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N u beger vi oss in i det nya seklet 
– 2000-talet och vi känner igen 
många av utmaningarna och 

 förändringarna. Allt från generationsskifte 
och att få in yngre människor i branschen till 
allt färre företag med större odlingsarealer.

I oktober 2000 går det att läsa om en under-
sökning som Statistiska Centralbyrån gjort 
på uppdrag av Jordbruksverket kring odling 
av trädgårdsprodukter. Inte helt överraskande 
visar den att frilandsarealen minskar, men att 
den genomsnittliga odlingsarealen per företag 
har ökat. Detsamma gäller växthusytan som 
ökar hos de företag som finns kvar. När det 
kommer till investeringar så ökade de dock 
markant från 34 miljoner kronor 1996 till 174 
miljoner kronor 1999. Många investerade då i 
ny belysning, skuggvävar och mobila bord.

Annat som dök upp under denna tid 
var e-handel med växter och en del av de 
tidigaste aktörerna finns inte kvar, medan 
andra hängt i. Idag ser vi en snabb utveckling 
av handel på nätet, inte enbart på grund av 
Corona pandemin. Det gäller både ut till slut-
konsument och från grossist till butik.

2000-talet innebar också förändringar 
för Viola. År 2009 togs beslut att pappers-
tidningen skulle försvinna till förmån för 
ett nyhetsbrev. Det var något som upprörde 
många och det förekom insändare i tidningen. 
Sedan dök det upp en köpare, Tejarps förlag. 
Då tog vi över produktionen och ut givningen 
och har nu gjort det i elva år med stor glädje 
och nyfikenhet!

Ann Richardsson

Tidigt 2000-tal

Ett av de första numren år 2000.

Så har kunde en sida med platsannonser se ut på sent 1920-tal.

Trädgårds byrån 
förmedlade jobb 
kring sekelskiftet.

På 1970-talet började annonserna 
se annorlunda ut och nu var det en 
annat typ av tjänster.

På 1960-talet dök bilder upp, som  
här när den stora snittbloms odlingen, 
Fortunaprodukter sökte folk.

Ända in på 1980-talet fanns det 
annonser med platssökande.

”Nykter och städad” samt att vara 
gift var ett vanligt krav för att få 
jobb som trädgårdsman/ mästare 
kring 1940-tal. 

E-handel drog i gång på allvar  
men det var inte utan oro.

Det sista numret som gjordes av  
Gröna näringens riksorganisation, GRO. 

Framsidan Viola nr 17 2009, den första som gjordes av Tejarps förlag.

Viola

Platsannonser – en spegel av tiden
D et är ganska fascinerande att kunna se  utvecklingen 

inom trädgårdsbranschen genom att titta på 
plats annonser i Viola. Tusentals annonser, både de 

som sökt jobb och arbetsgivare som söker ny personal har 
 publicerats under de 125 år som Viola funnits.

Under de första åren är det tydligt att tidningen alltmer 
får in den här typen av annonser och de sköts av Trädgårds-
byråns platsanskaffning med kontor i Stockholm. 

Idag ser det helt annorlunda ut. Visst finns det en och 
annan platsannons i Viola 2020 men kanalerna att nå ut är så 
många fler, som sociala medier, Gröna Jobb och företag som 
enbart arbetar med att hitta efterfrågad personal.

Det är också tydligt vid en genomgång av de 125 åren att 
jobben ser annorlunda ut idag och att effektivisering med 
mera gjort att det numera krävs färre anställda är vad det 
gjorde för bara 50–60 år sedan.

Men platsannonser har inte bara uppgiften att hitta 
 personal och söka jobb. De har också en slags social uppgift. 
Det är genom platsannonser det går att se vilka företag som 
söker folk och att det rör på sig i branschen. De kan med 
andra ord inte underskattas.

Ann Richardsson


