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Med koll
på Gotland
Som kvinna och ”besiktningsman” märker Suzanne
Edström hur synen på yrkestitlar och kön snabbt förändras.
— Det finns ett behov av ett mer könsneutralt namn
på vår yrkesgrupp där kvinnorna bara blir fler.
TEXT PETER WILLEBRAND
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Stora torget i Visby
nominerades till
Stenpriset 2016.

H

ela Gotland är i praktiken en levande kulturmiljö i ett
pastoralt landskap. På ön dominerar kalkstenen och
efterfrågan på den populära stenen ökar, inte minst
från korttids- och sommarboende som rustar upp sina hus och
gärna vill använda traditionella och lokala material.
– Det innebär att det ibland kan vara svårt att få fram material
under vissa perioder, berättar Suzanne Edström, landskapsingenjör och BEUM-certifierad besiktningsman i Visby, med både
Stockholm och Gotland som arbetsområden.
Hon är bland annat engagerad i utbyggnaden av Norra kyrkogården i Visby.
– Vi ska nu ska beställa ny toppsten till en mur och söker efter
nyanser som ligger i linje med den tidigare stenen, säger hon.
Kyrkogården ritades av trädgårdsdirektör Wilhelm Ekman,
som var verksam vid Norra begravningsplatsen i Stockholm.
Den invigdes 1916 och har genom åren utvidgats vid ett flertal
tillfällen. Den nya utbyggnaden har ritats av Monika Sandberg,
och som många andra kyrkogårdar får även den här nya funktioner, anpassade till alternativa gravskick.
– Den stora trenden är att kyrkogårdarna blir mer neutrala
platser för eftertanke och möten.  
suzanne edström har tidigare varit stadsträdgårdsmästare.
I den rollen var hon mer eller mindre en offentlig person eftersom
Visbys trädgårdar och utemiljö närmast är en nationell angelägenhet. År 2012 belönades hon med Guldrosen av Visby innerstads boendeförening för sina insatser att skapa mötesplatser
och vackra miljöer, i många fall grönytor dolda bakom murar
och plank. Hon har även prisats för sitt arbete med att lyfta utemiljön i Visby utanför ringmuren, där rondeller och parkeringar
fått nya inslag av växtlighet.
Precis som många andra besiktningsmän understryker
hon vikten av att deras skrå släpps in i projekten tidigt, efter
som många problem uppstår i samband med beslut som fattas i
början av processen.
Det har också varit viktigt för henne att engagera sig i utbildningen av nya besiktningsmän efter att hon själv certifierades.
– Det finns ett stort behov av besiktningemän. För min egen
del hade jag arbetat länge i yrket och kände att jag hade kommit
till en nivå där jag behövde ta ett nytt steg för att utvecklas.

BEUM

• Föreningen Besiktningsmän för utemiljö (BEUM) bildades 2009.
Syftet är att äga och utveckla kravspecifikationen Certifierings
regler besiktningsmän för utemiljö i samarbete med certifieringsorganet SP Sitac. Branschorganisationer och intresseföreningar
med god kompetens inom utemiljöområdet kan bli medlemmar.
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”Jag träffar relativt ofta
på män som känner sig
osäkra på om de får kalla
mig just besiktningsman.”

– Vi som är engagerade i utbildning jobbar också nära varandra för att hela tiden hålla oss uppdaterade om nya villkor och
rekommendationer. Det händer mycket inom utemiljö just nu,
med fokus på miljötänkande och klimat, som förändrar gamla
vedertagna lösningar och arbetssätt.
som kvinna som kallas ”besiktningsman” märker Suzanne
Edström också hur samtidens syn på kopplingen mellan yrkestitlar och kön håller på att förändras.  
– Jag träffar relativt ofta på män som känner sig osäkra på om
de får kalla mig just besiktningsman. Jag har själv inga problem
med det, och det handlar inte om att de misstror min kompetens.
Tvärtom, jag har alltid behandlats bra och schyst.
– Vi inom BEUM har också framfört önskemål om att försöka skapa ett nytt namn. Det handlar om tidsandan, det finns
ett behov av ett mer könsneutralt namn på vår yrkesgrupp där
kvinnorna bara blir fler. Vi får se vad namnet kan bli! n
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