterfrågan på personal med kunskap om murar och trappor, dränering, schakt samt maskin- och materialkunskap är stor.
Kunskap om ritningar och digitala kartor samt om arkitektur, design, kultur- och trädgårdshistoria och miljöfrågor krävs också vid
både planering och anläggning, liksom vid skötsel. Branschen bedömer att bristerna framför allt finns när det gäller anläggningar och
skötsel av parker, trädgårdar och bostadsområden, inte minst arbetsledare. Bristen på utbildad personal hos såväl stora som små aktöBEHOVET AV GRÖNA

rer i branschen märks bland annat på att våra utemiljöer anläggs och
sköts på fel sätt.
in i branschen kan vara ett naturbruksprogram
på gymnasiet, med inriktning trädgård. Många söker sig till utemiljöbranschen senare i livet, till exempel via en yrkeshögskoleutbildning (YH) där den praktiska delen, Lärande i arbete (LIA),
är en viktig del. Kommunal vuxenutbildning och yrkesvuxenutbildning är andra möjligheter, liksom folkhögskolor. Dessutom
erbjuder privata skolor och organisationer både grundutbildning
och specialisering via kurser och kortare utbildningar.
Vi organisationer som står bakom den här bilagan är samtliga
aktiva för att främja fler utbildningsmöjligheter och därmed nyrekryteringen till utemiljöbranschen. Men vi är samtidigt medvetna om att informationen och kunskapen om de enorma möjligheter till jobb som finns i branschen inte alltid har nått ut till vare
sig studie- och yrkesvägledare, övrig skolpersonal, eller till eleverna
själva och deras föräldrar.
Med den här bilagan vill vi visa på den mångfald av yrken, arbetsuppgifter och arbetsgivare som finns inom utemiljöbranschen.
Och att vägarna dit kan se väldigt olika ut.
EN NATURLIG VÄG

Vägar in i yrket

• Naturbruksprogrammet, inriktning Trädgård
• Vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning, yrkesvux   utbildningar
• YH-utbildning
• Universitet, SLU Alnarp och Ultuna
• Folkhögskola
• Enstaka gymnasiekurser och yrkesbeviskurser TCYK
  
Mer information om aktuella jobb och utbildningsmöjligheter
hittar du på www.gronajobb.se och www.pluggagront.se.

Broschyren är producerad av
Tidningen Utemiljö i samarbete
med Trädgårdsanläggarna, Gröna
arbetsgivare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation samt Naturbrukets
yrkesnämnd (NYN).
Utöver redaktionens egna bilder, tackar vi Svenska Kyrkan Västerås och de
intervjuade för tillhandahållna bilder.
Tryckt hos Exakta Print september
2020.

Jobb: Trädgårdsskötsel
på Trädgårdstjänst i
Örebro.
Utbildning:
Naturbruksprogrammet,
inriktning trädgård,
Himmelstalundsgymnasiet, Norrköping.

UTEMILJÖ
tidningen

branschens tidning sedan1967

Sara fick jobb
direkt efter studenten
20 år och jobbar med
trädgårdsskötsel på Trädgårdstjänst i Örebro AB. Det var på praktiken under sitt
andra år på naturbruksgymnasiet, inriktning trädgård, som hon första gången
kom i kontakt med sin nuvarande arbetsgivare. Strax före studenten på våren 2019,
såg hennes mamma att en ledig tjänst hos
Trädgårdstjänst låg ute. Sara ringde sin
chef från praktiken och blev direkt kallad på intervju.
– Jag var sugen på att flytta hem till
Örebro igen efter tre år på internat på
Himmelstalundsgymnasiet i Norrköping,
SARA AGELSJÖ ÄR

och hade turen att få jobbet på Trädgårdstjänst. Den 14 juni tog jag studenten och den 17:e började jag min anställning.
Glada och hjälpsamma kollegor och
möjligheten att jobba mycket utomhus är
två av de största fördelarna med jobbet.
– Vi har uppdrag för privata företag
och bostadsföretag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi jobbar alltid i team, två och två. Det är så tillfredsställande att se att det blir snyggt och en
så tydlig skillnad när man är klar med
sitt arbete, säger Sara.

Han är där han vill vara
som elektriker, framför allt inom hjälpmedelsbranschen, kände
Mattias Lindh att han ville byta bransch. Då snubblade han
över YH-utbildningen till kvalificerad trädgårdsanläggare vid
Akademi Båstad.
– Jag hade länge velat byta bransch och har alltid varit intresserad av trädgård och
att bygga saker. Jag har dessutom familj, därför passade den
här distansutbildningen väldigt
bra, säger han.
Han gick en förberedande
utbildning för att läsa in bland
annat biologi, därefter startade
utbildningen i januari 2019. I
mars 2020 var han klar och direkt fick han anställning hos
Timjan & Träd där han också
hade praktiserat.
– Jag hade till och med fler
EFTER MÅNGA ÅR

jobberbjudanden, det märks att
det är sug efter utbildad personal inom trädgård. Och jag har
märkt nu att det är precis det
här jag vill hålla på med.
Utbildningen innehöll en
hel del växtkunskap, något som
Mattias tycker är bra.
– I jobbet får vi göra det
mesta, alltifrån att projektera
till att färdigställa utemiljöer
och trädgårdar. Det är väldigt
omväxlande och vi får göra alla moment. Det är viktigt för
att inte tappa kunskaperna, säger Mattias.

Mattias Lindh,
43 år
Jobb: Trädgårdsanläggning och skötsel på Timjan & Träd AB, Hjärnarp.
Utbildning: Kvalificerad trädgårdsanläggning, distans, Akademi Båstad.

Och varför valde
du trädgård?
trött på mitt gamla jobb
som kommunikatör och ville vara
mer ute och få röra på mig. Jag valde att gå en tvåårig YH-utbildning
till trädgårdsmästare i Enköping.
Mitt mål är att driva egen firma.
– JAG VAR

Annika Eriksson, 49 år

Går ut trädgårdsmästarutbildningen på
yrkeshögskolan i Enköping i december 2020.

och kollade på lite olika skolor när jag skulle välja
till gymnasiet. Naturbruk trädgård
är en bred utbildning som kan leda
till lite av varje. Nu jobbar jag på
en handelsträdgård och har ett väldigt varierat jobb.
–JAG ÅKTE RUNT

Elina Ahlmén, 20 år

Har gått på Munkagårdsgymnasiet i Tvååker.
Jobbar på Åkrabergs handelsträdgård i
Väröbacka. Är i butik ibland, jobbar med skötsel och mindre entreprenadarbeten.

Vill du läsa mer om Annika och
Elina och andra i branschen?
Längre intervjuer finns på
www.tidningenutemiljo.se

Terese Lund, 21 år

Tobias
Karlsson,
24 år

Jobb: Arbetsledare kyrkogårdsförvaltningen, Karlskoga.
Utbildning: Naturbruksprogrammet,
inriktning trädgård/anläggning,
Himmelstalundsgymnasiet, Norrköping.

Jobb: Arbetsledare
park/skötsel, Peab,
Norrköping.
Utbildning: Naturbruksprogrammet, inriktning
trädgård, Himmelstalundsgymnasiet.

“En fantastisk miljö att jobba i”
jobb som känns mer som ett fritidsintresse – visst låter det toppen? Det
tycker i alla fall Terese Lund som jobbar på
kyrkogård i Karlskoga.
– Det är så roligt och svårt att förstå att
man kan få betalt för att jobba här! Det var
samma sak i skolan, en fantastisk utbildning!
Nio elever tog studenten på Tereses utbildning. En jobbar som anläggare, några
har blivit arborister.
– Det finns så många möjligheter efter att
ATT HA ETT

ha gått trädgårdsinriktningen på gymnasiet.
Efter studenten jobbade hon på parkavdelningen på kommunen, och provade också att jobba på olika anläggningsföretag.
– En dag skickade jag in mitt cv till kyrkogårdschefen här och jag fick jobb direkt.
Och det är det bästa jobb jag har haft.
Lugnt och fridfullt, gott om tid att göra det
vi ska och göra det bra.
Gravarna ska ha blommor, gruset ska vara
krattat och rensat, blommorna ska ha vatten.

Peter sköter
om golfbanan
planera och leda arbetet ute på
banan.
– Vi är en slimmad organisation och jag är mer operativ
EFTER SÄSONGSANSTÄLLNING
än många andra kollegor. Det
PÅ en golfklubb sökte Peter
innebär att jag är högst delaktig
Irebrink sig till en utbildning i i det praktiska arbetet.
golfbanedrift på SLU, Sveriges
Utbildningen gav en god
Lantbruksuniversitet.
grund att stå på när det gäller
– Den finns inte kvar men att fatta beslut om olika skötseldär fick man lära sig hur en insatser, men jobbet är ändå en
golfbana fungerar, alltifrån ständig utmaning.
mark- och näringslära till eko– Vi har en tydlig plan för
nomi och sättande av en sköt- året och hur arbetet ska läggas
selplan, säger Peter som idag upp men vi ställs nästan dagliär banchef på Mjölby golf- gen inför saker som inte går att
klubb.
planera för. Utbildning och
Peter har ansvar för att ut- erfarenhet är en bra kombinaefter den skötselplan som sätts, tion i det här yrket och man
lär sig något nytt
Peter Irebrink, 39 år
nästan varje dag.
Jobb: Banchef på Mjölby golfklubb.
Utbildning: Golfbanedrift, en utbildning som
tidigare fanns på SLU i Alnarp.

Och ibland får hon hjälpa till att gräva gravar.
Som arbetsledare har hon ansvar för planeringen av nästa års rabatter med sommarblommor och lökar. Ingenting på jobbet är
tråkigt men allra bäst trivs hon när hon sitter och påtar i rabatterna.
– Jag gillar finliret, att göra snyggt på kyrkogården. Det är en fantastisk miljö, mycket lokalhistoria, och trevligt med alla människor
vi möter. Det enda som är lite synd är att inte
fler hittar till den här branschen.

Stor efterfrågan på arbetsledare
sökte sig till distansutbildningen Arbetsledare – Hållbar grönyteförvaltning, på Yrkesakademin, var det inte bara det gröna som lockade.
– Jag hade jobbat med juridik tidigare och utbildningen innehöll
både juridik, förvaltning, drift och underhåll. Arbetsledning lockade
också, att få utveckla och leda andra människor, säger Tanja.
Utbildningen startade 2016 och löpte över tre terminer, med tre
olika praktikperioder. Redan under utbildningen fick hon jobberbjudande av sin praktikplats på Botkyrka kommun. Efter utbildningen jobbade hon som projektledare och senare arbetsledare på
tekniska förvaltningen. Sedan januari 2020 är hon anställd som
teknisk driftchef på Nykvarnsbostäder i Nykvarn.
– Här är ganska litet och det är mycket som har hamnat under mitt ansvar – driften av all infrastruktur, till exempel skötsel
och drift av gatu- och parkmark, samt skogsmark, vinterväghållning med mera. Det är utmanande men jag trivs bra, berättar hon.
En bra dag har hon löst ett antal problem. Hon gillar utmaningen och att se till att alla har det bra, är motiverade och gör det de ska.
– Jag har inga planer på att
byta jobb!
NÄR TANJA FORSSTRÖM

Tanja Forsström,
45 år

Jobb: Teknisk chef på  
Nykvarnsbostäder i Nykvarn.
Utbildning: Juridisk utbildning,
YH-utbildning, distans Arbetsledare
– Hållbar grönyteförvaltning,
Yrkesakademin, 1,5 år.

“Här finns alltid jobb”
24 år och jobbar
som arbetsledare inom park/skötsel på
Peab i Norrköping. Han gick naturbruksprogrammet med inriktning trädgård på gymnasiet och var precis som
så många andra ganska ovetande om
vad en sådan utbildning kan leda till.
– Efter gymnasiet fick jag jobb direkt
inom skötsel hos ett trädgårdsföretag.
Efter två år sökte jag och fick jobb som
arbetsledare på Peab, berättar Tobias.
Han blev övertalad av sin pappa att
söka sig till trädgårdsbranschen.
– Jag förstod redan då att det är lätt
att få jobb. Jag var ganska skoltrött
också och det passade mig bra att gå
en utbildning med så mycket praktik.
Jag fick precis de kunskaper jag behövde för att komma ut och jobba direkt.
I jobbet som arbetsledare ansvarar han
för att det dagliga arbetet i de kundavtal
som företaget har löper på som det ska.
– Jag planerar och styr arbetet för
TOBIAS KARLSSON ÄR

medarbetarna ute på fältet. Jag ansvarar
också för att det finns material framme så att de kan jobba på utan avbrott.
Det är en kontorstjänst men jag är också ute i stort sett varje dag.
Att vara arbetsledare är roligt och
han har god kontakt med sina medarbetare. Men det kan också vara ganska hög press ibland, eftersom det är ett
stort ansvar att se till att medarbetarna
har något att jobba med.
– Det är ansvarsfullt men jättekul
att se när det flyter på, då vet jag att jag
har gjort ett bra jobb.
Han tror att många ungdomar och
deras föräldrar är lite rädda för att söka
sig till naturbruksgymnasiet och trädgård.
– Många vet inte hur bred den här
branschen är. Utemiljön är så stor att
det går att jobba med det mesta: anläggning, maskiner, planering, odling.
Och här finns alltid jobb att söka!

Från journalist
till miljövärd
Farshid Faryabi och
hans kollegor ansvar för utemiljön i ett av
Bostadsbolagets bostadsområden. Det ska vara
rent, snyggt och fint runt husen.
– Det är ett fritt arbete. Vi jobbar med lekplatser, trappor, gångar och alla grönytor. Dessutom har vi ansvar för områdets avfallssorteringsstation, säger Farshid, som i många år jobbade som journalist.
Hans utbildning innehöll växtkunskap, odling,
skötsel, maskiner, trädgårdsanläggning med mera.
– En del arbetsuppgifter är säsongsbetonade.
Det blir mycket gräsklippning på sommaren och
plantering på våren. I våras planterade vi 7 000 perenner och buskar i ett nytt område. De ska vattnas och skötas under flera
år. Det är så kul att se när
plantorna växer och trivs.
Ungdomar som Bostadsbolaget tar in under
sommaren frågar ofta om
jobbet och hur man utbildar sig inom trädgård.
– Det här är en bransch
med variation. Vi har till
exempel biodlingar som vi
hjälper till att sköta, och
kontakter med hyresgäster.
Vi planerar själva hur vi vill
lägga upp arbetet och får
mycket positivt tillbaka när
man ser hur fint det blir.
S O M M I L J Ö VÄ R D H A R

Farshid Faryabi, 49 år
Jobb: Miljövärd, Bostadsbolaget, Göteborg.
Utbildning: Ettårig vuxenutbildning Trädgård och utemiljö,
Folkuniversitetet (Gunnebo slott).

Alva gillar att vara på plantskola
alltid hållit på med växter och det var ingen tvekan om att hon skulle utbilda sig inom trädgård. Efter naturbruksprogrammet på Stiernhööksgymnasiet
i Rättvik gjorde hon annat men kom snabbt
på att det var trädgård som gällde.
– Jag har bland annat jobbat hos en trädgårdsarkitekt i Stockholm med planering,
plantering och skötsel av framför allt privatträdgårdar, och på Plantagen. Sedan bestämde jag mig för att utbilda mig till trädgårdsingenjör på SLU, berättar Alva.
Hon gillar att branschen är så bred och
att det hela tiden händer nya saker. Det
stämmer bra in på hennes jobb som säljassistent på plantskolan Splendor Plant.
ALVA HÄLLBERG HAR

– Jag skriver offerter och lägger ordrar.
Hela arbetsplatsen arbetar med att få rätt växt
till rätt plats i rätt tid. Det är en ständig dialog mellan sälj, inköp, logistik och odling.
Det var precis ett sådant här jobb hon ville ha efter utbildningen. Att få vara med i
leverantörsledet i processen och ha kundkontakt.
– Ibland finns precis det kunden vill ha,
men ibland måste man tänka om och hitta
bra ersättande växter. Det är utmanande och
utvecklande, nya frågeställningar dyker ständigt upp. Just nu har jag fullt upp med att lära mig systemet och suger åt mig all kunskap
jag kan. Som tur är har jag väldigt hjälpsamma kollegor.

Alva Hällberg, 28 år
Jobb: Säljassistent Splendor Plant AB i Jonstorp.
Utbildning: Naturbruksgymnasium trädgård Stiernhööksgymnasiet, trädgårdsingenjör inriktning odling, SLU, Alnarp.

Elin gillar att ta i
en tjej som gillar att
ta i och slita hårt. Och hon visste från
början att hon ville ha ett jobb som
innehöll mycket fysisk aktivitet.
– Att röra på mig får mig att må bra.
Därför valde jag att läsa till arborist.
Utbildningen är bred och ger en bra
grund för jobbet som arborist, även om
det också krävs praktisk erfarenhet.
– Vi fick lära oss om skador på
träd, att hantera motorsåg och beskära och förstås klättringsmoment. Jag
började jobba redan sista terminen av
utbildningen och studerade på kvällar och helger. När jag gick ut våren
ELIN LISSVALL ÄR

2020 hade jag redan heltidsjobb här
på Helgessons Trädtjänst.
En arbetsdag kan till exempel bestå
av att hon och hennes kollegor gör trädsäkringar längs vägar och gångstråk.
– Vi inventerar och tar bort farliga
träd eller gör åtgärder för att säkra trädet så att det kan leva vidare utan fara.
Under hösten planterar de träd.
– Vi har många olika moment i det
här yrket, det är varierat och utmanande. Det är förvånande hur mycket man klarar av samtidigt som det är
så kul! Jag är verkligen nöjd med mitt
yrkesval.

Gröna fingrar på Gotland
N Ä R E M I L A N D E R S S O N hade
jobbat på sjön som matros i tio
år, ville han söka sig ett annat
jobb, på land.
– Jag har alltid haft gröna
fingrar och velat jobba inom
trädgård. När jag hittade yrkesvuxenutbildningen på Lövsta
var det ingen tvekan, säger han.
Emil var klar med sin utbildning i februari 2020. Direkt efter skickade han in en
ansökan om jobb hos Region

Gotland, där han hade praktiserat under utbildningen.
– Jag fick ett säsongsjobb
på sex månader och har jobbat
mest på östra delen av Gotland.
Jag klipper gräs och häckar, beskär träd ibland och ansvarar
för allmän renhållning. Vi jobbar med frihet under ansvar
– området ska se bra ut. Det är
också ett stort plus att få vara
utomhus hela dagarna.
Efter säsongen vet han inte

Jobb: Arborist på Helgessons Trädtjänst i Kvidinge.
Utbildning: Ettårig yrkesvux Bred Lantbruk, Svalöfs gymnasium. Tvåårig YH-utbildning Arborist,
Hvilan utbildning, Åkarp.

anställningar. Och säsongen är ganska kort.
– Vi försöker förlänga säsongen med extra projekt och utbildningsmöjligheter för
att kunna behålla folk längre fram på hösten. Satsar man på säsongare så kommer de
tillbaka.
Många av de som har fasta jobb inom
kyrkan är kvar väldigt länge. Malin kan inte tänka sig en finare arbetsplats.
– När städerna växer och många grönytor
försvinner, blir värdet av välskötta kyrkogårdar så mycket större.
Personalen får löpande utbildning i lite
av varje.

– Backen har till exempel en del naturvårdsprojekt igång där man lär sig nytt varje dag.
Vi har mycket maskiner av olika slag, men
behöver till exempel också kun na möta
människor i sorg. Och vi jobbar i alla väder!

Malin Eriksson, 44 år
Jobb: Arbetsledande trädgårdsmästare
Backens kyrkogård, Umeå.
Utbildning: YH-utbildning
Trädgårdsmästare, Forslundagymnasiet,
Umeå.

Jobb: Säsongsarbete park Region
Gotland.
Utbildning: Trädgårdsutbildning yrkesvux Gotland Grönt Centrum, Lövsta.

trädgårdsutbildning på gymnasiet och ville
plugga vidare men hade inte riktigt
koll på vad som fanns. Efter några
års högskoleutbildning och annat
jobb, började hon en YH-utbildning
till trädgårdsmästare 2017.
– Jag hade nytta av gymnasieutbildningen, kunskaperna satt någonstans i bakhuvudet, berättar Elin.
En bra sak med YH-utbildning
är att det dels är mycket praktik,
dels att studenterna kommer från
andra yrken och branscher.
– Det blir många bra diskussioner om olika utemiljöers funktioner.
Nu jobbar Elin heltid på Siljans
Träd, Gräs och Stenar i Leksand
med skötsel och anläggning, mot
ELIN RINDESTEDT GICK

“Det kan inte bli bättre”
skola om sig efter
många år i resebranschen. Och hon tänkte
på hälsan och att hon skulle kunna hålla ett
helt arbetsliv. Ett grönt yrke där man kunde vara ute i naturen och bland växter verkade vara ett bra val. Några sommarkurser senare, för att få behörighet, började hon på
Forslundagymnasiets utbildning till arbetsledande trädgårdsmästare.
– Jag skulle göra praktik på en kyrkogård
och tänkte väl att man bara klipper gräs.
Men så var det inte alls. Det var många möten med människor, och jag som inte var så
kunnig på maskiner, motorer, elverktyg med
mera, fick lära mig en hel del. En kyrkogård
är också en historisk plats som är bestående.
Hon är uppvuxen i närheten av kyrkogården och fick som barn ibland hjälpa till
med olika sysslor tillsammans med sin kompis, kyrkoherdens dotter.
– Jag sökte mig hit direkt efter utbildningen och fick jobb direkt. Det är drygt fyra år sedan nu.
Malin Eriksson har en fast anställning
och trivs väldigt bra. Jobbet är både spännande och utmanande.
– Från första dagen jobbade jag som lagbas. Jag planerar det dagliga arbetet, instruerar och vägleder de som jobbar här. Eftersom
min chef slutade i mars är jag tillförordnad
kyrkogårdsföreståndare för tre olika kyrkogårdar för tillfället, berättar Malin.
Ett problem i branschen är alla säsongs-

Emil Andersson,
31 år

Trädgårdsmästare i Leksand

Elin Lissvall, 29 år

M ALI N E R I KSSO N V I LLE

vad han ska göra men målet är
att hitta något liknande jobb.
– Det finns ju flera stora bostadsbolag på Gotland till exempel. Det ska bli spännande
att se vad det blir.

Elin Rindestedt, 34 år
Jobb: Trädgårdsmästare och arbetsledare Siljans Träd, Gräs och
Stenar i Leksand.
Utbildning: Trädgård på Säbyholms naturbruksgymnasium i
Upplandsbro. YH-utbildning Trädgårdsmästare inom utemiljöer, Dingle.

både privatkunder och stora företag.
Under vinterhalvåret är de två personer, på sommaren upp till fem.
– Den arbetsledande funktionen
försvinner på vintern. I gengäld håller vi utbildningar och gör besiktningar av utemiljöer och lekplatser. Vi är
ett litet företag, det ger möjlighet att
mogna in i rollen. Kanske att jag till
och med utbildar mig till besiktningsman för utemiljöer i framtiden.
Ibland när vädret är dåligt kan hon
längta in till kontoret. Men väl där
kommer hon på att hon längtar ut.
– Det finns så mycket utrymme
att utvecklas i det här jobbet, det är
så brett. Att jobba med lite olika saker kan också göra att kroppen håller bättre och längre.

“Det är lustfyllt med trädgård”
brokig yrkesbana, Malin
Persson. Och hon drabbades också av en stor
sorg för fyra år sedan som gjorde att hon omvärderade sitt liv och vart hon var på väg.
– Jag har en universitetsutbildning inom konst och design men har alltid varit intresserad av trädgård och natur. Efter arbetsträning hos Trappa Trädgårdsform kände
jag att det var lustfyllt med trädgård och att
det var där jag ville vara, berättar Malin.
Hon valde att gå en ettårig komprimerad gymnasieutbildning inom trädgård på
vuxenutbildningen i Uppsala. Direkt efter fick hon anställning hos ett trädgårdsföretag och jobbade med renodlad skötsel under en säsong. Efter en tid blev hon
erbjuden en fast anställning på Trappa
Trädgårdsform där hon hade arbetstränat.
HON HAR EN

– Vi ritar, anlägger och sköter utemiljöer för privatpersoner, bostadsrätts- och hyresgästföreningar. Jag har varit där ett år nu
och jobbar som arbetsledande trädgårdsmästare. Just nu lär jag mig mer om att rita
och planera utemiljöer.
Det roligaste med jobbet är att först få
möta kunderna och lyssna in deras behov
och önskemål, för att sedan hitta rätt lösning specifikt för den enskilda kunden.
– Växtkomposition är också roligt liksom att jobba med hållbarhetsaspekten.
Den måste in i alla led så att vi inte skapar
något som inte är rätt för platsen eller för
de människor som ska nyttja den.
Bredden i jobbet är en stark faktor för
att söka sig till trädgårdsbranschen.
– Man kan jobba med allt – från att va-

Malin Persson, 41 år
Jobb: Arbetsledande trädgårdsmästare Trappa Trädgårdsform,
Stockholm.
Utbildning: Ettårig trädgårdsutbildning på vuxengymnasium i
Uppsala. Arbetsledarutbildning trädgård på Akademi Båstad.

ra den kreativa personen bakom det man
ser, till att rent praktiskt anlägga och sköta utemiljöer. Det känns bra att få sköta levande organismer och se att det man gör
har positiv effekt för människors hälsa.

Massor av yrken
– och vägar att nå dem

GRÖNA
JOBB

Arborist
YH-utbildning

Arbetsledare
trädgård

Besiktningsman
Entreprenör

YH-utbildning

Banskötare (golf)
Fastighetsskötare

Kvalificerad
trädgårdsanläggare
YH-utbildning

Grönyteförvaltare

Hortonom
högskoleutbildning

Kyrkogårdsarbetare
t ex gymnasieutbildning

Landskapsarkitekt

Landskapsingenjör
högskoleutbildning

högskoleutbildning

Parkarbetare
Trädgårdsdesigner
Trädgårdsanläggare
t ex gymnasieutbildning

Trädgårdsingenjör design
högskoleutbildning

Trädgårdsmästare
YH-utbildning

Här visas ett axplock av yrken
och utbildningsvägar inom den
gröna sektorn – det finns många
fler möjligheter.

Läs mer om gröna jobb och utbildningsmöjligheter!

www.gronajobb.se

www.pluggagront.se

