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Vilken period studerade du på SLU? 

2011-2014. 

Vilken kurs känner du att du haft mest användning för i ditt arbetsliv? 

Svårt att säga då kurserna på något sätt väver in i varandra. Direkt har jag haft hjälp av kursen 

i trädvård, då jag gjort trädinventeringar, men jag har också haft nytta av studierna i källkritik 

som den kursansvarige i trädvårdskursen var noggrann att undervisa i. 

Vilka fristående kurser valde du år tre? 

Växtteknik, Utformning av vattenmiljöer och Trädvård. 

Vad skrev du om i ditt examensarbete? 

Planering och projektering inför trädplantering i urbana miljöer. 

Vad anser du saknas under utbildningen? 

En annorlunda kurs i upphandling och entreprenadjuridik. Kände mig förberedd på ritande 

när jag började arbeta, men textdelen (Teknisk beskrivning/Rambeskrivning) har jag lärt mig 

mest om på mitt nuvarande jobb. Likaså kalkylering samt bättre ekonomikurs. 

Anser du att du var förberedd inför din arbetsroll efter din tid på SLU? 

Som nämnt tidigare hade jag gärna velat ha mer bakgrund i beskrivningar och upphandlingar. 

Har du något råd du hade gett till framtida landskapsingenjörsstudenter? 

Använd er av den lektionsledda tiden. Det är få förunnat att få så mycket lärarledd tid som vi 

får på SLU. Jag tror det har hjälpt väldigt många med allt stöd en fått av otroligt duktiga 

lärare på skolan. 

Hur har ditt arbetsliv sett ut från att du examinerades från SLU till nu? 

Arbetat på samma företag sedan jag slutade. Började med mycket lekplatsbesiktning och har 

sedan gått över till en mix av besiktning och projektering. 

Vilken titel har du idag? 

Landskapsingenjör. 



 

Anser du att det finns möjligheter att klättra inom yrket? 

Det finns alla sorters möjligheter i detta yrke, vilket gör det till en väldigt bred utbildning. Du 

kan gå ut och börja med skötselarbete och sedan bli befordrad allt eftersom med att ex. börja 

arbetsleda eller projektera. Du kan också få chefsroller med personalansvar och allt vad det 

innebär. Detta är bara några exempel. 

Hur kan en arbetsdag se ut för dig som landskapsingenjör? 

Jag börjar med att renskriva protokoll från besiktning jag varit ute på. Går sedan över till att 

färdigställa handlingar till ett projekt jag hållit på med under en längre tid, kompletterar 

ritningen, ser över textdelarna. På eftermiddagen går jag på möte med en arbetsgrupp i ett 

annat projekt, tar med mig anteckningar hem om vilka önskemål som finns, hur beställaren 

vill ha det, så att jag sedan ska kunna börja rita.  

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 

respektive inne i praktiken? 

Kanske 30% ute och 70% inne. Mest ute under vår, sommar och höst. 

Vad skiljer din tjänst från en landskapsarkitekt? 

Inte så mycket på just vårt företag då vi har i princip samma arbetsuppgifter när det gäller 

projekteringsbiten. Arkitekterna har dock större bakgrund i gestaltningsprocessen så där tar 

jag gärna hjälp av deras idéer. De har också en bakgrund i övergripande samhällsplanering 

som i ex. att ta fram detalj-/översiktsplaner som vi ingenjörer saknar. Vi kompletterar 

varandra. 

Hur många projekt jobbar du med samtidigt och hur lång tid kan ett projekt ta? 

Just nu har jag två projekt och hjälper till med ett tredje, men det beror helt på storleken på 

projektet hur mycket en kan jobba med samtidigt. Det beror också på om det är ex. en 

totalentreprenad eller en utförandeentreprenad där totalaren är mer översiktlig men utförande 

är mycket mer detaljerad och därmed kräver mer arbete. Tiden kan också skilja sig mycket. 

Vissa projekt kanske bara löper över 1-2 månader där beställaren vill ha snabba handlingar, 

medan andra större projekt kan löpa över flera år. 

Vad tycker du är det roligaste med ditt arbete? 

Variationen i arbetsuppgifterna, den blandade inne- och utevistelsen. Kollegorna och 

arbetsmiljön betyder också mycket för mig. 

  


