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Under vilken period studerade du på SLU? 

2009-2012. 

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

projekteringskursen, nämn gärna någon annan kurs också)? 

Jag känner egentligen att jag haft användning för helheten, men framförallt markbiten, där vi 

fick lära oss om olika material och jordförhållanden. 

Vilka fristående kurser valde du år tre? 

Jag läste kyrkogårdskursen, praktikkursen och växtteknik. Jag är väldigt nöjd med mina val 

eftersom att jag la upp mitt sista år så att jag kunde examineras tidigare, redan i april. Jag 

gjorde min praktik redan sommaren 2011, och fick därefter jobb på min praktikplats. Genom 

att läsa kyrkogårdskursen som man kan läsas parallellt med andra kurser, kunde jag arbeta på 

park- och naturförvaltningen 50%. Jag valde att skriva på dubbla tiden så att jag kunde skriva 

även det parallellt med jobbet. Det är flexibiliteten på landskapsingenjörsprogrammet som 

gjorde detta möjligt. 

Vad skrev du om i ditt examensarbete? 

Jag gjorde mitt examensarbete i ett samarbete med parkförvaltningen, Göteborgs stad.  

Där jag skrev om trygghet, skötsel och tillgänglighet för Seminareparken, där stort fokus låg 

på vikten av grönytor i staden. 

Vad anser du saknas under utbildningen? 

Jag anser egentligen inte att något saknades, men det kan också bero på att jag gått ett 

trädgårdsgymnasium innan jag sökte mig till SLU. Däremot skulle mer praktik kunna vara 

nyttigt, så att man får en större förståelse av vad man kan tänkas jobba med efter 

examination. Landskapsingenjör-yrket är väldigt brett och arbetsmarknaden är tacksam. 



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

Ja, det tycker jag. Det kan till viss del bero på att jag jobbade på halvtid parallellt med 

studierna. Samtliga jobb jag haft har haft fokus på i princip allt som lästs. Till exempel 

markförhållanden, växter och säkerhet för lekplatser. Eftersom att det är få som studerar till 

landskapsingenjör kommer man ut i arbetslivet med en god teoretisk grund, och har därmed 

inte många konkurrenter. 

Har du något råd du hade gett till framtida landskapsingenjörsstudenter? 

Det var tyvärr många som hoppade av men försök att se ljuset i tunneln, och att ta dig igenom 

utbildningen, det är det värt! 

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

Jag började min karriär parallellt det tredje året på park- och naturförvaltningen, som 

parkförvaltare (2011). 2015 gick jag ett utbildningspaket inom kommunen som heter 

morgondagens chefer. Denna låg till grund för min anställning som enhetschef på 

lokalförvaltningen, Göteborgs stad (2016). 

Vilken titel har du idag? 

Enhetschef 

Anser du att det finns möjligheter att klättra inom yrket? 

Ja, absolut. Internutbildningar såsom “morgondagens chef” gör det möjligt att klättra inom 

yrket. Programmet fungerar ungefär som ett traineeprogram och jag fick bland annat skugga 

andra chefer. Den här utbildningen gjorde jag under tiden jag jobbade på park- och 

naturförvaltningen i Göteborg. 

Hur kan en arbetsdag se ut för dig som enhetschef? 

Jag har 26 medarbetare, som är utplacerade på två geografiska platser. Mina dagar ser olika 

ut men jag kan börja dagen på en av dessa platser. Väl där pratar jag med områdesansvariga 

för att se så att allt går som det ska. Jag stöttar mina medarbetare i exempelvis markfrågor. 

Förutom detta har jag hand om rekrytering, planering och sitter i möten. 

Med vilka avdelningar samarbetar du? 

Vi på lokalförvaltning är bara en av många förvaltningar i Göteborgs stad. Vi samarbetar 

främst med park- och naturförvaltningen och trafikförvaltningen. I många fall samarbetar vi 

även med bostadsbolagen i Göteborg som till exempel Poseidon. 

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? 

Ganska sällan, kanske en gång i veckan.  

Vad skiljer din tjänst från en landskapsarkitekt? 

Det finns landskapsarkitekter som jobbar som enhetschefer. 



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

Som enhetschef håller jag inte i specifika projekt själv, utan leder istället dem genom mina 

medarbetare. Jag ansvarar bland annat för medarbetare, ekonomi, arbetsschema och budget. 

Ett lekplats projekt kan exempelvis ta 6 månader från idé till färdig produkt, medan själva 

byggandet av lekplatsen kan ta två månader. Det skiljer sig dock från väder och andra viktiga 

faktorer. 

Vad tycker du är det roligaste med ditt arbete? 

Variationen, att man får jobba genom andra, mycket högt och lågt.  

Tips: Våga hoppa på utbildningen, den är bred, arbetsmarknaden för landskapsingenjörer ser 

bra ut eftersom att städerna kontinuerligt växer.  


