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En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar 
träd i såväl stadsmiljöer som i naturvårdsprojekt. 
De träd vi har i vår närmiljö är ofta resultatet av 
stora investeringar och har höga ekonomiska 
och kulturella värden. 

Arborister arbetar för att träden ska vara säkra, 
harmoniskt uppbyggda och friska. Arborister 
bedömer behov av, planerar och genomför 
trädvårdsinsatser. De är också sakkunniga vid 
trädval samt alla arbeten som rör hantering av 
träd från plantskola till plantering, uppbindning 
och skötsel.

En arborist måste ha mycket goda kunskaper om 
trädets funktion, anatomi, biologi och livsmiljö. 
Annan viktig kunskap är vilka sjukdomar, svamp- 
och insektsangrepp som kan drabba vedartade 
växter, hur man behandlar skador på träden samt 
ger träden förutsättningar att själva begränsa an-
grepp. Arboristen bör också ha ett öga för estetik 
och på begäran kunna utföra arbeten som gynnar 
biodiversitet.

I arbetet kan en arborist ena dagen klättra upp 
och beskära eller sektionsfälla träd, för att nästa 
dag arbeta som konsult och inventera och göra 
riskbedömningar av enstaka träd eller hela be-
stånd.

Som arborist är det viktigt att vara i god fysisk 
kondition, tycka om utomhusarbete under alla 
årstider och vara beredd på att arbeta på höga 
höjder. För att bli konsulterande arborist bör man 
ha arbetat praktiskt i yrket i ett antal år.

Arborister kan vara anställda vid förvaltningar och 
trädgårdsföretag. De kan också vara egna företa-
gare och utföra arbeten åt privata kunder, företag 
och förvaltningar.

I avgångsklassen år 2018 hade alla jobb innan 
examensdagen!

UTBILDNINGSTID

Utbildningen bedrivs under 2 år och motsvarar 
heltidsstudier. För planerade starter och övrig 
information, se hemsidan.

BEHÖRIGHETSKRAV

Grundläggande behörighetskrav
En gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom 
kommunal vuxenutbildning

Särskilt behörighetskrav
Särskilda behörighetskravet är minst betyget E i 
gymnasiekurserna Fordon och redskap, Marken 
och växternas biologi och Växtkunskap 1 eller 
motsvarande kunskaper.

Motsvarande kunskaper innebär en lämp-
lig kunskapsnivå att bygga vidare på i yrkes-
högskoleutbildningen. Saknar du betyg i kurserna 
Fordon och redskap, Marken och växternas bio-
logi och Växtkunskap och/eller har motsvarande 
kunskaper förvärvade genom exempelvis yrkes- 
erfarenhet måste du genomföra och bli godkänd 
på preparandutbildning för behörighet. Preparand- 
utbildningen ges kostnadsfritt av skolan inför 
ansökningsomgången.

Har du examen från Naturbruksprogrammet 
inriktning trädgård eller motsvarande kompe-
tens genom en minst ettårig grundläggande 
trädgårdsutbildning (t.ex. YrkesVux, Arbetsmark-
nadsutbildning eller liknande) uppfyller du den 
särskilda behörigheten. 

Dendrologi och ståndortslära 30 Yhp
Examensarbete 25 Yhp
Företagsekonomi 35 Yhp
Klättringsteknik 25 Yhp
Kommunikation  10 Yhp
LIA (Lärande i arbete, praktik) 140 Yhp
Marklära 15 Yhp
Maskiner i trädvården 25 Yhp
Sjukdomar och skador 25 Yhp
Tillämpad trädvård 40 Yhp
Träden i samhället 10 Yhp
Trädfysiologi 20 Yhp

KURSER – TOTALT 300 YHP

Mer information om  
utbildningen, behörighets-
krav och ansökan hittar du 

på hemsidan!

www.hvilanutbildning.se

VILL DU BLI ARBORIST?
Sveriges enda arboristutbildning är tvåårig och erbjuder f rilufts-
arbete varvat med trädvård, naturvård, patologi, fysiologi och 
företagande.

STEG 1

Vi räknar ut jämförelsetalet på ditt gymnasiala 
betyg enligt skala 0,97–20. Vid bokstavsbetyg 
används UHRs omvandlingstabell. 

STEG 2

Examen från Naturbruksprogrammet, 
Naturvetenskapsprogrammet eller examen 
från ettåriga trädgårdsutbildningar exempelvis 
KomVux, arbetsmarknadsutbildningar ger 8 
poäng. De 30 med högst jämförelsetal kallas 
till särskilt prov i svenska och engelska samt ett 
praktiskt prov.

STEG 4

Sökande med högst sammanlagda poäng antas 
till utbildningen Om sökande som erbjudits 
plats tackar nej kontaktas annan sökande enligt 
en reservlista.

LEDNINGS GRUPPEN TAR DET SLUTLIGA 
BESLUTET OM ANTAGNINGEN.

STEG 3

Särskilt prov som poängsätts enligt en skala 
1p-8p. Praktiskt prov 1p–5p, läsförståelse svenska 
0,1p–1,5p, läsförståelse engelska 0,1–1,5p.

URVAL
Det finns 24 platser på arboristutbildningen. 
Antalet behörigt sökande är ofta fler än antalet 
utbildningsplatser. Utbildningen kräver god 
läs- och skrivförmåga på svenska och engelska. 
Vi använder rutinmässigt vetenskapliga latinska 
växtnamn och en del kurslitteratur är på engel-
ska. Urvalet till utbildningen sker enligt nedan.
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FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!
Sök Hvilan Utbildning och Hvilan Trädgårdar.

Hvilan Utbildnings uppdrag är att utbilda f ramtidens 
bästa med arbetare och företagare. Hvilan Utbildning är en 
branschägd skola och ägs av GRO – Gröna näringens  
riks organisation– en ideell förening under LRF Trädgård.

STUDERA PÅ SVERIGES  
GRÖNASTE SKOLA

OM HVILAN UTBILDNING

Omkring 100 personer arbetar på Hvilan 
Utbild ning. Kompe tens nivån är mycket hög 
bland personalen, både vad gäller teoretiska 
kunskaper och yrkesskicklighet inom de olika 
områdena. 

I Kabbarp finns cirka tio hektar mark där lektioner 
i frilandsodling bedrivs, resterande ca 50 hektar 
arrenderas ut. Skolan där har förutom stora park-
områden och en aktiv plantskola med tillhörande 
butik, flera växthus om totalt 1200 m2  som  
används för odling av snittblommor, krukväxter 
och grönsaker. Vi har också en markbyggnadshall 
där studerande kan öva anläggning, dränering 
och stensättning vintertid. 

FANTASTISKA UTBILDNINGS- 
MÖJLIGHETER

Hvilan Utbildning finns i Kabbarp och Stockholm 
och erbjuder gymnasium, uppdragsutbild-
ningar, yrkeshögskola, Yrkesvux och arbets-
marknadsutbildningar.


