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SAMMANFATTNING 
 
I samband med den yrkesrelaterade praktik hos stadsträdgårdsmästare Sif 
Eklund i Karlskoga kommun blev jag intresserad av att fördjupa mig i de 
faktorer som styr en stadsträdgårdsmästares arbete. Det handlar såväl om deras 
övergripande uppdrag som om deras personliga drivkrafter och visioner för 
utveckling och förvaltning av den gröna miljön. Syftet med studien är att 
studera stadsträdgårdsmästarens roll i utvecklingen av en kommuns miljö och 
se om det är möjligt att belysa huruvida det kan vara en betydande faktor för 
en stad att ha en utpekad kompetens med egna drivkrafter och visioner. I syftet 
ingår att studera om kommunerna är klara över vad de själva vill med utveck-
lingen av den gröna miljön och huruvida de är tydliga i sitt uppdrag till stads-
trädgårdsmästaren samt att studera hur stadsträdgårdsmästarna arbetar för att 
driva sina egna visioner och förslag till utveckling. Uppsatsens huvudsakliga 
metod är djupintervjuer med tre stadsträdgårdsmästare i Örebro län, närmare 
bestämt i Karlskoga, Kumla och Örebro samt med de ansvariga för grön-
frågorna i Askersund, där man inte har en utpekad funktion motsvarande 
stadsträdgårdsmästare. Intervjuerna fokuserade på områdena (1) organisation, (2) 
uppdrag/styrdokument, (3) egna visioner/drivkrafter, samt (4) befattningens status.  
 
Resultat 
Grönfrågorna organiseras i studiens fyra kommunerna inom olika förvalt-
ningar: I Askersund, inom teknisk förvaltning och kommunledningsförvalt-
ningen; i Karlskoga, inom samhällsbyggnadsförvaltningen; i Kumla, inom 
kultur- och fritidsförvaltningen och i Örebro, inom teknisk förvaltning. Ingen 
av de tillfrågade var missnöjda med sin organisationstillhörighet och man kan 
inte dra några slutsatser om att det är bättre att vara organiserad på vare sig det 
ena eller det andra sättet. En fråga som kom upp i det sammanhanget är hur 
det kommer sig att stadsträdgårdsmästarna som i huvudsak driver frågor kring 
strategisk samhällsplanering inte konsekvent är organiserade tillsammans med 
övriga stadsbyggnadsfunktioner. Vad gällde förekomsten av styrdokument för 
utveckling och skötsel så utmärkte sig framför allt Kumla och Örebro, som 
hade väl utvecklade styrdokument på både lång och kort sikt, jämfört med 
Karlskoga och Askersund som i stort sett inte hade några. Där bör man 
tillskriva både Kumla och Örebro en kvalitetsaspekt i det faktum är att man 
har både en uttalad politisk vilja hur man ser på den gröna miljön tillsammans 
med en strukturell överblick över grönfrågorna i form av omfattande grön-
planer/grönstrukturplaner som saknas i de två övriga kommunerna. Samtidigt 
finns det brister i de befintliga dokumenten, bland annat i form av otydliga 
målformuleringar och avsaknad av tidsramar. Samtidigt visar studien att ut-
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vecklingen av relevanta styrdokument inte är beroende av att man har stads-
trädgårdsmästare. I Kumla tog man fram sin grönplan i glappet mellan att 
staden hade stadsträdgårdsmästare anställda och i Karlskoga har man inget 
sådant dokument trots att man har en lång tradition av stadsträdgårdsmästare i 
kommunen. Där tycks kommunens generella arbetsmetodik för planerings-
processer i större utsträckning styra förekomsten av styrdokument. Vid sidan 
av de visioner och mål som är ställda i de officiella styrdokumenten ställdes 
frågor om stadsträdgårdsmästarnas egna visioner och drivkrafter. Där hade 
såväl stadsträdgårdsmästaren i Karlskoga respektive i Kumla likartade visioner 
som handlade om att öka människors livskvalitet och att kunna bidra till ett 
socialt gott samhälle, medan parkchefen i Örebro hade formulerat sin vision 
specifikt för parkutvecklingen i Örebro där han strävade efter bland annat 
professionell skötsel och att stadsparken ska befästa sin ställning som en av 
Sveriges och Europas vackraste parker. Edit Ugrai i Kumla och Lars-Erik 
Krafve i Örebro hade likartade strategier för att kommunicera sina visioner 
såväl uppåt som nedåt i organisationerna. Samtliga intervjupersoner upplever 
att deras yrke har status, både på sina arbetsplatser och för kommuninne-
vånarna i synnerhet. En viktig faktor för yrkets status är att man axlar den 
samhällsplanerande rollen och inte reduceras till att bli en blomsterdekoratör. 
Samtliga anser att deras utbildningsbakgrund passar för yrket och att det 
egentligen inte finns någon specifik utbildning inom trädgård/landskap som är 
bättre än någon annan för att kunna verka som stadsträdgårdsmästare. Det 
gäller framför allt att vara generalist och att man bör vara en god kommunika-
tör. På grund av studiens begränsade omfattning vad gäller antalet intervjuade 
kan naturligtvis inga generella slutsatser dras.  Studien omfattar heller ingen 
undersökning huruvida kommunernas grönområden svarar mot eventuella 
grönplaners intentioner eller om de till exempel är välskötta. Den lämnar 
snarare en tydlig känsla av att det faktum att en kommun aktivt väljer att ha en 
person med såväl utbildning, erfarenhet, ansvar och engagemang för stadens 
gröna miljö är en kvalitetsstämpel i sig.  
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BAKGRUND 
 
När man talar om en stads estetiska värde så är det ofta de gröna områdenas 
gestaltning tillsammans med deras rekreativa och sociala betydelse som om-
nämns i första hand. Grönområden som ofta planeras, gestaltas och förvaltas 
under ledning av en stadsträdgårdsmästare. Deras huvudsakliga funktion är att 
bevaka uterummets estetiska värden, men även, tillsammans med stadsarki-
tekter, miljöansvariga och andra samhällsplanerande funktioner, utveckla stä-
derna mot att bli, trivsamma, säkra och funktionella miljöer för sina invånare. 
Forskning visar att närhet till gröna miljöer i en stadsmiljö påverkar invånarnas 
hälsa positivt.1 Precis som samhällsplanerare i början av förra seklet hade en 
viktig funktion att bygga bort ohälsa ofta på grund av sanitära olägenheter, så 
har dagens samhällsplanerare en utmaning i att skapa miljöer för återhämtning 
för att möta en av vår tids stora ohälsor, nämligen stressrelaterade sjukdomar.  
 
Trädgårdsturism till följd av ett ökat trädgårdsintresse är ett växande område, 
detta vittnar Linnéåret 2007 och sommarsatsningen Göteborgs lustgårdar 2008 
om, tillsammans med ett allt mer stigande besöksantal i Svenska besöksträd-
gårdar. Även i det sammanhanget är stadsträdgårdsmästaren en viktig mark-
nadsaktör för att öka turismen i den egna kommunen och regionen, men också 
för att locka kommuninvånarna till olika typer av aktiviteter i parkerna. Det 
ökade trädgårdsintresset hos gemene man och kvinna innebär i förlängningen 
också ett ökat kunnande som skapar mer medvetna konsumenter av våra 
offentliga gröna miljöer.   
 
 
Vad är en stadsträdgårdsmästare 
1869 fick Sverige sin första kommunalt anställda stadsträdgårdsmästare, Alfred 
Medin. Det var i Stockholm, som då hade fått en ny stadsplan med markerade 
utrymmen för parker. I början av 1930 hade ett trettiotal svenska städer funk-
tionen stadsträdgårdsmästare med en egen parkorganisation.2 Det finns inga 
officiella siffror på hur många av landets kommuner som idag har funktionen 
stadsträdgårdsmästare anställda. Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, 
FSS, har drygt 150 medlemmar, vilket inte ska ses som en siffra på antalet 
stadsträdgårdsmästare, då många kommuner har flera representanter i före-
ningen.3 Det är inte heller alltid att titeln stadsträdgårdsmästare förekommer i 
samtliga kommuner, trots att det finns en utpekad ansvarig för grönfrågorna, 
utan man har istället valt andra titlar som till exempel parkchef, men där funk-
tionen är i stort densamma. I den här uppsatsen innebär begreppet stadsträd-
gårdsmästare en utpekad funktion för utveckling av uterummets olika värden 
med fokus på den gröna miljön. I den nyutkomna boken Stadsträdgårdsmästarnas 
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spår – en bok om FSS:s historia skriver en av de intervjuade i denna studie, Edit 
Ugrai, i förordet till boken: Ett gemensamt drag för dem som väljer denna yrkesbana är 
åtminstone att de lätt besjälas av sin uppgift. Det gör dem både starka och utsatta. Det är 
inte alltid stadsträdgårdsmästarna passar in i den byråkratiska världen.4 
 
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, SFF5 
Det kan tyckas ovanligt förutseende, att en sådan relativt liten yrkesgrupp så 
tidigt bildade en branschorganisation för att diskutera yrkets betydelse och 
utveckling. Redan 1910 väckte stadsträdgårdsmästaren i Helsingborg O H 
Landsberg frågan om att bilda en förening för stadsträdgårdsmästare. Det hann 
dock dröja till 1920 innan det blev en realitet. Då hade föreningen 27 medlem-
mar. Om man följer föreningens kongressteman genom åren avspeglar sig den 
utveckling som våra offentliga miljöer haft genom årtiondena, från ett fokus på 
den mer dekorativa aspekten med blommor som huvudsakligt element, till den 
sociala betydelsen med lek- och rörelseperspektivet och fram till dagens mer 
upplevelsebaserade alternativt meditativa parkmiljöer. Först vid slutet av 
trettiotalet dyker diskussionen upp om stadsträdgårdsmästaren som en naturlig 
aktör inom stadsplaneringsarbetet. Där var stadsträdgårdsmästaren i Stock-
holm, Holger Blom, en av de stora banbrytarna. År 1941 talade Holger Blom i 
ett föredrag om parken som element i stadsplaneringen, vilket sedermera kom 
att bli en modell för grundläggande utbildning i stadsplanering. Idag förefaller 
föreningen vara ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte och inspiration. En 
kommun står värd för den årliga kongressen och får då möjlighet att visa upp 
sin stads gröna miljöer.  
 
 
Örebro län6 
Örebro län har sammanlagt tolv kommuner som ligger i landskapen Närke, 
Värmland och Västmanland, med Kopparberg i norr, Askersund i söder, 
Karlskoga i väster och Örebro i öster. Från och med 1600-talet och långt in på 
1900-talet präglades trakten av bergshantering, medan det idag är tung 
verkstadsindustri som dominerar näringen. Bruksortskulturen är fortfarande 
påfallande på många av de mindre orterna. Naturen är differentierad med två 
urberg (Tiveden och Kilsbergen) som skär genom länet tillsammans med 
skogslandskap, slättlandskap och de två stora sjöarna, Hjälmaren och Vättern, 
men också mängder av mindre sjöar och tjärnar. I den lilla Fagertärn i Tiveden 
växer röda näckrosor. Naturen; skogarna, sjöarna och älvarna m.m., finns nära 
in på knuten i de flesta av orterna. Det är endast Örebro och Kumla som 
skiljer sig genom sitt läge på närkeslätten. Örebro är länet största stad och 
residensstad.  
 
Studiens fyra kommuner7 
Inom ramen för studien har fyra kommuner valts ut i länet, nämligen 
Askersund, Karlskoga, Kumla och Örebro. Askersund, som ligger i södra 
Närke, har idag cirka 11 600 invånare, varav ungefär 4 000 bor i Askersunds 
stad. I kommunen finns så många som 14 små tätorter. Staden ligger i utkanten 
av Tivedens naturreservat vid sjön Alsen, som utgör en del av Vättern. 
Karlskoga, i Värmland, har knappt 30 000 invånare, och är beläget vid sjön 
Möckeln och omgiven av ett skogslandskap. Mitt genom staden skär en 
rullstensås, Rävåsen, som idag är naturreservat. Kumla har ungefär 20 000 
invånare och ligger på närkeslätten som är lågländ terräng och där naturmark 
utgör en mindre del av kommunen. Örebro är länets största stad med cirka 130 
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000 invånare och är precis som Kumla omgivet av uppodlat slättlandskap, men 
med utbredda lundar och lövdungar med ek, alm och ask.  
 
 
Syfte 
Studiens övergripande syfte är att beskriva de faktorer som styr en stadsträd-
gårdsmästares arbete. Det handlar såväl om deras övergripande uppdrag som 
om deras personliga drivkrafter och visioner för utveckling och förvaltning av 
den gröna miljön. I syftet ingår att studera stadsträdgårdsmästarens roll i 
utvecklingen av en kommuns miljö och se om det är möjligt att belysa 
huruvida det kan vara en betydande faktor för en stad att ha en utpekad 
kompetens med egna drivkrafter och visioner. I syftet ingår också att studera 
om kommunerna är klara över vad de själva vill med utvecklingen av den gröna 
miljön och huruvida de är tydliga i sitt uppdrag till stadsträdgårdsmästaren 
samt att studera hur den enskilda stadsträdgårdsmästaren arbetar för att driva 
sina egna visioner och förslag till utveckling. 
 
Frågeställningar 
Örebro län har ett antal kommuner som har stadsträdgårdsmästare anställda, 
men det finns även kommuner som inte har det och det finns också ett antal 
kommuner som tillsammans delar på den funktionen. Min tanke är att studera 
tre kommuner i länet med stadsträdgårdsmästare, men också att studera en 
kommun som inte har det. Att valet föll på just Örebro län beror på att jag 
själv är bosatt i Örebro och att det var praktiskt ur ett geografiskt perspektiv. 
 
Uppsatsens frågeställningar är följande: (1) vilka centrala styrdokument, till 
exempel policydokument, visionsdokument och handlingsplaner, har 
stadsträdgårdsmästarna att förhålla sig till i sitt arbete och hur fungerar dessa i 
det dagliga arbetet, (2) hur förvaltning och utveckling förhåller sig till varandra, 
samt (3) vilka personliga drivkrafter och visioner stadsträdgårdsmästarna har i 
sitt arbete och hur dessa kommuniceras till beslutande instanser. I den 
kommun som inte har en stadsträdgårdsmästare vill jag studera hur och med 
vilken funktion man valt att ersätta stadsträdgårdsmästaren och hur det 
förvaltande och utvecklande arbetet fungerar utan en stadsträdgårdsmästare. 
Även där är de övergripande styrdokumenten för kommunens utveckling och 
förvaltning av den gröna miljön lika intressanta. 
 
 
Metod 
Studien har genomförts som en jämförande studie där slutsatsen ska vara 
skillnader och likheter mellan kommunerna med utgångspunkt i fråge-
ställningarna tillsammans med en personlig reflektion över hur dessa skillnader 
och likheter förefaller att påverka arbetet med den gröna miljön i kommu-
nerna. Uppsatsens struktur är traditionellt akademisk. 
 
Uppsatsens huvudmetod är djupintervjuer med stadsträdgårdsmästarna, studier 
av styrdokument och i den mån det finns litteratur eller liknande studier inom 
området. Där har i första hand akademiska avhandlingar, rapporter, artiklar 
och uppsatser eftersökts. 
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Avgränsning 
När man talar om kommuners ansvar för den gröna miljön så innefattar det 
såväl den tätortsnära gröna miljön som den gröna miljö som omgärdar tätorten 
i form av skog och andra naturområden. Det är inte heller helt ovanligt att 
ansvaret för dessa två delar organiseras på skilda sätt. I den här undersökning-
en avses med begreppet grön miljö den förstnämnda, det vill säga den tätorts-
nära gröna miljön, närmare bestämt parker samt de naturpräglade områden som 
tillsammans med byggnader, torg och gator skapar stadslandskapets struktur. 
Begrepp som grön miljö, grönfrågor och parkverksamhet används växelvis, 
men betyder här samma sak.  
 
Undersökningsgruppen 
I denna studie har två av de tillfrågade befattningen stadsträdgårdsmästare, 
nämligen Sif Eklund i Karlskoga och Edit Ugrai i Kumla, medan Lars-Erik 
Krafve i Örebro har titeln parkchef. Bedömningen är dock att hans funktion är 
synonym med begreppet stadsträdgårdsmästare. I Askersund däremot finns 
ingen utpekad funktion. Där ligger ansvaret för grönfrågor på flera, nämligen 
på stadsarkitekten Kai Hellner, chefen för teknisk förvaltning, Kjell 
Hedenström, samt arbetsingenjören Bosse Lind på Arbetsavdelningen. Där har 
samtliga personer valts att intervjuas då detta rekommenderades i samtalet med 
de tre ovan nämnda. Även i Karlskoga, Kumla och Örebro finns naturligtvis 
andra personer som har ett viktigt delansvar för grönfrågorna, men som inte 
valts att intervjuas.  
 
Intervjuerna 
Intervjuerna har skett på stadsträdgårdsmästarnas och de övrigas arbetsplatser 
och tagit i snitt två och en halv timme per intervju. Ett batteri med frågor 
förbereddes inför att intervjuerna startade och samtliga har fått samma typ av 
frågor. Frågorna indelades i kategorierna (1) organisation, (2) uppdrag/styrdoku-
ment, (3) egna visioner/drivkrafter, samt (4) befattningens status. Intervjuerna har 
dokumenterats via anteckningar, ingen inspelningsutrustning har med andra 
ord används. Av naturliga skäl styrs en intervjusituation både av den som 
intervjuar och av den som intervjuas. Ibland har vissa frågor övergått till att 
handla om andra saker än det som var intentionen med frågan. Då detta 
upptäckts först efter att intervjun avslutats har en del kompletterande frågor 
ställts per telefon eller e-post. Vid något tillfälle har inte frågor besvarats. 
 
(1) Organisation 

Under rubriken organisation ställdes frågor kring den organisation som 
stadsträdgårdsmästaren/motsvarande främst har att förhålla sig i sitt arbete. 
Det gällde såväl förvaltningsorganisation som den politiska organisationen. 
Frågor kring beslutsvägar, budgetprocess och chefskap ställdes också. 
 
(2) Uppdrag/styrdokument 

Under denna rubrik låg frågornas fokus på det uppdrag man har inom ramen 
för sin befattning och huruvida det upplevs som tydligt, eller otydligt. Här 
diskuterades också huruvida det existerar politiskt medvetna strategier kring 
den gröna miljön, det vill säga om ett orsak-/verkansamband existerar, men 
även om det finns andra policydokument, handlingsplaner eller andra 
styrdokument som är styrande alternativt vägledande för arbetet. 
 
(3) Egna visioner/drivkrafter 

Här fick intervjupersonerna berätta om sina egna visioner inom sitt arbete och 
hur man aktivt verkar för att få igenom dem.  
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(4) Befattningens status 

Här berördes också frågor kring ledarskap, utbildningsbakgrund och hur man 
upplever befattningens status. 
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RESULTAT 
 
 
ORGANISATION 
 
Kommunal organisation 
Svenska kommunala organisationer har alltid en politisk organisation och en 
förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse och nämnder. I dessa sitter förtroendevalda politiker 
som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid.  
 
Inom de olika förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att planera 
och genomföra det som politikerna fattar beslut om. Det är den politiska 
organisationen som styr de anställda i förvaltningarna. Det finns i regel en 
förvaltning som matchar varje nämnd; finns det en teknisk nämnd så finns 
alltså en motsvarande teknisk förvaltning. Det är inte ovanligt att det även 
förekommer kommunala bolag; idag är till exempel kommunala bostadsbolag 
mer eller mindre praxis. De politiska nämnderna kan vara indelade i fack-
områden som till exempel kultur, samhällsbyggnad, miljö, etc. alternativt 
geografiskt indelade i så kallade kommundelsnämnder.8 
 
 
Organisation i studiens kommuner 
Samtliga kommuner som ingår i denna studie är indelade i fackområdesnämn-
der, men skiljer sig åt vad gäller organisationen av parkverksamheten. I 
Askersund är den organiserad under dels teknisk förvaltning och dels kom-
munledningsförvaltningen; i Karlskoga under samhällsbyggnadsförvaltningen; i 
Kumla under kultur- och fritidsförvaltningen och i Örebro är den organiserad 
under teknisk förvaltning. 
 
Askersund 
Inom Askersunds kommun är grönverksamheten organiserad i två förvalt-
ningar. Ansvaret för planering och gestaltning ligger på stadsarkitekten som är 
organiserad inom enheten näringsliv och samhällsbyggnad som i sin tur ligger 
under kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för skötsel samt budget, såväl 
investerings- som förvaltningsbudget, ligger under tekniska förvaltningen. 
Skötselfrågorna samt planering för sommarblommor och belysning är orga-
niserat inom en enhet inom tekniska förvaltningen som kallas för arbetsavdel-
ningen och leds av en så kallad arbetsingenjör. Den politiska organisationen 
som man har att förhålla sig till är motsvarande nämnder, det vill säga kom-
munledningsnämnden och tekniska nämnden. Idag finns inget organiserat 
mötesforum för dem som har ansvarsfunktioner vad gäller planering, skötsel 
och budget . 
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Karlskoga 
I Karlskoga kommun ligger hela grönverksamheten inom avdelningen 
gata/park, som är organiserad inom samhällsbyggnadsförvaltningen och med 
samhällsbyggnadsnämnden som politisk organisationstillhörighet. Stadsträd-
gårdsmästare Sif Eklund ansvarar för planering, gestaltning och skötsel av den 
gröna miljön men det finns också en arbetsledare för parkverksamheten som 
leder och fördelar arbetet för förvaltning och skötsel. Både stadsträdgårdsmä-
staren och arbetsledarens närmaste chef är avdelningschefen för gata/park, 
som är budgetansvarig. Det är med andra ord inte stadsträdgårdsmästaren som 
är chef för förvaltning och skötsel, vilket hon inte ser som ett problem. Tvärt-
om ger det henne mer utrymme i tid att lägga på utvecklingsfrågorna eftersom 
hon då inte behöver axla de uppgifter som en personalansvarig chef har. Det 
finns dock inget organiserat mötesforum för dem som har ansvarsfunktioner 
vad gäller planering kontra skötsel av såväl park som gata. Stadsträdgårds-
mästaren förvaltar själv över en mindre driftsbudget som till största delen 
finansierar sommarblomsterprogrammet. Tilläggas kan att under stadsträd-
gårdsmästarens verksamma tid i kommunen har det skett några omorga-
nisationer.  
 
Kumla 
I Kumla kommun organiseras grönfrågorna i en parkavdelning som ligger 
direkt under kultur och fritidsförvaltningen och motsvarande nämndorga-
nisation. Parkavdelningen är uppdelad på två enheter, park och idrott samt 
skog, natur och friluftsliv och stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai är parkavdel-
ningens chef, även om det finns arbetsledare mellan stadsträdgårdsmästaren 
och parkarbetarna ute på fältet. Utveckling och förvaltning är med andra ord 
inom samma organisatoriska enhet. Stadsträdgårdsmästarens närmaste chef är 
förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Stadsträdgårdsmästaren anser att den främsta fördelen med att tillhöra området 
kultur och fritid är att den estetiska aspekten har där en självklar plats, den 
gröna miljön blir med andra ord en kulturfråga och inte en teknisk fråga. Hon 
tror dock att det är vanligare att en parkverksamhet organiseras under en mot-
svarande teknisk förvaltning än kultur- och fritid. Inom Kumla kommun finns 
tekniska kontoret, som bland annat ansvarar för gatuunderhåll och VA-frågor, 
men som inte är en förvaltning i den bemärkelsen att den har en korresponde-
rande politisk nämndorganisation. Stadsträdgårdsmästaren anser att det är 
viktigt att ha ett mycket nära samarbete med tekniska kontoret och är generellt 
för ett gränsöverskridande arbetssätt. I sin tidigare anställning som stadsträd-
gårdsmästare i Alingsås var stadsträdgårdsmästare och övrig parkpersonal 
organiserade inom teknisk förvaltning så därifrån har hon erfarenhet av den 
typen av organisationstillhörighet. 
 
Örebro 
Parkverksamheten i Örebro är till sin helhet organiserad under teknisk 
förvaltning och den politiska organisationen är tekniska nämnden. Parkav-
delningen leds av parkchefen Lars-Erik Krafve. Parkarbetarna ute på fältet har 
en arbetsledare som leder det dagliga arbetet, men det är parkchefen som är 
ansvarig för hela parkprocessen, från budget och planering till konkreta 
skötselåtgärder. Parkchefens närmaste chef är förvaltningschefen på teknisk 
förvaltning. Parkavdelningen är remissinstans för ärenden som rör all övrig 
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samhällsplanering, vilket handläggs på samhällsbyggnadsförvaltningen där det 
bland annat finns två landskapsarkitekter anställda.  
 
Parkchefen anser att det är det finns tydliga vinster med att tillhöra teknisk 
förvaltning. Tidigare har parkverksamheten organiserats under såväl stads-
byggnadsförvaltningen som förvaltningen för fritid och turism, så han har 
erfarenheter från andra organisationsformer och därmed något att jämföra 
med. Största fördelen med att ingå i teknisk förvaltning är den nära kontakt 
man får naturligt med avdelningarna gata/trafik och vatten/avlopp som är nära 
sammankopplat med parkverksamheten. 
 
 
Diskussion 
Är det viktigt för utvecklingen av grönfrågorna och för statusen i verksamhe-
ten hur den organiseras, och i vilken organisationsform förvaltas en stads 
grönstruktur på bästa sätt? Det kan naturligtvis inte den här studien svara på, 
men ändock föra en diskussion kring frågan. Man får ett tydligt intryck av, när 
man gör en snabb överblick över ett antal mellanstora svenska kommuner, att 
det är vanligast att organisera grönfrågorna inom teknisk förvaltning eller 
motsvarande. Att parkskötsel till viss del är en teknisk fråga går inte att bortse 
ifrån. Det handlar om att ha tillgång till en maskinpark och i viss utsträckning 
”ingenjörsmässig” kunskap, och då kan det falla sig naturligt att organisera 
verksamheten inom den tekniska delen av en organisation. Men om man ser till 
vad parkernas funktioner är så landar man snarare i frågor om livskvalitet, 
sociala aspekter, fritid, samhällsbyggnad och kultur. Staden Phoenix i Arizona, 
USA har blivit en förebild för många vad gäller parkverksamhet. Där har man 
en uttalad politik kring parkernas funktion som kortfattat går ut på att aktivt 
bidra till invånarnas fysiska, mentala, sociala och kulturella behov. Till exempel 
drivs långtgående program inom parkverksamheten som arbetar med ungdo-
mar på glid och en mängd samarbeten pågår mellan parkavdelningen och 
stadens skolor och handikapporganisationer. Där organiseras parkorganisatio-
nen efter dess funktion, nämligen tillsammans med de verksamheter som 
ansvarar för juridiska frågor, bibliotek och familjeomsorg.9 Likartade förhål-
landen hittar man i Kumla, där man valt att organisera parkverksamheten 
utifrån en av sina funktioner, nämligen den kulturella. 
 
Planering av bebyggelse, gator och torg är en funktion som mer eller mindre 
alltid organiseras inom ramen för en stadsbyggnadsförvaltning eller motsva-
rande. Skötseln av detsamma är troligtvis lika ofta organiserade i någon typ av 
teknisk organisation. Man kan här ställa frågan varför vissa svenska kommuner 
väljer att se planeringen av byggnader och stadens hårda ytor som något som 
självklart är stadsbyggnad medan planering av de gröna ytorna reduceras till att 
vara endast en teknisk fråga. Med andra ord; den gröna miljön organiseras 
oftare utifrån skötselaspekterna, medan övrig samhällsplanering organiseras 
utifrån planeringsfunktionen. 
 
Ingen av de tillfrågade i denna studie uttrycker något missnöje med sin orga-
nisationstillhörighet. Det går med andra ord inte att belägga att en uppdelning i 
organisation vad gäller parkernas funktion alternativt planeringsfunktionen 
vore att föredra framför skötselaspekten.  
 
Stadsträdgårdsmästaren i Kumla uttryckte konkret att hon upplevde parkfrå-
gornas tillhörighet till kultur- och fritidsförvaltningen som en fördel då detta 
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medförde att kommunen såg parkverksamheten som en kulturverksamhet och 
där gestaltningsaspekten fick ett självklarare utrymme. Samtidigt ansåg hon det 
mycket viktigt att ha ett nära samarbete med det tekniska kontoret.  
 
I Askersund där planeringsarbetet leds av stadsarkitekten handlade det faktum 
att grönfrågorna ofta kommer i andra hand mer om att hinna med dessa frågor 
inom ramen för sin tjänst. Där framkom också i samtalen med berörda perso-
ner att det existerar en viss osäkerhet runt grönfrågorna som delvis har sin 
grund i att grönfrågorna finns i skilda organisationer. Chefen för tekniska för-
valtningen menade till exempel att gestaltningsfrågorna skulle få större utrym-
me om stadsarkitekten tillhörde hans förvaltningsorganisation. Kommunika-
tionen mellan berörda parter är inte heller tillfredsställande; det finns inga 
naturliga forum att träffas i för att diskutera en helhetssyn på verksamheten.  
 
Kommunikationsaspekten nämndes även i Karlskoga, där regelbundna projekt-
möten mellan avdelningschefen för gata/park, stadsträdgårdsmästaren och de 
båda arbetsledarna för gata respektive park efterfrågades. Detta trots att man är 
organiserade inom samma avdelning och förvaltning, men är geografiskt place-
rade på olika platser i staden. 
 
Parkchefen i Örebro, som tidigare varit organiserad inom bland annat stads-
byggnadsförvaltningen, ser ingen nackdel i att numera istället tillhöra tekniska 
förvaltningen, så länge han ändå får vara en remissinstans för ärenden som rör 
utvecklingen av stadsmiljön.  
 
En kortare intervju har även gjorts med stadsträdgårdsmästare Arne Tschent-
scher som ansvarar för sammanlagt fyra kommuner i länet, nämligen Koppar-
berg, Nora, Lindesberg och Hällefors. Han är organiserad inom Bergslagens 
kommunalteknik som är ett samarbetsförbund för de fyra kommunerna, och 
tycker att det fungerar väl. Hans erfarenhet från sitt hemland Tyskland är att 
grönfrågor, som har en framskjuten position i tyska städer, organiseras även 
där vanligtvis inom motsvarande teknisk förvaltning. 
 
 
 
STYRDOKUMENT OCH UPPDRAG 
 
Allmänt om styrdokument 
Det finns mängder av olika dokument som i högre eller lägre grad styr arbetet 
inom en organisation. Om man går tillbaka i tiden var det i större utsträckning 
marknadsorienterade organisationer som utvecklade olika former av metoder 
för att styra och följa upp sin verksamhet med en tydlig återkoppling till visio-
ner och mål. Nu är det inte på något sätt ovanligt att även offentlig verksamhet 
arbetar systematiskt med olika typer av planeringsstrategier. Arbetsgivarorga-
nisationen Sveriges kommuner och landsting rekommenderar metoden 
Balanced Scorecards som en bra verksamhetsuppföljningsmetod, en metod 
som ursprungligen designades för kommersiella företag.10 11 Vid sidan av de 
mer ”frivilliga” typerna av styrdokument har offentlig verksamhet en rad 
dokument som man enligt lag måste upprätta.  
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Översiktsplan 
Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha en översiktsplan som långsiktigt 
anger mål och strategier med kommunens utveckling. Översiktsplanen 
redovisar kommunens politiska viljeinriktning för den framtida planeringen 
och byggandet. Planen är inte bindande för efterföljande beslut om till exempel 
detaljplaner och bygglov, men den ska användas som underlag och vägledning 
för beslut. Det är därför viktigt att den är aktuell. Det dokument som binder 
kommunen ifråga om bygglov etc. är den så kallade detaljplanen, som ska 
upprättas vid exploatering av ny bebyggelse och nya anläggningar.12 En viktig 
aktör i framtagandet av översiktsplaner är, förutom den enskilda kommunen, 
länsstyrelsen, som har till uppgift att se till att kommunens intressen samordnas 
med statens.  
 
Grönplaner 
Utifrån översiktsplanens intentioner är det inte ovanligt att kommunerna sedan 
väljer att formulera en grönplan eller grönstrukturplan som mer i detalj går in 
på kommunens ambition med den gröna miljön och ibland även den blå (sjöar, 
vattendrag). Vid sidan av grönplanen kan man också ha separata trädplaner 
eller trädvårdsplaner, miljöplaner, agenda 21-planer (hållbar utveckling) och 
andra angränsande styrdokument.  
 
När man studerar ett mindre urval av de grönplaner som finns i Sveriges 
kommuner så är det vanligt att Malmö kommuns grönplan omnämns. Det 
förefaller som den har fått verka som en förebild vad gäller struktur och 
detaljeringsnivå.  
 
En grönplan disponeras i regel genom ett antal inledande sidor där man fastslår 
den politiska viljan i kommunen om vad man vill med den gröna miljön. Man 
beskriver varför man valt att upprätta planen och man formulerar i regel ett 
antal mål och strategier. Man anger också de perspektiv eller värden man valt 
att anlägga som ska beskriva varför de gröna områdena är viktiga och vilka 
funktioner de bör ha. Det kan till exempel handla om sociala, ekologiska och 
ekonomiska värden. Så långt är dokumentens strukturer tämligen lika varandra. 
Därefter skiljer sig dokumenten mer, då det är vissa som väljer att lägga in kon-
kreta åtgärdsförslag i grönplanen, medan andra planerar de konkreta åtgärderna 
årligen i någon form av verksamhetsplan, men ändå utifrån grönplanens inten-
tioner. För att grönplanen ska få värdet av ett officiellt dokument som står sig 
över tid, oavsett fluktuationer vad gäller partipolitiska majoritetsförhållanden 
och ekonomi, är det avgörande att dokumentet beslutas på fullmäktigenivå. 
 
Miljömål för Örebro län 
I Örebro län har länsstyrelsen beslutat om miljömål för Örebro län för tiden 
2005-2010. Där står bland annat följande om grön- och vattenområden i 
tätorter: Parker, grön- och vattenområden i eller i direkt anslutning till en tätort har många 
olika funktioner som tillsammans utgör en viktig tillgång för såväl invånarna som orten som 
sådan. Tätortsnära skogar och parker är viktigt för folkhälsan genom att ge ökad livs-
kvalitet och motionsmöjligheter i vardagen. Samtidigt är de ett vackert inslag i stadsbilden. 
För att fylla sina funktioner bör grönområdena ha god tillgänglighet för alla grupper. Parker, 
alléer, trädgårdar och dammar har ofta även ett stort kulturellt värde och är en viktig del av 
ortens identitet. En genomtänkt grönstrukturplanering medför att den biologiska mångfalden 
gynnas och att behovet av fritidsresor minskar. Gröna stråk som sammanbinder ortens grön-
områden och har kontakt med omlandet är viktiga för att binda samman en grön infra-
struktur i staden.13 Vidare står det i Förslag till åtgärder följande: Kommunerna bör 



 20 

senast 2008 ta fram grönstrukturprogram för bevarande och utveckling av ekologiskt, 
socialt, estetiskt och kulturhistoriskt intressanta grönområden för tätorter med fler än 5 000 
invånare som underlag till förnyelse och förändring av den byggda miljön.14 Den nytta som 
länsstyrelsen anser att ett grönstrukturprogram tillför kommunerna är att det 
ger en bild av hur den gröna strukturen hänger samman och hur den bör 
bevaras och utvecklas.  Man uppskattar att kostnaden för att upprätta en sådan 
plan uppgår till cirka 20 000 kronor, men att kostnaden naturligtvis beror på 
behovet av att ta fram nya underlag. Det finns dock möjlighet att få 
delfinansiering från länsstyrelsen. 
 
 
Allmänt om uppdrag 
I samband med att man får en anställning, vad den än må vara, så diskuteras i 
regel tjänstens innehåll, det vill säga vilket uppdrag man ska ha, under anställ-
ningsprocessen. Allt eftersom tiden går så är det inte ovanligt att villkoren 
inom ramen för tjänsten förändras. Arbetsuppgifter tillkommer, omorganisa-
tioner förändrar tjänstens innehåll och man kanske byter närmaste chef som i 
sin tur inte har samma syn om tjänstens innehåll som den ursprungligen var. 
Nya regler och förordningar kan också medföra att ansvar och befogenheter 
förändras. Därför kan det vara konstruktivt att man har en skriftlig befattnings-
beskrivning som klargör arbetets huvudsakliga innehåll och vilket ansvar och 
vilka befogenheter man har, speciellt om man arbetar i en större organisation 
där uppdragen kan komma från flera håll. Samtidigt bör det finnas ett utrymme 
att själv vara med och påverka verksamhetens inriktning. Om man som stads-
trädgårdsmästarna/motsvarande i denna studie arbetar inom offentlig förvalt-
ning där man, förutom sin arbetsgivare, också möter allmänhetens förväntning-
ar, kan det vara ett stöd att ha ett tydligt uppdrag i ryggen. I denna studie är en 
uppdragsbeskrivning eller befattningsbeskrivning ett dokument som pekar på 
vad kommunen faktiskt vill få ut av sin stadsträdgårdsmästare och därmed 
också tillsammans med olika typer av styrdokument anger en viljeinriktning 
med parkverksamheten. I det nedanstående avsnittet, Styrdokument i studiens 
kommuner, ingår även en redovisning för stadsträdgårdsmästarens uppdrag. 
 
 
Styrdokument och uppdrag i studiens kommuner 
 
Askersund 
› Styrdokument 

Askersunds kommun arbetar med grönfrågorna utifrån översiktsplanen, detalj-
planerna samt teknisk förvaltnings verksamhetsplaneringsunderlag. Det finns 
med andra ord inga specifika styrdokument för den gröna miljön, såsom 
grönplan, parkplan, skötselplan, etc. som anger vare sig ett helhetsperspektiv 
eller ett principiellt synsätt på den gröna miljön. I den ovan nämnda verksam-
hetsplanen finns tre åtgärder för parkutveckling under 2008 omnämnda som 
rör lekplatser, parkbänkar och belysning, med andra ord mer tekniska åtgärder 
i den gröna miljön. I de detaljplaner som studerats, vilka alltså behandlar ny-
exploateringar, finns anvisningar om hur grönområdena bör utvecklas och 
befintlig växtlighet tas tillvara. Anvisningarna är dock av mer generell art, till 
exempel enligt följande: ”Den centrala parken sammanbinds åt norr och söder 
med ytterligare grönytor som tillvaratar befintliga inslag som åkerholmen och 
kullen med tallen. Även dessa ytor inramas med bebyggelse och ges en med-
veten utformning. Befintlig vegetation längs vägen i nordost bevaras som 
naturmark.”15 
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› Uppdrag 

Arbetsavdelningen, som ansvarar för skötseln av Askersunds grönytor, 
upplever sitt uppdrag som otydligt, vilket bland annat grundar sig i frånvaron 
av uppdragsbeskrivning och styrdokument tillsammans med att man upplever 
kommunikationen bristfällig och sällsynt uppifrån. Man säger sig inte känna till 
stadsarkitektens visioner för grönutvecklingen av staden. Man har heller igen 
kunskap om några politiska ambitioner vad gäller parkpolitik för Askersund. I 
samband med intervjutillfället pågick dock en organisationsöversyn vars syfte 
bland annat var att tydliggöra arbetsavdelningens uppdrag. Huruvida stadsarki-
tekten i sin tur upplever sitt uppdrag tydligt eller inte har framkommit.  
 
› Beslutsvägar 

Om stadsarkitekten vill utveckla ett grönområde som kräver investeringsmedel 
diskuterar han sin idé med chefen för teknisk förvaltning, som bedömer om 
investeringsbudgeten kan tas i anspråk. Därefter presenteras ett mer utvecklat 
förslagsunderlag i tekniska nämnden som ger slutligt klartecken för att en 
förstudie kan påbörjas.  
 
Karlskoga 
› Styrdokument 
Karlskoga kommun har formulerat en vision för kommunens hela verksamhet 
som ska vara uppfylld 2010. Utifrån visionen har man antagit ett antal så kal-
lade inriktningsmål, men som i sin tur måste betraktas som tämligen ospecifice-
rade. Ett inriktningsmål är följande: ”Vi har en grön kommun och är på väg 
mot ett hållbart samhälle.” Vad man till exempel inbegriper i begreppet ”grön 
kommun” och hur man ska ta sig dit förblir ovisst. 
 
Det övergripande styrdokumentet för grönverksamheten i Karlskoga kommun 
är översiktsplanen. Inga övriga styr- eller planeringsdokument förekommer. 
Stadsträdgårdsmästaren har en ambition att så småningom fördjupa översikts-
planen i en grönstrukturplan, men kan inte säga när det blir möjligt att genom-
föra. Orsaken till att kommunen ännu inte valt att prioritera en utvecklad grön-
plan tror stadsträdgårdsmästaren kan bero på det enkla faktum att man är bort-
skämd i Karlskoga med att det finns så mycket ”naturliga” grönområden i och 
runt staden. Förståelsen för att detta även måste vårdas strukturellt finns inte i 
särskild stor utsträckning.  
 
Stadsträdgårdsmästaren har varit mycket aktiv i arbetet med den nya översikts-
planen och menar att det kommer att finnas styrande formuleringar kring den 
gröna miljön, utöver det som är vanligt i en översiktsplan. Det förekommer 
inte heller någon verksamhetsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
› Uppdrag 

Stadsträdgårdsmästaren Sif Eklund har en skriftlig befattningsbeskrivning från 
2002, som anger hennes övergripande uppdrag. Där finns dokumenterat ett 
antal ansvarsområden för stadsträdgårdsmästaren som innefattar park- och 
grönyteplanering samt gestaltningsfrågor på offentlig plats; översiktliga utform-
nings- och skötselfrågor för allmänna platser samt långsiktiga naturvårdande 
åtaganden. Stadsträdgårdsmästaren ska också vara en resursperson för kom-
munledningen och i samband med översiktsplanearbeten samt vid samverkans-
frågor med Vägverket, länstrafiken m.fl. Man har också dokumenterat ett antal 
kriterier för vad stadsträdgårdsmästarens särskilda kompetensområde ska vara, 
bland annat trädgårdsarkitektur, gestaltnings- och genomförandefrågor för 
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offentlig plats och parker i stadsmiljö.16 Vid sidan av befattningsbeskrivningen 
påpekar Sif Eklund att det faktum att det konsekvent funnits en stadsträd-
gårdsmästare inom kommunen sedan 1941 har medfört att befattningen befäst 
både sitt huvudsakliga arbetsområde och sin ställning. 
 
› Beslutsvägar 

Om stadsträdgårdsmästaren vill utveckla något i den gröna miljön som kräver 
en investering tar hon upp frågan med sin närmaste chef, avdelningschefen för 
gata/park. Avdelningschefen för ärendet vidare till ledningsgruppen som be-
står av förvaltningschefen och de övriga avdelningscheferna inom samhälls-
byggnadsförvaltningen. Ärendet går sedan vidare till den så kallade förbere-
dandegruppen som består av delar inom ledningsgruppen, som i sin tur skickar 
det vidare till en ytterligare gruppering, beredningen, som består av bland annat 
förvaltningschefen samt ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnads-
nämnden. Beslut fattas slutligen i samhällsbyggnadsnämnden. Stadsträdgårds-
mästaren är oftast själv föredragande i de olika instanserna. 
 
Kumla 
› Styrdokument 
Parkverksamheten och dess angränsande områden styrs utifrån en grönplan, 
Grönplan Kumla kommun, som beslutades i kommunfullmäktige under 2007. 
Dessutom finns en äldre parkplan från 1987. I Kumla kommuns årliga budget 
med dess ingående delar formuleras ett antal mål för parkverksamheten, både 
på kort och lång sikt,.  
 
›› Grönplan Kumla kommun 

Kumlas grönplan antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Den har 
således utarbetats och fattats beslut om redan innan stadsträdgårdsmästare Edit 
Ugrai tillträdde sin tjänst, och därmed under en period då Kumla inte hade 
någon stadsträdgårdsmästare. Dokumentet är ett till synes genomgripande och 
genomarbetat dokument. Det finns ett antal mål formulerade för Kumlas grön-
områden, dock ingen vision. Målen är inte daterade till en specifik tidpunkt då 
de ska vara uppfyllda. De värden som Kumla valt att anlägga på sin grönstruk-
tur är tre: sociala, kulturella och ekologiska. Vad gäller parkernas beskrivningar 
längre fram i dokumentet har man valt att utgå från Patrik Grahns åtta park-
karaktärer: det vilda, artrikedom, skogskänsla, rofylldhet, prydnadsvärde, lek-
parken, aktivitetsparken och festparken.17 Varje park har fått sin individuella 
översyn. Man beskriver först parken övergripande och därefter anger man 
fakta kring areal, parktyp (t.ex. större natur- och rekreationsområde), kvalitets-
poäng och slutligen parkkaraktär enligt Patrik Grahns indelning. Därefter följer 
ett åtgärdsprogram som man dock inledningsvis poängterar endast skall ses 
som ”en idébank” och att en förnyad översyn krävs innan en åtgärd genom-
förs. 
 
›› Parkprogram för Kumla kommun 

I Kumlas grönplan hänvisar man också till ett äldre dokument, nämligen För-
slag till parkprogram för Kumla kommun från februari 1987. Det är också till 
synes en mycket väldokumenterat och genomarbetat dokument som anger 
målsättningar, principer och ansvarsområden. Den innehåller också ett inven-
teringsavsnitt och funktionsbeskrivningar av Kumlas parkområden tillsammans 
med ett åtgärdsprogram med prioriteringar. Utredningen beställdes av dåvaran-
de stadsträdgårdsmästare Sven Ljunggren och var samtidigt ett examensarbete 
på landskapsarkitektutbildningen vid SLU. Enligt en mångårig medarbetare vid 
parkavdelningen har dokumentet varit ett levande dokument i såväl 
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utvecklings- som förvaltningsarbetet med Kumlas parker. Då det fortfarande 
benämns som ett förslag har det måhända aldrig officiellt beslutat i någon 
politisk församling, men finns dock med på Kumlas webbplats förteckning 
över kommunens program och planer. 
 
›› Budgeten 

I Kumla kommuns årliga budget med dess ingående delar formuleras en verk-
samhetsbeskrivning över parkverksamheten som i stort endast pekar ut park- och 
fritidsavdelningen som ansvarig för verksamheten. Den följs av ett inriktnings-
mål som kan betraktas som ett långsiktigt mål och är formulerat enligt följande: 
Invånarna ska erbjudas en möjlighet till natursköna omgivningar som har prägeln av inbju-
dande mötesplatser med möjlighet till motion, rekreation och stillhet. Parkerna ska spegla 
vår kultur och inspirera till kunskapsutveckling. Barn och ungdom ska erbjudas ett varierat 
och välutrustat utbud av lekplatser som stimulerar till rörelse och utveckling.18 Formule-
ringen går inte att hitta ordagrant i grönplanen, men andemeningen kan man 
finna där. Därefter följer ett antal effektmål som sträcker sig över en treårsperiod 
som i sin tur är nedbrutna i så kallade produktionsmål för ett år i taget. Stadsträd-
gårdsmästaren kommenterade att grönplanen ännu inte är koordinerad med 
effektmålen, men ska så bli.  
 
› Uppdrag 

Stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai har ingen skriftlig uppdragsbeskrivning, men 
upplever ändå att hennes uppdrag inom förvaltningens ram är tydligt och väl 
kommunicerat. En förklaring till detta kan vara det faktum att hon anställdes 
under 2008 och att förutsättningarna för hennes befattning troligen har 
diskuterats ingående vi anställningstillfället. Däremot, när projekten går över 
förvaltningsgränserna, är inte tydligheten lika uppenbar. Stadsträdgårdsmästa-
ren vet då inte vilket mandat hon har, eller vilka förväntningar som finns på 
henne. I dessa falla anser hon att det borde upprättas projektplaner som 
tydliggör detta.  
 
› Beslutsvägar 

I Kumla kommun läggs förslag till budgeten för parkverksamheten av stads-
trädgårdsmästaren själv, även om beslutet naturligtvis tas av kultur och fritids-
nämnden efter en process inom förvaltningen. Detta medför att enskilda ut-
vecklingsfrågor under året inte behöver processas, utan man har en budget 
med fastslagna inriktningsmål, effektmål och produktionsmål att förhålla sig 
till. Utöver detta finns så kallade kommunövergripande projekt där de ekono-
miska medlen kommer från andra politikområden. Ett exempel på detta är 
nyexploateringar där parkområden ska anläggas. 
 

 
Örebro 
› Styrdokument 
Örebro kommun förefaller att arbeta systematiskt med olika typer av styrdoku-
ment för planering och förvaltning av den gröna miljön. Det finns en långsiktig 
grönstrukturplan, som är antaget i kommunfullmäktige, och som på ett genom-
gripande sätt visar på såväl tanke, vilja och struktur. Vidare finns en verksam-
hetsplan med budget för teknisk förvaltning och en processplan för parkpro-
cessen. Slutligen finns skötselplaner för de olika delarna av Örebros grön-
områden. 
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›› Örebro grönstruktur 

Dokumentet Örebro grönstruktur är ett genomgripande program för att utveckla 
översiktplanen intentioner vad gäller parker, övriga grönområden och de gröna 
stråk som sammanbinder staden. Det ger såväl en bild över nuläget med dess 
brister som förslag på konkreta åtgärder och styrande principer. Programmet är 
skrivet ur tre perspektiv; socialt, kulturellt och ekologiskt. Dokumentet inne-
håller en vision, övergripande mål, styrande principer och konkreta åtgärder. 
Visionen är formulerad enligt följande: Örebros stadslandskap har gröna värdekärnor 
som binds samman av gröna stråk. Det innebär att alla invånare har tillgång till ett varierat 
utbud av grönområden för avkoppling, motion, lek och naturupplevelser. Staden präglas av 
vackra parker och lättillgängliga grönområden med en rik och varierad natur med höga eko-
logiska sociala och kulturella värden som bevaras och förstärks och därmed är ett stöd i 
arbetet att uppnå en hållbar utveckling.19 Det anges dock ingenstans i dokumentet 
när visionen är tänkt att vara uppnådd. 
 
Målen i dokumentet är tre till antalet, ett för varje perspektiv. Därefter så anges 
de så kallade styrande principerna som ska vara ett stöd i att förverkliga målen 
tillsammans med övriga mål som finns i andra styrande dokument i kommunen 
och som har en beröring till Örebro grönstruktur. De styrande principerna är 
elva till antalet och kan sägas även de vara formulerade i termer av mål. Ett 
exempel är den åttonde styrande principen: 8. Stadens grönstruktur ska vara så 
utformad så att den gör barns väg till skolan trygg och säker. Inte heller målen och de 
styrande principerna har någon uppgift om när i tid de ska vara uppfyllda.20 
 
›› Budget och verksamhetsplan 2008 och flerårsplan 2009-2010 

Tekniska nämnden formulerar en årlig verksamhetsplan tillsammans med en 
budget och en flerårsplan för de kommande två åren och är i huvudsak ett 
finansiellt dokument. I förvaltningschefens kommentarer om parkverksam-
heten talar man om ekonomiskt tillskott alternativ radikala sparåtgärder 
eftersom budgeten inte att går att få ihop. Parken lider fortfarande av eftersläpande 
underhållsbehov från KDN-tiden (dvs. kommundelsnämndstiden, förf. komm.) och 
av kortsiktiga besparingsåtgärder man tvingats till under de senaste åren.21 I planen 
knyter man an till grönstrukturplanen, bland annat vad gäller avståndet till 
parker för kommuninvånarna och lekmiljöer. 
 
›› Processplan 

Processplan 2008 Parkprocessen är ett planeringsdokument som parkchefen Lars-
Erik Krafve är ansvarig för att upprätta. Det är en aktivitetsplan för park-
processen i Örebro kommun. Den har även den ett antal inledandes sidor där 
man knyter an till andra styrdokument som tekniska nämndens verksamhets-
plan och budget samt till grönstrukturplanen. Aktivitetsplanen struktureras 
enligt principen aktivitet, tid för färdigställande och ansvarig, till exempel: 
Aktivitet: I Karlaparken och Karl Johansparken ska trygghetsskapande åtgärder 
som ökad belysning och buskröjning, nyplantering m.m. Klart: 2008. Ansvarig: 
Utpekad person på parkavdelningen. Den innehåller också en beskrivning av 
parkprocessen i relation till sin omvärld med bland annat en SWOT-analys. 
 
› Uppdrag 

Parkchef Lars-Erik Krafve befinner sig i den situationen att han varit anställd 
under lång tid inom kommunen där hans befattning utvecklats under åren samt 
att han har varit organiserad under olika förvaltningar under tid. Han anser inte 
att han har ett tydligt uppdrag, i den meningen att det finns dokumenterat. Han 
har dock själv tolkat sitt uppdrag och tycker att det fungerar tämligen bra. Den 
egna formulerade avgränsningen är att han har ansvar för den gröna miljön 
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som ligger inom tätorten med fokus på parkmiljöerna samt att han har ett 
processansvar för parkprocessen. 
 
› Beslutsvägar 

Precis som i Kumla förefaller Örebro kommun att ha en systematisk verksam-
hetsplaneringsprocess som medför att beslutsvägarna är tydliga. Parkchefen 
lägger sitt förslag till budget för parkinvesteringar och parkdriften. Den årliga 
verksamheten planeras inom ramen för processplanen och han har tekniska 
förvaltningens verksamhetsplan att förhålla sig till. 
 
 
Diskussion 
Fyra kommuner ingår i studien där två av dem, Askersund och Karlskoga, har 
relativt få styrdokument för utveckling och förvaltning av den gröna miljön, 
medan Kumla och Örebro har ett flertal. Är det då per automatik en högre 
kvalitet på verksamheten i Kumla och Örebro än i de två andra kommunerna 
på grund av att man har en både lång- och kortsiktig planeringsstruktur och en 
uttalad politisk vilja. Självklart finns det en stor kvalitetsaspekt i att man har ett 
formulerat orsak-/verkansamband där man förklarar för medborgarna varför 
man upprätthåller och bedriver en verksamhet och på vilken nivå man avser att 
göra det samt anger den effekt den ska uppnå. Samtidigt kan också de strate-
giska dokumenten skapa ett symbolvärde för de anställda i verksamheten; att 
parkverksamheten är så pass viktig att den är intressant att beskrivas, planeras 
och följas upp ordentligt. Dessutom borde det också skapa och en struktur i 
arbetet som i sig kan vara effektiviserande. Här får man också intrycket att 
tydliga planeringsunderlag hänger ihop med kortare och smidigare besluts-
vägar. I Karlskoga har stadsträdgårdsmästaren under lång tid velat att kommu-
nen ska satsa resurser på att ta fram en grönstrukturplan, men hon har stött på 
patrull. En förklaring till det är att hon tror att förståelsen för en strukturell 
omvårdnad är mindre i en kommun där man har stora naturliga grönområden i 
och nära staden. Umeå kommun fick sin grönstrukturplan redan 1999. Den 
dåvarande stadsträdgårdsmästaren, Stefan Jonsson, uttalade sig på följande vis 
om varför han tyckte att den fyllde en sådan viktig funktion: – Det är bra att 
kunna hänvisa till den i stadsplanesammanhang, till exempel för att undvika bebyggelse av 
parker och fria grönytor. Det är lätt hänt att planerare börjar knapra på grönområden i 
förtätningshänseende. Grönstrukturplanen har bidragit till att stärka grönskans betydelse i 
Umeå. Många av de idéer som då presenterades är genomförda idag, säger Stefan Jonson.22 
 
Samtidigt måste man fråga sig huruvida det är effektivt att arbeta fram ett 
dokument i fem år, som är den tid det tog för Örebros grönstrukturplan att 
färdigställas, utan att det slutgiltiga dokumentet anger när i tid målen ska vara 
uppfyllda. Även i de övriga planeringsdokumenten borde man i större utsträck-
ning ange vilka mål i grönstrukturplanen man knyter an till när man föreslår 
budgeterade aktiviteter på kort och lång sikt. Även Kumlas grönplan saknade 
tidsbestämda mål, vilket till viss del reducerar även det dokumentets styrka och 
konkretion. Om målen i grönplanen återkom i de i de långsiktiga effektmålen 
skulle de olika styrdokumenten kännas bättre koordinerade, men precis som 
stadsträdgårdsmästaren i Kumla också kommenterade, är just detta en framtida 
ambition. Samtidigt är det intressant att man i Kumla arbetar med effektmål, 
det vill säga om nu målen utvärderas utifrån just den uppnådda effekten, och 
inte endast utifrån om man hållit kostnadsramen eller inte. 
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I en FoU som producerats vid Lunds universitet har effektiviteten hos två 
kommuners parkverksamheter, studerats, nämligen i Helsingborg och i Gävle. 
Man har bland annat studerat de måldokument som kommunerna har för sin 
grönverksamhet och kommit fram till att det i första hand inte handlar om 
huruvida man har formulerade mål eller inte, utan snarare om konkretionen i 
målformuleringarna. För vad är målen egentligen värda om man inte kan följa 
upp dem? Är målen formulerade på ett icke konkret sätt så är de svåra att följa 
upp. Uppföljningsinstrumenten är dessutom ofta bristfälliga. I Helsingborg 
arbetar man trots allt med balanserade styrkort (Balanced Scorecards) som 
styrinstrument, men motståndet mot att använda metoden är uttalad. Det finns 
heller inga sanktioner om målen inte uppfylls, vilket kan vara en indikation på 
att målen inte fungerar styrande fullt ut.23 
 
Det uppstår ofta en semantisk problematik med strategiska dokument vad man 
egentligen avser med begrepp som till exempel mål, vision och strategier och 
som lätt skapar en viss förvirring om vad som egentligen är vad och gör 
dokumenten svårbegripliga. Det finns sådana exempel i Örebros grönstruktur-
plan. Man har formulerat en vision, som man brutit ner i ett antal mål. Så långt 
ganska enkelt, men sedan börjar det krångla till sig rejält: Därefter föreslår man 
ett antal ”styrande principer” som ska vara till stöd för att uppnå målen. Nästa 
led i dokumentet är förslag på ”konkreta åtgärder”. Dessa konkreta åtgärder 
ska i sin tur vara en hjälp i ”att förverkliga föreslagna principer”24 (sid. 7). Här 
menar man dels att de styrande principerna ska vara till stöd för att uppnå de 
uppsatta målen och dels att de konkreta åtgärderna ska vara till hjälp i att för-
verkliga de föreslagna principerna. Här kan man till exempel ställa frågan om 
styrande principer är något som över huvud taget ska förverkligas. Är det inte 
snarare målen som ska förverkligas och att de styrande principerna är en form 
av vägledning när man ska förverkliga målen. I vilket fall som helst så borde 
det vara flera i personalgruppen som till slut undrar vad det egentligen är som 
ska förverkligas: är det mål, styrande principer eller konkreta åtgärder, eller 
alltihop? Risken för personliga tolkningar blir rätt uppenbar. 
 
Huvudsaken är till syvende och sist att dokumenten blir begripliga och lever i 
den dagliga verksamheten och inte endast blir tjusiga formuleringar för politi-
ken och en hyllvärmare på förvaltningarna. Slutligen är implementeringsfasen 
av de styrande dokumenten i verksamheten avgörande för att det inte ska 
uppstå tolkningssvårigheter när de väl omsätts i det dagliga arbetet. 
 
Sif Eklund i Karlskoga var den enda som hade ett tydligt uppdrag såtillvida att 
det finns en skriftlig befattningsbeskrivning. De övriga två stadsträdgårdsmäs-
tarna upplevde att frånvaron av ett skriftligt uppdrag inte påverkade arbetet 
nämnvärt. Edit Ugrai i Kumla är så ny i sin tjänst att hennes uppdrag nyligen är 
kommunicerad i samband med anställningsförfarandet, men trots det så fanns 
det moment i arbetet där hon upplevde att hon inte var klar över sin roll och 
sina befogenheter. Lars-Erik Krafve i Örebro hade valt att tolka sitt uppdrag 
på egen hand.  
 
 
 
EGNA VISIONER OCH DRIVKRAFTER 
Den psykologiska arbetsformen har även en annan, kanske mer positiv och 
öppen sida, än det som beskrivs ovan. Det är både självklart och naturligt, och 
även efterfrågat, att man vill ha anställda med personliga visioner och drivkraf-
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ter i sitt arbete, särskild de som arbetar i en arbetsledande position eller bedri-
ver självständigt utvecklingsarbete. Dessa bör naturligtvis inte vara tankegångar 
som går i en helt annan riktning än den arbetsgivaren har, det vill säga om det 
finns en uttalad sådan, utan som snarare kompletterar och bidrar till att föra 
utvecklingen framåt som en naturlig del i sitt kunnande, ansvar och ledarskap.  
 
En drivkraft däremot är en betydligt mer subtil företeelse och kan förklaras 
som det som ger den enskilda individen en känsla av meningsfullhet och som 
ger energin att driva det man tror på och motivation de gånger man möts av 
motgång i sitt arbete. 
 
 
Visioner och drivkrafter hos studiens stadsträdgårdsmästare 
 
Askersund 
I Askersund finns ingen person som driver utvecklingen grönfrågorna som sin 
huvuduppgift. Stadsarkitekt Kai Hellner har det som en del i sitt ansvarsområ-
de, men det är i praktiken något som han ägnar liten del åt då det har låg priori-
tet från arbetsgivarens sida. Det är helt enkelt andra frågor som kräver hans tid. 
Kai Hellner uttrycker sin vision i arbetet med den gröna miljön på följande vis: 
”Att artikulera den natur som kan vara rumsskapande.” I begreppet artikulera 
ligger ambitionen att skapa något i det eller kring det. 
 
Stadsarkitekten hade inga särskilda förebilder vad gällde andra kommuners 
utveckling av den gröna miljön utan vill medvetet undvika att arbeta efter 
andra. Kai Hellners inspirationskällor finns mer i trädgårdshistoriska genrer 
som renässansträdgården, barockträdgården, den engelska parken, etc. Han 
anser att Askersund med sina omgivningar kan återfinnas i historiska träd-
gårdsmiljöer, men att han ändå vill skapa något som är unikt för Askersund. 
En konkret person som Kai Hellner ser som en förebild i sammanhanget är 
den danske landskapsarkitekten Carl Th. Sørensen. 
 
Karlskoga 
Stadsträdgårdsmästare Sif Eklund i Karlskoga upplever att hennes viktigaste 
uppdrag är övergripande att utveckla människors livskvalitet. Att utveckla och 
förvalta den gröna miljöns kvaliteter anser hon handlar just om utveckling av 
människors livskvalitet. Hon vill också att invånarna i Karlskoga ska ha en 
positiv syn på sin stad och att de mår bra när de vistas där. Sif Eklund ser 
framför allt på den gröna miljön ur ett strukturellt perspektiv. Där menar hon 
att det är strukturen i det offentliga rummet som är det viktigaste, det vill säga 
det rumsliga perspektivet tillsamman med stora och över tid bestående element 
som till exempel träd och vattendrag. Utsmyckningen, i form av sommar-
blommor, perenner och buskar, är bara mindre element i en struktur, en hel-
het. Dessa mindre element kan skifta och förändras över tid, medan strukturen 
består. Hennes främsta drivkraft i sitt arbete i är den utveckling av staden som 
hon upplever att hon åstadkommer, tillsammans med den respons hon får från 
invånarna. 
 
En viktig person och en förebild för Sif Eklund i hennes yrkesliv är den stads-
trädgårdsmästare, Carl Fredby, som var verksam Karlskoga när hon började 
där. Av honom lärde hon sig bland annat det förhållningssätt som hon burit 
med sig i sitt arbete med det offentliga rummet, nämligen att ha ett tydligt 
avnämarperspektiv.  
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Sif Eklund upplever att hon ständigt bär sitt omvärldsbevakande uppdrag i 
fickan, nämligen sin digitalkamera. Genom den dokumenterar hon framför allt 
goda exempel som hon möter oavsett om hon är i tjänst eller inte. 
 
Kumla 
Stadsträdgårdsmästare Edit Ugrais vision är att vara en del av människors 
välbefinnande; att hon genom sitt arbete ska kunna bidra till att det socialt blir 
ett gott samhälle och där hon ser utemiljön med växterna, grönskan och 
mötesplatser som det centrala. För Kumlas räkning tycker hon det är viktigt att 
värna om den egna historien, även om den är relativt kort och inte särskilt 
storslagen. Hon vill också se Kumla som en del i en regional helhet där Kumla 
kompletterar de övriga parterna. Kumla ska till exempel inte bli ett ytterligare 
Örebro. 
 
Edit Ugrai talar också om förmågan att kunna kommunicera sin vision till dem 
som styr över hennes möjligheter att förverkliga den. Hon anser att det inte en-
bart fungerar att ”kräva” resurser, utan att med fördel ”visa”, genom att göra 
vad hon kallar provexempel, det vill säga sin idé i mindre skala och/eller 
genom goda förebilder. Provexemplen kan förhoppningsvis resultera i ett 
större perspektiv. Edit Ugrai anser att man i sin roll som stadsträdgårdsmästare 
måste vara en duktig kommunikatör, att det rentav är en förutsättning. Man 
måste kunna möta såväl allmänheten, chefer, politiker och den egna personalen 
utifrån deras förutsättningar. Det som särskilt gäller gentemot den egna perso-
nalen är att förankra sitt synsätt och den ambitionsnivå man vill ska gälla. En 
viktig sak som hon lärt sig genom åren är att inte utsätta sig själv genom att ha 
för höga krav och ambitioner i arbetet. Hon har lärt sig att tiden måste bli 
mogen; att det inte fungerar att vara före sin tid. 
 
Edit Ugrai har inga direkta förebilder vad gäller sitt ledarskap. Hon fick aldrig 
möjligheten att delta i olika typer ledarutvecklingsprogram när hon var ny som 
chef och hade haft nytta av det. Idag tror hon tror att det snarare berodde på 
att hon var kvinna än på den befattning hon hade. Istället har hon format sitt 
ledarskap utifrån hur hon själv skulle vilja bli ledd, men också genom det som 
hon formulerar som god självkännedom, människokännedom och ärlighet. 
Idag tycker hon att det ger mindre att delta i ledarutbildning eftersom hon 
känner sig så rutinerad och självklar i sin roll. Utan att nämna några konkreta 
namn så har hon flera förebilder i sin stadsträdgårdsmästarroll och har blivit 
inspirerad av många. 
 
Örebro 
Parkchef Lars-Erik Krafve har dokumenterat sin vision i den processplan som 
han formulerat för parkverksamheten i Örebro där han benämner den som 
verksamhetsidé för parkprocessen, nämligen: att bibehålla och förstärka Örebros 
karaktär som parkernas stad genom professionell skötsel, genomsyrad av högt ställda 
miljökrav och utvecklingen av parkernas attraktionskraft för alla. Stadsparkens ställning 
som en av Sveriges och Europas vackraste parker ska befästas.25 
 
För att driva sin vision arbetar Lars-Erik Krafve aktivt genom att föra en 
kontinuerlig dialog med politikerna inom framför allt tekniska nämnden. Han 
tar med dem på det han kallar inspirationsresor till andra städer som han vill 
visa upp som förebilder inför örebropolitikerna, tillsammans med regelbundna 
visningar av olika gröna miljöer i Örebro. Samtidigt försöker han föra en aktiv 
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dialog på mer eller mindre daglig basis med beslutfattare. En gång om året 
organiserar han arbetsdagar tillsammans med politikerna inom nämnden där 
parkfrågorna får en ordentlig genomlysning.  
 
Han anser att det är otroligt viktigt att de som sköter anläggningarna också 
känner för dem. Parkpersonalen uppmuntras att komma med idéer och 
synpunkter kontinuerligt. Förslag som kan leda till en effektivisering i arbetet 
premieras med en bonus på lönen. 
 
En av Lars-Erik Krafves förebilder är Stefan Mattson, framför allt för hans 
utveckling av Enköpings kommun och att han lyckats att skapa en modell för 
en ny typ av parkmiljö, bland annat genom att öka användandet av perenner. 
En annan förebild är Mona Holmberg, framför allt för hennes rabattkompo-
sitioner. Lars-Erik Krafve finner också en hel del inspiration i litteratur och 
genom att besöka andra parker. 
 
Lars-Erik Krafve finner tveklöst sin drivkraft i mötet med avnämarna och i 
den uppskattning han röner för det han åstadkommer. 
 
 
Diskussion 
Ingen av de tillfrågade tvekade inför frågan om de hade en personligt formu-
lerad vision i sitt värv. Ett svar hade kunnat vara att man ansåg att de eventu-
ella mål och visioner som kommunen hade formulerat var tillräckliga, eller att 
det var mindre viktigt, men så var inte fallet. Det är naturligtvis inget krav att 
man låter sitt arbete genomsyras av en personlig vision, att sträva efter att göra 
ett väl utfört arbete kan mycket väl vara gott nog. 
 
Både Sif Eklund i Karlskoga och Edit Ugrai i Kumla formulerar sina visioner i 
termer av sociala ambitioner. Sif Eklund vill öka människors livskvalitet och 
Edit Ugrai vill vara en del av människors välbefinnande. Lars-Erik Krafve i 
Örebro är mer konkret i sin vision; han vill utveckla Örebro och framför allt 
stadsparken och använder termer som ”professionellt” och ”attraktionskraft”. 
Dessutom har han valt att nedteckna sin vision i parkavdelningens processplan 
så att den blir tydlig för medarbetare och andra.  Kai Hellner i Askersund 
upplevs mer vag än de övriga i uttrycket av sin vision. Där kan man tolka in 
flera aspekter, men där gestaltningsperspektivet är mer är i fokus.  
 
Edit Ugrai och Lars-Erik Krafve utvecklade på ett likartat sätt hur man kom-
municerar sin vision. Båda använder en form av pedagogik som handlar om att 
visa på exempel och goda förebilder. Båda ger också sin bild av vikten av att 
man för ner sitt budskap i organisationen. Edit Ugrai genom att förklara vikten 
av att medarbetarna förstår den nivå man vill att såväl principiellt synsätt och 
ambition. Lars-Erik Krafve har nedtecknat sin vision i parkavdelningens 
processplan. 
 
Samtliga tre stadsträdgårdsmästare har förebilder i sitt arbete och tycks aktivt 
arbeta för att upprätthålla en aktiv omvärldskunskap. 
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BEFATTNINGENS STATUS 
Statusbegreppet är synnerligen mångfacetterat och är beroende av vilket 
perspektiv man anlägger. Här handlar det om ett yrkes status, vilket ofta 
förknippas med lönenivå och/eller utbildningsnivå. Går man hundra år tillbaka 
i tiden så vilade samhällets fundament på det som de dåvarande fyra fakulteter-
na inom universiteten representerade, nämligen läkaren (medicin) prästen 
(teologi), ämbetsmännen inom rättsväsendet (juridik) och läraren och andra 
statliga ämbetsmännen (filosofi). Idag menar man till exempel att ett yrkes 
status sjunker när antalet kvinnor på befattningen ökar, då det inte är ovanligt 
att lönenivån sjunker. Den diskussionen har förts inom två klassiska status-
yrken, nämligen läkar- och prästyrket. Läraryrkets status är också något som 
debatterats, där lönenivån är en aspekt, men också att lärarutbildningen fått 
utstå mycket kritik och att medierna allt som oftast beskriver en negativ bild av 
skolvärlden som problemtyngd och handlingssvag.  
 
Det är svårt att säga hur en allmän bild skulle se ut om man bad en represent-
ativ grupp för svenska folket beskriva hur man upplever statusen i yrket stads-
trädgårdsmästare. Det finns inte så många om man jämför med andra yrkes-
befattningar och det finns antagligen ingen klar bild av vilken lönenivå eller 
utbildning en stadsträdgårdsmästare har; är det en duktig praktiker eller är det 
en akademiskt skolad person? I den här studien handlar det enkom om hur de 
intervjuade personerna själva upplever statusen i sin befattning. Frågor kring 
till exempel lönenivå har inte alls förekommit. Det har heller inte förekommit 
någon inledande diskussion om hur intervjupersonerna tolkat begreppet status. 
 
Historiskt sett var statusen låg inom stadsträdgårdsmästaryrket. Professorn i 
landskapsarkitektur, Eivor Bucht, beskriver stadsträdgårdsmästarens status i 
början av förra seklet: Under de första två årtionden av 1900-talet började flera av de 
större städerna att organisera kommunala parkförvaltningar efter förebild från Stockholm. 
Förvaltningarna var mycket små och stadsträdgårdsmästaren fick själv fungera både som 
projektör och arbetande parkförman. Dessutom fick han ofta vara handelsträdgårdsmästare 
och dra upp alla blommor som skulle planteras. Lönen var dålig och statusen låg.26 
 
 
 
Upplevd status hos studiens stadsträdgårdsmästare 
 
Askersund 
Som tidigare nämnts har Askersunds kommun ingen stadsträdgårdsmästare. 
Eftersom frågeställningarna runt statusbegreppet just fokuserade på stads-
trädgårdsmästarrollen, var det inte särskilt meningsfullt att föra dialogen kring 
detta med personer som i första hand har andra positioner inom kommunen. 
Detta inte för att på något vis antyda att personerna som intervjuades i Asker-
sund skulle vara i avsaknad av åsikter kring detta, utan snarare för att det i det 
här fallet handlar om det självupplevda. 
 
Karlskoga 
Stadsträdgårdsmästare Sif Eklund har varit länge på sin befattning och det 
finns samtidigt en lång tradition i Karlskoga att ha stadsträdgårdsmästare, vilket 
i sig ger rollen en viss historisk tyngd. Hon upplever att hon är respekterad i 
sin roll, vilket bottnar i att hon är efterfrågad för sin kompetens. Ju längre tiden 
gått upplever hon att statusen stigit i och med att hon numera får komma in 
tidigt i olika processer och att dessa processer blir alltfler. Samtidigt medger Sif 
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Eklund att det har funnits tider då hon fått kämpa för sig position och för sina 
frågor. Periodvis har det varit trögt.  
 
Hon känner också respekt i sin roll som stadsträdgårdsmästare från stadens 
invånare. Hon blir ofta uppringd och rådfrågad, likväl som uppskattande brev 
och samtal. Sif Eklund poängterar att det för den egna statuskänslan för yrkes-
rollen är det viktigt att befattningen har en tydlig planeringsinriktning och inte 
reduceras till att bli en dekoratör.  Är inte den planerande rollen tydligt uttryckt 
från den kommun man verkar i måste man förvärva den av egen kraft, anser 
hon. 
 
Sif Eklund är trädgårdsingenjör i botten. Hon tycker inte att det finns någon 
särskild utbildning inom området trädgård/landskap som krävs för att vara en 
driven stadsträdgårdsmästare.   
 
Kumla 
Stadsträdgårdsmästare Edit Ugrai anser att stadsträdgårdsmästarrollen har en 
viss status generellt, särskilt hos medborgarna. Jämfört med många andra 
kommuntjänstemän är stadsträdgårdsmästaren en förhållandevis uppmärk-
sammad och medial person. Hon har faktiskt upplevt att det kan var svårt att 
acceptera för andra som arbetar inom kommunen att just stadsträdgårdsmästa-
re får så mycket publik uppmärksamhet. Det man åstadkommer har dessutom 
ofta ett väl synligt resultat. Trots att Edit Ugrai är tämligen ny på sin tjänst i 
Kumla känner hon sig redan respekterad på sin arbetsplats och att man lyssnar 
till det hon har att säga. 
 
Edit Ugrai är utbildad landskapsarkitekt. Hon tror att det är en bra utbildning 
att ha om man ska verka som generalist.  
 
Örebro 
Parkchef Lars-Erik Krafve upplever att hans befattning har status, både inom 
arbetsplatsen och i allmänhetens ögon i synnerhet. Att han har befattningen 
parkchef istället för stadsträdgårdsmästare tycker han sämre om; han uttrycker 
det i termen ”orättvist” att han inte fått befattningen stadsträdgårdsmästare, 
även om han anser att de flesta ändå uppfattar att han är det. 
 
Lars-Erik Krafve är trädgårdsingenjör och uppvuxen inom branschen. Hans 
föräldrar var entreprenörer och drev jordbruk samtidigt som de hade en 
handelsträdgård och anläggningsfirma. Lars-Erik Krafve tror att utbildnings-
bakgrund kan spela viss roll i stadsträdgårdsmästarrollen, men att det till 
syvende och sist ändå är det man åstadkommer som är det viktiga. Det gäller 
att ha en förmåga att ta chansen att utveckla något när den kommer och då 
upplever han att det en stor fördel att ha den praktiska kunskapen i bagaget. 
 
 
Diskussion 
Samtliga intervjuade upplever att man känner sig respekterad i sin yrkesroll 
som stadsträdgårdsmästare och att den har en viss status. Alla tre nämner att 
den känslan grundar sig i den respons man får både på arbetsplatsen men inte 
minst av kommuninnevånarna. Edit Ugrai i Kumla nämner att det är en särskilt 
uppmärksammad yrkesroll då man ofta förekommer i medierna, vilket är en 
bekräftelse i sig att det finns ett allmänintresse av det man gör. Man kan tycka 
att det är märkligt att Örebro kommun inte aktivt väljer att ha befattningen 
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stadsträdgårdsmästare. Man skulle kunna tycka att det samtidigt var status för 
kommunen att man kan ”ståta” med stadsträdgårdsmästare, särskilt med tanke 
på att man har en stadspark.  
 
Samtliga tycker att den utbildningsbakgrund man har är relevant för arbetet, 
även om i dessa tre fall naturligtvis måste ta med den långa och djupa erfaren-
het man har i yrket i beräkningen. Ingen har någon bestämd uppfattning om 
att det är någon annan typ av utbildning som skulle vara uttalat mer lämplig i 
sammanhanget och som skulle öka statusen i yrket. Sif Eklund poängterar att 
statusen hänger ihop med att man tar den samhällsplanerande rollen med ett 
djupare syfte än att man är en person som pyntar staden i största allmänhet. 
Lars-Erik Krafve anser att det är det som man faktiskt åstadkommer som 
sätter statusen. 
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SLUTDISKUSSION 
 
Detta är en jämförelse mellan fyra kommuner i Örebro län, fyra kommuner 
med olika förutsättningar. Örebro skiljer sig från de övriga tre, främst genom 
sin storlek med sina 130 000 invånare jämfört med till exempel Askersunds 
knappt 12 000. Dessutom åtnjuter Örebro sin ställning som residensstad i 
länet, vilket i sig kan borga för att kommunen i större utsträckning ger resurser 
till att utveckla stadens estetiska värde. Askersund och Karlskoga är till sin 
karaktär mer skogsbetonade, medan både Kumla och Örebro är städer med ett 
omgivande slättlandskap. Detta faktum kan bidra olika natursyner som även 
präglat den tätortsnära naturen i form av parker och andra stadsplanelagda 
grönområden. Måhända kan det vara så att man värnar mer om stadens träd, 
och även annan växtlighet när man inte har skogen in på knuten, och att det i 
sig är ett resultat av att man har grönstrukturplaner som bland mycket annat 
innehåller strategier för växtlighetens bevarande. Askersund är omgiven av 
vittomspunnen storslagen natur i form av Tiveden och norra Vätterns skär-
gård, vilket i sig kan medföra att man satsar mindre på stadens grönområden. 
Sif Eklund nämnde i samband med att hon intervjuades angående styrdoku-
menten att en av orsakerna till att man inte har prioriterat en grönplan i Karl-
skoga var just att man ”var bortskämd av allt det gröna runtomkring och att 
man inte förstår värdet av en strukturell omvårdnad”.  
 
Karlskoga har, å andra sidan, en lång tradition av stadsträdgårdsmästare. Sif 
Eklund efterträdde Carl Fredby, som hon hann arbeta tillsammans med i ett 
antal år. Fredby var adept till den namnkunnige stadsträdgårdsmästaren i Upp-
sala, Per Boierth. I den nyutkomna skriften Stadsträdgårdsmästarnas spår, som 
bland annat ritar historieteckningen av stadsträdgårdsmästarens värv, skriver 
man så här: Möjligheterna att påverka hela processen från stadsbyggnadsskede till förvalt-
ning inspirerade också några av Bloms samtida kolleger. Det ledde till en lika imponerande, 
men tyvärr mycket mindre känd, utveckling av parkverksamheten i städer som Malmö, 
Uppsala och inte minst i Karlskoga”27 Dessutom beskrivs hur Fredby aktivt verkade 
för stadsträdgårdsmästarens samhällsplanerande funktion: Gränserna mellan all-
männa och privata områden var fastställda i stadsplanen, och Fredby underströk betydelsen 
av ett bra samarbete mellan stadsplanerare och stadsträdgårdsmästarna på ett tidigt stadium 
i planeringsprocessen.28 I det första citatet ovan nämns Carl Fredby som kollega till 
”Blom”. Det är Holger Blom som avses, legendarisk stadsträdgårdsmästare i 
Stockholm, och som omnämns kort i stycket om FSS på sid. 9. 
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Skötseln börjar vid planeringen – en princip som samtliga tre stadsträdgårds-
mästare i studien säger sig aldrig vika ifrån i det dagliga arbetet. Kan det vara 
den så viktiga symbiosen mellan planering och skötsel som gör att man tycker 
att det fungerar så väl att vara organiserad inom teknisk förvaltning, trots att 
man faktiskt arbetar med strategisk samhällsbyggnad. Hur ofta frågar sig stads-
arkitekten hur sköteselaspekten tillgodoses i samband med nyexploateringar? 
Om grönfrågorna organiseras på annat sätt än inom teknisk förvaltning så 
poängterar man noga vikten av det nära samarbetet. I en beskrivning av stads-
trädgårdsmästaren i Stockholm, Holger Bloms banbrytande arbete, skriver 
professor Eivor Bucht i ett avsnitt i Stadsträdgårdsmästarens spår, som handlar om 
att Blom under en kort tid var organiserad inom stadsbyggnadskontoret, men 
att han självmant valde att återvända till parkförvaltningen. Som den store entre-
prenör han var förstod Holger Blom vilken maktposition han kunde utveckla med parkför-
valtningen som bas. Därför är det knappast förvånande att han snabbt återvände till park-
förvaltningen efter en kort sejour på stadsbyggnadskontoret.29 Samma resonemang kan 
man återfinna hos parkchefen i Örebro, Lars-Erik Krafve, som varit organise-
rad inom stadsbyggnadsförvaltningen, men numera är det inom teknisk förvalt-
ning. Även i diskussionen kring status och utbildning menar han att det man 
faktiskt åstadkommer som är det som syvende och sist räknas. Den stadsträd-
gårdsmästare som gestaltar vackra och funktionella gröna miljöer och som inte 
samtidigt tar ansvar för skötseln, får troligen heller aldrig någon positiv respons 
för det han eller hon åstadkommit. En tankegång är att det också kan vara 
inspirerande att arbeta ostört i den visionära rollen, vilket man antagligen inte 
får om man är inom stadsbyggnad där arkitekter och landskapsarkitekter kon-
kurrerar om det gestaltningsmässiga området. 
 
Är det möjligt att belysa huruvida det kan vara en betydande faktor för en stad 
att ha en utpekad kompetens med egna drivkrafter och visioner. Studien inne-
håller ingen analys av hur det de facto ser ut i de undersökta kommunerna: 
Finns det en grönstruktur som uppfyller de sociala, kulturella och biologiska 
funktioner som man vill att den ska ha enligt sina planer? Representerar par-
kerna Patrik Grahns åtta karaktärer? Är det välskött? Är det skillnad mellan 
Karlskoga, Kumla och Örebro å ena sidan och Askersund, som inte har någon 
stadsträdgårdsmästare, å andra sidan. Detta är exempel på frågor som den här 
studien inte kan svara på, och som kanske skulle behöva besvaras innan det går 
att avgöra huruvida stadsträdgårdsmästaren fyller en betydande funktion i det 
måtto att man faktiskt åstadkommer en högre kvalitet vad gäller den gröna 
miljön. En annan viktig aspekt, som spelar en avgörande roll hur en kommuns 
gröna miljö utvecklas och förvaltas, och som över huvud inte behandlats i 
denna studie, är hur budgeten ser i respektive kommun.  
 
Vad gäller frågan om relevanta och konsekventa styrmekanismer menar man 
från skötselsidan i Askersund att man har dålig kännedom om viljeinriktningen 
uppifrån. Nu har inte motsvarande fråga ställts till dem som arbetar med 
parkskötseln i de övriga kommunerna. Kanske hade man upplevt en brist i 
kommunikationen även i dessa, om frågan ställts. Något som ändå skulle 
kunna tyda på att problemet kan vara större i Askersund är det att stads-
arkitekten, som ansvarar för den övergripande utvecklingen och planeringen av 
grönfrågorna, faktiskt inte riktigt har tid med dessa frågor utan har andra 
arbetsuppgifter som i dagsläget är mer prioriterade. Trots det är man tveksam i 
Askersund om det skulle vara motiverat att anställa en stadsträdgårdsmästare.  
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Samtidigt visar det att utvecklingen av relevanta styrdokument inte är beroende 
av att man har stadsträdgårdsmästare. I Kumla tog man fram sin ambitiösa 
grönplan i glappet mellan att staden hade stadsträdgårdsmästare anställda och i 
Karlskoga har man inget sådant dokument trots att man har en lång tradition 
av stadsträdgårdsmästare i kommunen. Där tycks kommunens generella 
arbetsmetodik för planeringsprocesser i större utsträckning styra förekomsten 
av styrdokument.  
 
Å andra sidan kan det tyckas förmätet att påstå att personer med ansvar, 
utbildning, erfarenhet, visioner och hjärta för en stads grönutveckling inte 
skulle ha betydelse. Medlemskapet i SFF tycks även det vara faktor som 
inspirerar och sporrar stadsträdgårdsmästarna i sitt värv. Genom bransch-
organisationen får man en god inblick i hur andra kommuner utvecklas inom 
området och man får en möjlighet att synas genom att stå som värd för kon-
gresser. Intervjuerna med de tre stadsträdgårdsmästarna tecknar tre personer 
med egna visioner och strategier för sina städers grönutveckling och som aktivt 
arbetar för att påverka politiker och andra beslutsfattare att värna om stadens 
gröna miljöer. Utvidgade man denna studie med ovan ställda kontrollfrågor så 
är jag personligen övertygad om att det skulle visa sig att deras kompetens har 
en förankring i verkligheten genom synlig kvalitet vad gäller flera aspekter i den 
gröna miljön. 
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