
 

Sandra Eliasson, landskapsingenjör på Trollhättans stad

 

Under vilken period studerade du på SLU? 

Jag studerade på SLU Alnarp mellan 2010-2013. 

 

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

Projekteringskursen var en väldigt användbar kurs, men utöver den så får jag nog säga att 
båda ekonomikurserna har visat sig vara väldigt nyttiga, jag får ofta göra 
kostnadsuppskattningar för kompensationsåtgärder och liknande. 

 

Vilka fristående kurser valde du år tre? 

Jag valde att läsa en praktikkurs under sommaren mellan andra och tredje läsåret. Sedan läste 
jag kurserna "Material - konstruktion och projektering" och "Utformning av vattenmiljöer" 
och flyttade tillbaka lite tidigare till min hemort strax utanför Göteborg och skrev mitt 
examensarbete för en konsultfirma i Göteborg. 

 

Vad skrev du om i ditt examensarbete? 

Jag skrev mitt examensarbete om växtval för Rain Gardens i Göteborgsklimat. 

 

Vad anser du saknas under utbildningen? 



Jag skulle gärna se att man fick lära sig att rita i fler program, såsom Illustrator, Photoshop 
och InDesign, något som jag fått lära mig på egen hand. 

 

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

Jag började på utbildningen direkt efter att jag tagit studenten och var fortfarande väldigt ung 
när jag var färdigutbildad, för min del har det varit bra att jobba på flera olika jobb och samla 
på mig erfarenhet och "jobba mig uppåt" till den anställning som jag har idag. 

Men har man arbetslivserfarenhet från branschen sedan tidigare så tror jag absolut att man är 
förberedd efter utbildningen.  

 

Har du något råd du hade gett till framtida landskapsingenjörsstudenter? 

Jag rekommenderar att välja praktikkursen, det är lärorikt att komma ut och få prova på 
arbetslivet! 

 

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

Direkt efter att jag var klar med mitt examensarbete så fick jag en säsongsanställning som 
parkarbetare på Mölndals Stad. Sedan jobbade jag som landskapsingenjör på en mindre 
entreprenadfirma där jag fick göra allt från att räkna på anbud till att själv vara ute och 
anlägga. Därefter jobbade jag på anläggningssidan på ett Garden Center och tillslut fick jag 
den anställningen som jag har idag. 

 

Vilken titel har du idag? 

Idag är jag anställd som landskapsingenjör på Trollhättans Stad. 

 

Anser du att det finns möjligheter att klättra inom yrket? 

Absolut, som landskapsingenjör har man en bred kompetens och jag tror att en karriär inom 
detta yrke kan ta många spännande svängar. 

 

Hur kan en arbetsdag se ut för dig som landskapsingenjör? 

Mina arbetsdagar ser väldigt olika ut, vilket är en av anledningarna till att jag valde just detta 
yrke. Jag kan ha vissa dagar fullbokade med möten och nästa dag vara ute och inventera träd. 



Jag sitter ofta och ritar, allt från lekplatser till planteringsförslag och får följa projekten ända 
från planering till färdig produkt.  

 

Med vilka avdelningar samarbetar du? 

Jag samarbetar, förutom med resten av mina kollegor på gatu- parkkontoret, mycket med de 
övriga avdelningarna på min förvaltning, d.v.s. kontoren för planfrågor, kart- och mät, 
lantmäteri, bygglov samt ledning och administration. Men även en hel del med flera från vår 
översiktliga planering, våra kommunekologer, exploateringsavdelningen, kultur och 
fritidsförvaltningen mm. Då vi har en utförare-beställarorganisation så har jag även mycket 
kontakt med vår beställarenhet. 

 

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 skulle nog säga att jag är ute mer under vår, sommar och höst och minst under vintern. 
Men i snitt är jag nog ute på olika ärenden ett par gånger under veckan. 

Vad skiljer din tjänst från en landskapsarkitekt? 

Jag har en tjänst som jag skulle säga är rätt lik en landskapsarkitekts, jag får rita mycket. Det 
som skiljer mest är att jag även har fått hoppa in och projektera och ta fram 
mängdförteckningar vid behov. En landskapsarkitekt kan istället ta fram gestaltningsprogram 
och mer illustrationsbilder än mig, jag blir ofta inkopplad i ett lite senare skede i de större 
projekten. 

 

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

I år har vi väldigt många projektet på gång, jag tror att jag är involverad på något vis i 
närmare 40 projekt i olika storlekar under året. Det kan vara projekt som bara kräver några 
dagar/någon vecka av min tid till medan andra kan kräva flera månader. Jag jobbar ofta 
parallellt med flera projekt åt gången. Utöver projekten har jag även flera årligen 
återkommande arbetsuppgifter såsom att planera blomster-programmen och 
födelseträdsinvigningar m.m. Samt ansvar för stadsodling och skolskogar mm. 

Vad tycker du är det roligaste med ditt arbete? 

Variationen! Det är riktigt kul att komma till jobbet och få olika uppdrag varje gång. Jag har 
ritat temalekplatser och förslag på nya utformningar på parker samtidigt som jag får planera 
vår- och sommarblommor samt jobba med medborgardialoger mm. 

Man får alltid vara del av nya spännande projekt. 



  


