
 

Mia Zakrisson, trädgårdsmästare på Rönngren mark och trädgård i 

Forsbacka 

 

Under vilken period studerade du på SLU? 

Jag började 2011 och tog examen 2014. Därefter läste jag 2 extrakurser och lämnade Alnarp 

januari 2015. 

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

projekteringskursen, nämn gärna någon annan kurs också)? 

Trädvårdskursen, utan tvekan. Även projektering/markplanering, markbyggnads- och 

skötselekonomi, växt och markfysik och såklart växtkännedom!  

Vilka fristående kurser valde du år tre? 

Jag valde växtteknik, utformning av vattenmiljöer och kyrkogårdsförvaltning (en av de bästa 

kurser jag läst). Sedan läste jag även trädvård och utökad växtkännedom efter examen 

eftersom jag gärna ville ha med dessa kurser också. 

Vad skrev du om i ditt examensarbete? 

Jag skrev om hur man behandlar trä på olika vis för att få det mer beständigt mot röta så att 

det kan användas i utemiljö.  

Vad anser du saknas under utbildningen? 

Ekonomi behövs det mycket mer av tycker jag. Många landskapsingenjörer hamnar i 

positioner där de blir ansvariga för ekonomisk planering och jag anser att de kurser vi fick 

läsa var bristfälliga. 

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

Ja det tycker jag, dock så har jag ett jobb som inte innefattar alla delar av utbildningen.  

Har du något råd du hade gett till framtida landskapsingenjörsstudenter? 

Gör listor med växter du lär dig på växtkännedomen. Typ "växter för skugga", "små träd för 

stadsmiljö" osv. Är ovärderligt att ha i arbetslivet om du jobbar med utemiljö. Och lägg alla 

namn på minnet, branschen är liten och du kommer behöva alla kontakter du stöter på. 



 

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

Jag började jobba på ett litet privat trädgårdsföretag som säsongsanställd trädgårdsmästare. 

Och där är jag kvar. Jag är ansvarig för trädgårdsavdelningen på firman (finns även en 

anläggningsdel) vilket innebär att jag kontaktar och bokar in kunder, beställer växter och 

planerar tid för övriga på trädgårdar m.m. 

Vilken titel har du idag? 

Trädgårdsmästare. 

Anser du att det finns möjligheter att klättra inom yrket? 

Det finns det absolut. Jag tycker att kompetensen jag har är otroligt bred och bra och ger 

förutsättning för alla möjliga typer av jobb.  

Hur kan en arbetsdag se ut för dig som trädgårdsmästare? 

Först har jag ett morgonmöte och skickar ut personalen på inplanerade jobb. Sedan går jag 

och läser min mail innan jag också sticker ut på jobb eller träffar kunder som vill ha offert på 

jobb. Sista timmen av arbetsdagen brukar jag lägga på att ringa och maila kunder och boka in 

när vi ska komma dit. Ibland räknar jag på offerter eller beställer växter osv. Men oftast är jag 

ute och jobbar praktiskt med skötsel. 

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 väldigt ofta eftersom jag jobbar på en privat liten firma. Jag skulle säga att ca 70% 

av mitt arbete är ute och resten är kontorstid.  

Vad tycker du är det roligaste med ditt arbete? 

Att jag aldrig vet vilken kund som kommer härnäst. Vi jobbar med allt från att beskära 

äppelträd i privata trädgårdar och sköta utemiljön på bostadsrättsföreningar till att skapa 

trädvårdsplaner. Ett spännande projekt som jag varit med på var en trädinventering i ett 

kulturreservat där vi hade många möten med länsstyrelsen om de åtgärdsförslag som jag hade 

angivit. Det slutade med att vi fick jobbet att byta ut en gammal allé. Det var verkligen 

jätteroligt att få vara "expert" och att de lyssnade på mig. Tyckte även att jag hade bra insikt i 

ämnet utifrån min utbildning.  

 


