
30 NR 6 2017 | TIDSKRIFTEN landskap

Arbetsledare 
MED GRÖN KUNSKAP

Behovet av utbildade arbetsledare inom 
trädgårdsbranschen är stort. Trädgårds
akademin erbjuder en yrkeshögskoleutbildning på 
distans med kurser i såväl entreprenadjuridik som 
växtmateriallära. Efter utbildningen är jobb chanserna 
goda, enligt elever som gått utbildningen.

D
istansutbildningen Arbetsledare grönyte
förvaltning går på heltid under 1,5 år och 
ska ge eleverna kunskaper relevanta för 
en arbetsledande position. Kunskaps

inhämtning och kommunikation sker via föreläsningar 
och övningar via nätet, vid tre tillfällen hålls kursträffar 
med praktiska övningar. 

Då behovet av kunniga arbetsledare är stort är det 
inte ovanligt att få jobberbjudanden redan före examen. 
Karin Mårtensson tog examen i januari i år och arbetar 
nu som kyrkogårds och fastighetschef i BrösarpTranås 
för samling. Hon har tidigare arbetat som trädgårds
mästare i en visningsträdgård och har en yrkesodlar

utbildning i bagaget. Trädgårdsintresset har hon haft 
länge och efter att ha arbetat på arbetsförmedlingens 
huvudkontor i Norrköping längtade hon tillbaka till den 
gröna näringen. Karin tycker att det har fungerat bra 
att läsa utbildningen på distans och att den innehåller 
många bra kurser.

– Jag hittade denna utbildningen och tyckte att den 
knöt samman akademiskt utredande strategiska frågor 
med det gröna, odling och grönska. Jag har alltid varit 
 jätteintresserad av historia och ute på kyrkogårdarna 
finns det ju ett jättestort kulturarv som ska bevaras.

BITARNA FALLER PÅ PLATS
Karin tycker att kurserna i utbildningen varit relevanta 
för hennes arbete: 

– Jag har förstått mer nu efteråt vilken nytta jag har av 
olika bitar i utbildningen. Jag trodde inte att jag skulle 
komma att arbeta med entreprenörsjuridik men nu när 
vi ska bygga om församlingshem och minneslundar får 
jag användning för det.

Det hon tycker är viktigast och även svårast med att 
vara arbetsledare är att skapa en plats där personalen 
trivs och tycker det är kul att komma till jobbet, där det 

För en arbetsledare är det positivt att ha 
såväl praktisk som teoretisk kunskap samt 
att vara lyhörd för personalen och vad som 
får dem att trivas på sin arbetsplats. 
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är konfliktfritt, bra kommunikation och tydligt vem 
som ska göra vad. I sitt dagliga arbete varierar hennes 
 arbets uppgifter. Hon fungerar både som strategisk chef 
som håller i stora frågor och som arbetsledare ute i fält.

– Jag är jätteglad att jag gick utbildningen och att jag 
fått det här jobbet. Det känns väldigt spännande att vara 
här och fortsätta lära mig yrket. Utan denna utbildning 
hade jag ju aldrig fått det här jobbet, eller så hade jag inte 
klarat det. Nu kan jag hålla näsan ovan vattenytan, säger 
Karin.

JOBB FÖRE EXAMEN
De som läser utbildningen kommer ofta från den gröna 
sektorn, men några har jobbat med helt andra saker 
tidigare. Utöver de som har grundläggande behörighet 
och särskilda kunskaper blir en liten del elever antagna 
med hänsyn till reell kompetens och arbetslivs erfarenhet. 
Tanja Forsström är en av dem. Hon kunde visa på 
styrkor som gjorde att hon skulle kunna tillgodogöra sig 
utbildningen:

– Jag är en branschbytare, men jag har styrkor inom 
ledarskap, juridik, administration och planering, sedan 
har jag ett starkt intresse för utemiljö också, berättar 
Tanja, som redan efter första terminen fick jobb
erbjudanden.

TUFF VÄXTKURS
Även om hon inledningsvis tyckte utbildningen var 
tuff, särskilt växtkunskapen, ser Tanja fördelar med att 
komma från en annan bransch. Under sommaren har 
hon arbetat som projektledare på Tekniska förvaltningen 
i Botkyrka och från september i år har hon positionen 
arbetsledare. Hon trivs med arbetet och känner att hon 
har rätt förutsättningar att utvecklas ytterligare. Tanja 

kommer också att läsa färdigt utbildningen och ta 
examen parallellt med arbetet. 

– Jag avundas erfarenheten hos de som jobbat i det 
gröna och har testat och vet vad som funkar och inte 
funkar. Men jag har istället utmärkt mig med erfaren
heter från tidigare anställningar som exempelvis att 
arbeta i linje med lagar, regler och olika styrdokument 
och jag har insett att vi på arbetsplatsen kompletterar 
varandra väldigt bra, berättar hon och tillägger:

– Jag har fått höra att jag har ett gott förtroende i 
arbetslaget, trots så pass kort tid på arbetsplatsen, vilket 
känns jätteroligt!

VERKLIGHETSFÖRANKRING VIKTIGT
Erika Lennartsson, driftschef på Gata Park i Ängelholms 
kommun, sitter i ledningsgruppen för utbildningen och 
undervisar i kurserna Arbetsledning och Markbyggnad 
med inriktning mot förvaltningsskedet. Erika menar 
att det finns ett stort behov av utbildade arbetsledare i 
branschen. På frågan om vad hon tycker är det viktigaste 
eleverna får med sig från utbildningen svarar hon:

– Det viktigaste är nog verklighetsförankringen, 
det finns ett stort behov av duktiga arbetsledare på 
 marknaden. Det är en grundförutsättning att du har en 
verklighetsförankring och ett gott ledarskap där du vet 
vad som gäller, har koll på alla lagar och regler och så och 
att du kan hantverket. 

Erika tycker också det är viktigt att eleverna behåller 
nyfikenheten när de har börjat jobba som arbetsledare.

– Det är viktigt att de får med sig nyfikenheten för 
hur vi ska utveckla vår bransch med nya tekniker och 
verktyg och att de fortsätter att hålla sig á jour även efter 
 utbildningen och har viljan att utvecklas vidare, berättar 
Erika. •

Karin Mårtensson, kyrkogårds- och fastighetschef i 
Brösarp-Tranås församling, tycker att det är viktigt 
med god kommunikation på arbetsplatsen.
Foto: Mårten Mårtensson

Tanja Forsström, arbetsledare på tekniska 
 förvaltningen i Botkyrka har haft nytt av samtliga 
kurser i utbildningen i sitt arbete.
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Erika Lennartsson, driftschef Gata Park i Ängelholms 
kommun, uppmuntrar arbetsledarna att hålla sig á 
jour och fortsätta att utvecklas efter studierna. 
Foto: Erika Lennartsson


