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Utemiljöbranschens aktörer och företag
Källor Branschutredning Utemiljö 2012 och  Branschutredning Utemiljö 2017  framtagen av SLU i samverkan med Utemiljöbranschen

BESTÄLLARE/EGEN REGI(2012)

 Bostäder och lokaler 
- 22 000 bostadsrättsföreningar
- 278 allmännyttiga bostadsföretag
- 17 000 medlemmar i Fastighetsägarna
- 22 offentliga fastighetsägare/bolag

 290 kommuner 
- Parkförvaltningar, 
- Institutioner, kommunala lokaler 
(fastighetsförvaltningar)
- Idrottsplatser (fritidsförvaltningar)
- Gröna gatumiljöer (gatuförvaltningar)

 3200 kyrkogårdar, 579 begravningshuvudmän

 20 landsting

 Trafikverket
- Gröna väg- och trafikmiljöer

 460 golfklubbar/anläggningar

 Småhus
- 2 miljoner permanenthus
- 675 000 fritidshus

KONSULTER OCH ENTREPRENÖRER (2012)

 500 trädgårdsanläggningsföretag (?)

 200 konsultföretag (cirka 1 100 verksamma inom 
planering och projektering

OMSÄTTNING (2017)

 Stor omsättning, 25 miljarder kr 

 Mycket arbete läggs ner, 35 000 årsverken

 Oklart hur många individer som är verksamma, 
sannolikt mer än 50 000 personer



Utemiljöbranschen längs en tidsaxel

Planerat 
underhåll

Repara-
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Planering Projek-
tering

Summa 7 miljarder 
SEK/år

18 miljarder SEK/år



Utemiljön på 
löpsedlarna

 Utemiljön levererar

 Sociala värden

 Ekologiska värden

 Ekonomiska värden

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ar-sverige-rustat-for-oversvamningar-tio-riskomraden-pekas-ut


Utmaningar och Framtidsutsikter

 Utmaningar
 Pensionsavgångar…

 Leder till personalbrist på operativ nivå

 Yrkesutbildning på gymnasienivå – inga ungdomar

 YH utbildningar – bygger på gymnasieutbildning  

 TCYK – Trygga driftkostnader 

 Framtidsutsikter
 Lärlingsutbildning – under utveckling…….

 Lära jobbet på jobbet – metod att validera mot yrkesbevis finns

 Vardagsförvaltning av befintliga och nya anläggningar

 Kvalitetskraven ökar från brukarna

 Ekosystemtjänster en ny dimension



Insteg och 
Kompetensutveckling

 Insteg i ett yrke

 Språkstöd

 Kompetensutveckling mot tydliga mål



https://youtu.be/RQ75DMbJ_Ic


https://youtu.be/IcsYseAFlgk


Resan fortsätter mot 
tydliga mål

 41 moduler idag

 28 obligatoriska

 Kompetensintyg som ger Yrkesbevis

 TCYK – LÄR – digital lärverktyg



https://youtu.be/q-W6G-YIVmI


FRAMTIDSVERKSTADEN

 Bostads AB Poseidon / AB Framtiden

 Insteg

 Fortbildning

 Rekrytering

 Samverkan

 Arbetsgivare

 Samarbetsparter

 Vuxenutbildning

 Arbetsförmedling
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