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innehåll

I DETTA TEMANUMMER om den 
goda arbetsplatsen handlar det 
mycket om psykosociala frågor. 
Självklart ska man inte på en 
god arbetsplats löpa risk för 
fysisk skada eller kroppslig 
ohälsa, men det är inte där 
skon klämmer mest inom 
Svenska kyrkan. Arbetsmiljö-
verket och forskare fann för 
åtta, nio år sedan snarare på 
vissa håll brister beträ� ande 
organisationsstruktur och 
arbetsmiljökompetens. Men 
mycket har i båda avseendena 
hänt sedan dess.

En färsk undersökning av 
arbetsmiljö, ohälsa och sjuk-
skrivning i fyra kristna samfund 
i fyra mellansvenska län visar att 
det som verkar särskilja arbets-
miljön i trossamfund från andra 
arbetsplatser har med värde-
ringar att göra, något som fort-
satt forskning bör belysa mer.

Iakttagelsen ger goda skäl för 
att i detta nummer ägna ett antal 
artiklar åt hur man är mot varan-
dra på kyrkliga arbetsplatser, 
inte minst eftersom man är det 
– troende eller ej – i hägnet av 
både arbetsmarknadens lagar, 
kyrkans avtal och en övergripan-
de ideologi som talar om det 
komplicerade begreppet kärlek.

PS: Rapporterna som nämns här 
fi nns att hämta på www.duca-
tus.se, Läsarservice.

nummer 5• 2013
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Den goda 
arbetsplatsen

Vi lär oss att lita på varandra
KORRIDORSNACK. Möt Alexander Ryman, kyrkogårds-
mästare som helst delar sina medarbetares arbetsvardag.
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redaktör
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Föreslå Årets kyrkogårdsförvaltning 2014!
Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Movium SLU,
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges
kyrkogårds- och krematorieförbund har härmed nöjet
att utlysa tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning 2014.
Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av
långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten.
Insatserna ska präglas av ett helhetsperspektiv. För att
vinna tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning ska en förvalt-
ning ha gjort insatser som efter förutsättningarna håller
hög kvalitet och hög etisk standard på följande områden:

NOMINERA SÅ HÄR:
Alla i branschen kan föreslå en kyrkogårdsförvaltning
som man anser ska utses till årets bästa (anställda kan 
dock inte nominera sin egen förvaltning). 
Förvaltningar som tidigare har deltagit i tävlingen 
kan nomineras även i årets tävling.

Motivera din nominering så utförligt som möjligt, 
så att det tydligt framgår på vilket sätt förvaltningen 
uppfyller så många som möjligt av de sju kriterierna.

Lämna ditt förslag senast den 4 april 2014 via
webb: www.kyrkogardschefer.se/aretskyrkogardsforvaltning
e-post: juryn@aretskyrkogardsforvaltning.se
post: Ducatus, Box 4312, 102 67 Stockholm

Vinnaren koras vid Sveriges kyrkogårdschefers och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations kongress 
i Umeå den 9–10 september 2014.
Juryn består av: Ronny Holm, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund • Staffan Lundstedt, Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation • Malte Sahlgren, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer • Ann-Britt Sörensen Movium, SLU 
Vinsten utgörs av: äran • diplom • uppmärksamhet i massmedier • presentation av verksamheten vid utdelning.

www.movium.slu.se www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare www.skkf.se www.kyrkogardschefer.se

� HåLLbarHet Skötsel, drift och underhåll som främjar den yttre och inre miljön
� orgaNisatioN Effektivitet, arbetsledning, delaktighet och kompetensutveckling för personalen
� arbetsmiLjö Arbete för att förebygga skador och fysisk och psykosocial ohälsa
� KuNdservice Bemötande, tjänsteutbud, tillgänglighet och öppenhet
� Kreativitet Nyskapande lösningar inom förvaltningsområdet
� utvecKLiNg Omvärldsorientering och strategier för att möta behov från framtidens brukare 

och krav från ett samhälle i utveckling
� KuLturarv Bevarande och utveckling av kyrkogårdens kulturella och estetiska värden
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Uppsala kyrkogårdar blev Årets kyrkogårdsförvaltning 2013.
Eva-Karin Claesson och Tord Engström fick ta emot diplom
och blommor som överräcktes av jurymedlemmarna Ann-
Britt Sörensen, SLU, Movium, och Ronny Holm, SKKF.
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N
ÄR FORSKA-
RE BESKRI-
VER den 
svenska 
jobbmen-
taliteten så 

talas det mycket om fl it, plikt, 
punktlighet och noggrann-
het. Somliga skyller på Luther. 
Det har blivit ett accepterat 
begrepp för att benämna det 
som handlar om plikt och 
ibland också om något tråkigt. 
Men jag är präglad av en kul-
tur som gör arbete till något 
gott i sig. Jag har nog ett för-
hållande till mitt arbete som 
präglas av både plikt och lust. 
Jag gillar att arbeta – å andra 
sidan längtar jag också efter 
ledighet, semester och kanske 
en vacker dag också pension.

Som arbetsgivarorganisa-
tion strävar vi efter att skapa 
förutsättningar för en bra 
arbetsmiljö i hela Svenska 
kyrkan. Det är viktigt för oss 
att vårt arbete och vår rådgiv-
ning vilar på vetenskaplig 
grund och det fi nns många 
välrenommerade forskare 
som vi tagit intryck av. Bland 
dem fi nns både svenska och 
internationellt erkända, såsom 
Eva Vingård, Thöres Theorell 
och Aaron Antonowski. Vi tar 
uppgiften på stort allvar och 
tror att det är en av fl era vikti-
ga faktorer för att kyrkan ska 
lyckas med sitt uppdrag. Det 
fi nns många sätt att beskriva 
arbetet med arbetsmiljöfrå-
gorna, jag vill hävda att det 
också handlar om grundläg-
gande värderingar på arbete 
och vad som driver oss att 
göra vårt bästa.

En god vän har berättat om 
en bok av Daniel Pink med 
titeln Drive. Pink är forskare 
och har sammanställt forsk-
ningsresultat som handlar 
om mänskliga drivkrafter i 
arbetet. För den som inte har 
tid att läsa boken fi nns ett tio 
minuter långt videoklipp på 
Youtube. Sök på ”Daniel Pink 
Drive”. Se det!

Pink pekar på tre faktorer 
som är avgörande för ett gott 

arbetsliv och därmed goda 
resultat.

Den första faktorn handlar 
om ”autonomi”, möjligheten 
för individen att inom givna 
ramar styra och utforma sitt 
arbete själv. Här krävs stort 
mod och ansvarstagande från 
individen för att inte anarki 
ska utbryta.

Den andra faktorn handlar 
om ”skicklighet”, om att lyck-
as. Att sträva efter perfektion, 
professionalitet och högsta 
kvalitet är alltid en sporre 
som är lätt att underskatta. 
Det förutsätter dock att kultu-
ren i organisationen tillåter 
lärande, det vill säga både 
lyckande och misslyckande.

Den tredje faktorn är ”me-
ning”. Avgörande för bra ar-
betsplatser är känslan av att 
stå i ett meningsfullt samman-
hang, att bidra till något högre 
gott. Det är ganska lätt att se 
hur organisationer och företag 
som har en tydlig och me-
ningsfull värdegrund upplevs 
som mer attraktiva än andra.

Om drivkrafterna autono-
mi, skicklighet och mening 
får samverka på ett balanse-
rat sätt kan en arbetsplats bli 
något som får medarbetare 
att växa och verksamheten 
att bli framgångsrik.

Ur ett arbetsgivarperspek-
tiv måste det goda arbetet 
ständigt vara föremål för 
eftertanke, refl ektion och nya 
ansträngningar. Jag hoppas 
att detta nummer av Ducatus 
ska ge inspiration till det.

HELÉN KÄLLHOLM
VD, Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation

vd har ordet
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God arbetsplats låter 
medarbetare växa

FOTO: BÖRJE SVENSSON

Om drivkraf-
terna auto-

nomi, skicklighet och 
mening får samverka 
på ett balanserat sätt 
kan en arbetsplats bli 
något som får med-
arbetare att växa och 
verksamheten att bli 
framgångsrik.
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VERA
Webbaserade handböcker inom arbetsrätt, 
arbetsmiljö, lön och lönerelaterad skatt. 
VERA INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN.
KOMMER I JANUARI 2014.

VERA
Webbaserade handböcker inom arbetsrätt, 

KOMMER I 

JANUARI 2014
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– Vi ska alla kunna triVas på arbets-
platsen, säger Lina Heyman vid 
Svenska kyrkans arbetsgivarorgani-
sation, och om du upplever att dina 
gränser kränks ska du kunna veta 
att du har arbetsplatsens stöd för 
att markera var gränsen går.

Lina Heyman är arbetsgivarorga-
nisationens representant i Svenska 
kyrkans nätverk för stiftens kontakt-
personer i arbetet mot sexuella 
övergrepp, en roll som hon tycker är 
angelägen då varje fall av kränkning, 
trakasserier eller övergrepp av sexu-
ell karaktär har konsekvenser för 
och måste hanteras på arbetsplatsen.

– När en anställd behöver säga 
stopp blir det en situation som 
man kanske kan hantera genom 
samtal på arbetsplatsen eller så 
behöver man ta in extern hjälp. 
Men även om handlingen är sådan 
att den måste polisanmälas och/
eller behandlas i domkapitlet får 
den självklart också stora konse-
kvenser för hela arbetslaget.

ÖVerallt där människor mÖts, 
kyrkans arbetsplatser inte undan-
tagna, finns det en risk för att 
någons gränser kränks. En bidra-
gande orsak kan vara att det sexu-

ella innehållet i mänskligt um-
gänge ofta är svårt att tala om för 
att det kommer så nära den 
mänskliga identiteten.

– Det finns en skala från kränkning 
och trakasserier till övergrepp. För att 
erbjuda en god arbetsmiljö behöver 
man som arbetsgivare agera förebyg-
gande så tidigt som möjligt. I bästa 
fall kan man därmed slippa att behö-
va använda kraftigare åtgärder.

– Det är alltid mest framgångs-
rikt om man kan arbeta med tidiga 
insatser. Men ska man lyckas med 
ett förebyggande arbete måste 
frågan om vad som på arbetsplat-
sen anses vara sexuella kränkning-
ar finnas ovanpå bordet, inte under. 

– När en sexuell kränkning har 
inträffat brukar jag fråga om det 
finns en policy på arbetsplatsen och 
en handlingsplan för hur man ska 
agera. I så fall kan man där avläsa 
att det till exempel inte är OK att 
skicka en viss slags sms-meddelan-
den. Och finns det ett gott klimat på 
arbetsplatsen kan en utsatt person 
stämma av med sina arbetskamra-
ter om hon upplever att chefens 
kramar börjar bli allt mer närgång-
na. Hon vet också vad hon ska göra 
när hennes gräns överträtts.

lina Heyman fÖrklarar att en 
policy kan vara ett dokument med 
tydliga anvisningar som fastslagits 
av arbetsgivaren, men också ett 
värderingsdokument som arbetats 
fram genom en process där alla på 
arbetsplatsen varit involverade.

– Det viktiga är att arbetsgivaren 
ställer sig bakom policyn och är 
beredd att garantera att den efterlevs 
eller att i annat fall vidta åtgärder.

– Min erfarenhet är att om man 
på en arbetsplats lyckas tala om 
sådana här saker behöver inte 
varje enskild händelse bli så stor. 
Det viktigaste är att arbetsgivaren 
har beredskap att ta tag i situatio-

dilemmat

– En arbetsplats där det inte bara är tillåtet utan även påbjudet att 
säga stopp, en arbetsplats där man kan tala om gränser, blir ett 
bättre ställe för alla att arbeta på, menar Lina Heyman, jurist och 
avtalssekreterare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Balansakt på 
arbetsplatsen

Det finns 
en skala 
från kränk
ning och  
trakasse
rier till 
övergrepp. 
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nen och undersöka vad som hänt 
genom att lyssna på båda parter. 
Sker detta på ett tidigt stadium, 
och inte långt ner på det sluttande 
planet, kanske det inte behöver 
hända så mycket mer.

en Öppen arbetsplats där ett nej 
respekteras och gränser för kra-
mar och uppvaktning kan ventile-
ras blir inte bara mer jämställd, 
den blir överhuvudtaget ett bättre 
ställe att arbeta på, konstaterar 
Lina Heyman, men vägen dit är 
inte enkel. Det gäller att undvika 
att hamna i endera av två diken 
som kantar vägen.

– Man kan inte arbeta med för 
tydliga pekpinnar. Ett dokument 
där det står hur många sekunder 
för handhållande som är OK eller 
hur man får kramas blir både för 
svårt att tillämpa och egentligen 
meningslöst. Det är alltid den utsat-
te som ifråga om kränkning har 
tolkningsföreträde.

– En annan risk är att man skapar 
en rädsla för relationer på en ar-
betsplats. Ska man kunna uppnå ett 
gott och öppet arbetsklimat måste 
det finnas utrymme för förtroliga 
kontakter mellan arbetskamrater, 
konstaterar Lina Heyman.

  bo silfverberg
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Över gränsen
Hon beHÖVde tala om en knepig situation i en av de 
ungdomsgrupper hon var anställd för att leda. Det var 
naturligt att vända sig till chefen, den ungdomspräst 
som hon under konfirmationstiden fått förtroende för.

Samtalen fick snart en själavårdande prägel, fördju-
pades och ändrade karaktär. Under en ökande del av 
samtalen höll prästen hennes händer i sina och det 
hände att han smekte henne över kind och nacke när 
hon blev ledsen. Det var tryggt, för hon hade kommit 
ut på känslomässigt svag is. Det kändes också fint att 
bli sedd, inte minst att känna sig bejakad av en äldre.

när kramarna som kommit att avsluta varje samtal 
blev längre och händerna började närma sig nya 
delar av kroppen började hon undra var gränsen i en 
sådan här situation borde gå. Men när han föreslog 
att de skulle fortsätta samtalen i en mer neutral miljö 
lät hon sig bjudas på restaurang. Hon kände sig 
smickrad över den äldre och världsvane mannens 
uppmärksamhet. Situationen blev ömsesidigt flirtig.

Hon insåg att en gräns överträddes när prästen 
skickade telefonmeddelanden med både långtgåen-
de förslag och så gott som nakna bilder på sig själv.

Med hjälp av en kvinnlig diakon anmälde hon 
prästen till domkapitlet. 

Han förklarade för domkapitlet bland annat att 
han sett kroppskontakt i samtalssituationer som ett 
sätt att förmedla vänskap, värme och omtanke. 
Bilderna och de långtgående förslagen förklarade 
han med att han varit deprimerad och berusat sig på 
grund av svårigheter i det egna äktenskapet. Domka-
pitlet gav först prästen en prövotid men förklarade 
honom efter ytterligare en anmälan obehörig att 
utföra kyrkans vigningstjänst.

Hon Var tidVis sjukskriVen innan hon fann ett annat 
jobb. Flera av arbetskamraterna tvivlade på hennes 
berättelse, antydde att hon borde skämmas och skrev 
till domkapitlet för att intyga att vederbörande var en 
duktig och skicklig ungdomspräst med stort person-
ligt engagemang i arbetet.

Arbetsplatsen mådde inte bra. Efter en tid inleddes 
ett grundläggande arbete med normer, värderingar 
och arbetsklimat.

Fotnot: Det återgivna fallet är konstruerat men bygger 
på verkliga händelser så som de framkommit i domkapi-
tels handläggning av de 69 fall som gäller sexuella över-
trädelser i Svenska kyrkan mellan 2000 och 2011.

ETT FALL:
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dilemmat

E
tt oVälkommet 
sexuellt uppträdan-
de i ord eller hand-
ling kan gälla allt 
från en verbal eller 
fysisk integritets-

kränkning, trakasserier där någon 
utnyttjar sin maktställning eller 
övergrepp såsom våldtäkt. Även 
händelser utanför arbetsplatsen, 
exempelvis en anställds sexköp, får 
konsekvenser för arbetsplatsen.

Enligt arbetsmiljölagen ska ar-
betsmiljön vara fri från trakasserier 
och enligt diskrimineringslagen är 
arbetsgivaren skyldig att utreda 
och vidta åtgärder mot trakasserier.

Arbetsmiljöverkets föreskrift 
AFS 1993:17 Kränkande särbe-
handling i arbetslivet gäller all 
verksamhet där arbetstagare kan 
utsättas för kränkande särbehand-
ling. Där står tydligt vilket ansvar 
arbetsgivaren har för att förebyg-
ga kränkningar. I avsnittet om 
rutiner framgår att det ”skall fin-
nas rutiner för att på ett tidigt 

stadium fånga upp signaler om 
och åtgärda sådana otillfredsstäl-
lande arbetsförhållanden, pro-
blem i arbetets organisation eller 
missförhållanden i samarbetet, 
vilka kan ge grund för kränkande 
särbehandling.”

Oavsett om en händelse också 
behöver hanteras civil- eller kyrko-
rättsligt påverkas hela arbetsplatsen 
av kränkningar, trakasserier och 
övergrepp. Varje sådant beteende 
kan få arbetsrättsliga konsekvenser, 
exempelvis avskedande enligt 18 § 
LAS (lag om anställningsskydd).

Vad som gäller vid sexuella 
övergrepp av brottslig karaktär 
framgår i brottsbalken 6 kap., ofta 
kallad sexualbrottslagen.

En handling, brottslig eller ej, 
som en präst eller diakon utför 
kan innebära ett brott mot vig-
ningslöftena eller att vederböran-
de skadat det anseende en präst 
eller diakon bör ha. I kyrkoord-
ningen 31 kap, 12 § och 32 kap. 
12 § finns regler för dessa fall. 

Efter en anmälan till domkapitlet 
följer ett händelseförlopp som kan 
sluta med att den anställde förkla-
ras obehörig att utföra kyrkans 
vigningstjänst, får en prövotid 
under tre år eller får en skriftlig 
erinran från domkapitlet. En in-
ventering visar att mellan 2000 
och 2011 hanterade domkapitlen 
69 sådana anmälningar.

kerstin berglund, juris doktor i 
straffrätt och specialiserad på 
straffrätt, sexualitet och etik, har på 
Svenska kyrkans uppdrag analyse-
rat hur domkapitlen mellan 2000 
och 2011 hanterat anmälningar om 
misstänkta sexuella övergrepp. 
Hon kom fram till att domkapitlen i 
allt väsentligt, med ett undantag, 
har följt de riktlinjer som gäller för 
hantering av misstanke om sexuel-
la övergrepp. 

Samtidigt konstaterar Kerstin 
Berglund bland annat att det i 
kyrkan finns ett behov av att vida-

reutveckla sättet att tala om de 
etiska frågor som aktualiseras.

Hon pekar bland annat på bety-
delsen av hur man uppfattar kön. 
Om man ser kön som en roll kan 
även människans relation till sexu-
alitet beskrivas som ett rollspel 
som man kan delta i eller avstå 
från efter eget gottfinnande. Men 
om man i stället ser människans 
könstillhörighet som en djupgåen-
de aspekt av att vara människa 
kan man förstå att sexuella hand-
lingar relaterar till den personliga 
integriteten på ett särskilt sätt. 

Den sexuella aspekten av männi-
skan blir en del av ens självförstå-
else. Därmed drabbas den som 
utsätts för sexuella övergrepp i sin 
egenskap av att vara kvinna eller 
man och övergreppet invaderar 
det mest sårbara hos människan, 
den sida av oss som i hög grad 
definierar vem vi är. Sexuella 
handlingar kan därmed bidra till 
att uttrycka förnedring, underdå-
nighet, ringaktning och annat som 
förstärker en människas utsatthet.

Balansakt på 
arbetsplatsen

Tydliga regler

fÖrsTÄrker uTsATTheT
...över
greppet 
invaderar
det mest 
sårbara 
hos män
niskan.

Om man på en 
arbetsplats lyckas 
tala om gränser 
behöver inte varje 
enskild händelse 
bli så stor.

JURISTEN:

LAGBOKEN:

duc1305_06-09_dilemma.indd   8 2013-11-28   16:13



DUCATUS Nr 5•2013   9

anklagelser ska 
Hanteras professionellt

Sedan mitten av 
1990-talet pågår ett 
samlat arbete mot 
sexuella övergrepp 
inom Svenska kyrkan. 
Sedan 2009 har arbe-
tet intensifierats och 

2011 kom reviderade riktlinjer i skrif-
ten ”Vad gör vi nu? Bemötande och 
förebyggande av sexuella övergrepp”.

I förordet slår ärkebiskop Anders 
Wejryd fast att både sanna och falska 
anklagelser är allvarliga för de berör-
da och måste hanteras professionellt. 
Vid misstanke om brott ska polisan-
mälan ske. Skriften rymmer avsnitt 
som behandlar teologi och människo-
syn, erfarenheter från verkligheten, 
lagar och bestämmelser samt goda 
rutiner och handlingsplaner. Det finns 
många förslag till fördjupande läsning.

Det finns i alla stift kontaktperso-
ner inom arbetet mot sexuella över-
grepp inom kyrkan.

Vid frågor om arbetsgivarens roll när 
något har inträffat, kontakta Svens-
ka kyrkans arbetsgivarorganisation 
(se kontaktuppgifter på sidan 54).

Helena Hagert är präst och psykoterapeut 
samt en av Svenska kyrkans kontaktperso-
ner i frågor om sexuella övergrepp i Stock-
holms stift. I en examensuppsats inom 
psykoterapiutbildningen har hon bland 
annat beskrivit en terapeutisk eller själa-
vårdande relation som asymmetrisk, det 
råder en maktobalans. Klienten behöver 
den kunskap och erfarenhet som terapeu-
ten/själavårdaren besitter. Denne får makt 
på grund sin position.

Det kan i samtalet uppstå känslor av 
kärlek. Längtan och behov är viktiga driv-
krafter i klientens förändringsprocess, men 
hon får inte bli fråntagen dem genom att bli 
föremål för terapeutens/själavårdarens 
behov av närhet och kärlek. Han måste 
kunna lägga band på sig då omsorgen om 
klientens hälsa är överordnad. Helena 

Hagert citerar Freud: ”Psykoanalytikern vet 
att han arbetar med synnerligen explosiva 
krafter och måste iaktta samma försiktighet 
och noggrannhet som kemisten”.

Hon analyserar misstänkta sexuella över-
trädelser som domkapitlen utrett mellan 
2000 och 2011 och finner riskfaktorer som 
kan försvåra situationen, bland annat om 
förövaren befinner sig i livskris och själv är 
sårbar på grund av brister i det tidiga om-
händertagandet. Hos de drabbade är det en 
riskfaktor att vara ung eller i kris, vilket kan 
medföra ett instabilt inre jag.

Bland förebyggande åtgärder mot över-
grepp nämner Helena Hagert utbildning i 
asymmetriska relationer och gränssätt-
ning, handledning, egenvård, insikt om 
egna riskfaktorer och medvetenhet om i 
vilket sammanhang verksamheten bedrivs.

läs ocH lär
På www.ducatus.se, Läsarservice finner du:
• Länk till Svenska kyrkans webbplats där du 

hittar skriften Vad gör vi nu?, information om 
arbetet mot sexuella övergrepp och kontakt-
uppgifter till stiftens kontaktpersoner. 

• Länk till Kerstin Berglunds rapport Inventering 
av anmälningar om misstänkta sexuella över-

grepp, vilka föranlett domkapitel att pröva 
frågan om disciplinåtgärd, åren 2000-2011.

• Länk till Diskrimineringsombudsmannens stöd 
för policy och handlingsplan på arbetsplatsen. 

• Kontaktväg för att få information om och 
anmäla deltagande i kyrkokansliets öppna 
seminarium den 19 mars 2014 om arbetet 
mot sexuella övergrepp inom kyrkan.

MAkTobAlANs

Vad gör vi nu?
Bemötande och förebyggande 

av sexuella övergrepp

Riktlinjer

fÖrebygg så Här

1 klargÖr Vad som 
gäller:
Låt ingen sväva i okunnighet om 

arbetsgivarens policy, handlingsplan 
och vad som förväntas av chef och 
anställd. ordna utbildning och semina-
rier som involverar alla anställda och 
informera vid anställningsintervju, 
anställning och introduktion.

2 utred ocH åtgärda:
Prata med både utsatt och utpe-
kad, genast och diskret. Skapa en 

välgrundad uppfattning om vad som 
hänt. Erbjud stöd. Informera inblandade 
och övrig personal om vidtagna åtgärder.

3 fÖlj upp:
Fråga dig om åtgärderna i det  
inträffade fallet var tillräckliga 

och om samma situation kan uppstå 
igen. Justera vid behov i policy och 
handlingsplan.

PSYKOTERAPEUTEN:
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Här litar vi på 
varandra

korridorsnack

Vi pratar 
mycket 
med varan-
dra, i vissa 
frågor 
diskuterar 
vi jätte-
mycket. 
Det är 
öppna 
dörrar  
och alla ska 
få komma 
till tals.

Alexander Ryman vill dela sina medarbetares villkor. Till Nolby 
begravningsplats i Alingsås har han tagit med en ledarstil som han 
tränat genom att guida vid jakter och event i vildmarken.

riförskolan och med hustrun som 
chef i ett företag, skulle löpa risk 
att känna sig splittrad både på 
jobbet och på hemmaplan. Men 
Alexander har ett mentalt knep.

– När jag sitter i bilen och rullar 
ut genom muren tar jag på mig 
familjemanteln. Omvänt, när jag 
åker in på morgonen byter jag till 
jobbmanteln.

Alexander säger att han är ytterst 
sparsam med privata kontakter på 
jobbet. Han svarar förstås om hus-
trun ringer eller om det annars är 
något akut, men det får bli korta 
kontakter och sociala medier kollar 
han aldrig på arbetet.

– Det händer förstås att någon 
ringer på kvällen om jobbet, säger 
han. Då får jag tillfälligt ta på mig 
jobbmanteln. I bästa fall är det inget 
som behöver åtgärdas genast och då 
åker snabbt familjemanteln på igen.

Precis som alla anställda i kyrko-
gårdsförvaltningen utnyttjar Alexan-
der av och till den flextid som införts 
så att han arbetar lite mer vissa kväl-
lar medan hustrun går hem tidigare. 
Andra gånger är det tvärt om.

– Det gäller att inte splittra upp 
huvudet, säger han, och att vara 
närvarande i nuet. Jag vill vara där 

jag är med personalen fullt ut, äta, 
svettas och fika tillsammans med 
dem. Min dörr hit till kontoret är 
inte låst. Jag har sagt att om någon 
är nyfiken går det bra att kolla vilka 
papper jag har på skrivbordet.

Några papper ligger dock i ett 
låst skåp, noteringar från utveck-
lingssamtal som inte alla ska läsa.

Det som präglar arbetsplatskul-
turen på Nolby begravningsplats 
beskriver Alexander som en öppen 
dialog.

– Vi pratar mycket med varan-
dra, i vissa frågor diskuterar vi 
jättemycket. Det är öppna dörrar 
och alla ska få komma till tals. Det 
är min inställning, och den är vi 
överens om. 

samtidigt förklarar alexander 
att det är viktigt att inte försöka 
vara mer kompis än arbetsledare. 
Hans sätt att lära känna persona-
len, vilket han är angelägen om att 
göra, måste rymma något mer än 
en kompisdimension.

– Jag vill att de ska ha en sådan 
tillit till mig att de kan berätta 
exempelvis om de har det jobbigt 
privat och samtidigt veta att det 
stannar hos mig. Jag brukar säga 
att jag sorterar in den kunskapen i 
ett litet fack här i huvudet och med 
den kan jag vara lyhörd för behov 
som kan uppstå. Till exempel 
kanske man kan behöva gå ifrån 
lite extra någon gång utan att alla e

alexander ryman är kyrkogårds-
mästare på Nolby begravnings-
plats i Alingsås, det vill säga ar-
betsledare för tio anställda som 
arbetar där och på Bälinge, Hem-
sjö och Ödenäs kyrkogårdar.

– Det roligaste med jobbet är att 
vara med ute när vi anlägger något 
nytt och se hur det växer fram från 
ritning till färdig konstruktion.

Det kommer han att få rikliga 
tillfällen till för det byggs mycket 
på Nolby begravningsplats nu. 
Problemet är möjligen att mycket 
annat samtidigt kräver hans upp-
märksamhet. Just att räcka till 
överallt beskriver Alexander som 
något av det svåraste i jobbet.

– Man ska vara tillmötesgående 
mot gravrättsinnehavarna och 
deras behov men också mot perso-
nalen. Jag skulle önska att jag kun-
de gå tre timmar med lövblåsen 
utan att det samlar sig en massa 
e-post och missade samtal. Jag vill 
nämligen hellre vara ute och fung-
era som en ledare i teamet än att 
sitta på kontoret och vara chef.

Man kan tycka att en 33-årig 
arbetsledare i en expansiv begrav-
ningsverksamhet, delvis föräldra-
ledig med sitt andra barn, ideellt 
ansvarig för ekonomin i montesso-

Alexander Ryman, 
hellre ledare  
än chef. 
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korridorsnack

andra behöver lägga märke till det 
så mycket.

– En annan poäng med att vara 
närvarande är att jag lär mig mer 
om vad var och en är bra på.

alexanders bakgrund är grön, 
men inte på det vanliga sättet i 
begravningsverksamheten. Han 
gick på naturbruksgymnasium 
med inriktning mot guidning och 
ledarskap, det vill säga skogsbruk 
ur upplevelsesynpunkt. Han har i 
åtskilliga år arbetat med guidning 
under alla årstider, bland annat 
vid jakter och olika företagsevent.

– Jag har varit ledare för mellan 
en och 400 personer och älskar att 
märka när de som jag har med mig 
tycker att det är skoj.

– Ärligt talat visste jag inte 
mycket om vad det här jobbet 
skulle innebära när jag sökte det, 
men jag förberedde mig genom att 
åka runt och titta på olika kyrko-
gårdar, jag träffade folk i bran-
schen och gick på kurser. Att arbe-
ta med döden har inte känts av-
skräckande, snarare är det något 
som gör mig nyfiken.

Den här bakgrunden innebär att 
Alexander Ryman inte ofta sitter 
på sitt kontor och funderar på 

växtmaterial. Han går i stället ut 
och frågar personal och kolleger.

– Jag vill ju att alla ska känna sig 
delaktiga. Det ska inte vara Alex 
som kommer och pekar: ”Toppa 
här och gödsla där”. Alla ska själva 
förstå när det behövs för att det 
ska vara fint för besökarna på vår 
kyrkogård.

Under sina två år på jobbet har 
Alexander lärt sig en del latinska 
växtnamn och är bekant med i alla 
fall det vanligaste sortimentet. 
Visst kan han känna att mer fack-
kunskap inte skulle vara i vägen, 
men inser samtidigt att han bär 
med sig andra kunskaper som kan 
vara till nytta i jobbet.

– Mina medarbetare säger att när 
jag involverar dem och beslutet blir i 
den riktning som de föreslår, även 
om jag har lagt till och dragit ifrån 
en del, då känner de sig respektera-
de. Omvänt, om man inte kommuni-
cerar ordentligt eller gör det via 
protokoll, då börjar man prata: ”Nu 
har de beslutat sådär igen, varför 
gör de på detta viset…?”.

– Kommunikation är svårt, jag 
missar också ibland och det brukar 
jag då få höra. Men jag ber i så fall 
om ursäkt och försöker hitta vägar 
för att förbättra det.

i flera avseenden bär Alexander 
ett större ansvar än sina under-
ställda. I och med att han fått och 
accepterat delegationer på flera 
områden ska han sätta gravrätter i 
stånd och vid behov förverka dem, 
fatta ekonomiska beslut inom vissa 
beloppsgränser och fullgöra vikti-
ga uppgifter inom arbetsmiljö och 
brandsäkerhet.

– Men personalen har ett stort 
ansvar, säger han. Det gäller att se 
till att ha en god dialog så att vi 

 Mina medarbetare säger att när jag invol-
verar dem och beslutet blir i den riktning som de 
föreslår, även om jag har lagt till och dragit ifrån 
en del, då känner de sig respekterade.

bra att alexander är med
 niclas Gustafs-

son är den som ser 
till att maskinerna 
fungerar på nolby 
begravningsplats. 
Han är 29 år och 

har varit på plats sedan 2008.
– det är fint att börja arbetsveckan 

och träffa sina arbetskamrater igen, 
säger han. Vi har en bra arbetsplats 

med varierande arbetsuppgifter och 
det är lätt att komma till tals. det är en 
stor fördel att ha flextid också. om man 
behöver gå ifrån ett ärende under 
dagen är det inga problem.

– alexander verkar kunna hålla 
många bollar i luften samtidigt. det 
är bra att han är med ute med 
arbetslagen för på så vis får han se 
med egna ögon hur jobben går till.

Alexander Ryman 
rådfrågar ofta sin 
kompetenta 
personal, här 
Niclas Gustafsson 
och Caroline 
Johansson.
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alla kan trivas med varandra och 
undvika onödigt bråk mellan ar-
betskamrater och ledning. I och 
med att jag vet att de tycker lika-
dant kan jag vara alldeles lugn för 
att arbetet fungerar även när jag 
behöver göra saker på annat håll.

– Men, säger Alexander, om jag 
kommer tillbaka och något inte är 
gjort, då reagerar jag. Jag ser 
ingen anledning att skälla, men jag 
frågar ”Varför har ni inte gjort det 
här?” eller ”Hur tänkte du nu?”. 

Jag vill gärna utgå från att mina 
medarbetare själva tänker på hur 
de prioriterar. Vet de att en grav-
rättsinnehavare framfört vissa 
synpunkter och ändå ställer sig 
och klipper träd, då finns det sä-
kert skäl till det som jag inte kän-
ner till.

– Eller så finns det inga bra skäl, 
men jag tror i alla fall att man 
vinner på att ha den attityden.

Bo SilfVerBerG

ser till lagets bästa
 – Visst är det härligt att vara 

hemma på helgen, men jag känner 
ingen söndagsångest för att jag 
ska gå till jobbet, säger Caroline 
Johansson, 35, på nolby begrav-
ningsplats sedan 13 år. Jag gillar 

att träffa människor, att arbeta ute och använda 
kroppen. och så trivs jag med mina arbetskolleger. 
det är som att träffa sina vänner.

– alexander är en klippa. Han vill gärna vara ute 
och vara med i jobbet. det är klart att vi hade klarat 
det ändå, men det är fint att ha honom med, för det 
uppstår alltid någon knepig situation, till exempel 
när en besökare vill diskutera hur vi sköter kyrko-
gården.

– alexander är duktig på att jobba. Jag tycker om 
att riva i och det gör han med. det gillar jag. och 
han är bra för att han ser människan. Han ser inte 
till sitt eget utan till lagets bästa.

duc1305_10-13_korridor.indd   13 2013-12-02   07:47



14   DUCATUS Nr 5•2013

aktuellt

pu-avTaleT är eTT verkTYg som 
kommer till användning när ar-
betsgivare och arbetstagare ska 
hjälpas åt för att åstadkomma en 
bra arbetsplats.

– I avtalet är de fackliga organi-
sationerna och arbetsgivarorgani-
sationen överens om att utveckling 
av verksamhet och personal ska gå 
hand i hand, säger Anna von 
Malmborg, arbetsmiljösamordnare 
vid Svenska kyrkans arbetsgivaror-
ganisation och sekreterare i det 
personalpolitiska rådet inom 
Svenska kyrkan, PRK.

– Personalpolitik handlar om hur 
man som arbetsgivare hanterar de 
mänskliga resurser som man förfo-
gar över och ett syfte med PU-avta-
let är att sätta upp sådana ramar för 
umgänget på arbetsplatsen att man 
är trovärdig som kyrka.

Anna von Malmborg konstaterar 
att parterna har all anledning att vara 
stolta över hur man i en partssam-
mansatt arbetsgrupp arbetade fram 
avtalet i sluttampen av 80-talet. Det 
har också tjänat som modell för fl era 

Viktigt verktyg vässas
PU-avtalet (Personalpolitiskt utvecklingsavtal) inom Svenska kyrkan var 
1990 det första heltäckande personalpolitiska utvecklingsavtalet på 
svensk arbetsmarknad. Det är nu dags att revidera det.

lokala personalpolitiska program, 
men PU-avtalet som sådant har legat 
still medan mycket annat har utveck-
lats på arbetsmarknaden. Parterna i 
PRK har kommit överens om att 
PU-avtalet nu ska revideras.

Anna von 
Malmborg

foto: MAgNUs 
AroNsoN

När det till exempel gäller jäm-
ställdhet behöver vi fundera över 

hur vi bäst stimulerar jämställdhetsar-
bete på arbetsplatserna inom Svenska 
kyrkan. Är dagens överenskommelse 
bästa sättet eller fi nns det andra medel?
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Viktigt verktyg vässas Dagens avtal har delvis karaktär av 
handbok i personalpolitik för mindre 
arbetsgivare men innehåller även mervär-
den i förhållande till gällande lagstiftning. 
Till exempel har parterna i PU-avtalet 
enats om att en jämställdhetsplan ska 
upprättas årligen på en arbetsplats med 
minst 10 anställda (lagen säger minst 25 
anställda) och att det ska föras årliga sam-
tal om aktiva åtgärder mot diskriminering 
(lagen säger vart tredje år). 

– Vi behöver se över både form och 
innehåll i avtalet, konstaterar Anna von 
Malmborg. När det till exempel gäller 
jämställdhet behöver vi fundera över hur vi 
bäst stimulerar jämställdhetsarbete på 
arbetsplatserna inom Svenska kyrkan. Är 
dagens överenskommelse bästa sättet eller 
finns det andra medel?

– Vi behöver också ta ställning till om 
avtalet ska ha karaktären av handbok där 
utgångspunkten är det som redan gäller 
enligt lag eller om avtalet ska visa vilka 
mervärden i förhållande till lagstiftningen 
som parterna kommit överens om för vårt 
avtalsområde.

Till bakgrunden hör att flera viktiga 
frågor som behandlas i PU-avtalet genom 
åren har kommit att hanteras i avtalsrörel-
serna och blivit en del av löneavtalet, till 
exempel kompetensutveckling och frågan 
om lönekartläggning för jämställdhet.

I förhandlingsprotokollet från den 
senaste avtalsrörelsen framgår dock att 
parterna vill föra flera frågor tillbaka 
från löneavtalet till PU-avtalet: åtgärder 
för mångfaldsarbete, verktyg för att arbe-
ta mot diskriminering, kartläggning av 
visstidsanställningar, friskvårdsarbete, 
verktyg för att stödja arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder och arbetsmiljöaspekter 
på hörselfrågor för kyrkomusiker med 
särskilt fokus på hörselskydd (ur för-
handlingsprotokoll 2013-05-24, 2§).

bo silfverberg
Ur tidningen FÖR nummer 2 1990.

arbeTsmarknadens försTa hel-
täckande personalpolitiska utveck-
lingsavtal träffades inom Svenska 
kyrkan och trädde i kraft 1 april 
1990. Det var ett tidens tecken. 
Bakgrunden var 80-talets starka 
framväxt av en förhandlingskultur. 
Den var ett resultat av medbestäm-
mandelagen, MBL, som sedan 
1976 reglerat arbetsgivarens skyl-
dighet att förhandla med facket 
före beslut i viktiga verksamhetsfrå-
gor och fackets rätt att kräva för-
handling. En intensiv utbildning i 
medbestämmandeförhandlingar 
för arbetsgivarföreträdare och 
fackligt förtroendevalda tog fart.

MBL ökade de anställdas infly-
tande genom de fackliga organisa-
tionerna, men samtidigt tydliggjor-
des behovet av nästa steg, nämligen 
att chefer och anställda i den dagli-
ga verksamheten skulle arbeta och 
utveckla verksamheten i en anda av 
samverkan och delaktighet.

Det är här PU-avtalet kommer in 
i bilden. Tanken var att det skulle 

underlätta för de ofta små arbets-
platserna inom Svenska kyrkan att 
sköta arbetsrättsliga, personalpoli-
tiska och arbetsledningsfrågor på 
ett genomtänkt sätt. Avtalet skulle 
”ge stöd och råd till arbetsgivaren 
för att åstadkomma en god perso-
nalpolitik i samverkan med arbets-
tagarna och deras fackliga organi-
sationer”, framgår det i inledning-
en. Samtidigt som avtalet ville 
stimulera samverkan var avsikten 
att slå vakt om det fackliga infly-
tandet som följde av MBL.

Avtalet tillkom inte genom tradi-
tionella förhandlingar, utan ge-
nom samverkan i en partsgemen-
sam arbetsgrupp.

Dess innehåll spänner över ett 
vitt område. Det finns avsnitt om 
medbestämmande, organisations-
förändringar och verksamhetsut-
veckling, lönebildning, skydd mot 
diskriminering, arbetsmiljö, ar-
betsledning, fackig verksamhet, 
personalplanering och personal-
rörlighet samt förslagsverksamhet.

Pionjäravtal 1990
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anTaleT kopparsTölder från kyrko-
byggnader och begravningsplatser har 
ökat kraftigt och mest i lunds och gö-
teborgs stift. försäkringsbranschen 
har introducerat kriminalteknisk 
skyddsmärkning, även kallad DNA-
märkning, som ett sätt att både före-
bygga stölder och öka möjligheten att 
identifiera såväl stöldföremål som tjuv.

Metoden är enligt polis och försäk-
ringsbolag framgångsrik och beträffande 
föremål såsom koppartak och stuprör 
inte kontroversiell. Knepigare blir det när 
kulturskyddade föremål ska märkas. 
DNA-märkningen rymmer flera obesva-
rade frågor.

från riksantikvarieämbetets sida 
påtalar man att skyddsmärkning av 

kulturskyddade föremål kräver tillstånd. 
Att påföra nytt material ryms inte inom 
begreppet sedvanligt underhållsarbete. 
Detta anses enligt lagen vara en vä-
sentlig förändring. risken finns att 
kulturföremål som märks korroderar 
eller på annat sätt förstörs på lång sikt. 
ett kulturhistoriskt skyddsperspektiv 
gäller en period om flera hundra år, men 
den skyddsmärkning som idag erbjuds 
har ett kortare perspektiv. leverantö-
rerna garanterar att märkningen håller 
upp till sju år och några besked om hur 
märkta föremål påverkas finns inte. De 
olika märkningsföretagen har sina egna 
register. Hur ska man hålla reda på 
märkta föremål om ett företag försvin-
ner från marknaden?

kan skYdd bli hoT?

i början av hösTen beslöt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation 
att granska lönestatistiken för att 
se om det föreligger omotiverade 
strukturella löneskillnader mellan 
kvinnor och män vid Svenska 
kyrkans arbetsplatser. Bakgrunden 
var en granskning där tidningen 
Vision gjort gällande att så skulle 
vara fallet.

En fördjupad analys av lönesta-
tistiken för 2012 har gjorts och den 
visar att det finns två yrkesgrupper 
att särskilt hålla ögonen på. Där 
kan man inte utesluta ett samband 
mellan kön och lön, i vart fall fram-
träder inga andra förklaringar. Det 

gäller församlingsdiakoner och 
kyrkogårdsarbetare.

Analysen visar andra löneskill-
nader mellan kvinnor och män, 
men med hjälp av lönestatistiken 
kan man inte avgöra om dessa är 
osakliga, det vill säga om de en-
bart beror på kön när andra skill-
nader mellan könen neutralise-
rats. För vissa yrkesgrupper kan 
samma titel innebära stor skillnad 
i kompetenskrav, uppgifter och 
ansvar, exempelvis kyrkokamrer 
och kyrkoherde. En analys måste 
därför omfatta mer än lönenivån 
för att relevanta jämförelser ska 
kunna göras.

– Vi kommer att på olika sätt 
uppmärksamma arbetsgivarna på 
det vi sett inför kommande löne-
översyn, berättar Bo Engervall, 
förhandlingschef vid Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation. 
Vi erbjuder olika verktyg till ar-
betsgivarna som stöd för att undvi-
ka osakliga löneskillnader.

– Enligt lag och avtal ska arbets-
givaren regelbundet genomföra 
lönekartläggningar. Vi tillhanda-
håller ett material, Lönekartlägg-
ning i Svenska kyrkan, som ett bra 
redskap för att undvika löneskill-
nader mellan män och kvinnor på 
likartade befattningar.

Kön ska inte  
avgöra lön

Vi erbju-
der olika 
verktyg till 
arbetsgi-
varna som 
stöd för att 
undvika 
osakliga 
löneskill-
nader.

för att hitta svar på dessa frågor och 
framställa råd och riktlinjer har ett sam-
arbetsprojekt på riksantikvarieämbetets 
initiativ inletts. Det involverar, polis, 
försäkringsbolag, svenska kyrkan och 
svenska kyrkans arbetsgivarorganisa-
tion, museer och återvinningsbranschen. 
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Kulturbelysning
•  Kompletta belysnings-
stolpar i gjutjärn med en 
totalhöjd av 2,6-5,0 m.
•  Väggbelysningar i gjutjärn 
samt koppar/mässing i varierande 
storlekar och utföranden.
•  Godkända där antikvariska 
krav ställs.
•  Gjutjärnssoffa i sekelskiftesstil.

www.kulturbelysning.se
Kulturbelysning AB, Västgård, 254 76 Allerum, 042-23 76 90

en nY upphandlingsmeTod har prövats i Falun. I trädvårds-
planen för Norslunds kyrkogård ingår att beståndet av lind 
ska föryngras. Arboristen Harald Kratschmer har på förvalt-
ningens uppdrag arbetat med trädvårdsplanen och när 
upphandling av beskärningstjänster närmade sig var det 
också han som kom med idén att låta anbudsgivare visa sina 
färdigheter genom provbeskärning.

Efter anbudsförfrågan avseende kronstabilisering i fyra 
lönnar och vitaliseringsbeskärning av 60 lindar inbjöds de 
tre leverantörer som lämnat bästa pris att visa hur man 
tänkte utföra vitaliseringsbeskärningen.

– Vi valde att göra så här för att försäkra oss om att få till-
räckligt hög kvalitet på arbetet, förklarar kyrkogårdsförestån-
dare Karin Elofsson. Det blev mycket intressant. Det syntes en 
tydlig skillnad på de olika firmornas beskärningsteknik. En 
gjorde helt enkelt gallringsbeskärning, men den som vann 
anbudet var effektiv och gjorde precis så som vi ville.

Harald Kratschmer utvärderade provbeskärningen och 
fann att den vinnande utföraren lagt snitten på rätt sätt och 
sparat respektive tagit bort rätt skott för att gynna den öns-
kade förändringen av lindarna. Dessutom var arbetet utfört 
på ett tekniskt och arbetsmiljömässigt säkert sätt.

– Jag tycker att det är mycket intressant att man här har 
arbetat med olika aktörer, en som beskriver uppdraget och 
en som utför, säger Eva Grönwall, trädgårdsingenjör och 
kyrkogårdskonsulent vid Svenska kyrkans arbetsgivarorga-
nisation. Man behöver inte vara allt för konspiratoriskt lagt 
för att inse att det finns en risk att man gynnar det egna 
företaget om en och samma aktör både ska beskriva uppdra-
get och utföra det.

Provbeskärning  
avgjorde upphandling

mer skräddarsYdd  
medlemsdialog
sTadgarna för svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation har ändrats 
för att möjliggöra mer behovsan-
passade mötesformer. i stället för 
att sammanträda årligen ska arbets-
givarkonferensen samlas minst vart 
fjärde år, året efter kyrkovalet då val 
av arbetsgivarorganisationens 
fullmäktige förrättas. resurserna ska 
omprioriteras till mer behovsanpas-
sade insatser mellan arbetsgivar-
konferensens möten vart fjärde år.
 bakgrunden är erfarenheterna 
sedan den senaste stadgeändring-
en 2010 då organisationen över-

gick från församlingsförbund till 
arbetsgivarorganisation. en årlig, 
stiftsvis arbetsgivarkonferens 
ersatte de tidigare stiftsförbunden, 
och skulle bland annat fungera som 
ett forum för informationsutbyte 
och samråd mellan å ena sidan 
lokala arbetsgivare, å andra sidan 
styrelse och kansli.
 Arbetsgivarkonferensen har 
dock inte fullt ut svarat mot beho-
vet av dialog, information och 
erfarenhetsutbyte. De har heller 
inte tillräckligt erbjudit kontakt 
med andra arbetsgivare under året.
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Arbetsgivarpriset 2013
i åreTs Tävlingsomgång hade sju 
arbetsgivare inom Svenska kyrkan 
nominerats av medarbetare, för-
troendevalda, fackliga represen-
tanter eller chefer. Fyra av dessa 
utsågs till finalister av juryn som 
bestod av Ingela Gardner Sund-
ström, ordförande i förhandlings-
delegationen inom Sveriges kom-

muner och landsting, SKL, Sture 
Nordh, tidigare ordförande i TCO, 
Eva Vingård, professor i arbets- 
och miljömedicin, Uppsala univer-
sitet, Johan Blix, kyrkoherde i 
Täby församling, Årets arbetsgiva-
re i Svenska kyrkan 2012 och Jösta 
Claeson, ordförande Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation.

För andra gången har tävlingen  
Årets arbetsgivare i Svenska kyrkan 
avgjorts. Bland fyra välförtjänta 
finalister korades Nor-Segerstads 
församling till vinnare.
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Vinnare:
nor-segersTads församling
jurYns moTivering: ”Årets arbets-
givare i Svenska kyrkan 2013 arbe-
tar aktivt med personal- och arbets-
miljöfrågor och har ett helhetstän-
kande som bland annat innefattar 

jämställdhet och arbetsorganisa-
tion. Arbetsmiljöarbetet har sin 
utgångspunkt i en tydlig struktur 
och i medarbetarnas delaktighet. 
Dessutom har miljöfrågorna en 

mycket framträdande plats i för-
samlingen. Årets arbetsgivare har 
visat att en bra personalpolitik och 
en god arbetsmiljö är möjlig även 
med mindre resurser.”

Årets 
arbetsgi-
vare har 
visat att en 
bra perso-
nalpolitik 
och en god 
arbetsmiljö 
är möjlig 
även med 
mindre 
resurser.”

Vinnare från Värmland: från vänster Thure Sjödahl, Mariette Eriksson, Tomas Asp, 
Ann-Charlotte Uggla och Harald Cohén.

Vid en ceremoni 
i vackra Van der 
Nootska Palatset 
i Stockholm  
presenterades 
fi nalisterna i 
tävlingen Årets 
arbetsgivare 2013 
i Svenska kyrkan 
och vinnaren 
korades. Professor 
Eva Vingård höll en 
föreläsning om 
forskarrön 
beträffande 
framgångsfakto-
rer bakom ett gott 
arbetsliv.

Finalister:
sTockholms sTifT
jurYns kommenTar: ”Ledningen 
på stiftskansliet har de senaste tre 
åren arbetat systematiskt för att 
göra stiftskansliet till en fl exibel 
och behovsanpassad organisation i 
sitt uppdrag gentemot församling-
arna. Uppföljningar visar att majo-
riteten av medarbetarna är mycket 
positiva till de förändringar som 
skett. De anställda upplever att de 
varit mycket involverade och del-
aktiga i förändringsprocessen. 
Ledningen har drivit en välorgani-
serad process med idé- och organi-
sationsutveckling där alla ska 
känna sig trygga och involverade.” 

uppsala kYrkliga 
samfälligheT
jurYns kommenTar: ”Uppsala 
kyrkliga samfällighet arbetar brett 
med personal- och arbetsmiljöfrå-
gor. Arbetet är väldokumenterat i 
bland annat personalpolitiskt 
program och arbetsmiljöhandbok. 
Medarbetarna är på olika sätt 
delaktiga i arbetet. Under året har 
man satsat särskilt på handledning 
för arbetsledare för att stärka dem 
i deras roll. Årligen genomförs en 
arbetsklimatundersökning och en 
hälsoundersökning. Ett föränd-
ringsarbete har påbörjats inför en 
större omorganisation 2014.”

älvkarlebY-skuTskärs 
församling
jurYns kommenTar: ”I Älvkarleby-
Skutskärs församling har ledningen 
gjort en stor satsning de senaste 
åren för att ta tag i det tidigare 
eftersatta arbetsmiljöarbetet. Ar-
betsmiljöfrågorna har processats 
och medarbetarna har på olika sätt 
varit delaktiga. En rad dokument, 
policies, rutiner och handlingspla-
ner har tagits fram. Arbetet har 
bland annat utgått från en speciell 
metod om bemötandefrågor där 
man inkluderat såväl det interna 
som det externa sammanhanget.” 
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Här känns 
det tryggt 
att arbeta 
och när 
det är 
tryggt är 
det också 
roligt.
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– De anställda har rätt att tycka att det är roligt att gå till arbetet, säger kyrkoherde 
Harald Cohén, och det är det inte om man upp lever att arbetsgivaren inte bryr sig 
om hur personalen har det.

effekTiviTeT, ordning och reda 
och en känsla av trygghet utmär-
ker den arbetsplats som 2013 
erövrade utmärkelsen Årets ar-
betsgivare inom Svenska kyrkan.

I entrén till Nor-Segerstads för-
samlingsexpedition i Vålberg, två 
mil väster om Karlstad, hänger 
diplom som visar att församlingen 
är en Fair Trade-församling och att 
den är miljödiplomerad i två steg 
enligt Svenska kyrkans ordning. 
Till raden fogas nu beviset på att 
församlingen utsetts till årets ar-
betsgivare i Svenska kyrkan 2013.

jag frågar komminisTer Ann-
Charlotte Uggla hur länge hon har 
arbetat i församlingen. Svaret är 
inte så lätt. Hon har försökt sluta 
och varit på andra arbetsplatser 
flera gånger men varje gång lyck-
ats ta sig tillbaks.

– Ledarskapet, anger hon som 
en förklarande faktor. Här känns 
det tryggt att arbeta och när det är 
tryggt är det också roligt.

Att det är låg personalomsätt-
ning i församlingen intygar Marie-
Louice Eriksson som är kanslist.

– En förklaring är att vi har ord-
ning och reda, säger hon. Man vet 
vad man har att göra och tar ansvar 
för det. Sen får man hjälp, förstås, 
om det behövs. Det är högt i tak och 
lätt att prata om det som är viktigt.

– jag Tror aTT det här hänger ihop, 
säger kyrkoherde Harald Cohén i en 
kommentar. Om vi från ledningens 
sida är tydliga med vilka roller och 
ansvar var och en har, ger det en 
känsla av trygghet.

– Personalen vet också att jag 
backar upp dem i alla lägen. Det blir 
förstås fel ibland, annars vore det 

konstigt, men då är det min uppgift 
som chef att också ta ansvar för den 
kritik vi får för hur vi är som kyrka. 
Om min personal begår ett misstag, 
då måste jag som chef fundera över 
hur det kan komma sig och vad vi 
ska göra för att undvika att det sker 
igen. Medarbetaren ska inte behöva 
känna sig uthängd för det.

Det finns i församlingen policy-
dokument på viktiga områden. I 
det senaste lokala kollektivavtalet 
ägnades jämställdhetsfrågorna 
särskild uppmärksamhet. Arbets-
miljöarbetet är tydligt och arbets-
miljö och trivsel följs upp genom 
regelbundna enkäter.

– Självklarheter, menar Harald 
Cohén och berättar om mer strate-
giska satsningar, som att återkom-
mande ha vissa arrangemang där 
all personal medverkar. Exempel 
är en söndagsgudstjänst där man 
använder skolans lokaler eller en 
kyrkogårdsdag med trumpetmusik 
från kyrktornet, korvgrillning och 
uppvisning av alla maskiner, tidi-
gare även med kaninhoppning.

TYdligheT och TrYggheT tycks 
råda även i förhållandet mellan 
den verkställande kyrkoherden 
och de styrande förtroendevalda.

Kyrkorådets ordförande Thure 
Sjödahl har länge brunnit för mil-
jöfrågorna, bland annat som myck-
et aktiv i egendomsnämnden i 
Karlstads stift. Han beskriver hur 
ett långsiktigt arbete i församling-
en lett till kraftfulla investeringar, 
både i jordvärme och i vindkraft. 
Nu är man självförsörjande på 
energiområdet.

– Vår komminister Ann-Charlot-
te tycker nog att det har gått lite 
långsamt, säger han, men när vi 
insåg att vi i församlingen kommit 

Välmående arbetsplats  
ger effektivare kyrka
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Vi-känslan räcker till 
bygden omkring
– i hela arbeTslageT har vi en 
gemensam diakonal grundsyn oav-
sett vilka befattningar vi har, säger 
Carina samuelsson Ågren, diakon. 
Det känns gott att vi är på samma 
nivå. Det krävs inga långa resone-
mang för att bli överens om att 
sträcka ut vi-känslan till övriga 
bygden när det händer jobbiga 
saker.

lena elofsson, samordnare för 
elevhälsan i vålbergsskolan, berättar 
att det finns en tråkig historia med 
främlingsfientlighet och våld med 
rötter i nazistkretsar i vålberg. ett 
hus där invandrare bodde har bränts 
ner och en rektor som ville motver-
ka rasism har misshandlats.

för ungefär åtta år sedan togs ett 
gemensamt initiativ från skola, 
socialtjänst, fritidsförvaltning och 
polis. eleverna på högstadiet inbjöds 
till kursen Att vara människa. grup-
perna sammansattes målmedvetet 
för att nå ungdomar i riskzonen. 
efter sex år har 120 ungdomar 
deltagit och fått stöd för att stärka 
sin egen självkänsla och för att 
reflektera över sin plats i tillvaron, i 
familjen, i vålberg. Med en rikare 
mänsklig verktygslåda har de be-
sökt Auschwitz, rest i polska byar 
och kunnat relatera sin egen själv-

bild till förhållanden i och kring ett 
koncentrationsläger.

i projektarbetet har diakonen 
Carina samuelsson Ågren deltagit 
som en vuxen förebild bland andra. 
När projektet, som kallas steg 1, var 
över fanns ett sug hos eleverna att 
göra mera. De ville göra skillnad. 

Projektets steg 1 har varit sko-
lans men på fritiden har ungdomar 
kunnat redovisa i kyrkans lokaler 
och har därmed fått uppmärksam-
het från en större krets än annars. 
Kyrkan i samverkan med fritidsgår-
den sjösala, och i ett inledningsske-
de även med vålbergsskolan, star-
tade projektets steg 2 som har 
resulterat i ett stort engagemang 
för ett barnhem i litauen.

 - Nu är steg 3 på väg genom det 
engagemang som väckts hos elev-
erna. en ny grupp ungdomar som är 
kvar på skolan vill stödja yngre 
elever i deras utveckling av självbild 
och självkänsla. De som reser vidare 
i livet till studier eller arbete tar med 
sin växt, den självmedvetenhet de 
erövrat och vet med sig att de kan 
göra skillnad. och att man kunde 
göra det även i lilla vålberg.

- Det är stort att få vara med om 
detta, konstaterar Carina samuels-
son Ågren.

Carina Samuelsson Ågren, diakon, och Lena Elofsson, samordnare för elevhälsan, 
framför församlingslokalerna och skolan där gränser i form av häck och 
planteringar tagits bort.  Gemensamma regler gäller ute och inne. Läxhjälp  
med pensionerade lärare ges i församlingens lokaler. När skolans lokaler 
mögelskadades erbjöd kyrkan på 20 minuter sina egna. 

relativt långt i dessa frågor blev 
det en källa till gemensam glädje.

Gemensam glädje men, vilket 
Thure Sjödahl noga understryker, 
olika roller.

– Det är oerhört viktigt att vi 
förtroendevalda är medvetna om 
att vår roll är att ange mål, ge de 
ekonomiska förutsättningarna och 
fundera över de långsiktiga ambi-
tionerna. Lika viktigt är att de 
anställda känner att deras vingar 
bär och att vi inte går in och petar i 
verksamheten när mål och budget 
är fastlagda.

– Jag har en filosofi, säger Thure 
Sjödal, nämligen att de anställda 
ska känna att de får stå för det 
positiva, men kommer det negativa 
synpunkter, då är det vi förtroende-
valda som får ta kontakten. De 
anställda arbetar efter de mål och 
resurser som vi lagt fast och blir det 
klagomål måste det vara fel på 
målen eller resurserna. Den tilltron 
ska de anställda känna att vi har.

både kYrkorådeTs ordförande 
och kyrkoherden konstaterar att 
det mycket sällan uppstår sam-
arbetsproblem i församlingen.

– Vi kan uträtta så mycket mer 
om vi trivs tillsammans än om vi 
måste ägna en massa tid åt kon-
flikter, säger Harald Cohén.

Det finns många exempel på det, 
bland annat i en diakonal verksam-
het som stöttas genom ett mycket 
välordnat klädförråd, rena mode-
butiken, som drivs av volontärer. 
Under senare år har ett framgångs-
rikt samarbete bedrivits med sko-
lan. Man har tillsammans också 
lyckats hejda nyrekryteringen till 
nazistiska grupperingar i trakten.

bo silfverberg

Om vi från 
ledningens 
sida är 
tydliga 
med vilka 
roller och 
ansvar var 
och en har, 
ger det en 
känsla av 
trygghet.

De anställ-
da ska 
känna att 
de får stå 
för det 
positiva.

Thure Sjödahl
foto: JosefiN 

CAsteryD

Harald Cohén
foto: JosefiN 

CAsteryD
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Tillit och dialog gör 
kanonarbetsplats
Ska man hamna på topp bland arbetsplatser gäller det att 
bygga tillit mellan chef och medarbetare, något som 
säkerställs genom en levande dialog, menar Maria 
Grudén, Great Place to Work.

Ä
N så läNge har ingen ar-
betsgivare inom Svenska 
kyrkan aspirerat på place-
ringen som Sveriges Bästa 
Arbetsplats, men de verk-

tyg som Great Place to Work använder 
passar för många olika organisationer.

– Jag tror att man i kyrkan upplever 
samma grundproblem som på andra 
arbetsplatser, därmed har man också 
samma möjlighet att åstadkomma ett bra 
resultat, säger Maria Grudén som tycker 
att det vore roligt att ha med kyrkliga 
arbetsplatser i den benchmarking (jäm-
förelse av arbetsplatser) som sker i före-
taget Great Place to Work Institute.

hoN är Vd i deN svenska delen av en 
organisation som under 30 år stude-
rat arbetsplatser över en stor del av 
världen. Numera har Great Place to 
Work kontor i alla världsdelar. Maria 
Grudén svarar snabbt på frågan vad som i 
stora drag utmärker en kanonarbetsplats.

– Tillit och dialog. Det är svårt att vara 
engagerad i något som man inte känner 
förtroende för. Det måste fi nnas tillit 
mellan ledning och medarbetare, lika 
mycket i båda riktningarna.

– Kommunikation och dialog 
är en förutsättning för tillit. 
Genom dialog kan man ha en 
öppenhet om vad som händer 
i organisationen, så att med-
arbetare förstår vart man är 
på väg och vilken roll man 
själv har. På en bra ar-
betsplats fi nns en levan-
de dialog både på led-
ningsnivå och mellan 
chefer och medarbetare.

maria grudÉN förklarar 
att det handlar mycket om 
vilken arbetsplatskultur 
som råder. På en bra arbets-
plats känner varje medarbetare att hon 
kan gå in till chefen och tala om väsentli-

ga frågor som lika väl kan gälla den 
egna rollen som övergripande stra-
tegifrågor.

– Varje minut under dagen har 
man på en arbetsplats möjlighet att 
antingen bygga eller rasera tillit.

Om avståndet mellan dem som 
leder en organisation och dem 
som arbetar i den blir för stort 

den goda arbetsplatsen
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nikation är en allvarlig riskfaktor.
– Har man börjat gå i fel riktning blir 

det lätt som ett självspelande piano. 
Medarbetarna sluter sig samman, alltfl er 
börjar dela uppfattningen att ledningen 
kör sitt eget race och en sådan utveckling 
är svår att bryta.

– Oavsett om det gäller en stor eller 
liten arbetsplats måste chefen hitta vägen 
till medarbetarna. Man blir sällan chef för 
att man är en god kommunikatör, men 
kan medarbetarna inte öppna nyhetsbre-
vet, om budskapet är för abstrakt eller om 
man inte får tillfälle att tala med sin chef, 
då blir det ingen dialog och heller ingen 
tillit i organisationen.

– En sådan situation blir inte bra ur 
någons perspektiv. Jag har noterat att ju 
sämre ledningen är på att kommunicera, 
desto mer önskar den att man hade an-
dra medarbetare…

Det svenska kontoret öppnade för 
snart tio år sedan. Great Place to Work 
kom till Europa 2002 då EU-kommissio-

nen ville åstadkomma ett mått på en bra 
arbetsplats som ett uttryck för ett före-
tags långsiktiga hållbarhet.

bakgruNdeN fiNNs i usa. Företaget grun-
dades av ett par aff ärsjournalister som 
ombads skriva en bok med titeln The 100 
Best Companies to Work for in America. 
Idén anammades av aff ärstidningen 
Fortune som årligen publicerar en lista 
med samma namn. För närvarande top-
pas den av Google. Högst på den svenska 
listan, avdelningen för stora organisatio-
ner, har Microsoft legat under de senaste 
två åren. Därutöver fi nns klasser för 
medelstora och små organisationer.

Världen över används två verktyg för 
att utvärdera arbetsplatser: En medarbe-
tarenkät (Trust Index) och en kulturpro-
fi lering (Culture Audit) där ledningen 
förklarar hurdan arbetsplats man anser 
sig erbjuda. Medarbetarenkäten väger 
tyngst i rankningen av företag.

bO silFverberg

resourceful humaNs 
hr brukar man tala om i personalsammanhang och avse human resources. heiko 
Fischer vänder på begreppet. han är grundare och vD för resourceful humans. vid 
konferensen ”Äntligen måndag” som hölls i oktober i stockholm sa han: ”Den 
medarbetare som känner verksamhetens process, sin roll i organisationen och 
kan läsa av resultatet har förutsättningar för att vara självgående och på egen 
hand räkna ut vad som bör bli nästa åtgärd.”

han visade ett fyrfältsdiagram som på X-axeln visar organisationens sätt att 
fungera, på Y-axeln människans sätt att fungera. i det övre högra hörnet åter-

fann man en vuxen människa i ett självorganiserande arbete. ”varje anställd som 
hör hemma i det fältet kan känna sig som vD”, sa han. 

Kompetenta resurser

Jag har noterat att ju sämre ledningen är på att 
kommunicera, desto mer önskar den att man 

hade andra medarbetare…

föreligger hinder mot tillit och förtroen-
de, förklarar Maria Grudén.

– Avstånd skapar man bland annat 
genom brist på kommunikation. 

Det kan handla om en led-
ning som i och för sig 
tar bra initiativ, men 
som går långt före 
organisationen utan 
att säkerställa att det 
fi nns en dialog om det 
som är på väg att ske.

– Jag menar inte att 
alla medarbetare mås-
te gilla allt som en 
företagsledning hittar 
på, men man behöver 

i alla fall kunna förstå 
varför det sker.

maria grudÉNs erfaren-
het av att arbeta med 

benchmarking säger 
henne att brist på kommu-
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Läs mer på www.greatplacetowork.se.
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Topprankad arbetsplats
Ett tydligt uppdrag, tillit till medar-
betarna och mycket kommunikation 
– vinnande grepp bakom Trygg-
hetsstiftelsens placering på Great 
Place to Work-listan som Sveriges 
bästa arbetsplats 2013.

– När jag träffade medarbetarNa för-
sta gången för fyra år sedan blev vi snart 
överens om målet att det här skulle bli en 
av Sveriges bästa arbetsplatser, säger Caro-
line Söder, VD vid Trygghetsstiftelsen.

Därefter följde en process som hon 
beskriver som kollektiv. All personal 
resonerade en gång per termin om mål 
och strategier beträffande nyckelfrågor 
som arbetsmiljö, kompetensutveckling, 
utvecklingssamtal och om hur man på 
arbetsplatsen förhåller sig till varandra. 
Det var högt och lågt, även frågor om 
den fysiska arbetsmiljön och praktiska 

hjälpmedel. Arbets-
platsfrågorna finns  
också regelbundet på 
agendan i arbetsplats-
grupperna.

– Vid ett tillfälle ställ-
de vi oss frågan: Hur vet 
vi att vi blivit en bra 
arbetsplats? Känslan 

räcker långt, men det skulle vara fint att 
få dokumentation på hur långt vi nått.

maN faNN och koNtaktade Great Place 
to Work Institute och hamnade 2011 på 
åttonde plats som Sveriges bästa företag 
att arbeta på (i klassen små organisatio-
ner). Det man sedan främst justerade för 
att 2012 hamna på sjunde och 2013 på 
första plats gällde kompetensfrågor.

Caroline Söder förklarar att kompe-
tensutveckling kan vara svårt på en liten 

arbetsplats med begränsade möjligheter 
till arbetsbyte för att få andra perspektiv. 
Men man ansträngde sig för att identifie-
ra utvecklingsbehov, ordnade utbild-
ningar i exempelvis arbetsrätt, IT-frågor, 
och samtalsmetodik och följde upp ge-
nom utvecklingssamtal.

– Om en medarbetare har arbetat i 20 
år med enskilda samtal är det en utma-
ning att komma på vad som kan ge ytter-
ligare fördjupning. En väg visade sig vara 
fortbildning i hur man får människor att 
tänka nytt och gå vidare trots upplevda 
hinder. Ofta är det inte helt nya kunska-
per som behövs, men påfyllnad och nya 
vinklingar kan ge medarbetaren inspira-
tion och kraft.

Caroline Söder säger att hon är överty-
gad om att det finns ett samband mellan 
att vara en kanonarbetsplats och att nå 
goda resultat. Hon beskriver uppföljnings-

Vi litar på att de tar ansvar för att göra det som de är 
satta till inom ramen för Trygghetsstiftelsens utbud 

och på att de annars säger till.

Caroline Söder

den goda arbetsplatsen
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instrument som Trygghetsstiftelsen 
använder på flera ledder: Effektivitet, 
kundnöjdhet samt hur känd verksam-
heten är bland statliga myndigheter. 
Resultaten har samvarierat med place-
ringen som Sveriges bästa arbetsplats.

– Vi har eN bit kVar när det gäller 
kännedomsmålet, men de resultat vi 
ändå har skulle vi inte kunnat nå om 
vi inte hade en god arbetsplats. Man 
kan komma långt med duktiga indivi-
der, men alla på en arbetsplats måste 
spela tillsammans.

Receptet? Caroline Söder pekar på 
betydelsen av att vara tydlig med 
uppdraget, både vilket organisatio-
nens uppdrag är och vad varje medar-
betares förväntas åstadkomma.

– Jag vill gärna börja i den ändan 
och jag tror att det är här som pro-
blemarbetsplatser ofta brister. Om 
man i stället börjar arbeta med relatio-
nerna på en arbetsplats är risken stor 
att man aldrig hittar själva problemet.

– Min erfarenhet är att om en icke-
fungerande arbetsgrupp börjar med 
att tydliggöra uppdraget, vad-frågan, 
kan man sedan nysta upp hur man 
behöver samarbeta och organisera sig 
för att lösa uppgiften. Att få alla att se 
sin del i helheten gör också att många 
kan ta egna initiativ och vara aktiva i 
utvecklingsarbetet.

– När maN kommer till hur-frågorna 
kan jag notera att konsulenterna sedan 
Trygghetsstiftelsens tillkomst fått arbeta 
med ett stort mått av tillit och inom vida 
ramar kunnat fatta egna beslut om 
åtgärder. Vi sätter heller inte regler för 
hur de ska föra sina samtal eller för hur 
andra medarbetare ska lösa sina uppgif-
ter. Vi litar på att de tar ansvar för att 
göra det som de är satta till inom ramen 
för Trygghetsstiftelsens utbud och på 
att de annars säger till.

bO silFverberg

– Ärligt talat känner jag glädje, 
”Äntligen måndag!”, när arbets-
veckan börjar, säger Maria Hessfelt, 
administratör vid Trygghetsstiftel-
sens kontor i Göteborg.

– jag brukar iNte känna söndagsångest, 
säger Maria Hessfelt, och det tror jag är 
ganska få förunnat att slippa.

Hennes arbetsplats är inrymd i vackra, 
äldre men funktionella lokaler vid kana-
len, mittemot Trädgårdsföreningen i 
Göteborg. Maria svarar bland annat i 
växeln, tar emot i receptionen, registre-
rar underrättelser från myndigheter, 
hanterar fakturor, är inköpsansvarig, 
konferensvärdinna och brandinspektör.

– Det är alltid mycket som händer. Vi 
kan erbjuda våra kunder utbildningar 
och seminarier, i allt ifrån att skriva CV 
till hur man använder sociala nätverk, 
som LinkedIn. Vi kan anordna en träff 
med en coach när det ringer en kund 
som i detta nu behöver stöd för att hon i 
morgon ska på anställningsintervju.

– Det är viktigt att välkomna varje 
person som kommer hit, ibland lite till-
tufsad av verkligheten, bjuda på en kopp 
kaffe och lotsa henne vidare. 

– För mig är det en drivkraft att kunna 
hjälpa till med något viktigt och jag kän-
ner att det vi gör på den här arbetsplatsen 
kan göra skillnad i människors liv. Jag har 
en liten del i att människor kan ändra 
inriktning i livet och få ett nytt jobb.

maria hessfelt förklarar att fyra admi-
nistratörer på olika håll i landet turas om 
att svara i växeln. I ett möte nyligen 
resonerade man bland annat utifrån en 
kundundersökning som visat att de som 
ringer in inte alltid vet var de hamnat.

– Jag föreslog, och vi kom överens om 

att svara ”Välkommen 
till Trygghetsstiftelsens 
växel”. Det var lite kul 
när vi sen hade besök 
från Kungliga bibliote-
ket och hörde att de 
svarar just ”Välkomna 
till Kungliga bibliotekets 
växel”.

– Det finns alltid något att skruva på, 
säger Maria Hessfelt, och en poäng med 
det här jobbet är att vi har inflytande och 
att man kan känna sig delaktig. Man kän-
ner att ledningen lyssnar. Varje måndag 
har vi videomöte. Då träffas alla och går 
igenom vad som hänt och vad som kom-
mer att hända i veckan, om det är någon 
större förändring på väg i en myndighet. Vi 
går landet runt. Vår VD Caroline brukar 
informera om vad hon har på gång.

– här fiNNs iNte känslan att någons jobb 
är lite viktigare eller förmer än någon 
annans. Jag tror att förklaringen ligger i 
att vi både får och tar ansvar, har en bra 

kontakt med ledningen och att vi ser och 
respekterar både varandra som arbets-
kamrater och våra kunder. 

En förklaring som Maria Hessfelt tror 
bidrar till att Trygghetsstiftelsen utsetts 
till Sveriges Bästa Arbetsplats gäller 
stolthet, något som hon tycker genom-
syrar organisationen.

– Jag tror att det lyser igenom när man 
är stolt över sin arbetsplats och det blir 
man när man märker att kunderna tyck-
er att man arbetar på ett bra sätt. Det är 
inte ovanligt att någon som fått ett nytt 
jobb ringer och berättar, ett par av våra 
kunder har skrivit böcker som de skickat 
till sin konsulent. När någon kommer 
upp och gråter av glädje blir man ju inte 
bara stolt utan berörd som människa.

slipper söndagsångest

Jag tror att det lyser igenom när man är stolt över 
sin arbetsplats och det blir man när man märker att 

kunderna tycker att man arbetar på ett bra sätt. 

Maria Hessfelt
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Trygghetsstiftelsens HR-ansvariga 
Johanna Ros deltog i rundabords-
samtal vid seminariet Äntligen mån-
dag! som i oktober anordnades av 
Great Place to Work Institute.

– det slog mig att alla organisationer 
med sina olikheter verkar brottas med 
samma utmaningar: Statusskillnader, att 
olika grupper av medarbetare uppfattas 
som olika värdefulla, och svårigheten att 

få alla att känna sig delaktiga i föränd-
ringsarbete.

– Det kan vara så, säger hon, att man i 
vissa roller inte lika naturligt ser hur de 
egna arbetsuppgifterna gör skillnad för 
kundnyttan.

På Trygghetsstiftelsen har man försökt 
komma till rätta med detta bland annat 
genom att internt arbeta i tvärfunktionel-
la projekt. När administratörer och perso-
nal i reception och växel sitter tillsam-

mans med konsulenter 
och ledning omkring 
ett problem blir det 
tydligt att alla har en 
del i helheten och att 
allas bidrag behövs för 
att slutresultatet för 
kunden ska bli bra.

– Det är också mycket viktigt, säger 
Johanna Ros, att man i varje mötesforum 
ser till att alla får komma till tals. Ur 
ledningens synpunkt är det väldigt vik-
tigt att i dagliga samtal med medarbetar-
na och i avstämningar med våra fackliga 
organisationer fånga upp vad som rör sig 
i organisationen. Men det är även medar-
betarens ansvar att göra sin röst hörd när 
vi till exempel samlas till funktionsdagar.

Maria Berglund, Trygghetsstiftel-
sens konsulent i Sundsvall, var ord-
förande i SACO-klubben och facklig 
företrädare när det målmedvetna 
arbetet med att skapa en arbets-
plats i rekordklass inleddes.

– jag miNNs att När 
Caroline Söder var ny 
som VD att hon inte var 
nöjd förrän bokstavli-
gen alla var med på 
vagnen. För henne 
räckte det inte att ha de 
fl esta med sig. Särskilt 
en formulering i vår 

värdegrund maldes om och om igen, ”Vi 
är besjälade av vårt uppdrag…”. Vad 
betyder det egentligen och vad betyder 
det för var och en av oss att stå bakom ett 
sådant uttryck?

– Olika personalkategorier fi ck tillsam-
mans slå sina kloka huvuden ihop. Så 
arbetade vi inte förr men alla tyckte att det 
var bra, för ska vi arbeta tillsammans behö-
ver vi också prata tillsammans. Men att få 
alla med i båten kan också vara påfrestan-

de, till exempel för den som klivit i på ett 
tidigt stadium och kan känna sig otålig.

Ur ett fackligt perspektiv ser Maria Berg-
lund samtalen, och inte att bli utsedd till 
Sveriges bästa arbetsplats, som det viktigaste.

– Vi är ju varandras arbetsmiljö och en 
god arbetsmiljö ska vi hursomhelst arbeta 
för, samtidigt som en topplacering bland ar-
betsplatser i och för sig kan förstärka med-
arbetarnas känsla av stolthet.

maria bergluNd PåPekar att det är lätt 
att ta ett gott samarbetsklimat för givet. 
Därför är det viktigt att vara observant 
på om öppenhet och tydlighet i organisa-
tionen minskar. För den fackliga organi-
sationens del är basen i arbetet MBL-in-
formation och förhandlingar.

– Men det är också fackets roll att ha 
tentaklerna ute för att lyssna in vad som 
är på tapeten, om arbetskamraterna är 
bekymrade över att något inte längre är 
så bra. Om det dyker upp problem är det 
viktigt att ta upp frågan för diskussion 
eller refl ektion. Utan tillräcklig informa-
tion är risken att arbetsgivaren tar beslut 
utan att ha helheten och det vill ju ingen.

tidigt stadium och kan känna sig otålig.
Ur ett fackligt perspektiv ser Maria Berg-

lund samtalen, och inte att bli utsedd till 
Sveriges bästa arbetsplats, som det viktigaste.

– Vi är ju varandras arbetsmiljö och en 
god arbetsmiljö ska vi hursomhelst arbeta 
för, samtidigt som en topplacering bland ar-
betsplatser i och för sig kan förstärka med-
arbetarnas känsla av stolthet.

maria bergluNd PåPekar att det är lätt 
att ta ett gott samarbetsklimat för givet. 
Därför är det viktigt att vara observant 
på om öppenhet och tydlighet i organisa-
tionen minskar. För den fackliga organi-
sationens del är basen i arbetet MBL-in-
formation och förhandlingar.

– Men det är också fackets roll att ha 
tentaklerna ute för att lyssna in vad som 
är på tapeten, om arbetskamraterna är 
bekymrade över att något inte längre är 
så bra. Om det dyker upp problem är det 
viktigt att ta upp frågan för diskussion 
eller refl ektion. Utan tillräcklig informa-
tion är risken att arbetsgivaren tar beslut 
utan att ha helheten och det vill ju ingen.

Vi är varandras arbetsmiljö

allas insats lika värdefull

fakta
Trygghetsstiftelsen bildades av 

parterna på den statliga arbetsmarkna-
den 1990 i samband med Trygghetsav-
talet för statligt anställda. stiftelsens 
uppgift är att administrera och genom-
föra de aktiviteter som uttrycks i Trygg-
hetsavtalet och därigenom stödja an-
ställda och myndigheter i det statliga 
omställningsarbetet. Trygghetsstiftelsen 
har cirka 30 anställda.

läs mer på www.tsn.se.

Maria Berglund

Johanna Ros
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Ur ledningens synpunkt är det väldigt viktigt 
att i dagliga samtal med medarbetarna och i 

avstämningar med våra fackliga organisationer fånga 
upp vad som rör sig i organisationen.
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Management by fi kaManagement by fi ka
I Emmaboda pastorat tar kyrkoher-
den ett steg tillbaka och fokuserar 
på att medarbetarna får redskap för 
att göra ett gott arbete. Fika och 
samtal fungerar som bärande delar 
av en ledarstrategi.

När VeroNika aNderssoN, pedagog och 
samordnare för barn- och ungdomsarbe-
tet i Emmaboda pastorat, tittar i kristall-
kulan tycker hon sig se att hon vill vara 
kvar i sin tjänst om fem år.

– Jag har ett både fritt och kreativt 
arbete med utrymme för att planera efter 
eget huvud. Visst har vi församlingsin-
struktionen som ram, men jag känner att 
ledningen litar på min kompetens.

Utan att vilja nedvärdera sina erfaren-
heter som utbildare vid Ericsson eller sin 
tid på sparbank konstaterar hon att man 
alltid löper risk att försvinna i en större 
organisation. I pastoratet med knappt 30 
anställda känner hon sig sedd.

– Det är en stor fördel att vi nu har ett 
gemensamt pedagogarbetslag. Det är 
mycket roligare att kunna dela idéer med 
andra och att till exempel gemensamt 
planera en familjegudstjänst som sedan 
fi ras i två av våra församlingar.

Veronika ser just samordningen som en 
av fördelarna med sammanläggningen 
2010 av Långasjö, Emmaboda, Vissefjär-
da och Algutsboda församlingar.

eN måNdag i emmaboda har hon junior-
samling på eftermiddagen. Barnen som 
går i årskurserna 3-6 kommer direkt från 
skolan. På motsvarande sätt träff as juni-
orerna i de kommundelar där de andra 
församlingarna fi nns. Äldre ungdomar 
och konfi rmandgrupperna träff as dock i 
Emmaboda oavsett var i pastoratet de 
bor, för där fi nns högstadiet och gymna-
sieskolan.

– Sedan är det lite speciellt att arbeta i 
kyrkan för man hoppas ju att folk även 
på arbetet vill leva enligt sin tro.

Det här talade man om tidigare på 
måndagen, vid dagens fi kastund. Då 
påpekade pastorsadjunkten Wictor 
Wallin att en anställd som han ser det e

Vi är varandras arbetsmiljö
De fl esta anställda i Emmaboda pastorat har någon dag ett ärende till expeditionen i Emmaboda. Fikastunden är populär.
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kan sprida evangelium på många sätt, 
även utan att vara personligt troende.

– Att vara medmänniska är det vikti-
gaste man kan vara, säger han med tan-
ke på den viktiga uppgift som anställda 
på kyrkogården har i sina många möten 
med församlingsbor.

kyrkoherde aNNette geyer är den första 
att instämma i att det är viktigt att veta i 
vilket sammanhang man arbetar, men 
påpekar att det inte självklart är lättare 
att arbeta i kyrkan för att man är troende 
bland medtroende.

– Snarare kan det innebära en risk för 
att man blir besviken, sa hon. Ser man 
arbetslivet som en del av sin tro och sin 

tillhörighet till Gud kan de konflikter som 
är normala på en arbetsplats gå på tvärs 
mot de föreställningar man gör sig om 
lärjungaskap. När jag behöver ha ett svårt 
samtal med en medarbetare kan det upp-
fattas som att jag talar emot det jag an-
nars brukar predika om kärlek och förlå-
telse. 

– Kyrkan är kallad att vittna om ett 
paradis, konstaterar hon, men vi är inte 
där än, utan denna arbetsplats är på jor-
den och vi är människor på gott och ont, 
precis som på alla andra arbetsplatser.

I Emmaboda samlas varje dag så 
många som möjligt av pastoratets med-
arbetare till fika klockan halv tio, inte 
bara de som jobbar i huset, utan de flesta 
anställda har någon dag ärende till expe-
ditionen i Emmaboda och dyker då upp, 
för fikastunden är populär.

haNs möller, kaNtor i Emmaboda,  
säger att han möter arbetsveckan med 
glädje  och det är han inte ensam om vid 
fikabordet.

– För mig handlar det mycket om det 
kreativa i mitt arbete, om att få arbeta 
med musik. Jag ser fram emot att möta 
alla positiva människor i körerna som jag 

får tagga till att sikta ytterligare en bit 
över trädtopparna till nästa gudstjänst.

– Jag är lite av en ensamvarg och tyck-
er att det är underbart att sätta mig vid 
orgeln för att öva, men fikastunden varje 
dag betyder mycket. Det är fint att kom-
ma hit och träffa arbetskamraterna och 
det är ett bra tillfälle att få underhands-
information om vad som händer i hela 
pastoratet.

Hans Möller påpekar att allt gnissel 
som naturligt uppstår på en arbetsplats 
inte behöver bli en fråga för kyrkoherden.

– Det bästa är om man kan lösa sina 
problem sinsemellan. Man kan gå åt 
sidan, sätta sig i ett rum och reda ut det 
som behövs.

så kaN det fuNgera på en arbetsplats när 
det finns en grundtrygghet, intygar flera i 
Emmaboda pastorat. Arbetskamrater visar 
varandra omsorg och att det finns en god 
stämning som i och för sig kan brytas av 
konflikter som i bästa fall blir utvecklande. 
Bland annat har man på en utbildning för 
all personal om psykosocial arbetsmiljö 
talat om hur man umgås på arbetsplatsen 
och hur man bör tala med varandra.

– Även i det sammanlagda pastoratet är 
vi en liten arbetsplats, säger Annette Geyer, 
och vi är alla helt beroende av varandra. 
Gör någon något bra kommer det alla till 
del, men även det omvända gäller.

– Jag har en gång hört hur de som arbe-
tar på Disneyland resonerar, något som jag 
tror vi bör tillämpa här. När vi är ”On sta-
ge”, då bär vi varandra och håller ihop utåt, 
vi ser till att ta ett gemensamt ansvar för 
vår kyrka och dess uppgift. Men ”Off stage” 
är det viktigt att vi kan ta upp de problem vi 
har och ta fram trollen på bordet och se på 
dem, för då blir de inte så farliga.

I samma anda strävar Annette efter att 
både själv och genom sina olika verk-
samhetsansvariga benämna andra ”troll” 
så att de spricker. Det är ett sätt att göra 
klimatet mänskligt.

– Vi tänker på att av och till tala om frå-
gor som drogmissbruk, sexuella övergrepp, 
synen på homosexualitet och olika härskar-
tekniker, men även otrohet, skilsmässor och 
hederskultur. Om man i arbetslagen säger 
orden, och kanske man någon gång läser en 
bok om makt och rädsla, blir man uppmärk-
sammad på att företeelserna kan finnas hos 
oss eller i de grupper vi leder.

– Nämner vi inte sakerna finns det inte 
ord för dem den dag någon drabbas själv. 
Därför är det här ett sätt att arbeta förebyg-
gande med den psykosociala arbetsmiljön.

Jag är lite av en ensamvarg och tycker att det är 
underbart att sätta mig vid orgeln för att öva, men 

fikastunden varje dag betyder mycket. 

– Ju mer man förstår om de olika arbetsupp-
gifter vi har, desto mer kan man motverka 
känslan av att medarbetare har olika värde. 
Med ryggen mot kameran: Gerd Johansson och 
Wictor Wallin, i soffan Hans Möller och 
Veronika Andersson. Annette Geyer vid 
bordsänden.
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aNNettes ledarstrategi går i hög grad 
ut på att arbeta så att alla medarbetare 
kan känna sig bekräftade. Yrkesgrupper 
har sina möten och samplanerar, och på 
kyrkogårdarna har man börjat plantera 
tillsammans i lag i stället för att var och 
en planterar ensam på sin kyrkogård, 
men Anettes viktigaste arbetsinstrument 
tycks vara individuella samtal.

– Innan jag kom till pastoratet var jag 
komminister och jag vet vad det betyder 
att bli bekräftad i sin yrkesroll och som 
människa. Nu som kyrkoherde har jag 
fått stiga tillbaka. I min roll får man leva 
med att det är andra som ska vara i fokus 
och få erkänsla för det som de är bra på.

I Emmaboda pastorat försöker man 
som på alla andra håll komma tillrätta 
med det klassiska informationsproble-
met: Hur sprider man information på ett 
sätt som säkerställer att alla tar del av 
den? När det gäller viktiga dokument 
som delegationer och riskbedömningar i 
arbetet kräver Annette kvittens, men det 
är mycket annat som alla behöver känna 
till. Man sliter även med att på område 
efter område ha en skriven policy. Kyrko- 
herden och Gerd Johansson, kyrkokam-
rer men även kyrkogårdsansvarig, an-
vänder det centrala PU-avtalet som 
uppslagsbok. Men det räcker inte.

– Det är viktigt att vi lär känna varan-

dras arbetsuppgifter, säger Annette Gey-
er och förklarar att man planerar möten 
för all personal på ”hemmaplan” för 
olika yrkesgrupper. Alla får möjlighet att 
berätta om sin arbetssituation och nästa 
gång är det kyrkogårdsvaktmästarnas tur 
att vara värdar.

– Ju mer man förstår om de olika arbets-
uppgifter vi har, desto mer kan man motver-
ka känslan av att här finns ”folk och fä”, 
sådant som tar sig uttryck i irritation mellan 
arbetskamrater: ”Varför börjar inte de jobba 
förrän klockan tio?” och ”Varför måste det 
vara så viktigt med planteringen just när jag 
behöver vaktmästarhjälp?”.

bO silFverberg

Innan jag kom till pastoratet var jag komminister och jag vet vad det betyder att bli 
bekräftad i sin yrkesroll och som människa. 
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Ordning och 
reda i Örebro

britt Norberg är pe-
dagog i Nikolai försam-
ling i Örebro. Där finns 
en livaktig verksamhet 
stadd i förändring. Man 
arbetar i ombyggda 
lokaler och nu sitter 
Britt på måndagar i 

receptionen, mitt i Café Kyrkråttan som 
den öppna förskoleverksamheten kallas.

– Jag tycker om att arbeta när det rör på 
sig och förändras, säger hon och förklarar 

att hon ofta blir indragen i förändrings-
processer och planeringsarbete.

– Jag har ett stort utrymme för att 
påverka både mitt eget arbete och verk-
samheten. Jag ansvarar för frivilligarbe-
tet här i församlingen, både rekrytering 
och utbildning, inom de mål och ramar 
som kyrkoråd och ledning sätter upp.

En av de faktorer som enligt Britt Nor-
berg gör en arbetsplats bra är att man i 
arbetslaget dels har koll på varandras 
arbetsuppgifter, uppdrag och gränser, 
dels har respekt för varandras yrkesroller 
och för att man till exempel behöver ha 
olika arbetstider.

– Att man har kunskap om varandras 
uppdrag är en förutsättning för att man 
ska förstå, och inte se orättvisor i att man 
har arbetstider som skiljer sig åt.

Britt Norberg har arbetat i åtskilliga 
roller inom Svenska kyrkan men också på 
landstingsdriven folkhögskola. Hon kan 
se en likartad arbetskultur bland personer 
som i sitt arbete är besjälade av att vilja 
förändra något. Bland annat därför tycker 
hon att det är bra att det införts ett tids-
planeringssystem som hjälp att skilja 
arbete och fritid åt.

– Jajamän, här vill man gå till jobbet, egentligen alldeles för mycket, kon-
staterar Eva-Marie Lennartsson, en av två personalstrateger i det som 
efter årsskiftet är Örebro pastorat. För att hjälpa medarbetarna balansera 
arbete och fritid, men även för att tydliggöra det egna ansvaret, har ett 
tidsplaneringsverktyg införts.

Ectissim perunto tatempo riaspelit ommos 
moluptaquia aut ulparunt. Ebitati busdae ped 
quatusam fugit fuga. Itat laccus dolorest es 
volupti umquam raectem fugia pore consedi 
derem sintem fugiaessunt quam faccab illiqui 
sit possima ximintem eaquam,

Britt Norberg

Jag har ett stort 
utrymme för att 

påverka både mitt eget 
arbete och verksamheten.
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På kyrkokaNsliet, några minuter däri-
från, närmare Olaus Petri kyrka, tar 
samfällighetens två personalstrateger 
emot, Eva-Marie Lennartsson och Sune 
Gunnarsson. I samfälligheten fi nns sju 
pastorat med upp till 20 anställda varde-
ra. Sammanlagt arbetar omkring 300 
personer i ett område som motsvarar 

Örebro stad och några 
delar av landsbygden 
omkring.

Efter årsskiftet kom-
mer Örebro pastorat att 
ha samma gränser. 
Pastoratets tillkomst-
historia är kantad av 

livfulla diskussioner, för att inte säga 
skarpa meningsmotsättningar. Tre 
kyrkoherdar var emot, fyra var för.

– Men det har varit en bra process, 
säger Sune Gunnarsson. Det fanns en 
öppenhet som gjorde att olika stånd-

punkter kunde komma fram tydligt. Men 
sedan beslutet väl fattats upplever vi att 
man i regel ställer upp på att det nu är 
pastoratet som gäller.

Inte minst har fl era aktiviteter för att 
stärka sammanhållningen i samfällighe-
ten bidragit till att Svenska kyrkan i 
Örebro bland de anställda uppfattas som 
något större än den enskilda församling-
en: Årliga tematiska inspirationsdagar, i 
fjol om det goda livet, i år om mission. 
Gemensamma friskvårdsdagar. En över-
gripande pastoral vision.

Personalstrategernas uppdrag är bland 
annat att arbeta med riktlinjer och poli-
cyer, att samordna arbetsmiljöarbetet 
och att förhandla med de fackliga orga-
nisationerna. Bland annat har en in-

tranätsbaserad personalhandbok utveck-
lats, tillgänglig för all personal, som 
innehåller alla olika processer som ska 
fungera: rekrytering, introduktion med 
mera. Det ska vara lätt att se vad som 
gäller om man är anställd i Svenska 
kyrkan i Örebro och man ska bli behand-
lad på ett likvärdigt sätt oavsett i vilken 
församling man tjänstgör.

Sune Gunnarsson

Det har varit en bra 
process. Det fanns en 

öppenhet som gjorde att 
olika ståndpunkter kunde 
komma fram tydligt. 

Ett planeringsverktyg har införts i Örebro 
som ska hjälpa medarbetarna att skilja 
mellan arbete och fritid.

eN metod för att säkerställa att samma 
krav på arbetsmiljön ställs överallt är den 
arbetsmiljörond som personalstrategerna 
samordnar. Den gäller såväl fysisk som 
psykososocial arbetsmiljö. Förutom att 
traditionell skyddsrond genomförs får alla 
besvara en enkät. Den sammanställs per 
arbetsställe och gås igenom med persona-
len. Det som går att ändra åtgärdas direkt, 
övrigt hamnar i en tidssatt handlingsplan 

som redovisas i skydds-
kommittén.

En särskild undersökning av psykosoci-
ala faktorer i arbetet har genomförts vid 
fl era tillfällen och en ny fi nns i budget för 
nästa år.

– Med den information som vi får, 
säger Eva-Marie Lennartsson, har vi 
dragit slutsatsen att anställda hos oss i 
allmänhet mår bra.

En del av förklaringen menar hon är att 
det råder ordning och reda. Det är för 
övrigt något som man har papper på, näm-
ligen ett certifi kat som intygar att man 
uppfyller kraven enligt standarden ISO 
9001:2008. Det betyder att man har ett 
ledningssystem och uppfyller krav på bland 
annat ledarskap, kundfokus, system-
angreppssätt för ledning, medarbetarnas 
engagemang och faktabaserade beslut.

Även Andreas Ludvigsson, facklig före-
trädare för Kommunal, gör bedömningen 
att arbetsplatserna inom Svenska kyrkan i 
Örebro verkar välmående. Han pekar på 
att det är låg personalomsättning. Förkla-
ringen verkar fi nnas i en kombination av 
storlek och ordning och reda.

– Det fi nns många, både chefer i för-
samlingarna och folk på personalenhe-
ten, som kan fånga upp när en medarbe-
tare mår dåligt. I och för sig fi nns det inte 
en arbetsplats som är helt förskonad, 
men min uppfattning är att man i Örebro 
är snabb med att söka lösningar på pro-
blem när de uppstår.

ordNiNg råder beträffaNde arbetstider. 
Församlingsmedarbetare lägger sina egna 
scheman med stor frihet, medan anställda 
med kontorstid har fasta scheman. Alla 
har fl exibel arbetstid. Man har därigenom, 
påpekar personalstrategerna, makt och 
ansvar över sitt eget arbete. Visserligen 
kan chefen korrigera i schemat om så 

Eva-Marie 
Lennartsson

Med den information som vi får, säger 
Eva-Marie Lennartsson, har vi dragit 

slutsatsen att anställda hos oss i  allmänhet 
mår bra.
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Efter årsskiftet kom-
mer Örebro pastorat att 
ha samma gränser. 
Pastoratets tillkomst-
historia är kantad av 

livfulla diskussioner, för att inte säga 
skarpa meningsmotsättningar. Tre 
kyrkoherdar var emot, fyra var för.

– Men det har varit en bra process, 
säger Sune Gunnarsson. Det fanns en 
öppenhet som gjorde att olika stånd-

Det har varit en bra 
process. Det fanns en 

öppenhet som gjorde att 

övrigt något som man har papper på, näm-
ligen ett certifi kat som intygar att man 
uppfyller kraven enligt standarden ISO 
9001:2008. Det betyder att man har ett 
ledningssystem och uppfyller krav på bland 
annat ledarskap, kundfokus, system-
angreppssätt för ledning, medarbetarnas 
engagemang och faktabaserade beslut.

trädare för Kommunal, gör bedömningen 
att arbetsplatserna inom Svenska kyrkan i 
Örebro verkar välmående. Han pekar på 
att det är låg personalomsättning. Förkla-
ringen verkar fi nnas i en kombination av 
storlek och ordning och reda.

samlingarna och folk på personalenhe-
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den goda arbetsplatsen

krävs, men utgångs-
punkten är medarbetar-
nas egenansvar.

Till bakgrunden hör 
att många i försam-
lingsarbete har svårt att 
hålla sig från arbetet.

– Ja, de vill arbeta så mycket, säger 
Eva-Marie Lennartsson, så utmaningen 
för oss har blivit att sätta gränser. Det 
krävs ett planeringsinstrument som 
hjälper medarbetarna att skilja mellan 
arbete och fritid.

Man planerar arbetstiden i Örebro ur 
ett årsperspektiv. Man kan alltså hämta 
tid i framtiden och lägga in i sin närmas-
te arbetsvecka.

– Men blir det 49 timmar vecka efter 
vecka kommer det inte att gå ihop på 
slutet, då måste man prioritera om, säger 
Sune Gunnarsson. Och kan man inte det, 
om den tid man anser sig behöva lägga 
ner inte ryms i ens arbetstidsmått, då ger 
systemet ett bra underlag för samtal med 
chefen om verksamheten.

Eva-Marie Lennartsson påpekar också att 
inga präster i Örebro har oreglerad arbetstid.

– Vi tror att det är gott att man har grän-
ser runt arbetstiden så att ingen arbetar 
mer än vad som är rimligt och det är bra 
för alla med en tydlig struktur. Annars blir 
det lätt lite luddigt. Man jobbar lite här och 
lite där och går kanske inte riktigt på hel-
fart hela tiden när man arbetar och känner 
sig inte riktigt ledig på sin fritid.

– Sedan kan det hända att det inträffar 
något akut i arbetet som gör att man måste 
avvika. Det blir lättare att vara generös med 
sin tid när man vet vad man avviker från. 
Och man får ett namn på tiden man lägger 
ner, övertid, obekväm arbetstid eller flex. 

PersoNalstrategerNa Vill gärNa se 
tidsplaneringssystemet som ett av flera 
verktyg för kommunikation och genom-
skinlighet i verksamheten.

– Så länge jag inte berättar för chefen 
vad som är fel, om jag till exempel upple-
ver hot eller våld i min arbetssituation, 
kan chefen inte göra något åt det. Och 
om chefen inte talar om vart verksamhe-
ten är på väg, hur ska jag då veta det?

Frågan om hot och våld kan tas som 
exempel på hur man i Örebro vänt uppdel-
ningen på ett flertal arbetsplatser till en 
fördel. Annars kan det ju vara ett hinder 
för likabehandling att man verkar på olika 
håll under varierande omständigheter.

– Hot och våld kan vara en realitet i en 
församling men inte en annan, konstaterar 
Sune Gunnarsson. Då är man i denna oför-
beredd den dag hot och våld uppträder.

Man har arbetat förebyggande i frågan 
genom att tala om 
behovet av utbildning 
med alla chefer och 
utbilda olika perso-
nalkategorier i riskzo-
nen, exempelvis vakt-
mästare. Arbetsmil-
jökommittén har styrt 

arbetsmiljöronderna så att man på alla 
arbetsplatser fått arbeta med riskbedöm-
ning avseende hot och våld. I en försam-
ling med erfarenheter har man gjort en 
djupdykning, dragit slutsatser och an-
vänt underlaget i utbildning och på in-
tranätet.

Personalstrategerna ser MBL-informa-
tion till de fackliga organisationerna som 
ett annat viktigt instrument för kommu-
nikation och genomskinlighet. Man är 
angelägen om att ha fasta tider för infor-
mation före varje kyrkonämndssamman-
träde då de fackliga organisationerna får 

tydlig och skriftlig information om de 
ärenden som är aktuella.

Även Angelina Backman, regional facklig 
företrädare för KyrkA, uppfattar att arbets-
givaren i Örebro är mån om sin personal. 
Det visar sig i inspirations- och friskvårdsda-
gar, inslag som uppskattas bland persona-
len, och inte minst i tidsplaneringssystemet.

– Arbetstidsregler är inget nytt, men det 
är inte alltid som de efterlevs. Det är bra 
att det nu blir ordning på när man ska 
vara ledig. Visst, en del av mina medlem-
mar knorrar och tycker att man inte ska 
reglera så mycket, men jag tycker att det 
är bra att det blir synligt om man arbetar 
för mycket. Jag tror att tidsplanerings-
verktyget i Örebro kommer att synliggöra 
vad som står om arbetstider i avtalet.

aNgeliNa backmaN säger att hon möter 
flera arbetsgivare inom kyrkan som inte 
känner till att MBL även gäller på kyrkliga 
arbetsplatser. Hon uppskattar att man i 
Örebro är mycket medveten om arbets-
marknadens lagar och avtal. Men hon 
pekar samtidigt på ett dilemma som hon 
ofta brukar påtala för personalstrategerna.

– Vi får information efter kyrkonämn-
dens AU men före nämndsammanträdet. 

Problemet är bara att jag kan få en kallelse 
med underlag en dag före MBL-informatio-
nen. Formellt sett gör man alla rätt. Man 
tycker att man informerar facken och det 
gör man, men när ska jag hinna resonera 
med mina medlemmar och bedöma om jag 
ska begära en förhandling eller bara ta 
emot informationen?

– Min roll, konstaterar Angelina Back-
man, får vara att fortsätta tjata om tidi-
gare information men också att bli bättre 
på att hålla underhandskontakt med 
mina medlemmar.

bO silFverberg

Angelina Backman

Det finns många, 
både chefer i försam-

lingarna och folk på perso-
nalenheten, som kan fånga 
upp när en medarbetare 
mår dåligt.

Andreas Ludvigsson

 Arbetstidsregler är inget nytt, men det är inte alltid 
som de efterlevs. Det är bra att det nu blir ordning 

på när man ska vara ledig.
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krönikan

MARI BURELL
arbetsgivarkonsult i 
uppsala, Stockholms 
och visby stift, 
Svenska kyrkans 
arbetsgivar-
organisation

ag gläntar PÅ Dörren 
och kliver försiktigt in i 

församlingshemmet. Längre 
in i lokalerna hör jag röster. 
Så övergår pratet i skratt; först 
lite fnissande, sedan bubblan-
de. De tre personerna på 
expeditionen avbryter sig när 

jag tittar in. ”Åh hej, du måste 
vara Mari, välkommen!” Det 

känns varmt i magen på mig. Här 
är gott att vara.

Just skrattet är essentiellt för 
mig. Kan vi skratta tillsammans så 
kan vi klara motgångar. Skratt 
föder gemenskap och kreativitet. 
Så vill jag själv ha det på jobbet: 
Gemensamt och kreativt.

Som arbetsgivarkonsult i tre stift 
besöker jag många församlingar. 
En del är små och familjära och 
ligger på landet. Där hjälps alla åt 
med det mesta. Andra är stora som 
kommuner och har många exper-
ter. Förutsättningarna skiljer sig 
åt, men alla vill ha en bra arbets-
miljö. Några lyckas inte med det. 
Svenska kyrkans arbetsgivarorgani-
sation har länge utbildat i arbets-
miljöfrågor och kan stötta arbetsgi-
vare som till exempel vill förbättra 
samarbetet på arbetsplatsen. 

Den som garanterat kan påverka 
arbetsmiljön är du själv, oavsett 
vilken position du har. Alltför ofta 
lägger vi skulden på andra när vi 
vantrivs på arbetsplatsen. Det är 
kyrkorådets, kyrkoherdens, med-
arbetarnas fel – eller så sitter det 
helt enkelt i väggarna. Att fråga 

oss själva hur vi påverkar arbets-
miljön är svårare. 

David Lega är föredragshållare 
och före detta världsmästare i 
simning. Han är dessutom lam i 

armarna och saknar muskler i 
benen. Han pratar om möjligheter 
och har bland annat sagt ”När jag 
möter en människa tänker jag 
alltid: Hon vill mig väl, men hon 
kan inte läsa mina tankar.” 

Hans buDskaP är att vi måste 
förutsätta att våra medmänniskor 
vill oss väl, och att vi har ett eget 
ansvar att göra oss förstådda. Så 
självklart och så svårt. Men kanske 
skulle vi ha en bättre värld om vi 
levde efter denna devis – åtminsto-
ne bättre arbetsplatser.

Något jag skulle vilja utrota i 
kampen för en bättre arbetsmiljö 
är prestigen. Den gör att vi ägnar 
så mycket kraft åt att dölja våra 
tillkortakommanden att vi inte 
utvecklas. I värsta fall krymper vi. 
Jag hade en gång en chef som sa 
att hennes knep för att få en fram-
gångsrik organisation var att alltid 
rekrytera medarbetare som var 
duktigare än hon själv. Det krävs 
mod och prestigelöshet att leva så. 
Men det är ju som någon sagt, 
”Man blir inte stor av att kalla 
andra små”.

nu rÅkar vi Ha tur, för vi kan 
välja. Precis som vi en gång valde 
att börja arbeta på våra arbetsplat-
ser, eller att bli förtroendevalda, så 
kan vi varje dag fortsätta välja. Vi 
kan välja om vi vill försöka förstå 
eller om vi vill känna oss kränkta. 
Vi kan leta fel hos varandra eller 
försöka hitta skrattet tillsammans. 
Själv väljer jag skrattet.

foto BörJe SvenSSon

Jag väljer skrattet

Kan vi skratta 
tillsammans så 

kan vi klara motgångar. 
Skratt föder gemenskap 
och kreativitet. Så vill 
jag själv ha det på 
jobbet: Gemensamt 
och kreativt.

duc1305_33-37_krönika_kultur.indd   33 2013-11-29   06:14



34   DUCATUS Nr5•2013

kulturen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommer i början av 
nästa år att utlysa en designtävling om gravanordningar.

I 
oktober beslöt arbetsgivar-
organisationen att utlysa 
en designtävling för att 
stimulera formgivning av 
gravanordningar även i 
andra material än sten.

– Jag tycker att det är bra av 
minst tre skäl, säger styrelsens 
ordförande Jösta Claeson. Det har 
gått slentrian i att ha en gravsten, 
man frågar sig inte varför, men det 
kan finnas mer spännande och 
intressanta alternativ. Det är vik-
tigt ur miljösynpunkt att fråga sig 
om man för 25 års bruk ska använ-
da ett material som håller i tusen 
år. Vi har också ett ansvar för att 
på ett gentemot historien respekt-
fullt sätt hitta nya gravanordning-
ar. Varje tid måste sätta sina spår. 
Vilket kommer att bli vårt?

Dagens DomineranDe material i 
gravanordningar, sten, har fördelen 
att vara väderbeständigt och därmed 
kunna stå på plats under lång tid. 

Med moderna livsmönster och ökad 
rörlighet har denna fördel också 
kunnat uppfattas som en nackdel.

Många gravrättsinnehavare 
väljer idag att inte förnya sin grav-
rätt eller att återlämna gravplatsen 
innan den fria gravplatstiden på 25 
år har gått. Om inte gravstenens 
ägare själv tar hand om stenen tas 
den bort av kyrkogårdsförvaltning-
en. En mindre andel av gravstenar-
na bevaras av kulturhistoriska skäl 
inom begravningsplatserna.

– Det vore önskvärt att gravstenar i 
större utsträckning återanvänds som 
gravstenar eller för markanläggning 
på begravningsplatser, men så ser 
inte verkligheten ut, säger Eva Grön-
wall, enhetschef vid kyrkogårds- och 
begravningsenheten, Svenska kyr-
kans arbetsgivarorganisation.

sten är ett tungt och otympligt 
material att hantera vilket medför 
många säkerhetsrisker, både under 
och efter montering. Monterade 

gravstenar kräver regelbundna och 
resurskrävande säkerhetskontroller. 
Det är kostsamt för kyrkogårdsför-
valtningen att avlägsna och destrue-
ra stenen då gravrätten upphör.

En tanke bakom designtävlingen 
är att andra material än sten kan 
erbjuda bättre ergonomiska förut-
sättningar vid hantering och mins-
kade olycksrisker. Därmed kan 
arbetsmiljön för kyrkogårdsperso-
nal förbättras.

– Designtävlingen ska även ses 
som en möjlighet att på ett fram-
synt och kreativt sätt möta behov 
som uppstår i ett pluralistiskt sam-
hälle som både präglas av indivi-
dualism och av rörlighet avseende 
bostadsort, säger Eva Grönwall.

– På senare år har flera konstnä-
rer och tillverkare kommit med 
kreativa lösningar, men de har 
endast förverkligats lokalt.  
Vi vill medverka till att ett nytän-
kande kring gravanordningar 
sprider sig, att alternativen når ut 
till allmänheten och att andra 
material efterfrågas mer.

Bo SilfverBerg

Uppmuntrar design i nya material

Vi har ett 
historiskt ansvar 
för att hitta nya 
gravanordningar, 
säger Jösta 
Claeson. 

foto: MagnuS 
aronSon/iKon.
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Uppmuntrar design i nya material

Tävlingen
Designtävlingen utlyses i januari 2014. 

tävlingsbidrag ska vara inlämnade i slutet av 
april. vinnare presenteras i anslutning till allhel-
gonahelgen 2014. tävlingsbidrag som går till 
final ska kunna utföras i fullskaleformat.

 Mer information kommer 
på www.svenskakyrkan.se/
arbetsgivare.
 – Kriterierna som täv-
lingsbidragen ska motsvara 
är ännu inte fastställda, 
säger eva grönwall, men 

självklart ska materialet ha en livslängd på minst 
25 år, vara lättmonterat, lättskött, säkert i 
kontakt med besökare och personal, ha en 
miljöanpassad tillverkningsprocess och vara 
återvinningsbart eller nedbrytbart. tävlingsbi-
dragen ska givetvis också ha en värdighet för att 
passa på en begravningsplats. 

Risker med gravstenar
unDer en gravstens livstiD,  

ofta mellan några och hundra år, finns 
åtskilliga tillfällen då den utgör en  
arbetsmiljörisk:
• vid uppsättning om inte marken satt 

sig ordentligt efter gravsättning (helst 
bör det gå en vintersäsong mellan  
 

gravsättning och uppsättning av 
gravsten).

• när en gravrabatt anläggs.
• när ny gravsättning av kista ska ske.
• vid lutning på grund av bristfällig mon-

tering (5-15 år efter uppsättning).

(Källa: KyrKogårdSförvaltningen i 
väSteråS)

Gravstenskostnader
För att säkerställa att gravste-

nar inte är farliga krävs inventering/
testning av gravstenar och i förekom-
mande fall kontroll av monteringsarbete 
som gravrättsinnehavaren själv utfört. 
en gravsten som bedöms vara osäker 
ska ommonteras eller tas bort om grav-
rättsinnehavaren så väljer. i kyrkogårds-
förvaltningen i västerås kostar invente-

ring av en osäkert monterad gravsten 
samt kontroll efter ommontering cirka 
350 kronor (arbetskostnaden för om-
montering av gravsten medtas inte här 
då den faller på gravrättsinnehavaren). 
nedtagning och borttransport av en 
gravsten som tillfallit kyrkogårdsförvalt-
ningen för med sig kostnader på mellan 
650 och 950 kronor.

Gustav Thane

www.konstsmedjan.se

Konstnärlig 
gestaltning   och 

föremål för rit. 
och liturgi. Allt 

för kyrkogård 
och kyrkorum 

skräddarsytt för 
ert behov. Skiss-

förslag lämnas. 

Tema Konst 
& utsmyckning
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Smedja Therese AB

Vi utför sakralt smide 
och mycket annat!

www.smedjatheresedesign.se
Innehar: Mästarbrev.

Utställningar och kyrkliga textilier

• utställningar
• bårtäcken
• stolor
• nattvardstextilier
• altarbrun
• predikstolskläden

www.monicatextil.se

MONICA ÅBERG
Textilkonstnär

Glaskonst inne och ute 

Beställningsarbeten i olika tekni-
ker och storlekar. Snickerier i 
samarbete med G.A.D och     
Gotlandsbyggen. 

Glashuset i Burs 
0498-48 30 77 
www.glashuset.se

Tema Konst 
& utsmyckning

Blyinfattade kyrkfönster
Ett kulturhistoriskt värde som behöver vårdas och bevaras.

Vänd er med förtroende till specialisten 
när det gäller fackmannamässigt utförda

• nytillverkningar • reparationer • restaurationer

Vi erbjuder högsta kvalitet, 
40-årig yrkeserfarenhet, 
mästarbrev, diplom i 
glasmåleri och ett mycket 
gediget yrkeskunnande inom:
• Blyinfattade fönster
• Glasmåleri
• Restauration
• Konservering
• Reparation
• Rådgivning
• Åtgärdsprogram

fönster till kyrkor och sakrala byggnader

Godkänd av riksantikvarieämbetet

Stenhuggaregatan 1, 573 34 Tranås
tel/fax 0140-182 20, www.wbglaskonst.se

• Design och tillverkning av färgade 
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mattias@baudinskonst.se
070-520 90 57 • 073-828 14 27

www.baudinskonst.se

Varje människa 
är unik 
och varje kyrka 
är sin egen 
och det är just det 
som är grunden 
för vårt skapande.

Baudins Konst

Anpassad
kyrkoutsmyckning
i blyinfattad 
glaskonst.

www.adstudio.se
070-2470597

Restaurering Inredning Textilskåp Möbler

www.aspelid.se 0511 - 607 98

Kunskap och Erfarenhet - Hållbart och Genomtänkt

ASPELID AB
Möbler & Inredning

Kunskap och Erfarenhet - Hållbart och Genomtänkt

Nattvardskalk
 
Tillbehör : 
Paté
Oblatask
Karaff 
Ljusstake 
mm 
 
Färg o form i samråd 
med kunden

Maggies keramik
Äspelundsvägen 15.  39594 Rockneby 

0480 67330 , 0730 619416 
www.maggiekeramik.se 

maggie.fredriksson@gmail.com

Er idé!

Vårt jobb!

Vi skapar och tillverkar efter 
era behov och önskemål.

Även reparationer.

Ljusbärare • Grindar • 
Ljusstakar • Gravkors • 
Lyktor • mm...

PeMa Smide & Hantverk         
Mats Pennemark, 
Biskopskulla, Örsundsbro          
Tel: 070 – 756 86 06
E-post: pemasmide@hotmail.com
Hemsida: www.pemasmide.se  
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yrke i kyrka

Koret och den östra långdelen av Ba-
delunda kyrka byggdes på 1200-talet. 
Kyrkan är vacker, ligger i lantlig miljö 
men alldeles intill stan. Det är den enda 
kyrka i Västerås som står öppen varje 
dag. Det är i regel Anna Wässman, själv 
granne med kyrkan, som öppnar klockan 
nio på morgonen och stänger klockan 
nio på kvällen. Arbetet passar som hand i 
handske. Anna är utbildad florist och får 
många tillfällen att utöva sina färdighe-
ter med blommor. Hon bor intill och när 
barnen var mindre var det perfekt att 
jobba deltid så nära.

Hon känner inte igen statistiken som 
berättar om minskat gudstjänstbesökan-
de. Under sina år i kyrkan har hon tvärt-
om noterat fler besökare.

– Det är ingen jätteökning, men vi har 
en stadig grupp om 20-25 besökare. Det 
tycker jag är roligt.

I den mycket populära besöks- och cere-
monikyrkan har det under de senaste två 
åren anordnats drop in-vigslar, i år på Alla 
hjärtans dag, innan dess den 12 december 
2012. Första vigseln var klockan 12.12…

– Det var verkligen roligt. Det kom alla 
möjliga människor som ville vigas, allt 
från jättefint klädda till vardagsklädda i 
jeans och tröja. Det var en fin stämning 
bland alla oss som hjälptes åt att göra det 
möjligt.

– Vi har annars många dop och vigslar 
här och visst är det roligt, men bland 

mina arbetsuppgifter uppskattar jag nog 
mest att arbeta med begravningar. Det 
känns betydelsefullt att få vara med och 
göra det sista avskedet fint.

– Visst är det tungt när det är yngre 
som ska begravas, men jag har börjat se 
det som en påminnelse om allt jag har att 
vara tacksam för i livet, till exempel att 
jag får ha en familj som är frisk.

Under sin tid i kyrkan har Anna iakttagit 
hur vigslar ändrat karaktär. Inte alltid, 
men allt oftare blir det mer av en vigsel-
show eller föreställning som ska genom-
föras med best man som regissör än en 
gudstjänst.

– Det kan kännas som att de tar över 
kyrkan. Allt måste bli i minsta detalj som 
de planerat, annars verkar det bli katastrof. 

Om jag säger nej till något har det hänt att 
man blivit jättesur. En gång blev jag tvung-
en till det när de villa strö ut rosblad på 
mattan. Hade man trampat in det hade det 
inte varit lätt att få mattan ren.

– Jag är verkligen inte omöjlig och 
försöker fixa det mesta, men när de drar 
alla kablar ur ljudanläggningen för att 

de ska ha musik från Spotify, då måste 
jag säga ifrån, för det ska vara en vigsel 
till om en timme och prästens mikrofon 
måste fungera, både vid denna och 
nästa.

– Det värsta är inte när de kommer in och 
knappt verkar se en, utan när det känns att 
de inte har respekt för kyrkolokalen.

Har börjat  
spela orgel
Kyrkvaktmästare Anna Wässman räknar till sin glädje in ett 
otrendigt ökande antal stadiga gudstjänstbesökare. Samtidigt 
har hennes 1200-talskyrka i Badelunda fått uppleva både  
drop in-vigslar och hypade bröllopsshower.

Vi har annars många dop och vigslar här och visst är 
det roligt, men bland mina arbetsuppgifter uppskat-

tar jag nog mest att arbeta med begravningar. Det känns 
betydelsefullt att få vara med och göra det sista avskedet fint.
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Alla vänder sig till vaktmästaren. Vaktmästaren behöver i sin tur någon att 
tala med. Det kräver tillit mellan arbetskamraterna, något som man har 
funnit i vaktmästargruppen i Tyresö församling. 
Ända sedan Johan dellming för 28 år sedan 
kom till Tyresö församling har han sam-
ordnat i vaktmästeriet. Han lägger sche-
man, blir kontaktad om det krävs en sär-
skild insats i någon av församlingens tre 
distriktskyrkor och sköter beställningar. 

– Det har blivit mer verksamhet men 
inte mer personal, konstaterar Johan.

Ekvationen går ihop bland annat tack 
vare ny låsteknik. Tidigare ingick det i 
vaktmästarjobbet att sitta och 
vänta ut möten och olika aktivi-
teter för att som siste man kun-
na låsa, en inte särskilt inspire-
rande uppgift. Nu har alla i 
verksamheten ansvar för att 
låsa och larma. Körer och ung-
domsgrupper klarar sig själva. 

En annan förändring som 
det kommer att bli mer av är 
uthyrning av lokaler. Over-
headapparaternas tid är förbi 
och det ställer högre krav på 
vaktmästarna att ställa i ordning lokaler 
med datorer och datorprojektorer.

– Det där är en lite knepig arbetsupp-
gift, för datorer är inte riktigt min grej, 
säger Johan Dellming. Lite stressande 
blir det.

Det var Johans syster som tipsade om 
att det fanns ett jobb ledigt i församling-
en. Det kunde för hans del då lika gärna 
ha varit ett jobb var som helst.

– Jag är inte så kyrklig av mig, säger 
Johan, inte aktivt troende precis, men 
när man jobbar här så tänker man för-
stås på både var man är och hur man är. 
Jag säger inte till en som söker sig till 
kyrkan: Du får inte vara här. Jag är nog 
sån även privat, att jag vill vara tillmö-
tesgående mot människor.

det hör till saKen att det i Bollmora 
centrum rör sig åtskilliga som känner sig 
rotlösa, inte sällan med psykiska problem 
och ibland i kombination med missbruk. 
De som portas från det kommersiella cen-
trumet som är närmaste granne med 

kyrkan kommer gärna in ibland. Det kan 
uppstå knepiga situationer.

– Även om alla är välkomna i kyrkan 
är det svårt att ha någon här som är 
jättefull. Och det har hänt att situationen 
blivit lite hotfull när jag väckt någon som 
somnat i en bänk.

Den kanske viktigaste faktorn som 
bidrar till trivsel är arbetskamraterna 
och då främst vaktmästarkollegerna. 

När det gäller andra yrkesgrup-
per, till exempel präster, har det 
passerat olika personligheter.

– Vissa är det jättelätt och 
trevligt att arbeta med, även 
om det kan vara stressigt 
ibland att ställa i ordning för 
en gudstjänst, men andra 
vågar man knappt säga halv 
sju till.

Det har varit återkommande 
skiften på posten som kyrko-
herde i Tyresö församling 

under en tidigare period. Tidvis har 
arbetsorganisationen präglats av turbu-
lens.

– Vi VaKtmÄstare har inte direkt känt av 
oro i vårt jobb, men vi får höra mycket för 
det är många som kommer och pratar 
med oss, både anställda och förtroende-
valda. Det kan vara jobbigt att få höra 
mycket från olika håll, men jag har lärt 
mig att ta vad folk säger med en nypa salt.

– I början var det svårt att inte falla in i 
jargongen, men man lär sig att inte prata 
vidare om allt man hör, för det är farligt. 
Man förvränger alltid något eller bidrar 
till att sprida skvaller vidare.

– Samtidigt måste vi vaktmästare 
kunna prata av oss, till exempel om 
någon anställd har en jobbig attityd mot 
vaktmästare, och då är det viktigt att 
man kan lita på att det stannar i vakt-
mästargruppen och så är det hos oss. Att 
man har förtroende för varandra bety-
der mycket för hur man trivs.

Bo silfverBerg

i annas familJ är det flera som spelar, 
själv spelar hon piano.

– Bara för att det var roligt började jag för 
ett tag sedan spela orgel för vår organist, be-
rättar hon. Det känns verkligen utvecklande 
för mig som människa. Med mer kunskap 
har jag fått en annan syn på kyrkomusiken.

– I juni var jag två veckor på orgelspelar-
kurs på Geijerskolan i Ransäter. Jag tog av 
kompdagar men arbetsgivaren betalade 
avgiften. Det var jätteroligt och givande. Vem 
vet, kanske kommer jag att kunna hoppa in 
för en musiker här i kyrkan framöver…

Bo silfverBerg

Förtroende viktigt för trivselKyrkvaktmästare Anna 
Wässman, till vänster, och 
Ann-Mari Blom, volontär 
som ordnar med kyrkkaffe.

Johan Dellming 
trivs med jobbet, 
inte minst på 
grund av ett 
fortroendefullt 
förhållande med 
arbetskamrater.
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V
i Vill alla ha 
kyrkliga arbets-
platser där med-
arbetarna känner 
arbetsglädje och 
tillit, samarbetar 

bra och där alla ser både verksam-
hetens och sitt eget uppdrag tyd-
ligt, arbetsplatser med god struk-
tur, ansvarsfördelning och ledar-
skap. Kan vi hitta stöd i 
forskningen för att åstadkomma 
den goda arbetsplatsen?

Det kan vi, det fi nns fl era veten-
skapliga undersökningar som visar 
att hur arbetet är organiserat och 
hur ett strukturerat stöd på arbets-
platsen ser ut har stor betydelse för 
människors psykiska och fysiska 
hälsa.

Här ska vi titta närmare på re-
sultat inom arbetsmiljöforskning-
en. Forskarna Robert A Karasek 
och Thöres Theorell har beskrivit 
den så kallade krav-/kontrollmo-
dellen. De har iakttagit att balan-
sen mellan tre faktorer i arbetet är 
avgörande för hälsa eller ohälsa, 
nämligen graden av krav, kontroll 
och socialt stöd.

KraVen Kan Vara aV fl era slag. 
Arbetsuppgifterna kan vara 
många, rent av för många. De kan 
också vara få och rent av för få. 
För många uppgifter på för kort tid 
kan leda till ohälsa, särskilt om 
situationen är sådan under en 
längre tid. Det måste fi nnas lugna-
re perioder med tillfälle till åter-
hämtning. För få uppgifter att ta 
itu med kan också skapa oro och 
stress.

Krav handlar också om svårig-
hetsgraden på uppgifterna och hur 
vi är rustade att utföra dem både 
idag och imorgon. Otillräckliga 
kunskaper kan skapa oro och 
bristande självkänsla, något som i 
sin tur kan påverka samspelet och 
relationerna på arbetsplatsen.

Men självkänsla och upplevelse 
av meningsfullhet, en viktig hälso-
faktor, kan påverkas också om en 
människas kompetens inte tas i 
anspråk. Den som har outnyttjad 
kompetens kan behöva få en upp-
gift som känns stimulerande eller 
stöd för att gå vidare till andra 
uppgifter. En kompetensinvente-
ring kan visa att arbetsplatsen 
rymmer kompetens som man inte 
tidigare kände till. 

Krav kan vara emotionella. 
Arbetsuppgifter som innebär att 
vara nära, fi nnas till för och stödja 
människor i stunder av glädje, 
vilsenhet, kris och sorg upplevs 
som mycket meningsfulla. Men att 
ta del av vad andra går igenom 
ställer också höga känslomässiga 
krav på den som har uppgiften. 
Det är också lätt att ställa orimligt 
höga inre krav på sig själv när 
behoven tycks oändliga. Resultatet 
kan bli känslomässig och mental 
stress, det man brukar kalla ut-
brändhet.

Den som arbetar med andra 
människor är själv ett arbetsverk-
tyg som behöver vårdas genom 
avlastning och stöd på olika sätt, 
till exempel handledning. Åtgärder 
som förebygger stress kan samti-
digt vara professionellt utvecklan-
de.

Ta forskningen till   hjälp
Inom stressforskningen fi nns lärdomar att hämta när man vill skapa en god arbetsplats. 
Anna von Malmborg sammanfattar centrala punkter i den så kallade krav-/kontrollmodellen.

att tänka på: Mål, verksamhetsplan 
och arbetstider är verktyg som behövs 
för ett hållbart arbetsliv. De anger 
både vad som ska göras och inom vilka 
ramar det ska ske. vad visar era tid-
rapporter, avstämningar av verksam-
hetsplan och vad säger medarbetarna 
själva? Är klimatet på er arbetsplats 
sådant att man också kan säga ifrån 
att man har för lite att göra?

Anna von 
Malmborg, 
samordnare för 
arbetsmiljöfrågor 
vid Svenska 
kyrkans 
arbetsgivar-
organisation.

foto: 
MAgNUs AroNsoN
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Ta forskningen till   hjälp
Kontroll inneBÄr att ha infl ytan-
de, att kunna påverka sin arbetssi-
tuation och att ha makt i stället för 
att känna sig maktlös. Det handlar 
om handlingsutrymme och delak-
tighet. Möjlighet att kontrollera sin 
situation är avgörande för männis-
kors välbefi nnande, inte minst när 
det gäller egna arbetsuppgifter och 
förändringar som direkt påverkar 
en. Behovet av kontroll gäller också 
de större sammanhang som påver-
kar arbetsplatsen.

Vare sig det gäller mål och verk-
samhetsplan i kyrkogårdsverksam-
heten eller strategier för hur för-
samlingen ska kunna växa behöver 

medarbetare känna till hur möjlig-
heterna att påverka ser ut och 
vilken roll man har i sammanhang-
et. Att kunna vara med och lägga 
fram förslag och att ge synpunkter, 
att bli lyssnad till och att behövas 
är viktigt för känslan av trygghet 
och samhörighet med församling-
ens mål och uppdrag.

att tänka på:  Hur ger kyrkans ar-
betsplatser alla medarbetare möjlighet 
att påverka sin arbetssituation? vilka 
metoder för att tillförsäkra medarbe-
tarna kontroll och tillvarata deras 
engagemang fungerar bäst hos er?

socialt stöd Är en BUffert som 
behövs när gapet blir för stort 
mellan de krav som ställs i arbetet 
och medarbetarens känsla av att 
ha kontroll. Utan tillräckligt stöd 
kan resultatet bli ohälsa.

Ett relevant stöd som kan mot-
verka stress och press kan te sig 
olika. Känslomässigt stöd kan vara 
att uppleva sig bli sedd, att få 
uppmuntran och uppmärksamhet. 
Värderande stöd kan vara att få 
återkoppling på de insatser som 
man gjort. Andra former av stöd 
som också är viktiga på en arbets-
plats är informativt stöd som kom-
petensutveckling, tillgång till 
information, vägledning men även 
praktiskt stöd som tillgång till back 
up vid ledighet eller arbetstoppar, 
tekniska hjälpmedel eller helt 
enkelt tillräckliga resurser för att 
utföra arbetet. 

Handledning där det ges möjlig-
het att refl ektera över frågeställ-
ningar som berör roll, uppdrag och 
arbetssituation är ett exempel på 
stöd men stöd kan också ges ge-
nom kollegiala nätverk.

ANNA voN MAlMBorg

att tänka på: Hur ser uttrycken för 
stöd ut på er arbetsplats? vilket stöd 
behöver och får medarbetarna och 
vilket stöd behöver den som är ledare?

Socialt stöd är en buffert som behövs när gapet blir 
för stort mellan de krav som ställs i arbetet och 

medarbetarens känsla av att ha kontroll. Utan tillräckligt 
stöd kan resultatet bli ohälsa.
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städa kyrkan på rätt sätt

KoNSTeN ATT 
STäDA eN KyrKA
Städa och damma kyrkan försiktigt! Ha skriftliga städrutiner. 
Det är grundfi losofi n i ett förebyggande arbete för att undvika 
skador och slitage i kyrkans känsliga miljö. 

konservator lisa nilsen hjälper 
kyrkor, muséer och organisationer 
att vårda kulturarvet. Hennes speci-
alitet är att tänka förbyggande kring 
städningen och stoppa skadan inn-
an den uppstår. Mottot är att städa 
enligt försiktighetsprincipen.  

– Riskerna är många. All rengö-
ring av kyrkans föremål räknas som 
ingrepp och sliter på underlaget. 
Man måste vara försiktig och så 
skonsam som möjligt när man tar 
bort damm på till exempel textilier 
och inventarier, säger Lisa Nilsen. 

Hur ofta kyrkan behöver städas 
beror på hur ofta den används, 
förklarar Lisa Nilsen.

  – Det bildas damm när vi rör 
oss. Damm kommer från oss 
människor och består av hår, hud-
partiklar, textilfi brer och förore-
ningar. Ju närmare föremålen folk 
kommer, desto mer damm.  

Om dammet blir liggande länge 
fäster det på underlaget. Det kan 
locka skadeinsekter och bilda mögel.

Det är ofta onödigt att våtrengö-

ra eftersom golvet, där det till ex-
empel fi nns gravhällar, ändå inte 
blir rent av det. Många gånger räck-
er det att dammsuga och ta bort 
fl äckar. Skaff a en bärbar dammsu-
gare, som är skonsam för rygg och 
som kan användas i kyrkbänkar.  

lisa nilsen tyCker att den allmän-
na städkompetensen i kyrkan är 
bra, men att den kan utvecklas. Det 
församlingarna främst saknar är 
skrivna städrutiner. I skötselanvis-
ningarna kan det exempelvis fram-
gå vilka textilier som kan gå till 
kemtvätt eller vilka som ska tvättas 
av textilkonservator. Här ska man 
kunna se vilka föremål som kan 
dammas av vaktmästare och vilka 
som ska rengöras av konservator. 
Generellt ska man inte röra föremål 
som är bemålade av en konstnär. 
Det kan vara kalkmålningar, olje-
målningar på trä eller pannå. 
Mycket handlar om sunt förnuft.  

Lisa Nilsen vill att kyrkan ska 
värna om sina kyrkvaktmästare 

och satsa på deras kompetens och 
vidareutbildning. 

– Ge vaktmästarna resurser och 
lyssna på dem! Jag har träff at så 
många kompetenta vaktmästare. 
Ofta har de jobbat i kyrkan i de-
cennier. De visar stor respekt för 
kulturarvet och går sällan på med 
för hårda metoder, som att använ-
da metallskrapor till stearinet på 
gravhällen, säger Lisa Nilsen. 

Hon håller kurser för försam-
lingar om hur man undviker ska-
dor och slitage. Hon tycker det är 
bra att hela personalen deltar, inte 
minst kyrkoherdarna. En chef med 
ansvar för bland annat ekonomin 
måste lära sig vikten av vård, beto-
nar Lisa Nilsen.

vaktmästarna hamnar inte så säl-
lan i kläm mellan brukare och de 
kulturhistoriska intressena, som 
när fl oristerna lägger blommor och 
kransar på altarringen inför be-
gravningen. Ett brudpar önskar 
dekorera kyrkan till bröllopet och 
använda konfetti som kan locka till 

1: 
2: 
3: - Foto: Roland Asplund

Känsliga textilier bör dammsugas genom 
ett nät, som antependiet på bilden. 

En vanlig nylondammvippa färgar lätt 
av sig på alabaster och marmor. 

Många gånger räcker det att dammsuga golvet och ta bort 
fl äckar, säger Lisa Nilsen och fi nner stearin på gravhällen. 
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arna 
främst 
saknar 
är skrivna 
städruti-
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också om ekonomi. Det tar tid som 
kostar när vaktmästaren kryper på 
alla fyra för att skrapa stearin efter 
en gudstjänstprocession. Vad ska 
församlingen lägga pengar på? 
Vem ska städa vad? Det kan bli dyrt 
att chansa och tro att man kan.

att arBeta föreByggande är god 
ekonomi. Det kan vara en klok 
investering att anlita konsultstöd, 
en konservator som hjälper till att 
skriva städanvisningar och som 
håller en kurs för personalen, 
menar Lisa Nilsen. 

På sina håll i landet kan besöka-
ren i kyrkan bidra direkt till vård 
och underhåll, som i Strängnäs 
domkyrka. Underhållet kostar fem 
kronor i minuten, står det att läsa 
på en stenkista i kyrkan. 

– Ytterst är det skattebetalarnas 
pengar som genom den kyrko-
antikvariska ersättningen är med 
och fi nansierar det kyrkliga kultur-
arvet, vare sig man är medlem 
eller inte. Därmed har vi en skyl-
dighet att arbeta förebyggande, 
säger Lisa Nilsen. 

 roLAnD ASPLunD

nÅgra städrÅd
Ta fram städrutiner för personal och städfi rmor
gör checklista till brukare av kyrkan
Använd korrekt utrustning
Städa oftare där människor vistas ofta
Ta bort fl äckar istället för att skura hela golvet.
gnugga inte för hårt
Hellre borstar än trasor när känsliga föremål dammas
Använd bra dörrmattor, gärna i fl era led så att man  

     måste gå fl era steg på dem.
Använd stående skyltar. undvik tejp och dylikt
Skydda mot ljus. 
välj i första hand miljömärkta rengöringsprodukter. 

sig skadedjur. Musiker som lutar 
instrument mot känsliga ytor.  

Vad ska vaktmästaren säga? Lisa 
Nilsen föreslår att församlingen 
sätter en checklista i händerna på 
brukarna. 

 – En skriftlig broschyr, skriven i 
positiv anda. ”Välkommen! Tänk 
på följande: Stilettklackar sliter på 
våra gravhällar. Gärna konfetti, 
men inte den konfettin för den 
är…” och så vidare. 

Idag lägger många församlingar 
ut städningen på städfi rmor. 

– Problemet är att dessa ofta 
saknar kompetens och känsla för 
att städa kulturhistoriska miljöer. 
För att ta ett exempel: en vanlig 
nylondammvippa kan borsta bort 
färgfl agor på ett föremål och de 
röda nylonfi brerna färgar lätt av 
sig på alabaster och marmor.

Lisa Nilsson menar att om man 
hårddrar så är detta till och med 
olagligt. Kulturminneslagens för-
sta paragraf säger att ”den som 
planerar eller utför ett arbete ska 
se till att skador på kulturmiljön 
undviks eller begränsas”.

Städning och brukande handlar 

På Statens 
Fastighetsverk, 
www.sfv.se, 
fi nns ”Skötsel-
anvisningar för 
känsliga miljöer” 
att ladda ned. 
Lisa nilsen, hu-
vudförfattare, 
har bland annat
arbetat för
national Trust 
for Scotland och
varit sakkunnig
i förebyggande
konservering på
riksantikvarie-
ämbetet.

Skötselanvisningar
för känsliga miljöer

raPPort om kyrkans relation till romer oCh resande
 Svenska kyrkans förhållande till romer 

och resande ca 1900-1950 är titeln på 
en ny rapport som Svenska kyrkans 
forskningsenhet har givit ut. Syftet med 
rapporten är att belysa Svenska kyrkans 
förhållningssätt och agerande i förhållan-
de till romer och resande. rapporten är 
skriven av Ida ohlsson Al Fakir, doktorand 
i historia vid Linné-universitet i växjö.

rapporten visar att kyrkan av tradi-
tion och enligt lag har haft makt att 

påverka vardagslivet för romer och 
resande. Kyrkliga företrädare satt ofta 
med i de sociala nämnderna och man har 
också ansvarat för folkbokföringen. I det 
arbetet har kyrkan generellt sett inte 
tagit offi ciell ställning för romer och 
resande, även om det har funnits enskil-
da präster som ifrågasatt stigmatisering 
och diskriminering.

 rapporten fi nns att hämta på www.
ducatus.se, Läsarservice.

ny utBildning i Barnkonsekvensanalys
 Svenska kyrkan på nationell nivå erbjuder nu en 

webbaserad utbildning för att stödja Svenska kyrkans 
medarbetare och förtroendevalda i arbetet med barn-
konsekvensanalys.

 utbildningen ger grundläggande kunskaper i barn-
konventionen och barnrättsfrågor, en modell för hur 
barnkonsekvensanalys kan genomföras vid beslut, 
samt praktiska exempel och fallbeskrivningar.

utbildningen fi nns på intranätet: internwww.
svenskakyrkan.se/barnkonsekvensanalys.
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kulturarvet

Det kyrkoantikvariska systemet är under utredning. Efter 
tio år med någorlunda status quo inleds en ny fas.

2014 väntar en avstämning, en 
så kallad kontrollstation, där 
staten ska fastslå nivån på ersätt-
ningen fem år framåt. Då slås det 
fast hur mycket medel Svenska 
kyrkan ska få för att bevara och 
utveckla det kyrkliga kulturarvet.

I samband med relationsföränd-
ringen mellan Svenska kyrkan och 
staten träffades ett avtal om vår-
den av det kyrkliga kulturarvet. 
Svenska kyrkan åtog sig att efter 
år 2000 mot en viss ersättning 
vårda de kulturhistoriska värden 
som omfattas av kulturminnesla-
gen. Överenskommelsen mellan 
kyrka och stat följs upp med jäm-
na mellanrum. Första kontrollsta-
tion sattes till 2009 för att sedan 
inträffa vart femte år.

Sedan ett tag pågår flera interna 
utredningar kring kyrkans adminis-
tration av den kyrkoantikvariska 
ersättningen. Under 2013-2014 
intensifierar Svenska kyrkan insatser-
na rörande det kyrkliga kulturarvet.

Till hjälp för stiften har nya 
villkor för kyrkoantikvarisk ersätt-
ning tagits fram tillsammans med 
en handbok. Handboken revideras 
fortlöpande för att spegla aktuella 
frågor och praxis. De nya villkoren 
gäller sedan september 2012.

– Nya mål har formulerats för 
arbetet och två nya begrepp har 
införts: kulturarvsansvar och 
kulturarvsnytta, berättar Rickard 
Isaksson, kulturarvshandläggare 
vid kyrkokansliet i Uppsala.

med kulturarvsansvar menas 
summan av det som var och en av 
församlingarna har att ansvara 
för, det vill säga det antal byggna-
der, inventarier och ytor som är 
skyddade enligt Kulturminnesla-
gen. Det hör till stiftens uppdrag 
att bedöma omfattningen.

Målsättningen med fördelningen 
av kyrkoantikvarisk ersättning är 
att uppnå största möjliga kultur-
arvsnytta. Den antikvariska nyttan 

 Årets fastighetsdagar, 12-13 
november har ett omfattande pro-
gram med ämnen som är aktuella för 
en professionell fastighetsförvaltning. 
Tyngdpunkten ligger på kyrkobyggna-
der med pass om övertalighet, lös-
ningar för nyutnyttjande av kyrkor 
samt fukt och mögelproblem. 

De nya ”storpastoratens” behov av 
kunskap uppmärksammas, bland annat 
om vilka avtal som finns sedan tidigare 
samt behovet av IT-stöd i modern 
fastighetsförvaltning. 

Arrangör är Svenska Kyrkans Ingen-
jörsförening.

ska tas i beaktande, det vill säga 
kulturvärden ska i möjligaste mån 
tillvaratas och skyddas från att 
förstöras. Här värderas faktorer 
som kompetens, långsiktig plane-
ring samt ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Personal, produ-
center samt entreprenörer ska ha 
en trygg och säker arbetsplats.

– Genom det statliga så kallade 
kulturarvslyftet har Svenska kyr-
kan kunnat få del av medel för att 
anställa personal för vård av kul-
turarvet. På så vis kan kyrklig 

KyrKoANTiKvAriSK  
erSäTTNiNg  
SeS över

Häckar på 
Svanhals 
kyrkogård. 
FoTo: MArIA SvenSK
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diakonal verksamhet kombineras 
med skötseln av kulturarvet, säger 
Rickard Isaksson. 

en nyhet vad gäller villkoren är 
att tillgänglighetsbegreppet utvid-
gats. Det går att få kyrkoantikva-
risk ersättning för antikvariskt 
motiverade merkostnader i sam-
band med handikappanpassning 
samt för information och informa-
tionsmaterial. 

En annan nyhet är att det gröna 
kulturarvet, det vill säga all växt-

lighet på begravningsplatser och 
kyrkotomter, kan beviljas kyrko-
antikvarisk ersättning. Dock ska 
det då handla om betydande kul-
turhistoriska värden som behöver 
stöd. Den begravningsavgift som 
alla betalar ska täcka det mesta 
som rör kyrkogården. Till dags 
dato har mycket begränsade sum-
mor gått till det gröna kulturarvet. 
På sikt är tanken att detta ska öka.

Under 2012 och 2013 har 
Svenska kyrkans nationella nivå 
strävat efter att förtydliga och öka 
samsynen kring handläggningen 
av den kyrkoantikvariska ersätt-
ningen. En utredning av ersätt-
ningssystemet har genomförts. 
Där lyfts bland annat brister med 
PHS som behöver åtgärdas. PHS är 
det verktyg som används för att 
bland annat registrera ansökning-
ar av kyrkoantikvarisk ersättning.

– under hösten 2013 har vi 
börjat titta på hur det kyrko-
antikvariska ersättningssystemet 
kan utvecklas på bästa sätt. Riks-
antikvarieämbetets system för 
bidragsansökningar bygger på 
treårsplaner. En sådan ram skulle 
innebära att stiften får mer ansvar 
och möjlighet till mer långsiktig 
planering, poängterar Rickard 
Isaksson.

I strukturutredningen Närhet 
och samverkan som kom 2011 
föreslogs att stiften skulle ansvara 
för förvaltningen av kyrkobyggna-
derna. Idag förvaltar församling-
arna själva sina byggnader. Beslu-
tet om fastighetsfrågan sköts upp 
av kyrkomötet 2012. En ny utred-
ning, som bland annat tittar på 
hur fastighetsansvaret ska lösas, 
påbörjades under våren 2013.

sedan relationsförändringen 
mellan Svenska kyrkan och staten 
har kompetensen kring det kyrkli-
ga kulturarvet byggts upp. Svens-
ka kyrkans nationella nivå har 
anställt personal med antikvarisk 
kompetens. Även i stiften har 
antikvariskt och byggnadstekniskt 
kunnande tillförts. Församlingar-
na kan inte själva förväntas ha all 
den kunskap som krävs för att 
följa och uppfylla alla lagar.

– Här är samordning och sam-
verkan ett måste. Den utredning 
som beställts av kyrkomötet kom-
mer förhoppningsvis med svar, 
säger Rickard Isaksson.

Svenska kyrkans arbetsgivaror-
ganisation har inte längre någon 
fastighetsrådgivare som stift och 
församlingar kan använda sig av. 
Bedömningen är att det behöver 
finnas en utökad fastighetsrådgiv-
ning på nationell nivå.

– Om det blir så att stiften fram-
över får ett utökat ansvar för fast-
ighetsfrågorna kommer fler an-
ställda med antikvarisk och bygg-
nadsteknisk kompetens att 
behövas på stiftsnivå, konstaterar 
Rickard Isaksson. 

MArIA LunDSTröM

Under 2014 väntar en så kallad 
kontrollstation, där staten slår fast 
nivån på den kyrkoantikvariska 
ersättningen fem år framåt.  
Bilden visar Åre gamla kyrka. 
FoTo: ALex & MArTIn, IKon
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fakta
 enligt Kulturminneslagen har Svenska kyrkan rätt till viss 

ersättning av staten för kulturhistoriskt motiverade kostna-
der i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kultur-
minnena. 

De nya villkoren för den kyrkoantikvariska ersättningen 
fanns med i beslutsunderlaget och låg till grund för ansök-
ningarna från stiften 2013 (2014 års ram). gången är att 
församlingarna skickar in ansökningar till respektive stift på 
senhösten. Stiftens ramansökan kommer kyrkokansliet 
tillhanda den sista mars. Ärendena bereds under april och 
maj. riksantikvarieämbetet får tillfälle att yttra sig under 
april månad om stiftens ramansökan. Kyrkostyrelsen anger 
storleken på ramarna till stiften. Stiftsstyrelserna tar sedan 
beslut om den slutliga fördelningen. 2014 års ram kan 
nyttjas 2014-2015.

2013 ansökte församlingarna om 1,4 miljarder kronor i 
kyrkoantikvarisk ersättning. Stiftens äskanden uppgick till  
1 miljard kronor. Kyrkostyrelsen beslutade att för 2014 
fördela 700 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning.
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I januari lanseras ett webbaserat verktyg som ger arbetsgivare 
adekvat stöd för olika situationer på arbetsplatsen.

– För att vara en god arbetsgiva-
re krävs det att man har kunskap 
om de regler som gäller i arbetsli-
vet, konstaterar Evelyn Hejlesen, 
HR-ansvarig vid Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation och pro-
jektledare för VERA.

VERA är ett nytt verksamhetsstöd 
för arbetsgivare som lanseras den 
15 januari 2014. Tjänsten ersätter 
de tjänster som hittills erbjudits 
genom Tholin & Larsson (löne-
pärm) samt Kommentus (Arbetsgi-
varinfo och dokumentmallar).

VERA är resultatet av ett samarbe-
te mellan Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation och Draftit AB, ett 
företag vars tjänster flera arbetsgi-
vare inom kyrkan redan tar del av.

Arbetsgivarorganisationens 
medlemmar kommer kostnadsfritt 
att få tillgång till ett webbaserat 
arbetsgivarstöd som är tillgängligt 
på olika sätt, via dator, läsplatta 

och på sikt även via smart mobil-
telefon.

Inom områdena arbetsrätt, 
arbetsmiljö, lön och lönerelaterad 
skatt kommer lag, domstolspraxis, 
regler och kollektivavtal alltid att 
finnas till hands. Materialet, som 
tydligt är inriktat på vad som spe-
cifikt gäller inom Svenska kyrkan, 
uppdateras kontinuerligt.

Mallar och checklistor för olika 
situationer gör det lätt att hitta 
relevant information och att hand-
la rätt i personal- och lönerelatera-
de frågor.

– Det kommer att vara en stor 
fördel att ha all information som en 
arbetsgivare behöver samlad på ett 
ställe, säger Evelyn Hejlesen, och att 
alla berörda hos arbetsgivaren har 
tillgång till samma information.

– För Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation är detta ett sätt att 

leva upp till vår ambition att erbju-
da medlemsnytta i framkant, säger 
hon. VERA kommer att vara lättill-
gängligt och vi använder moderna 
tekniska lösningar. Satsningen 
medger också en effektivisering av 
den rådgivning som våra handläg-
gare, regionala arbetsgivarkonsul-
ter och experter här på kansliet, 
kan erbjuda medlemmarna.

Denna effekt kan uppnås genom 
att VERA ger svar på vanliga frågor 
och kompletterar därmed arbetsgi-
varorganisationens jourverksamhet. 

Under hösten har innehållet i 
VERA arbetats fram i samarbete 
mellan arbetsgivarorganisationens 
jurister och Draftits experter. Draftit 
har tillhandahållit lagstiftning, före-
skrifter och andra generella regler för 
arbetsmarknaden medan arbetsgivar-
organisationen anpassat och kom-
pletterat materialet med de regler 
som genom avtal mellan parterna 
gäller på Svenska kyrkans område.

Denna modell för samarbete 
kommer också i fortsättningen att 
sörja för att informationen i VERA 
både är uppdaterad i förhållande 
till lagstiftning och rättspraxis och 
relevant för arbetsgivare inom 
Svenska kyrkan.

Bo SilfverBerg

ordning och reda  
Med  nytt verktyg

Evelyn Hejlesen , 
HR- och admini   stra-
  tiv chef vid 
Svenska kyrkans 
arbetsgivarorgani-
sation.

foto: MagnuS 
aronSon
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Ett HR-paket från Draftit, 
med ett liknande innehåll som 
det Svenska kyrkans arbetsgi-
varorganisation erbjuder ge-
nom VERA, har varit till stor 
nytta under 2013 i Västerås 
kyrkliga samfällighet.

– vi hÅller JU PÅ att omorganisera 
oss nu, säger Katharina Forsberg, 
HR-specialist och tillträdande perso-
nalchef i det från årsskiftet nya pasto-
ratet i Västerås. Vi har haft stor nytta 
av de många mallar och checklistor 
som fi nns i paketet, till exempel om 
vad man ska komma ihåg att förbere-
da när en nyanställd kommer till 
arbetsplatsen och hur man genomför 
introduktion.

Katharina Forsberg har även i 
frågor om det systematiska arbets-
miljöarbetet fått värdefull inspira-
tion genom ett fl ertal checklistor. 
Hon uppskattar att det är lätt att 
hitta på HR-webben som även 
språkligt sett är lättillgänglig.

– Vi har använt HR-paketet som 
ett uppslagsverk i arbetsrättsliga 
frågor och det hjälper oss att hålla 
vår personalhandbok uppdaterad. 
Det fi nns en avdelning med frågor 
och svar som är bra. Man har ett 
problem, och så kan man gå dit 
och se om någon frågat om samma 
sak. I svaret kan man få en lite 
annan vinkling av problemet än 
vad man hade från början.

Användbart och lättillgängligt

I Svenska kyrkan i Enköping använder man en till synes enkel 
metod för att pejla vad som kan bli bättre i den psykosociala 
arbetsmiljön.

PÅ en god arBetsPlats sticker 
man inte upp fi ngret i luften och 
känner av stämningen. Man försäk-
rar sig om att varje medarbetare har 
möjlighet att komma till tals med sin 
bedömning av hur arbetsmiljön är 
och vad man borde göra något åt. 
Lika självklart som att kolla trapp-
räcken och elkontakter vid skydds-
ronder är det att undersöka hur den 
psykosociala arbetsmiljön är.

En synbarligen enkel men eff ektiv 
metod använder man inom Svenska 
kyrkan i Enköping. En cirkel spelar 
en viktig roll i sammanhanget.

Personalhandläggaren och 
skyddsombudet bjuder gemensamt 
in personalen till en halvdag kring 

psykosocial arbetsmiljö. Efter en 
introduktion om vad psykosocial 
skyddsrond är för något får alla 
fylla i en enkät i form av en cirkel 
med åtta frågor om hur man upple-
ver olika delar av sin arbetsmiljö.

Frågorna handlar om ledarskap, 
kompetens, arbetsbelastning, feed-
back, livsstil, relationer, infl ytande 
och meningsfullhet.  På varje fråga 
kan man svara ja eller nej eller mar-
kera ett svar på skalan mellan ja och 
nej. Man kan alltså genom att sätta 
sitt kryss någonstans på en linje svara 
”ganska bra”… eller ”rätt kasst”.

När svaren sammanställts och 
redovisats får medarbetarna i 
grupp arbeta med vad samman-

Katharina 
Forsberg
foto: ann lÖfQviSt

Läs och lär
På www.ducatus.
se, läsarservice 
kan du dels ladda 
ner materialet från 
enköping, dels hitta 
länkar till mer 
läsning om att 
identifi erar psyko-
sociala arbetsmiljö-
problem och arbeta 
systematiskt för 
att råda bot på 
dem. (http://www.
av.se/teman/
stress/psyko-
sociala/)

katharina ForsBerg tycker att det 
är en bra idé att arbetsgivarorganisa-
tionen nu ska erbjuda en tjänst som 
är skräddarsytt för att passa just det 
som gäller inom Svenska kyrkan. 

I en kommentar säger Evelyn 
Hejlesen, HR-ansvarig vid Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation, 
att ett bra verktyg kommer att bli 
ännu bättre för kyrkans arbetsgi-
vare med anpassningarna till kyr-
kans avtal och organisation.

– Vår ambition är att leva upp 
till vår vision – ”medlemsnytta i 
framkant”!

ställningen visar och vilka områ-
den som man vill värna om: Vilka 
områden fungerar bra och vad gör 
att de fungerar bra? Varje grupp 
arbetar fram ett förslag till hand-
lingsplan: Vilka områden kan 
förbättras och vad ska vi arbeta 
med för att nå dit? Vem är ansva-
rig och när ska det vara klart?

Frisktesta din arbetsplats
Nej

Kompetens
- Har du den 

rätta 
kompetensen så 
att du kan göra 

ett bra jobb?

Feedback
- Upplever du att ni 

delger varandra både 
konstruktiv och 

positiv feedback?

Ledarskap
- Får du det 

stöd du 
behöver av din 

chef?

Arbetsbelastning
- Känner du att du 

hinner med ditt 
arbete på rimlig tid?

Livsstil
- Lever du så att 

du mår bra till kropp 
och själ?

Relationer
- Kan du prata med 

arbetskamraterna om 
hur du mår och läget 

på jobbet?

Inflytande
- Känner du dig 

delaktig i hur ditt 
arbete/dina arbets-
uppgifter utformas?

Meningsfullhet
- Vet du hur ditt 
arbete bidrar till 

arbetsplatsens mål?

Instruktion
Fundera över frågorna i varje tårtbit. I varje tårtbit finns en pil mot den sidolinje som du ska 
sätt ditt svarskryss på. Vill du svara ”ja” på frågan, sätt ett kryss vid linjen längst ut i cirkeln. 
Tycker du att frågan ska besvaras med ”nej” sätt ditt kryss vid linjen längst in i mitten. 
Vill du inte svara ja eller nej, sätt då ditt kryss på det ställe längs med linjen som bäst 
motsvarar din uppfattning. 
 
 Vit zon: fungerar bra. 

 Ljusblå zon: fungerar mindre bra och behöver diskuteras.  
 Gul zon: risk för sjukdom/olycka om ingen åtgärd sker.

Underlag för dialog 
Psykosocial skyddsrond

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
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Utbildning Ort Datum Sista anmälan

Pension och försäkring Umeå  6 februari 2014 19 december
Gravskötselservice Uddevalla 6 februari 2014 19 december
Lönekartläggning Stockholm  11 februari 2014 20 december
Att vara styrelse – 
ett uppdrag för kyrkorådet Lund 13 februari 2014 20 december
Vård och underhållsplaner för 
begravningsplatser Karlstad 13 februari 2014 3 januari
Lönesättning genom samtal Stockholm  17 februari 2014 9 januari
Etik och rutiner på kyrkogården Stockholm 20 februari 2014 10 januari
Gravrättsinnehavarens rättigheter 
och skyldigheter Hässleholm 27 februari 2014 17 januari
Att vara styrelse Härnösand 4 mars 2014 16 januari
Handläggning och administration 
av begravningsärenden Hässleholm 6 mars 2014 15 januari
Förvaltningslagen Göteborg 11 mars 2014 21 januari
Vård- och underhållsplaner 
för begravningsplatser Stockholm 11 mars 2014 21 januari
Arbetsrätt, steg 1 Stockholm 13-14 mars 2014 23 januari
Grundläggande arbetsmiljöutbildning Karlstad 18-19 mars 2014 31 januari
Grundkurs i begravningslagstiftningen Alvesta 20 mars 2014 30 januari
Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården Skövde 25 mars 2014 4 februari
Arbetstider, schemaläggning Stockholm 26 mars 2014 19 februari
Grundkurs i begravningslagstiftningen Stockholm 1 april 2014 11 februari
Löneberäkning Stockholm 3-4 april 2014 13 februari
Arbetsanpassning och rehabilitering Stockholm 7 april 2014  20 februari

HÄR HITTAR DU 
UTBILDNINGEN

UTBILDNINGAR UNDER VINTERN

VÄLKOMMEN att anmäla dig till arbets-
givarorganisationens utbildningar inom 
ledarskapsutveckling, arbetsgivar-, 
arbetsmiljö-, begravnings- och kyrko-
gårdsfrågor. Du kan läsa om utbildning-
arna på internwww.svenskakyrkan.
se/arbetsgivare under Utbildning. 
Informationen uppdateras kontinuer-
ligt. Där hittar du även anmälnings-
formulär för utbildningarna.
Vänd dig gärna till våra kursadminis-

tratörer, telefon 08-737 70 00, med 
praktiska frågor. Du kan även höra av 
dig till kursadministrationen om utbild-
ningar där anmälningstiden har gått 
ut. Det kan fi nnas platser kvar.

Mer information om utbildningarna fi nns på 
internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare.

kompetens
utbildning

FINN KURSEN PÅ WEBBEN
Från och med 2014 anpassas marknads-
föringen av de utbildningar som Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder 
till mer fl exibla former. Tidigare har den 
tryckta utbildningskatalogen varit en 
källa till kunskap om vilka kurser som 
fi nns. I ett allt mer föränderligt arbetsliv 
har kurskatalogen snart blivit inaktuell då 
såväl nya utbildningar som nya kurstillfäl-
len tillkommit under året.

I fortsättningen är det på Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisations webb-
plats, internwww.svenskakyrkan.se/
arbetsgivare som man hittar utbildnings-
utbudet i sin helhet och uppdaterat. 

Vid behov kommer information om 
utbildningar att spridas genom enklare 
foldrar som kan anpassas efter innehåll 
och till aktuell målgrupp.

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 

 
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

STÖD KEREN KAJEMET
-Världens äldsta miljöorganisation
som värnar om Israel och världen
Din gåva går till våra projekt:
Träd i Raoul Wallenbergskogen
Träd i Negevöknen – får öknen att blomstra
Vattenforskning – vattendroppar för friskare liv

Gör en insamling i din kyrka 
för en plakett i 

Park Sweden i Israel. 

Donera till trädplantering eller vattenforskning
Träd: 100 kr/st Vatten: 100 kr/m3

Plusgiro 15 03 76-2 • Bankgiro 5816-5515 • info@kkl.nu • www.kkl.nu 
Keren Kajemet Sverige • Box 5053 • 102 42 Stockholm • 08-661 86 86 

FOTO: ANNELI DUFVA
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Modell Celia
 

Design: Bo Armstrong

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ALBIN I HYSSNA AB
KRONV. 4 SE-511 68 HYSSNA, SWEDEN
TEL. +46 (0)320 20 99 80, FAX +46 (0) 320 20 99 81
E-mail: office@albinihyssna.se • www.albinihyssna.se

Oorganiserat skyddsombud?
Vårt nuvarande skyddsombud har sagt ifrån sig sitt uppdrag. En annan medarbetare kan tänka 
sig att ställa upp men hon är inte fackligt organiserad. Kan en oorganiserad arbetstagare utses 
till skyddsombud när ingen annan vill ställa upp?

Svar: På arbetsplatser med fl er än fem anställda 
ska det fi nnas minst ett skyddsombud. Enligt 
Arbetsmiljölagen (AML) är det den/de fackliga 
organisationerna som har eller brukar ha kollek-
tivavtal med arbetsgivaren som utser ett eller 
fl era skyddsombud som därmed blir en part. En 
medarbetare som inte formellt utses som 
skyddsombud av en facklig organisation blir 
därför inte ett skyddsombud i lagens mening och 
har därmed inget mandat att till exempel ingripa 
om han eller hon anser att åtgärder behöver 
vidtas för en tillfredsställande arbetsmiljö (AML, 
6 kap, 6a§) eller för att stoppa arbete som inne-
bär omedelbar och allvarlig fara för arbetstaga-
rens liv (AML, 6 kap, 7§). Finns inget lokalt 
skyddsombud kommer det regionala skyddsom-

budet att vara den som har mandat att ingripa 
vid sådana situationer och även i övrigt fungera 
som arbetsplatsens skyddsombud.

Det fi nns inget hinder för att en oorganiserad 
medarbetare utses till att vara ett särskilt ombud 
i arbetsmiljöfrågor och som arbetsgivaren där-
med kan kommunicera och samråda särskilt med 
när det gäller arbetsmiljön. Då kan den samver-
kan, som arbetsgivare och arbetstagare är ålagd 
enligt AML, fungera på ett bra sätt för att uppnå 
en tillfredsställande arbetsmiljö.

EVA LINÉR,
arbetsmiljökonsult och chef för 
arbetsgivarenheten, Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation

Läs och lär.
Läs mer om skyddsombud och 
skyddskommitté hos Arbetsmiljöver-
ket, www.av.se, och på internwww.
svenskakyrkan.se/arbetsmiljo.
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Måste vi ha 
skyddskommitté?
Vi blir 70 anställda i vårt nya pastorat. Vid en förhandling tog 
den fackliga organisationen upp att vi måste ha skyddskom-
mitté. Stämmer det och vad innebär det?

Svar: Det stämmer att ni ska ha 
en skyddskommitté. En sådan 
ska fi nnas när man är fl er än 50 
anställda. Även om man är en 
mindre arbetsplats ska en 
sådan fi nnas om arbetstagarna 
begär det.

Skyddskommittén har en 
viktig uppgift i arbetsmiljöarbetet 
och syftet med den är att före-
bygga skador och ohälsa på 
arbetsplatsen. Frågor om arbets-
miljöplaner, företagshälsovård, 
utbildning i arbetsmiljöfrågor och 
rehabilitering är exempel på 
sådant som skydds kommittén 
behandlar.  

Skyddskommittén är ett 
partsammansatt organ och ska 
vara sammansatt av represen-

tanter från arbetsgivaren och de 
anställda. Enligt vårt PU-avtal 
ska det, om inte annat framgår 
av lokalt avtal, vara två ledamö-
ter från arbetsgivarens och tre 
från arbetstagarnas sida. Minst 
ett skyddsombud ska ingå i 
skyddskommittén.

Som arbetsgivare är det väl 
värt att arbeta för en fungeran-
de skyddskommitté. Man får ett 
naturligt samverkansforum för 
arbetsmiljöfrågor och ett ställe 
att följa och kvalitetssäkra sitt 
arbetsmiljöarbete.

Det du inte 
trodde fanns,                 
finns!

Tidredovisning

Stöd för Tid- och projektredovisning inom kyrkan

Örebro
019- 10 39 15

Stockholm
08-410 174 47

Göteborg
031-348 88 81

Kontakta oss så berättar vi mer!
salj@flexdatasystem.se

Stöd för Tid- och projektredovisning inom kyrkan

 
  

Klimat och energi i kyrkobyggnader 
 

 
 

Svensk Klimatstyrning AB har en snart 20 årig erfarenhet av 
kyrkobyggnader. Ett stort kontaktnät gör att vi kan bistå 
församlingar och samfälligheter med mycket varierande 

tjänster inom teknikområdet. 
  

• Projektering • Klimatutredningar • Styrsystem 
• Nya värme-

anläggningar 
• Byggnadsantik-

variska uppdrag 
• Kulturhistorisk 

karaktärisering 
• Byggledning 

och besiktning 
• Fukt och 

mögelanalyser 
• Bidrags 

ansökningar 
• Vårdplaner • Utbildning • Projektledning   

och mycket mer! 
Vänd er till oss för 
råd och hjälp! 

 

 
 

Svensk Klimatstyrning AB 
Box 6, 734 28  Kolbäck    Tel 0220-405 00 
Fax 0220-405 13             info@svklimat.se 

Målsättningen med våra arbeten är att bevara kulturarvet
EVA LINÉR,
arbetsmiljökonsult och chef 
för arbetsgivarenheten, 
Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation

STENMONTERING I

BOHUSLÄN AB

BOX 5

450 46 HUNNEBOSTRAND

STENMONTERING I

BOHUSLÄN AB

BOX 5

450 46 HUNNEBOSTRAND
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Lämna urna till privatperson?
Kan vi på krematoriet lämna ut en urna till en privatperson?

Svar: Det är faktiskt inte bara krematoriet 
som kan lämna ut askan. Eftersom askan kan 
förvaras även av huvudmannen på den ort 
där askan ska gravsättas eller av huvudman-
nen där den avlidne senast var folkbokförd 
om platsen för gravsättningen inte är be-
stämd så kan även dessa lämna ut askan.

Utlämnandet kan bara ske under vissa 
förutsättningar, vilka anges i 5 kap 14 § 
begravningslagen.

Lagen talar inte om privatperson utan om 
”någon enskild”, vilket även kan inbegripa en 
begravningsentreprenör som på uppdrag av den 
som ordnar med begravningen hämtar urnan. 

En begravningsentreprenör uppträder inte 
alltid i egenskap av företrädare för den som 
ordnar med begravningen. Oftast hämtar 
entreprenören ut askor på uppdrag av en 
huvudman, som anlitat krematoriet, och då är 
hämtandet av askan ett led i en återtransport 
till den huvudmannen. 

För att någon enskild ska kunna få askan 
utlämnad ska någon av följande tre förutsätt-
ningar infrias:

• Askan ska gravsättas på en begravnings-
plats som inte är belägen vid krematoriet,

• askan ska gravsättas på annan plats än en 
begravningsplats,

• askan ska ska gravsättas utomlands.
Den som lämnar ut askan måste förvissa 

sig om att det fi nns ett gravsättningstillstånd 
från Skatteverket. I annat fall, om det varit 
medling om var askan ska gravsättas, ska den 
huvudman som medlat ha underrättat kre-
matoriet eller den huvudman som förvarar 
askan att medlingen är slutförd.

Generellt gäller att den som hämtar ut 
askan ska skriva på en försäkran om vad som 
ska hända med askan. Utlämning kan inte ske 
utan att den som hämtar askan identifi erar sig 
samt kvitterar uthämtningen. 

Lämnas askan ut för gravsättning på en 
begravningsplats ska utlämnaren kontakta 
företrädare för begravningsplatsen där grav-
sättningen ska ske. På så sätt har gravsätt-
ningshuvudmannen möjlighet att förbereda 
gravsättningen och ta emot de anhöriga när 
de kommer med askan.

Ska askan gravsättas på någon annan plats 
än en begravningsplats ska länsstyrelsens 
tillstånd att sprida askan visas upp. Tillståndet 
ska kopieras för att arkiveras tillsammans 
med kvitteringen. Att askan spridits i enlighet 
med länsstyrelsens medgivande intygas till 
länsstyrelsen av den som fått tillståndet.

Vid utförsel av askan för gravsättning ut-
omlands ska utdrag ur kremationsjournalen 
avseende den avlidne lämnas ut tillsammans 
med askan. Den som ordnar med transporten 
ska på utdraget ur kremationsjournalen intyga 
att askan förts ut ur landet. Intyget ska vara 
krematoriet tillhanda inom två veckor från den 
dag askan fördes ut. Huvudmannen informerar 
då Skatteverket att askan förts ut ur landet.

KARIN DE FINE LICHT
Vikarierande jurist vid kyrkogårds- 
och begravningsenheten, Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation

Box 6, 734 28 Kolbäck
Tel: 0220-405 00 Fax: 0220-405 13

E-mail: info@svklimat.se

www.svklimat.se

 
 

 
 

 
 

Vänd er till oss för råd och hjälp med 
klimat, energi och byggnadsvård m.m. 
 

Box 6, 734 28  Kolbäck       Tel 0220-405 00 
Fax 0220-405 13       mail info@svklimat.se www.duvan.se

Fläktgatan 10
941 47 Piteå

Tel: 0911-161 00
E-mail: info@duvan.se

Centralesplanaden 18
891 32 Örnsköldsvik

Tel: 0662- 461 00
info@starofhope.org

star of hope
hoppets stjärna

www.starofhope.sewww.tittisart.se/samtalsterapi

Telefonnummer:
0738267756

TITTIS SAMTALSTERAPI

familjesidan.se

Döds- och
tackannonser

på nätet

familjesidan.se

Döds- och
tackannonser

på nätet

Döds- och tackannonser 
på nätet

Döds- och tackannonser på nätet

www.begravningar.se

LE
V

E
R

A
N

TÖ
R

S
G

U
ID

E
N

Beroendeterapeut Bistånd & hjälporg Bokhandel Byggnadsvård

Arkitekter BelysningBegravning & bouppArkitekter

www.arkitekturochbyggnadsvard.se
019 - 57 92 00
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Vill du synas i Leverantörsguiden? 
Kontakta mig!
Martin Yde 090-71 15 28
martin.yde@display-umea.se

Exodus Resor
Gustavshemsvägen 9

227 64 Lund
Tel: 046-14 05 90
Fax:046- 37 35 15

E-mail: info@exodusresor.se

www.exodusresor.se

Besök: Kronhusgatan 11
BOX 11172

40424 Göteborg
Mob 0771-22 44 44

info@tesab.se

www.tesab.se

www.ajourtrading.com

Telefon:  031-87 31 21
Fax:  031-87 31 75

info@ajourtrading.com

www.focustravel.se

Resedastigen 18 
551 15 Jönköping 
Tfn: 036-30 26 50 
Fax: 036-30 26 60 
E-post: info@focustravel.se

Tel: 08-26 79 30
Fax: 08-26 79 70 

E-post: info@kulturjern.se

www.kulturjern.se

Lundberg Hymas AB
Box 725
931 27 Skellefteå
Telefon 0910-71 10 00

www.lundberghymas.se
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Målerikonservering Möbler Möbler Plantskolor

Programleverantör Resor-resebyråer Resor-resebyråer

Staket och grindar

Modell Celia Design: Bo Armstrong

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ALBIN I HYSSNA AB
KRONV. 4 SE-511 68 HYSSNA, SWEDEN
TEL. +46 (0)320 20 99 80, FAX +46 (0) 320 20 99 81
E-mail: office@albinihyssna.se • www.albinihyssna.se

Modell Celia Design: Bo Armstrong

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ALBIN I HYSSNA AB
KRONV. 4 SE-511 68 HYSSNA, SWEDEN
TEL. +46 (0)320 20 99 80, FAX +46 (0) 320 20 99 81
E-mail: office@albinihyssna.se • www.albinihyssna.se

www.albinihyssna.se

Kronvägen 4
511 68  HYSSNA

Tel: 0320 - 20 99 80
Fax:0320 - 20 99 81

office@albinihyssna.se

Postadress: Box 23,
Besöksadress: Grönhultsvägen 4 

543 21 TIBRO
Tel: 0504-101 77

E-mail: info@stolfabriken.com

www.stolfabriken.com

Din växtleverantör i västsverige.
Kunskap, sortiment, kvalitet.

Hallbergs Plantskola AB

Essunga Åsänden 401, 465 93  Nossebro

Tel: 0512-52435 Fax: 0512-52322
E-mail: info@hallbergs-plantskola.se

www.hallbergs-plantskola.se

- det självklara valet

Ring 08-505 219 51  
så hjälper vi dig tillrätta 

med administrativa system

www.agrando.sewww.agrando.se

Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö
Tel: 08 - 50 219 51

Email: support@agrando.se

EWALD AMRITZER
NORDIC AUSTRIA RESEKONSULT AB
Röshult 9, 562 91 Månsarp
0393-14019 eller 070-5915006
nordic.austria@swipnet.se
www.nordic-austriares.com

SEMESTERRESA 
TILL THAILAND 
23 JANUARI – 7 FEBRUARI 2013
Thailandsmissionärerna Inger och Jörgen Algesund 
med lång erfarenhet av Thailand är våra reseledare, 
guider och tolkar.
Resan har kommit till stånd till förmån för Södra 
Thailands Bibelinstitut.
Vi kommer att besöka intressanta platser och även ha 
tid för sol och bad.
Ring eller maila så skickar vi hela programmet!

JULMARKNAD I LÜBECK
7 – 9 december.
Vi bor på centralt belägna Park Inn Hotel 
(fd Mövenpick Hotel) med halvpension.
Lördagen ägnas helt åt Julmarknaden som 
finns på gångavstånd från hotellet.

VÅLÅDALEN
För dig som är ensam eller trött på julstöket 
erbjuder vi en fantastisk vistelse över jul och 
nyår på Vålådalens turistanläggning vid Ottfjället
i samernas rike. Kontakta oss för utförligt program

SKIDRESA TILL 
ÖSTERRIKISKA ALPERNA
Veckan 7, 8/2 – 16/2 2013.
Familjeresa med sex skiddagar och möjlighet att 
ta med sig matsäck från hotellet.
Vi bor i lilla byn Greifenburg och kan därifrån 
nå flera skidområden.
Liftkortet som erbjuds gäller på 34 olika skidområden.

Tel: 0393 – 140 19
Fax: 0393 – 140 16

Mobil: 070 – 591 50 06
E-post: nordic.austria@swipnet.se

www.nordic-austriares.com

Ledning & org.konsulter Musikinredning

Traktorer

Mark/vägunderhållLjudsystem

Renovering ljuskronor

Resor-resebyråer Stengolvsrestaurering

Värme, kyla & energi Växter

Trinovo Consulting Group
Drottninggatan 68 
111 21 Stockholm
Tel vx: 08 22 01 00
E-post: info@trinovo.se
Kontaktperson: 
Tomas Landeström, 070-562 04 00, 
tomas.landestrom@trinovo.se

www.trinovo.se

Besöksadress: Skolvägen 35 
196 34 Kungsängen, Sweden 
Postadress: Furuhällsvägen 2 
196 40 Kungsängen, Sweden 

Telefon: 08 584 500 00
Mail: info@intelligentsound.se

www.intelligentsound.se

Ströman Maskin AB
Rattgatan 29

442 40 Kungälv
Tel: 0303-150 50
www.stroman.se

 

Musica Pro Vagnar för notställ resp. stolar Konsert

ALLT INOM MUSIKINREDNING
NOTSTÄLL - STOLAR - SCEN & PODIESYSTEM

usik-
a av

Tel: 0573-510 10 Fax: 0573-510 15   till@bison.se 
www.bison.se           SE 672 91  ÅRJÄNG

Estrad - vårt eget podiesystem utvecklat i samråd med våra kunder. 
Bygg snabbt och enkelt en körtrappa eller scen - ni bestämmer. 

• Stolar för dirigent, kör och orkester
• Praktiska vagnar för transport och lagring
• Notställ - stabila och funktionella

Musikhögskolorna, konserthus, 200 musikskolor och mer än 
500 kyrkor är några av våra referenser. 

Välkommen du också!

GARANTERAT BISON
Kvalitet - 10 års garanti och fri service för alltid.

SE 672 91 Årjäng
Tel: 0573-510 10 
Fax: 0573- 510 15
Email: till@bison.se

www.bison.se

Bengtsheden 9
790 23 Svärdsjö
Tfn: 0246-602 50
Fax: 0246-602 35
Mobil: 070-321 74 08
info@malerikonservator.nu

www.malerikonservator.nu

GRÄNNA 
TEL 0390–101 54

www.fongs.se
GRUNDAT 1906

av

LJUSKRONOR, 
LAMPETTER, 
LJUSSTAKAR, 
VASER m m.

ALLT I METALL
FÖR KYRKAN!

RENOVERING
och

NYTILLVERKNING 

GRÄNNA 
TEL 0390–101 54

www.fongs.se
GRUNDAT 1906

av

LJUSKRONOR, 
LAMPETTER, 
LJUSSTAKAR, 
VASER m m.

ALLT I METALL
FÖR KYRKAN!

RENOVERING
och

NYTILLVERKNING 

www.fongs.se

Bergsgatan 16
563 32 GRÄNNA
TEL 0390-101 54
E-post: info@fongs.se

Splendor Plant AB
Norra Kustvägen 469

263 92 Jonstorp
Tel: 042- 36 61 05

www.splendorplant.se
info@splendorplant.se

Axvallavägen 27
SE-53273 Varnhem
Tel: 0511-607 98

E-mail: hb@aspelid.se             

aspelid ab
Möbler & Inredning

www.aspelid.se

Box 6, 734 28 Kolbäck
Tel: 0220-405 00 Fax: 0220-405 13

E-mail: info@svklimat.se

www.svklimat.se

 
 

 
 

 
 

Vänd er till oss för råd och hjälp med 
klimat, energi och byggnadsvård m.m. 
 

Box 6, 734 28  Kolbäck       Tel 0220-405 00 
Fax 0220-405 13       mail info@svklimat.se 

Furunäsvägen 105
941 52 Piteå

070-510 33 89 
info@fredfab.se

värdering  •  förvaltning 
utredning  •  försäljning

	  	  

Skellefteå Kraft AB
Kanalgatan 71

931 80 Skellefteå
Tel: 0910-77 25 50
www.skekraft.se

foretagsel@skekraft.se
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Bänkdynor

Glasmonterskåp

Inredning/offentlig miljö Isoleringsfönster

Hissar & liftar

Data/It

Glaskonst

Konfektion

Elleverantör Fastighetsvärdering

Inomhusklimat

Kaffe Kassaskåp

Kyrkinredningar Kyrkoarkitekter Kyrkotextil

Box 2013
449 11 NOL
Tel: 0303-74 24 05
Mobil: 070-783 07 35

Bengt Andersson 
InrednIngAr

Alevägen 61, Box 2013, 449 11 Nol
Tel / fax 0303 - 74 24 05 • Bostad 0303 - 33 22 10 • Mobil 070 - 783 07 35

Våra glidsäkra sittdynor till kyrkbänkar 
tillverkas både med och utan stomme av 
Plywood. 

Dynorna är testaDe 
angåenDe akustik 
och goDkänDa av 
chalmers tekniska 
högskola.

1962

Krokslätts Torg 5 Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr 
431 37 Mölndal 111 21 Stockholm 

031-708 29 50 
www.eniac.se 

Blyinfattade kyrkfönster
Ett kulturhistoriskt värde som behöver vårdas och bevaras.

Vänd er med förtroende till specialisten 
när det gäller fackmannamässigt utförda

• nytillverkningar • reparationer • restaurationer

Vi erbjuder högsta kvalitet, 
40-årig yrkeserfarenhet, 
mästarbrev, diplom i 
glasmåleri och ett mycket 
gediget yrkeskunnande inom:
• Blyinfattade fönster
• Glasmåleri
• Restauration
• Konservering
• Reparation
• Rådgivning
• Åtgärdsprogram

fönster till kyrkor och sakrala byggnader

Godkänd av riksantikvarieämbetet

Stenhuggaregatan 1, 573 34 Tranås
tel/fax 0140-182 20, www.wbglaskonst.se

• Design och tillverkning av färgade 

Stenhuggaregatan 1
573 34 Tranås
Tel/fax 0140-182 20
Email: info@wbglaskonst.se

www.wbglaskonst.se

Kassaskåpshuset AB
Box 20 173

104 60 Stockholm
Tel: 08 - 669 32 00

kassaskapshuset@telia.com
www.kassaskapshuset.se

Box 775, 941 28 Piteå Sweden
Tel: 0911-23 23 23 Fax: 0911-191 85

Arne Johansson
arne.johansson@nelab.se

0911-28 23 31, 070-346 66 37

www.nelab.se

 

            Energifönster                                         

                       Design som bevarar                                                   
                   
                NYTT KONCEPT FÖR KYRKFÖNSTER I SVERIGE  

 
Ett helt nytt sätt att isolera kyrkfönster  
och därmed spara på kostnaden för  
uppvärmning! Med Alu Designs 30 års 
erfarenhet från kyrkor i Danmark, 
introducerar nu Lowergy konceptet 
med måttdesignade isolerglasfönster 
i Sverige. 
  
Form, material och färg i samklang 
med befintliga fönster.  

Efter vår kontakt med Sveriges alla 
stift, är nu S:a Mellby och Vallentuna 
Kyrka först med Lowergy/Alu Design 
isolerglasfönster. Många fler är i en 
ansökningsprocess.  
                                     

En isolerglaslösning som 

märks – inte syns  
 
 

Lowergy Energifönster 

energifonster@lowergy.com 
Tel: 031-750 95 60 

www.lowergy.com 
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uppvärmning! Med Alu Designs 30 års 
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i Sverige. 
  
Form, material och färg i samklang 
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stift, är nu S:a Mellby och Vallentuna 
Kyrka först med Lowergy/Alu Design 
isolerglasfönster. Många fler är i en 
ansökningsprocess.  
                                     

En isolerglaslösning som 

märks – inte syns  
 
 

Lowergy Energifönster 

energifonster@lowergy.com 
Tel: 031-750 95 60 

www.lowergy.com 

 

  

 
 
 
 

Ett helt nytt sätt att isolera kyrkföns-
ter och därmed spara på kostnaden 
för uppvärmning! Med dansk 30 års 
erfarenhet från kyrkor i Danmark, har 
Lowergy introducerat konceptet med 
måttdesignade isolerglasfönster i 
Sverige.
Form, material och färg i samklang 
med befi ntliga fönster. 
Efter vår kontakt med Sveriges alla
stift, har nu S:a Mellby, Vallentuna,
Svalöv och Hemmesdynge kyrka
installerat isolerglasfönster efter 
Lowergy/Alu Design konceptet. Många 
fl er är nu i en ansökningsprocess. 

En isolerglaslösning
som märks – inte syns

Lowergy
Energifönster
info@lowergyenergifonster.se
Tel: 031-750 95 60
www.lowergyenergifonster.se

NYTT KONCEPT FÖR KYRKFÖNSTER – 
INTRODUCERAT I SVERIGE
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med måttdesignade isolerglasfönster 
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Efter vår kontakt med Sveriges alla 
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Lowergy Energifönster 
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Ingebäcksvägen 45                                                   
425 65 Hisings Kärra

Tel: 031-750 95 60
info@lowergyenergifonster.se

www.lowergyenergifonster.se

  
Tele: 031-65 48 00     

Mail: info@sackeus.se

www.sackeus.se

Kassaskåpshuset AB
Box 20 173

104 60 Stockholm
Tel: 08 - 669 32 00

kassaskapshuset@telia.com
www.kassaskapshuset.se

www.clergycollection.com

Kolmårdsgatan 26
60241 Norrköping
Tele: 011-122077  
Mob: 0708-226166

Konferens/kursgårdar

Konservering

Konferens/kursgårdar Konservering

www.konferensgardar.com

Svenska kyrkans 
stifts- och konferensgårdar

www.kgh.nu
Tel: 070-728 57 75

E-mail: info@inventaria.se

INVENTARIA
Anna-Johanna von Platen
inventering registrering rådgivning

www.inventaria.se

Fredahl AB
Box 34, 520 43 Åsarp

Tel: 0515-77 72 00
Fax: 0515-77 72 01

E-mail: mail@fredahl.se
Hemsida: www.fredahl.se

Odengatan 4
114 24 Stockholm
tel: 08-411-80-21
mobil: 073 - 349 83 39
email: info@erikmoller.se

www.erikmoller.se

ERIK MÖLLER ARKITEKTER

Uppsala domkyrkas textilateljé

www.uppsaladomkyrka.se

Konservatorsnätverket.se
Vi utför konservering, åtgärdsprogram, kontroll, skadeinventering, analys. Vi gör 
kostnadsberäkningar, antikvarisk medverkan och bistår vid tillståndsansökningar. Vi har bred 
erfarenhet från arbete med vård av det kyrkliga kulturarvet. Kontakta oss för referenser! 

 Prolithos AB Konservator Svante Nilsson            0705 23 39 98    
Arkitekturbunden sten, stuck och gips, avgjutningar
Konservator Misa Asp                                           0708 76 92 91 
Muralt måleri, puts och sten                                                             
Konservator Jarema Bielawski                            0708 53 78 38
Sten och gips, kopietillverkning
Tamara Oxenstierna                                              0708 57 76 62
Konst på papper, böcker, tapeter       
Hans Peter Hedlund målerikonservering            0707 95 45 32
Kyrkliga konstföremål av bemålat trä                          

prolithos@bredband.net

misa.asp@bredband.net  

jarema.bielawski@bredband.net

tamara_oxenstierna@hotmail.com  

konservering@hanspeterhedlund.se

www.konservatorsnatverket.se

Kontakt:
mobil: 0708 769291
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Vill du synas i Leverantörsguiden? 
Kontakta mig!
Martin Yde 090-71 15 28
martin.yde@display-umea.se

Exodus Resor
Gustavshemsvägen 9

227 64 Lund
Tel: 046-14 05 90
Fax:046- 37 35 15

E-mail: info@exodusresor.se

www.exodusresor.se

Besök: Kronhusgatan 11
BOX 11172

40424 Göteborg
Mob 0771-22 44 44

info@tesab.se

www.tesab.se

www.ajourtrading.com

Telefon:  031-87 31 21
Fax:  031-87 31 75

info@ajourtrading.com

www.focustravel.se

Resedastigen 18 
551 15 Jönköping 
Tfn: 036-30 26 50 
Fax: 036-30 26 60 
E-post: info@focustravel.se

Tel: 08-26 79 30
Fax: 08-26 79 70 

E-post: info@kulturjern.se

www.kulturjern.se

Lundberg Hymas AB
Box 725
931 27 Skellefteå
Telefon 0910-71 10 00

www.lundberghymas.se
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Målerikonservering Möbler Möbler Plantskolor

Programleverantör Resor-resebyråer Resor-resebyråer

Staket och grindar

Modell Celia Design: Bo Armstrong

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ALBIN I HYSSNA AB
KRONV. 4 SE-511 68 HYSSNA, SWEDEN
TEL. +46 (0)320 20 99 80, FAX +46 (0) 320 20 99 81
E-mail: office@albinihyssna.se • www.albinihyssna.se

Modell Celia Design: Bo Armstrong

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ISO 9001
Certified

ISO 14001
Certified

ALBIN I HYSSNA AB
KRONV. 4 SE-511 68 HYSSNA, SWEDEN
TEL. +46 (0)320 20 99 80, FAX +46 (0) 320 20 99 81
E-mail: office@albinihyssna.se • www.albinihyssna.se

www.albinihyssna.se

Kronvägen 4
511 68  HYSSNA

Tel: 0320 - 20 99 80
Fax:0320 - 20 99 81

office@albinihyssna.se

Postadress: Box 23,
Besöksadress: Grönhultsvägen 4 

543 21 TIBRO
Tel: 0504-101 77

E-mail: info@stolfabriken.com

www.stolfabriken.com

Din växtleverantör i västsverige.
Kunskap, sortiment, kvalitet.

Hallbergs Plantskola AB

Essunga Åsänden 401, 465 93  Nossebro

Tel: 0512-52435 Fax: 0512-52322
E-mail: info@hallbergs-plantskola.se

www.hallbergs-plantskola.se

- det självklara valet

Ring 08-505 219 51  
så hjälper vi dig tillrätta 

med administrativa system

www.agrando.sewww.agrando.se

Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö
Tel: 08 - 50 219 51

Email: support@agrando.se

EWALD AMRITZER
NORDIC AUSTRIA RESEKONSULT AB
Röshult 9, 562 91 Månsarp
0393-14019 eller 070-5915006
nordic.austria@swipnet.se
www.nordic-austriares.com

SEMESTERRESA 
TILL THAILAND 
23 JANUARI – 7 FEBRUARI 2013
Thailandsmissionärerna Inger och Jörgen Algesund 
med lång erfarenhet av Thailand är våra reseledare, 
guider och tolkar.
Resan har kommit till stånd till förmån för Södra 
Thailands Bibelinstitut.
Vi kommer att besöka intressanta platser och även ha 
tid för sol och bad.
Ring eller maila så skickar vi hela programmet!

JULMARKNAD I LÜBECK
7 – 9 december.
Vi bor på centralt belägna Park Inn Hotel 
(fd Mövenpick Hotel) med halvpension.
Lördagen ägnas helt åt Julmarknaden som 
finns på gångavstånd från hotellet.

VÅLÅDALEN
För dig som är ensam eller trött på julstöket 
erbjuder vi en fantastisk vistelse över jul och 
nyår på Vålådalens turistanläggning vid Ottfjället
i samernas rike. Kontakta oss för utförligt program

SKIDRESA TILL 
ÖSTERRIKISKA ALPERNA
Veckan 7, 8/2 – 16/2 2013.
Familjeresa med sex skiddagar och möjlighet att 
ta med sig matsäck från hotellet.
Vi bor i lilla byn Greifenburg och kan därifrån 
nå flera skidområden.
Liftkortet som erbjuds gäller på 34 olika skidområden.

Tel: 0393 – 140 19
Fax: 0393 – 140 16

Mobil: 070 – 591 50 06
E-post: nordic.austria@swipnet.se

www.nordic-austriares.com

Ledning & org.konsulter Musikinredning

Traktorer

Mark/vägunderhållLjudsystem

Renovering ljuskronor

Resor-resebyråer Stengolvsrestaurering

Värme, kyla & energi Växter

Trinovo Consulting Group
Drottninggatan 68 
111 21 Stockholm
Tel vx: 08 22 01 00
E-post: info@trinovo.se
Kontaktperson: 
Tomas Landeström, 070-562 04 00, 
tomas.landestrom@trinovo.se

www.trinovo.se

Besöksadress: Skolvägen 35 
196 34 Kungsängen, Sweden 
Postadress: Furuhällsvägen 2 
196 40 Kungsängen, Sweden 

Telefon: 08 584 500 00
Mail: info@intelligentsound.se

www.intelligentsound.se

Ströman Maskin AB
Rattgatan 29

442 40 Kungälv
Tel: 0303-150 50
www.stroman.se

 

Musica Pro Vagnar för notställ resp. stolar Konsert

ALLT INOM MUSIKINREDNING
NOTSTÄLL - STOLAR - SCEN & PODIESYSTEM

usik-
a av

Tel: 0573-510 10 Fax: 0573-510 15   till@bison.se 
www.bison.se           SE 672 91  ÅRJÄNG

Estrad - vårt eget podiesystem utvecklat i samråd med våra kunder. 
Bygg snabbt och enkelt en körtrappa eller scen - ni bestämmer. 

• Stolar för dirigent, kör och orkester
• Praktiska vagnar för transport och lagring
• Notställ - stabila och funktionella

Musikhögskolorna, konserthus, 200 musikskolor och mer än 
500 kyrkor är några av våra referenser. 

Välkommen du också!

GARANTERAT BISON
Kvalitet - 10 års garanti och fri service för alltid.

SE 672 91 Årjäng
Tel: 0573-510 10 
Fax: 0573- 510 15
Email: till@bison.se

www.bison.se

Bengtsheden 9
790 23 Svärdsjö
Tfn: 0246-602 50
Fax: 0246-602 35
Mobil: 070-321 74 08
info@malerikonservator.nu

www.malerikonservator.nu

GRÄNNA 
TEL 0390–101 54

www.fongs.se
GRUNDAT 1906

av

LJUSKRONOR, 
LAMPETTER, 
LJUSSTAKAR, 
VASER m m.

ALLT I METALL
FÖR KYRKAN!

RENOVERING
och

NYTILLVERKNING 

GRÄNNA 
TEL 0390–101 54

www.fongs.se
GRUNDAT 1906

av

LJUSKRONOR, 
LAMPETTER, 
LJUSSTAKAR, 
VASER m m.

ALLT I METALL
FÖR KYRKAN!

RENOVERING
och

NYTILLVERKNING 

www.fongs.se

Bergsgatan 16
563 32 GRÄNNA
TEL 0390-101 54
E-post: info@fongs.se

Splendor Plant AB
Norra Kustvägen 469

263 92 Jonstorp
Tel: 042- 36 61 05

www.splendorplant.se
info@splendorplant.se
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Eva Grönwall
enhetschef, kyrkogårdskonsulent, 
trädgårdsingenjör
08-737 72 22 
eva.gronwall@svenskakyrkan.se

HÄRNÖSANDS STIFT
Lena Holmberg Eriksson
arbetsgivarkonsult 
08-737 72 62 
lena.holmberg-eriksson@svenskakyrkan.se

LULEÅ STIFT 
Ulrika Andersson
arbetsgivarkonsult
08-737 72 85 
ulrika.e.andersson@svenskakyrkan.se

Cecilia Forssell-Ericson
jurist (föräldraledig)

Viarierande jurist:
Karin de Fine Licht, 08-737 72 30
karin.defi nelicht@svenskakyrkan.se

KARLSTADS STIFT
Charlotte Klingestad 
arbetsgivarkonsult 
08-737 72 33
charlotte.klingestad@svenskakyrkan.se

LINKÖPINGS OCH STRÄNGNÄS STIFT 
Ylva Blomberg
arbetsgivarkonsult 
08-737 72 17 
ylva.blomberg@svenskakyrkan.se

GÖTEBORGS STIFT 
Britt-Marie Strandberg-Johansson 
arbetsgivarkonsult
08-737 72 82
britt-marie.strandberg-johansson@svenskakyrkan.se

UPPSALA, STOCKHOLMS 
OCH VISBY STIFT 
Mari Burell
arbetsgivarkonsult
08-737 72 12
mari.burell@svenskakyrkan.se

Staffan Lundstedt
kyrkogårdskonsulent, hortonom
08-737 72 15
staffan.lundstedt@svenskakyrkan.se

SKARA STIFT 
Åke Söderberg
arbetsgivarkonsult
08-737 72 24
ake.soderberg@svenskakyrkan.se

VÄSTERÅS STIFT 
Sofi a Harryson
arbetsgivarkonsult
08-737 72 81
sofi a.harryson@svenskakyrkan.se

LUNDS STIFT
Per Westberg
arbetsgivarkonsult
08-737 72 42
per.westberg@svenskakyrkan.se

här fi nns vi

En arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, samfälligheter och stift 
www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare TELEFON: 08-737 70 00 E-POST: arbetsgivare@svenskakyrkan.se
POSTADRESS: Box 4312, 102 67 Stockholm BESÖKSADRESS: Medborgarplatsen 3, Stockholm

ARBETSGIVARFRÅGOR
Svenska kyrkans arbetsgivarorgani-
sation tecknar kollektivavtal för 
Svenska kyrkans anställda och ger 
utbildning, råd och service i arbets-
givarfrågor såsom arbetsrätt och 
personalpolitik med mera. Inom 
arbetsgivarenheten fi nns såväl 
regionalt som centralt anställda 
handläggare till din hjälp. Kontakta 
i första hand arbetsgivarkonsulten 
i ditt stift.

Jourtelefon
Behöver du direktkontakt i frågor 
inom det arbetsrättsliga och 
personalpolitiska området, om 
kollektivavtal, arbetsrätt, arbets-
miljö med mera, håller arbetsgiva-
renheten jouröppet:
måndag-torsdag, klockan 08.15-
12.00 och 13.00-16.30

fredag, klockan 08.15–12.00.
Telefonnummer: 08-737 70 00.
Du får antingen svar direkt eller blir 
lotsad till någon av våra avtalsse-
kreterare eller arbetsgivarkonsulter.
För kontaktuppgifter till övriga 
anställda inom Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation, se www.
svenskakyrkan.se/arbetsgivare, 
Om oss.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Svenska kyrkans arbetsgivarorgani-
sation erbjuder församlingar och 
samfälligheter utbildning, rådgiv-
ning och service inom begravnings-
verksamheten. Syftet är att möjlig-
göra rättssäkerhet och ett effektivt 
nyttjande av begravningsavgiften. 
Kontakt på begravnings- och 
kyrkogårdsenheten:

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

VÄXJÖ STIFT 
Emma Stegerö (tillträder 7 januari 2014)
arbetsgivarkonsult 
08-737 70 00 
emma.stegero@svenskakyrkan.se
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ETT MAGASIN OM ATT LEDA OCH ATT ARBETA 
I KYRKA OCH BEGRAVNINGSVERKSAMHET
FÖRDJUPNING I MAGASINET
… OCH AKTUALITETER PÅ WEBBEN

Missa inte aktualiteter. Anmäl din e-postadress och 
få besked om uppdateringar: www.ducatus.se

ETT MAGASIN OM ATT LEDA 
OCH ARBETA I KYRKA OCH 

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

NUMMER 5•2013

PRAKTIKAN. SÅ KAN MAN GÖRA, 
PSYKOSOCIAL SKYDDSROND.

KRÖNIKAN. JAG 
VÄLJER SKRATTET.

D
U

C
ATU

S • N
U

M
M

ER 5• 2013 
TEM

A
: D

EN
 G

O
D

A ARBETSPLATSEN

ALEXANDER RYMAN, KYRKOGÅRDSMÄSTARE

HÄR LITAR VI 
PÅ VARANDRA

TEMA
Den goda 
arbetsplatsen
PU-AVTALET

DESIGNTÄVLING

Pionjäravtal revideras

Nytänkande på 
kyrkogården uppmuntras

duc1305_01_omslag.indd   1 2013-11-28   16:07

För endast 
300 kronor 
per år får du 
fem nummer 
av magasinet 
på papper och 
i digital form.
Aktualiteter på 
www.ducatus.se 
kostar inget.
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B Posttidning
Returadress:  
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation  
Box 4312, 102 67 Stockholm
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