GUIDEN TILL DET

GRÖNA NÄRINGSLIVET
Tips på jobb och utbildningar inom
branscherna trädgård, lantbruk & skog.

KOM & JOBBA I
EN FRAMTIDS
BRANSCH

VI VÅRDAR VÅRA SKOGAR.

VI JOBBAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT.

VI SER TILL ATT VÅRA DJUR HAR DET BRA.

VI PRODUCERAR BRA MAT FÖR MÄNNISKOR OCH DJUR.

Skog, trädgård och lantbruk är en
del av det gröna näringslivet och
framtidsbranscher som bidrar till
ett bättre liv. Branscherna växer
och här finns många spännande
utbildningar och jobb. Att jobba här
är att Jobba grönt.

LÄS GUIDEN PÅ ENGELSKA

VI TAR FRAM NYA SPÄNNANDE
PRODUKTER OCH TEKNIKER, SOM
ERSÄTTER OLJA, KOL OCH GAS.

VI BEVARAR ETT ÖPPET LANDSKAP.

OM TRÄDGÅRD

Trädgårdsbranschen är en växande bransch i Sverige. Intresset för trädgårdsbranschen har ökat
både bland företag och privatpersoner. Här finns det gott om jobb och många bra utbildningar.

TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Som trädgårdsmästare planerar, leder och deltar du i arbetet
med trädgårdar och parker. Antingen jobbar du som anställd
eller som egen företagare. En del företag är inriktade på
odling av köksväxter, frukt, bär eller prydnadsväxter och
andra är specialiserade till exempel på blommor.

JOBBA INOM TRÄDGÅRD
Många yrken inom trädgårdsbranschen är säsongsyrken. Ett bra sätt att pröva på branschen är att jobba en säsong i produktionen av exempelvis
trädgårdsväxter. Flera jobb kräver växt- och odlingskunskap.
HÄR FINNS MÅNGA INTRESSANTA YRKEN ATT VÄLJA BLAND:

•
•
•
•

Det finns manuella jobb där man arbetar med händerna. Till exempel att plantera och rensa ogräs.
Jobben finns både stadsnära och på landsbygden.
Det finns kreativa yrken där du kan planera och designa en trädgård.
Här finns också kontorsjobb som administration, ekonomi eller rådgivning.

VÄGAR IN

NÄR DU HAR GÅTT HÖGSKOLA
ELLER UNIVERSITET KAN DU
JOBBA SOM TILL EXEMPEL:
HORTONOM
Som hortonom är du expert på odling av blommor, grönsaker
och trädgårdsväxter. Hortonomer arbetar ofta som
rådgivare på företag som säljer fröer, maskiner och andra
produkter till trädgårdsföretag och lantbruk. Du kan även
arbeta med undervisning, forskning eller produktutveckling.

Det finns flera vägar till jobb. Du kan studera på naturbruksgymnasium, gå en vuxenutbildning och Arbetsförmedlingen ger ofta kurser och utbildningar
med trädgårdsinriktning. På universitet och högskolor kan du utbilda dig vidare, antingen direkt efter grundutbildning eller efter några års praktisk
erfarenhet. Jobben annonseras på gronajobb.se. Du kan även höra av dig direkt till arbetsgivare och söka på deras hemsidor efter lediga jobb.

LANDSKAPSINGENJÖR

NÄR DU HAR GÅTT NATURBRUKSGYMNASIUM ELLER YRKESHÖGSKOLA KAN DU JOBBA
SOM TILL EXEMPEL:

ATT JOBBA INOM TRÄDGÅRD PASSAR DIG SOM:

TRÄDGÅRDSARBETARE
Som trädgårdsarbetare jobbar du med att se till att det finns krukväxter, snittblommor, tomater och sallad i butikerna. Du arbetar med växterna från
sådd till leverans. Du arbetar för ett trädgårdsföretag, växterna odlas både inomhus och utomhus beroende på säsong.

Som landskapsingenjör är du expert på utemiljöer exempelvis
kring arbetsplatser, skolor och bostäder. Du är intresserad av
att bygga och förvalta vackra och långsiktigt hållbara utemiljöer.

9

Är noggrann

9

Kan jobba både självständigt och i grupp

9

Har en god grundfysik och är frisk och stark

9

Trivs med olika arbetstider efter säsong

ATT JOBBA MED VÄXTER ÄR ATT JOBBA
NÄRA NATUREN. JAG SER DET OCKSÅ SOM
EN LYX ATT FÅ JOBBA MED PRODUKTER
SOM BÅDE LUKTAR GOTT OCH ÄR VACKRA.
HÄR KAN DU
SE MIN FILM :

TRÄDGÅRD
JOHANNA POMMER SPENDORPLANT JONSTORP
Johanna utbildade sig i Skara på Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon jobbade
sedan flera år i livsmedelsbranschen och på IKEA. När hon träffade sin livskamrat
Nils, som startade Splendor Plant, började hon också arbeta på företaget.

BERÄTTA OM SPLENDOR PLANT!
– Vi odlar och säljer trädgårdsväxter som träd, buskar, häckväxter och perenner, som är fleråriga växter. Helt enkelt alla
trädgårdsväxter som planteras utomhus. Vi är grossister och säljer våra växter till stora företag, som exempelvis PEAB och till
butikskedjor som Blomsterlandet. Vi äger 83 hektar mark där våra växter odlas. Vi köper även in växter och säljer dem vidare.

VILKET ÄR DITT RÅD TILL DEN SOM VILL JOBBA I TRÄDGÅRDSBRANSCHEN?
– För den som är intresserad av trädgårdsväxter, tycker om att vara utomhus oavsett väder och trivs med att arbeta fysiskt,
är trädgårdsbranschen rätt. Mitt råd är att testa en kortare tid till exempel under en vårsäsong. Det kräver inga förkunskaper.
Var positiv och visa att du vill lära dig jobbet. Du behöver behärska engelska eller svenska, inte perfekt, men du behöver kunna
förstå och kunna göra dig förstådd. Här jobbar människor med 15 olika nationaliteter. Eftersom jobbet är ett grupparbete så är
det ett bra sätt att förbättra sin svenska.

VAD INNEBÄR DET ATT JOBBA I PRODUKTIONEN?
– Då jobbar du ute med att sköta om plantorna och växterna. En helt annan arbetsuppgift är att plocka ihop ordrar till kunder.
De flesta av vår fastanställda utomhuspersonal har börjat som säsongsanställda i produktionen.

VAD FÅR DIG ATT TRIVAS I BRANSCHEN?
– Det är att vårt företag är ett förhållandevis stort företag och jag får jobba med jordnära människor. Att jobba med växter är att
jobba nära naturen. Jag ser det också som en lyx att få jobba med produkter som både luktar gott och är vackra.

OM LANTBRUK

Det svenska lantbruket är bland det bästa i världen. Vi tar hand om djuren och sköter om dem
på ett bra sätt. Sverige har lyckats minska lantbrukets klimatpåverkan och arbetet fortsätter.
Här kommer det att behövas mer arbetskraft och människor med rätt kunskap.

JOBBA INOM LANTBRUK
Arbetet för en lantbrukare följer årstiderna. På våren bearbetar man jorden, sår spannmål, vall eller annan gröda. Under sommaren är det högsäsong
och mycket jobb med skörden och djur som är på bete. Mycket av arbetet utförs med hjälp av maskiner och vissa jobb kräver att du har körkort.

MASKINFÖRARE
Som maskinförare behöver du ha körkort och kunskap om maskiner
och teknik. En maskinförares uppgift är att köra och underhålla
lantbrukets maskiner. Under sådd och skörd är arbetet intensivt
med långa arbetsdagar.

NÄR DU HAR GÅTT YRKESHÖGSKOLA,
HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET KAN DU
JOBBA SOM TILL EXEMPEL:
AGROTEKNIKER

HÄR FINNS MÅNGA INTRESSANTA YRKEN ATT VÄLJA BLAND:

•
•
•

Det finns vissa jobb som man inte behöver ha utbildning för. Till exempel att rensa ogräs och skörda grönsaker under s ommarsäsongen.
Du kan arbeta med att sköta djur. Det innebär att fodra, mjölka och se till att djuren har det bra. Detta arbete utförs året runt.
Här finns också kontorsjobb som administration, ekonomi eller rådgivning.

Som agrotekniker har du stor kunskap inom lantbrukets djur, växtodling,
teknik, ekonomi och arbetsledning. En agrotekniker kan starta,
driva och utveckla ett lantbruksföretag eller jobba som förman.
En agrotekniker kan också arbeta som till exempel gårdsmästare,
försökstekniker, rådgivare eller lantbruksekonom.

VÄGAR IN

AGRONOM

Ett bra sätt att skaffa sig erfarenhet är att göra praktik på gårdar. Då kan du få prova olika yrken och arbetsuppgifter. Vill du studera kan du gå
naturbruksgymnasium eller en yrkesutbildning. Vuxenutbildningen och Arbetsförmedlingen ger ofta kurser och utbildningar med lantbruksinriktning. På
universitet och högskolor kan du utbilda dig vidare, antingen direkt eller efter några års praktisk erfarenhet. Jobben annonseras på gronajobb.se.

Som agronom kan du arbeta för ett effektivt lantbruk och en hållbar
matproduktion. På agronomutbildningen kan du välja inriktning
inom mat, ekonomi, husdjur, växtodling eller landsbygdsutveckling.

NÄR DU HAR GÅTT NATURBRUKSGYMNASIUM KAN DU JOBBA SOM TILL EXEMPEL:
DJURSKÖTARE
Som djurskötare kan du arbeta med att ta hand om lantbruksdjur. Oavsett vilka djur du arbetar med är det viktigt att du är noggrann och kan
mycket om djur. Exempel på arbetsplatser kan vara på lantbruksföretag där det kan finnas mjölkproduktion, grisproduktion, kycklingproduktion
eller äggproduktion. Vissa yrken kräver att du kan hantera maskiner.

ATT JOBBA INOM LANTBRUK PASSAR DIG SOM:
9

Tycker om djur och teknik

9

Trivs med att vara ute i alla väder

9

Har en god fysik och är frisk och stark

9

Är punktlig och har säkerhetstänk

9

Kan jobba varierande arbetstider

LANTBRUK
PETER BORRING LANTBRUKARE ÖSTERGÖTLAND
Peter är utbildad till lantmästare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Han
har egna gårdar både inom ekologiskt och konventionellt jordbruk. Han har varit
lantbrukare i 20 år. Peter undervisar också på ett naturbruksgymnasium och ger
rådgivning till andra lantbrukare.

BERÄTTA OM JOBBET SOM LANTBRUKARE?
– Det är ett säsongsjobb. Mellan april och oktober jobbar jag mest utomhus. Jag jobbar med mina maskiner, inspekterar mina
växter och skördar dem. Jag odlar spannmål, raps, bönor och ärtor. Från oktober till april underhåller jag och lagar maskinerna.
Jag gör också administrativa sysslor, som det inte finns tid till att göra under högsäsong. Jag passar också på att utbilda mig
mer genom att gå olika kurser.

VARFÖR TYCKER DU ATT JOBBA INOM LANTBRUK ÄR ETT BRA YRKESVAL?
– Det är häftigt att följa ett litet frös väg till en färdig växt. Biologi, teknik och ekonomi påverkar lantbruket på olika sätt. Det
samspelet är intressant. Att vara lantbrukare är en livsstil och en stor del av min identitet. Jag kan inte tänka mig ett annat liv.

VEM PASSAR ATT JOBBA INOM LANTBRUK?
– Du behöver ha ett intresse för naturen och förstå den. Jobbar du med djur är det naturligtvis viktigt att ha en känsla för djur.
Du behöver vara flexibel. Är det exempelvis regn på ingång så måste du vara beredd att jobba lite extra. Vi kan inte bestämma
över vädret, så vi måste anpassa oss efter det. Punktlighet är också viktigt och du behöver ha ett intresse för teknik eftersom
det blir allt viktigare inom lantbruket.

HÄR KAN DU
SE MIN FILM:

ATT VARA LANTBRUKARE
ÄR EN LIVSSTIL OCH EN
STOR DEL AV MIN IDENTITET.
JAG KAN INTE TÄNKA MIG
ETT ANNAT LIV.

OM SKOG

Sveriges yta täcks till 70 procent av skog, därför finns det jobb i hela
landet. Sverige är världens näst största exportör av skogsråvaror.
Skogen kan också förädlas till klimatsmarta produkter till exempel
flaskor av träfiber i stället för glas och plast, batterier av trä och
kläder med skogsråvara.

JOBBA I SKOGEN
Eftersom årstiderna varierar är det mer jobb under vissa delar av året inom skogen. I södra Sverige kan
plantering och röjning börja mycket tidigare på året än i norra Sverige. Därför är skogsarbete möjligt att
kombinera med andra yrken. Andra maskinella yrken utförs året runt. Eftersom många arbetsplatser
är ute i skogen krävs det att du har körkort för att ta dig till jobbet.

NÄR DU HAR GÅTT NATURBRUKSGYMNASIUM ELLER YRKESHÖGSKOLA KAN DU JOBBA SOM
TILL EXEMPEL:
SKOGSVÅRDARE
Som skogsvårdare hanterar du motorsåg och röjsåg för att gallra och röja så att skogen kan få de bästa möjligheterna att få en god tillväxt och kvalitet.
Man planterar efter avverkning och yrket kräver en god fysik. Du kan exempelvis vara anställd hos en entreprenör, ett större företag eller jobba som
egen företagare.
SKOGSMASKINFÖRARE
I många moment i skogen måste man använda maskiner som har avancerad teknik. Som skogsmaskinförare gallrar du i skogen, avverkar och kör ut träd från
skogen. Det krävs att du kan jobba självständigt och ta många beslut. Till exempel ska du avgöra vilka träd som ska tas bort för att andra ska växa bättre.

NÄR DU HAR GÅTT HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET KAN DU JOBBA SOM TILL EXEMPEL:
JÄGMÄSTARE

HÄR FINNS MÅNGA INTRESSANTA YRKEN ATT VÄLJA BLAND:

•

Det finns manuella jobb, där man använder händerna att arbeta med, som till exempel
plantering.

•

Det finns maskinella yrken, som röjare eller skogsmaskinsförare. Här behövs körkort, kurser
eller certifikat, som du kan få genom en gymnasieutbildning eller en yrkesutbildning.

VÄGAR IN
Det finns flera vägar in i branschen. Du kan gå naturbruksgymnasium eller yrkesutbildning som
utöver teoretisk kunskap ger tillfällen till praktik och praktisk erfarenhet. Vuxenutbildningen och
Arbetsförmedlingen erbjuder ofta kurser och utbildningar med skogsinriktning. På universitet och
högskolor kan du utbilda dig vidare, antingen direkt efter gymnasiet eller efter några års praktisk
erfarenhet. Jobben annonseras på gronajobb.se. Man kan även höra av sig direkt till arbetsgivare
och söka på deras hemsidor efter lediga jobb.

Som jägmästare har du både praktiska och teoretiska kunskaper om skogen och hur man sköter den på bästa sätt. En jägmästare kan ha eget företag,
vara anställd som arbetsledare, planerare eller arbeta med ekonomin i ett skogsföretag.
SKOGSMÄSTARE
Som skogsmästare finns det flera olika jobb att välja bland. Du kan jobba med att köpa träd till andra företag, ge rådgivning till skogsägare, arbeta på
myndigheter eller på skogsföretag med planering och som skogsinspektor.
ATT JOBBA I SKOGEN PASSAR DIG SOM:
9

Har ett miljö- och naturintresse

9

Trivs att vara ute i alla väder

9

Har en god fysik

9

Är bra på att samarbeta och ingå i ett arbetslag

HÄR KAN DU
SE MIN FILM:

KOM OCH JOBBA MED
SKOGEN! DET ÄR EN
FRAMTIDSBRANSCH.

SKOG
PIERRE FRIDELL VD SUNDINS SKOGSPLANTOR VÄXJÖ
Pierre är utbildad till jägmästare i Umeå och har en master i skogsindustriell ekonomi
från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Efter studierna gick han ett trainee
program på Sundins skogsplantor och idag är han chef för samma företag.

BERÄTTA OM SUNDINS SKOGSPLANTOR!
– Vår inriktning är skogsvård. Vi hjälper skogsägare med att föryngra deras skogar. Vi säljer och planterar skogsplantor, vi hjälper också
skogsägare med röjning och andra insatser som hör till ungdomsfasen i skogen.

VILKA TYPER AV JOBB FINNS I SKOGSBRANSCHEN?
– Inom skogen finns något för alla! Skogsbranschen är en bred bransch. Här finns både maskinella och manuella yrken, så som att
plantera och röja i skogen. Det finns också maskinföraruppgifter, arbetsledarroller och planerande uppgifter som kräver olika grad 
av utbildning.

VEM PASSAR ATT JOBBA I SKOGEN?
– Skogsarbete passar den som kan samarbeta eftersom du ofta ingår i ett arbetslag. Du behöver också tycka om att vara ute i alla
väder och kunna ta dig fram i olika terränger, så god fysik är en fördel.

HUR ÄR ARBETSMARKNADEN FÖR SKOGEN?
– I Sverige är det ett stort behov av arbetskraft till flera av skogens yrken och det är svårt för många arbetsgivare att hitta människor
som vill jobba i skogen. Sveriges yta består till stor del av skog. Det gör den mycket viktig för vår omställning till ett hållbarare samhälle.
Kom och jobba med skogen! Det är en framtidsbransch.

JOBBGUIDEN

VÄLKOMMEN TILL EN VÄXANDE BRANSCH SOM SER TILL
ATT VI FÅR MAT, FÖRNYELSEBAR ENERGI OCH BIOLOGISK
MÅNGFALD. HÄR FINNS DET MÅNGA JOBB OCH UTBILDNINGAR,
OAVSETT OM DU VILL BÖRJA JOBBA DIREKT EFTER GYMNASIET
ELLER PLUGGA VIDARE.

TILL DET GRÖNA NÄRINGSLIVET!

JOBBA DIREKT EFTER GYMNASIET
MAT

DJUR

SKOG

EKONOMI

TEKNIK

ODLING

Slaktare/styckare

Djurskötare

Skogsvårdare

Ekonom

Trädgårdsanläggare

Lantarbetare

Mejerist

Djurvårdare

Skogsmaskinförare

Affärsutvecklare

Gårdsbutik

= Jobba direkt efter gymnasiet

Administratör

= Här finns det massor av jobb!

Trädgårdsodlare
Trädgårdsarbetare

Mekaniker

Marknadsförare

TRÄDGÅRD

Maskinförare
(lantbruk)

PLUGGA VIDARE
TRÄDGÅRD

MAT

DJUR

SKOG

EKONOMI

TEKNIK

ODLING

Agronom (inriktning
matkemi)

Hippolog
(hästexpert)

Skogsbrukstekniker

Ekonom
(inriktning miljö)

Trädgårdsanläggare

Driftsledare

Trädgårdsingenjör

Agrotekniker

Trädgårdsmästare

Lantmästare

Hortonom
(Växtvetare)

Livsmedelstekniker

Hovslagare
Klövvårdare

Fisk- och
skaldjursodling

Beridare
Ridlärare
Veterinär

Skogsmästare
Jägmästare
(skogsvetenskap)

Agronom
(inriktn. ekonomi)

Mekaniker mot
lantbruksmaskiner

Lantmästare (inriktning ekonomi)

Skogsmaskinförare

Skogsplanerare
Skogsföryngringsledare

Ingenjör:
- miljöteknik
- energisystem
- maskinteknik

Agronom
(inriktning djur)

Agronom
(med inriktning
växter och
markkunskap)

Landskapsingenjör
Trädgårdsdesigner
Arborist
Landskapsarkitekt
Arbetsledare Hållbar grönyteförvaltning

Kvalificerad
djurvårdare
Kuskutbildning
Brukshäst
Legitimerad
djursjukskötare

= Yrkeshögskola (YH-utbildning)

= Universitet och högskola

= Här finns det massor av jobb!

jobbagront.se

