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På uppdrag av Trädgårdsakademin har studenter vid Berghs School of 
Communication genomfört två olika undersökningar. I den ena intervjuades 
yrkesverksamma trädgårdsdesigners och trädgårdsarkitekter om nuläget på 
arbetsmarknaden och synen på framtiden. I den andra tillfrågades trädgårds- 
intresserade ur allmänheten om planerna för den egna trädgården.

Frågorna till de yrkesverksamma rörde både dagens arbetsmarknad och
synen på framtiden och resultatet visar på ett självständigt yrke och en
tydlig framtidstro:

• Nästan nio av tio (86%) av trädgårdsarkitekterna har egen firma och
drygt hälften (54%) arbetar deltid idag.

• Kunderna är främst villaägare, följt av bostadsrättsföreningar och fritids- 
husägare. 11% av de tillfrågade hade även haft kommuner bland kunderna
det senaste året.

• Uppdragen finns i både större och små orter, både storstad och landsbygd, 
även om merparten av jobben är centrerade kring storstadslänen
(Stockholms, Skånes och Västra Götalands län).

• Arvodet för trädgårdsarkitekterna i undersökningen varierar. Något mer
än en tredjedel (36%) debiterar 601-900 kr i timmen, 27% debiterar
mer än 900 kr i timmen och 34% debiterar 600 kr eller mindre.

• Yrket ställer vissa krav på nätverkande. Uppdragen kommer i mycket hög
utsträckning från kontakter och referenser. Färre än hälften (40%) får
uppdrag genom marknadsföring, antingen online eller i tryckt press.

• Marknaden för trädgårdstjänster ser ut att ha varit relativt stabil. 

En tredjedel av de intervjuade har fått fler uppdrag, att jämföra med de 
11% som sett antalet uppdrag minska. En fjärdedel har också fått större 
uppdrag det senaste året (13% har fått mindre uppdrag). Undersökningen 
visar tydligt på en framtidsoptimism där mer än hälften (51%) tror att viljan 
att anlita en trädgårdsarkitekt eller trädgårdsdesigner kommer att öka det 
kommande året. Två av tre (66%) tror också att intresset för trädgårdsarbete 
kommer att öka.

• I undersökningen  trädgårdsintresserad allmänhet syns samma tendenser i attityder.
 
• Resultatet visar att 59% av de tillfrågade kommer att spendera mer tid i
sin trädgård (på grund av Coronapandemin). 37% svarar också att de 
kommer att spendera mer pengar på sin trädgård. Bland de som skulle 
kunna tänka sig att anlita en trädgårdsarkitekt inom tre år är det planering 
av trädgården, antingen hela eller en del av den, som skulle vara den mest 
intressanta tjänsten.
 
Om de två undersökningarna: 

Undersökningen bland yrkesverksamma genomfördes via en webbenkät.
Urvalet var tidigare studenter hos Trädgårdsakademien samt bland Svenska 
Trädgårdsdesigners medlemmar. Totalt genomfördes 110 intervjuer där alla 
idag arbetade som trädgårdsarkitekter eller trädgårdsdesigners.

Undersökningen för trädgårdsintresserad allmänhet genomfördes även
den via webbenkät. Målgruppen var en trädgårdsintresserad allmänhet som 
tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i undersökningen i samband 
med en av Trädgårdsakademins livesända gratisföreläsningar.
Totalt deltog 456 personer.

Slutsatser
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Om respondenterna
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Merparten av
trädgårds-
arkitekterna
arbetar i egen
firma
Arbetar du som anställd 
eller har du egen firma? 

Egen firma

Anställd

Tveksam, vet ej

86%

12%

2%
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Uppdragen finns 
i alla typer av 
orter
Är du verksam i följande?

Storstad Mellanstor 
stad

Småstad Landsbygd

39%
34% 35%

15%
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Fler än hälften 
arbetar deltid
Är du verksam i följande?56%

44%

Deltid

Heltid
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Merparten av 
uppdragen 
kommer in
genom 
kontakter
Hur får du in nya uppdrag?Kontakter

Onlinemarknadsföring

Annat sätt

Lappar i närom
rådet

Annonser i tidningar

83%

39%

28%

11% 5%
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Villaägare den 
absolut
vanligaste
kunden
Vilken typ av
uppdragsgivare har du haft 
under det senaste året?

Villaägare

Bostadrättsföreningar

Fritidshusägare

Kommuner

Övriga

92%

41%

37%

10%

22%
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Vanligaste
arvodet är 600-
900 kronor i 
timmen 
Vad är ditt ungefärliga 
timpris för designuppdrag?

Mer än 1200 kr i timm
en

901-1200 kr i timm
en

601-900 kr i timm
en

301-600 kr i timm
en

5%

22%

36%

31%

Mindre än 300 kr i timm
en

Tveksam, vet ej

4% 4%
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En fjärdedel
har fått större
uppdrag …
Hur har uppdragens
storlek förändrats det 
senaste året?

39%

20%22%

9%

6%

4%

5 - Ökat väldigt mycket

4 - 

3 - 

2 - 

1 - Minskat väldigt mycket

Tveksam, vet ej
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…och en 
tredjedel har 
fått fler uppdrag
Hur har antalet uppdrag 
förändrats det senaste
året?

20%
19% 12%

9%
6%

34%
5 - Ökat väldigt mycket

4 - 

3 - 

2 - 

1 - Minskat väldigt mycket

Tveksam, vet ej
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Branschen tror
på ett ökat
intresse för 
trädgårdsarbete…
Hur tror du att intresset 
för trädgårdsarbete bland 
privatpersoner kommer 
att förändras under det 
kommande året?41%

19%
25%7%

6%
2%

5 - Ökat väldigt mycket

4 - 

3 - 

2 - 

1 - Minskat väldigt mycket

Tveksam, vet ej
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…och på en ökad 
vilja att anlita en 
trädgårdsarkitekt
Tror du att intresset för
att anlita trädgårdsarkitekter
kommer att öka eller
minska under det 
kommande året?

39%30%

10% 12%
6%3%

5 - Ökat väldigt mycket

4 - 

3 - 

2 - 

1 - Minskat väldigt mycket

Tveksam, vet ej



15

Undersökning bland 
trädgårdsintresserad allmänhet
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Tre av fem
kommer att
spendera mer tid
i sin trädgård
Coronapandemin gör att
jag kommer att spendera 
mer tid i min trädgård?

Coronapandemin kommer att göra att jag 
kommer att spendera mer tid i min trädgård

44%

16%

18%

6%

4%

12%

5 - Instämmer helt och hållet

4 - 

3 - 

2 - 

1 - Instämmer inte alls

Tveksam, vet ej
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Mer än en 
tredjedel kommer
att lägga mer 
pengar på sin 
trädgård
Coronapandemin gör att jag 
kommer att spendera mer 
pengar på min trädgård

22%

28%
10%

6%

18%

16%

5 - Instämmer helt och hållet

4 - 

3 - 

2 - 

1 - Instämmer inte alls

Tveksam, vet ej
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En av tio har
anlitat en 
trädgårdsarkitekt 
senaste tre åren
Har du anlitat en 
trädgårdsarkitekt de
senaste tre åren?

Ja

Nej
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Planering av 
trädgården mest 
intressant för 
privatpersoner
Vilka tjänster skulle du
vilja köpa?

Planering av en mindre del av trädgården

Övrigt

Planera in damm

En övergripande planering för hela trädgården

Planera in stenläggning

Planera in pool

Renovering av äldre trädgård

Standardiserad inspirationsritning

Tveksam, vet ej

10%

20%

30%

40%

50%



Kontaktuppgifter 
Cecilia Sjödin, projektledare Berghs Studio 

cecilia.sjodin@berghs.se


