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Vilken kurs känner du att du haft mest användning för i ditt arbetsliv?  
Nu projekterar jag ganska mycket vilket innebär att projekteringskurserna har varit 
ovärderliga för mig. Det som lärs ut i de olika kurserna går så klart att implementera i mitt 
arbete, detta gör att kurser som "Marklära och markbyggnad", "Skötsel av grönytor och 
naturmarker", "Trädvård" m.fl. är viktiga, men det är svårt att peka på specifika kurser som 
jag har mer användning av. Dessutom är det olika från projekt till projekt. 

Vilka fristående kurser valde du år tre? 
Utökad växt- och ståndortskunskap, Trädvård och Praktikkurs.  

Vad skrev du om i ditt examensarbete?  
”Permeabla ytor och dess tillämpning i kombination med växtbäddar” där jag undersöker hur 
det går att göra dagvatten/regnvatten till en resurs för gatuträd samtidigt som trycket på VA-
nätet minskas genom att flödestoppar/volym utjämnas.  

Vad anser du saknas under utbildningen?  
Fler kurser där samarbete med andra program genomförs, vilket mer liknar det riktiga 
arbetslivet.  

Anser du att du var förberedd inför din arbetsroll efter din tid på SLU?  
Ja och nej, vissa moment är helt nya medan andra känns igen från utbildningen.  

Har du något råd du hade gett till framtida landskapsingenjörsstudenter?  
Njut av studietiden, det är otroligt vackra miljöer ni får möjlighet att uppleva. Skapa 
kontaktnät bland studenter och lärare. Samla på er kunskap, även från de kurser ni kanske 
inte tycker är så roliga.  

   



Hur har ditt arbetsliv sett ut från att du examinerades från SLU till nu?  
Jag gick från praktik till vikariat och vidare till fast anställning hos samma arbetsgivare som 
jag fortfarande arbetar hos.  

Vilken titel har du idag?  
Markingenjör  

Anser du att det finns möjligheter att klättra inom yrket?  
Ja absolut, att gå interna men även externa kompetenshöjande kurser och utbildningar 
uppmuntras.   

Hur kan en arbetsdag se ut för dig som markingenjör?  
Dagarna kan se väldigt olika ut men börjar oftast med att jag läser och besvarar mail som 
inkommit. Sedan gör jag oftast en prioritetslista över arbetsuppgifter jag borde fullfölja under 
dagen. Grovt kan mina arbetsuppgifter delas in i fyra kategorier. Projektledning, projektering, 
byggledning och utredningsarbete. En perfekt dag kan jag planera men ibland händer det 
något mer akut som gör att man måste släppa allt. Om jag har möjlighet så sitter jag mest och 
projekterar då uppdragen ofta är intressanta och utmanande.  

Med vilka avdelningar samarbetar du?  
Då mina arbeten utförs oftast på antingen park- eller naturmark så är det ofta nära samarbete 
med antingen park eller naturförvaltare, vi tillhör samma verksamhetsområde - Förvaltning 
och planering men är olika enheter. Annars kan det bl.a. vara Trafikkontoret - belysning, 
Kretslopp och vatten - VA, Miljökontoret, Kulturförvaltning och ibland Länsstyrelsen.        

Många studenter väljer landskapsingenjörsprogrammet eftersom att de vill ha en 
kombination av att vara ute och inne i sitt framtida arbetsliv, hur ofta är du ute i 
praktiken?  
Jag är ute minst ett par timmar i veckan, det kan vara allt från inventering, till byggmöten 
eller olika utredningsarbeten som sker ute på plats. 

Vad skiljer din tjänst från en landskapsarkitekt?  
Här är det mycket liknande arbetsuppgifter med exempelvis projektledning och 
utredningsarbeten. Den stora skillnaden är nog att arkitekten gestaltar och 
landskapsingenjören projekterar. Även om det förekommer att ingenjören gestaltar och 
arkitekten projekterar men det är ganska ovanligt.    

Hur många projekt jobbar du med samtidigt och hur lång tid kan ett projekt ta?  
Just nu 13 stycken. Projektledning 2, projektering 2, byggledning 2 och utredningsarbete 7. 
Här är det väldigt olika tidsmässigt, vid projektledning är man med från början till 
slut/överlämnande, tidsmässigt beror det på hur stort projektet är. Det ena av mina projekt, en 
historisk trappa som ska renoveras, kommer förhoppningsvis att avslutas i augusti-september. 
Där påbörjades arbetet i februari. Det andra projektet har nog inget riktigt slut utan är ett 
pågående tillgänglighetsprojekt, med inventering och åtgärder. Vid projektering kan det 
handla om 2 dagar upp till 5 månader beroende på storlek av projektet och ändringar och 
revideringar. Likaså är det med byggledning men vanligast är ett par månader. 



Utredningsarbeten varierar väldigt mycket tidsmässigt, men där handlar det oftast om mindre 
saker som man jobbar med intensivt under kortare perioder.  

Vad tycker du är det roligaste med ditt arbete?  
Möjligheten till att styra sitt arbete, där man kan önska specifika arbetsuppgifter. Sedan ett 
lite tråkigt svar men kollegorna gör arbetet otroligt roligt!  


