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 I

Sammanfattning 
 

Den här arbetsrapporten bygger på en utvärdering av den nya vakt-
mästarorganisationen som infördes den 1 januari 2010 inom Säffle 
kyrkliga samfällighet. Organisationsförändringen innebar bland annat 
att de tidigare löneformulären ersattes med att samtliga vaktmästare 
schemalagdes. Vidare skulle vaktmästarna en söndag inte endast 
tjänstgöra i sin egen kyrka, utan även i ytterligare i en eller två av 
samfällighetens 14 kyrkor.  
 
Det huvudsakliga syftet med utvärderingen har varit att beskriva och 
förklara vaktmästarnas erfarenheter och tankar kring den nya vakt-
mästarorganisationen. Syftet har också varit att komma med en del 
idéer och förslag till hur vaktmästarnas organisation ska kunna för-
bättras samt effektiviseras.  
 
Till grund för utvärderingen har intervjuer genomförts med arbets-
ledningen, vaktmästarna, präster/musiker, administrativ personal och 
kyrkoråden. Intervjuerna kom att skrivas ut och analyseras.  
 
Vaktmästarna verkar i stort sett nöjda med sin arbetssituation. Resul-
taten visar vidare på såväl för- som nackdelar men den nya vaktmäs-
tarorganisationen. Till det positiva hör bland annat att vaktmästarna 
har fått fler lediga helger och upplever att de då verkligen är lediga. 
Vidare kan vaktmästarna på ett bättre sätt än tidigare ta lärdom av 
varandras erfarenheter. Det är också lättare att vikariera vid sjuk-
dom/semester. Resultaten talar också om att den nya vaktmästaror-
ganisationen skulle ha förankrats på ett bättre sätt i samfälligheten än 
vad som nu blev fallet. I stort sett samtliga vaktmästare vittnar om 
att det kan vara stressigt, framförallt på söndagarna då det kan vara 
svårt att hinna mellan de olika gudstjänsterna. Vidare berättar vakt-
mästarna om en känsla av osäkerhet, inte minst om de får arbeta i en 
kyrka där de inte tjänstgjort på länge.  
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I intervjuerna framkommer flera förslag till förbättringar av den nu-
varande organisationen. En önskvärd förbättring vore att dela in 
samfälligheten i tre områden; norra, mellan och södra. Vaktmästarna 
skulle i första hand tjänstgöra inom sitt område och då få ett ansvar 
för knappt en handfull kyrkor. Skulle inte denna förändring gå att 
genomföra finns det önskemål om större tidsmarginaler. Alltså att 
gudstjänsterna skulle dras isär, särkilt under vinterhalvåret, för att 
därmed reducera att stress uppkommer. 
 
Sammantaget kan utvärderingen anses vara en lägesbeskrivning, vil-
ken visar på hur vaktmästarna och samfälligheten överlag har upplevt 
organisationsförändringen. Utvärderingen är också en identifiering av 
faktorer som skulle kunna förbättras. 
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Förord 
 
Efter många spännande och innehållsrika möten med människor vil-
ka är verksamma inom Säffle kyrkliga samfällighet har det blivit dags 
att sätta punkt för den här utvärderingen. I skrivande stund är det 
många som jag vill tacka. Först och främst vill jag framföra mitt var-
ma tack till vaktmästarna, arbetsledningen, prästerna/musikerna, den 
administrativa personalen samt kyrkorådsrepresentanterna för att ni 
tog er tid att bli intervjuade. Ett särskilt tack vill jag rikta till Marit 
Langaard, Lena Skoting och Katarina Bjerker för ert stora engage-
mang med att boka in respondenterna på intervjutider, att ordna 
fram ändamålsenliga intervjulokaler, den feedback jag fått på de ut-
kast jag översänt och svar på de frågor jag ställt. 
 
Ett tack ska också riktas till mina handledare vid Karlstads universi-
tet, Birgitta Eriksson och Patrik Larsson som alltid varit villiga att 
svara på frågor, läsa utkast och varit pådrivande för att jag skulle 
komma i mål. I sammanhanget ska även Jonas Axelsson omnämnas. 
Det var Jonas som kom med tipset om att Säffle kyrkliga samfällighet 
önskade få denna utvärdering genomförd.  
 
 
Karlstad augusti, 2011 
 
Erik Lindholm 
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1 Bakgrund 
 
I det inledande kapitlet sker en beskrivning av Säffle kyrkliga samfällighets or-

ganisation. En redogörelse sker också för de bakomliggande orsakerna till varför 

en ny vaktmästarorganisation implementerades i samfälligheten. Vidare presente-

ras utvärderingens syfte och avgränsning. Avslutningsvis sker en redogörelse av 

rapportens fortsatta disposition. 

 
 

1.1 En beskrivning av Säffle kyrkliga samfällighets orga-
nisation  

 
När man tar del av organisationsstrukturen för Säffle kyrkliga samfäl-
lighet är det delvis en komplicerad bild som återges. Man kan se det 
som att det är två parallella organisationer som är verksamma, men 
där ansvaret är olika. Det högsta beslutande organet i samfälligheten 
är Samfällda kyrkofullmäktige vilket det är öppna val till. Kyrkofull-
mäktige har ett ekonomiskt ansvar och väljer en Kyrkonämnd. Till 
Kyrkonämnden är det dels knutet ett Arbetsutskott och dels ett Kyr-
kogårds- och fastighetsutskott. Dessa båda utskott tillsätts av leda-
möter vilka Kyrkonämnden utser. Arbetsutskottet ansvarar för per-
sonalfrågor och löner. Medan Kyrkogårds- och fastighetsutskott an-
svarar för samfällighetens kyrkogårdar och dess fastigheter. Utskottet 
ansvarar dock inte för den personal som arbetar med kyrkogårds- 
och fastighetsfrågorna, utan det ansvaret har det tidigare beskrivna 
Arbetsutskottet. Vid de allmänna valen väljs inte bara ledamöter till 
Samfällda kyrkofullmäktige, utan även till samfällighetens nio Kyrko-
råd. Dessa ansvarar för församlingsverksamheten och är inte under-
ordnade Samfällda kyrkofullmäktige, utan får snarare beskrivas som 
en parallell enhet i organisationen. Dock finns det ett beroendeför-
hållande till Samfällda kyrkofullmäktige då kyrkoråden får äska om 
pengar ifrån fullmäktige.  
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1.2 Bakomliggande orsaker till den nya vaktmästarorga-
nisationen 

 
Den 1 januari 2010 infördes en ny vaktmästarorganisation inom Säff-
le kyrkliga samfällighet. Med den nya organisationen följde ett antal 
förändringar, såväl för de enskilda vaktmästarna som för organisatio-
nen i stort. Ett av syftena med organisationsförändringen var att man 
ville tjäna tid och då framförallt att vaktmästarna skulle få mer ar-
betstid för det arbete som görs på kyrkogården. Genom förändring-
en kom samfällighen inte att spara in några tjänster. Däremot innebar 
tidsvinsten att man slipper att ta in en del entreprenörer då vaktmäs-
tarna har hunnit med att göra det arbetet istället.  
 
Det handlade också om att de resurser som stod till organisationens 
förfogade inte kom att användas på ett effektivt sätt, varför det var 
av betydelse att en organisationsförändring kom till stånd. Samfällig-
heten hade begränsade ekonomiska resurser, vilket gjorde att det var 
omöjligt att samma vaktmästare skulle kunna tjänstgöra i sin kyrka 
varje söndag. Därför var en förändring nödvändig, där man nu har 
ungefär tre till fyra vaktmästare som kan hoppa in och tjänstgöra i en 
och samma kyrka.  
 
Samfälligheten hade också goda erfarenheter av att personalen var 
schemalagd. Detta då prästerna/musikerna sedan år 2002 hade 
schemalagd arbetstid. De positiva erfarenheterna visade sig framför-
allt genom att prästerna/musikerna tjänstgjorde vid flera gudstjänster 
en söndag vilket medförde att de fick mer ledigt.  
 
För vaktmästarnas del innebar den nya organisationen att de tidigare 
löneformulären övergavs. De var en beskrivning av vad kyrkvakt-
mästarna skulle göra under ett år. Här fanns ingen tydlig reglering av 
arbetstiden, utan vaktmästarna hade årsarbetstid och ett eget ansvar 
för att det som skulle göras blev gjort. I praktiken innebar det att 
vaktmästarna kunde arbeta hur mycket som helst och egentligen ald-
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rig vara lediga. Vaktmästarna kom också alltid att tjänstgöra på en 
söndag och var med automatik lediga på måndagar.  
 
Löneformulären ersattes med att vaktmästarna, vilka var verksamma 
i landsortskyrkorna, fick schemalagd arbetstid. För övriga vaktmästa-
re i samfälligheten var detta ingenting nytt, då de sedan tidigare hade 
schemalagd arbetstid. Den schemalagda arbetstiden baserade sig på 
att en uppmätning skedde av samtliga arbetsuppgifter, alltså hur lång 
tid det tog att exempelvis klippa gräsmattan på en kyrkogård. Upp-
mätningen skedde genom att man tog in professionell personal på 
området vilka samarbetade med den fackliga organisationen.  
 
Schemaläggningen för vaktmästarna innebar att arbetstiden, måndag 
till fredag sträckte sig mellan klockan 07.00 och 16.00 med flexmöj-
lighet. Vaktmästarna kom inte längre att endast tjänstgöra i sin egen 
församling, utan det kunde nu bli frågan om att tjänstgöra i hela sam-
fälligheten, det vill säga i alla 14 kyrkorna (se bilaga 1). I mer beskri-
vande ordalag handlar det om att vaktmästarna är schemalagda åtta 
timmar en söndag och kompenseras med att man är ledig kommande 
måndag. Konkret innebar förändringen att vaktmästarna utöver 
tjänstgöringen i sin församlingskyrka nu även en söndag ska arbeta i 
ytterligare en eller två kyrkor.  
 
Nu handlade inte förändringen bara om att tjänstgöra i en annan 
kyrka på en söndag. Även lördagarna omfattades av förändringen. 
Här går vaktmästarna in och tjänstgör vid exempelvis ett dop eller 
bröllop. När vaktmästarna arbetar en lördag handlar det om kvalifi-
cerad övertid. Här berättar en respondent mer om vilka lönevillkoren 
är när arbete sker en lördag: 
 

Ja, det är ju tvåhundrafyrtio procent och det är ju direkt kvali-
ficerad övertid, så fort du går ut en lördag då. Annars så är ju 
den kvalificerade övertiden, du gör ju först två timmars enkel 
övertid och sedan så gör du ju, den kvalificerade kommer ju 



- Bakgrund - 
 

 4 

efter det. Men går du ut på en ledig dag som då lördagen räk-
nas som, då är det kvalificerad övertid direkt. 

 
Den nya vaktmästarorganisationen var också en nystart där man be-
hövde ta ett helhetsgrepp för hela samfälligheten. Så här berättar en i 
arbetsledningen: 
 

Vi tog ju över en massa människor ifrån dom här pastora-
ten… Det utvecklar ju sig alltid en arbetskultur på varje ar-
betsställe och dom här var ju inte lika och det kan det inte 
vara. Det kan inte vara lika överallt och det ska inte vara lika 
överallt, men någon form av grundläggande styrsel måste man 
ha, så att man inte behandlar olika.  

 
Organisationsförändringen innebar också många svårigheter vilket 
framkommer i denna respondents berättelse: 
 

Det var jättesvårt att tänka, lyfta blicken ovanför den egna ar-
betsplatsen. Och det handlar inte bara om våra vaktmästare, 
utan det handlar minst lika mycket om människorna i bygden. 
– Men vaktmästaren ska ju vara här på vår kyrkogård. 
Hon/han ska ju inte hålla på att gå någon annanstans. För när 
jag är där så vill jag träffa henne/honom och vill veta… Sen 
var det också landsbygd kontra stad. Det är ingen som går på 
By kyrkogård som tänker på vaktmästaren som sin vaktmästa-
re som man gör i Gillberga.  

 
Utöver att vaktmästarorganisationen förändrades kom ytterligare ett 
pastorat att ingå i samfälligheten. Det var Bro och Ny-Huggenäs för-
samlingar som från och med den 1 januari 2010 ingick i Säffle kyrkli-
ga samfällighet. För deras del var det en stor förändring, inte minst 
ur ett vaktmästarperspektiv. Nu skulle de inte längre vara ett eget 
pastorat, utan ingå i en samfällighet och för de enskilda vaktmästarna 
hamnade man nu i den största arbetsgruppen som samfälligheten 
har. Så här berättar en av respondenterna om denna förändring: 
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Det har varit lite knepigt i Bro och Ny-Huggenäs för att den 
här vaktmästarorganisationen kom ju samtidigt som pastora-
tet slogs samman. Och hos oss var det ett nytt gäng i Bro och 
Ny-Huggenäs. Dom har liksom inte känt kanske att det här 
var något nytt man försökte, utan att det här kom ju som yt-
terligare en grej bland dom andra sakerna som skulle komma 
när man kom tillsammans med Säffle pastorat liksom. 

 
Även om den nya vaktmästarorganisationen innebar en stor föränd-
ring, inte minst för vaktmästarna måste man komma ihåg att i sam-
fälligheten är det sammanlagt 200 förtroendevalda människor och 60 
anställda. När det gäller vaktmästarna så arbetar de till 95 procent av 
sin arbetstid med uppgifter som rör kyrkogårdsunderhåll, fastighets-
underhåll samt förrättningar under veckan, så som begravningar och 
musikkvällar. De resterande fem procenten är vaktmästarnas helg-
tjänstgöring. I mer beskrivande ordalag handlar det om att den upp-
mätta tiden för gudstjänster och den övriga helgverksamheten mot-
svarar knappt 2 000 timmar för hela samfälligheten. I praktiken in-
nebär det att en heltidstjänst ska ombesörja nio församlingars kyrkliv 
under helgerna. Det är mot bakgrund av nyss nämnda fakta man få 
ha i åtanke när det gäller den här utvärderingen. 
 

1.3 Syfte och avgränsning 

 
Det huvudsakliga syftet med utvärderingen är att beskriva och för-
klara kyrkvaktmästarnas erfarenheter och tankar kring den nya vakt-
mästarorganisationen inom Säffle kyrkliga samfällighet. Syftet är ock-
så att komma med en del idéer och förslag, vilka kan förbättra och 
effektivisera den organisation som kyrkvaktmästarna arbetar i.  
 
Utvärderingen kan bedömas vara en total översyn av den nya vakt-
mästarorganisationen inom Säffle kyrkliga samfällighet. Detta då 
vaktmästare, arbetsledningen, präster/musiker, administrativ perso-
nal och de nio kyrkoråden har getts möjligheten att få komma till 
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tals. Trots allt sker en avgränsning, då säsongsanställda och sommar-
vikarierande vaktmästare inte intervjuats. Intervjuer har heller inte 
gjorts med enskilda församlingsbor runt om i samfälligheten. Därut-
över har utvärderingen avgränsats av praktiska omständigheter samt 
tiden och de ekonomiska förutsättningarna. 
 

1.4 Utvärderingens disposition 

 
Efter detta inledande bakgrundskapitel, där bland annat en redogö-
relse skett av utvärderingens syfte följer ett metodkapitel. Här sker en 
beskrivning av hur utvärderingen genomförts. I det därefter följande 
kapitlet sker en presentation av några teoretiska utgångspunkter. Ar-
betsrapportens fjärde kapitel är en presentation och analys av utvär-
deringens resultat. Det avslutande kapitlet, det femte sker en sam-
manfattande analys och diskussion kring några av de resultat som 
utvärderingen visat på. Kapitlet presenterar också en del förslag och 
idéer som framkommit i utvärderingen.  
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2 Metod 
 
I det andra kapitlet sker en redogörelse för utvärderingens genomförande. Bland 

annat sker en beskrivning om hur intervjuerna har analyserats och bearbetats.  

 
 

2.1 En första kontakt 

 
I slutet av februari kom Säffle kyrkliga samfällighet tillfråga Karlstads 
universitet och min kollega Jonas Axelsson vid ämnet Arbetsveten-
skap om det fanns någon inom organisationen som kunde vara be-
hjälplig med en utvärdering. Axelsson bollade frågan vidare till mig 
och i slutet av mars månad stod det klart att jag fått förtroendet att 
genomföra denna utvärdering.  
 

2.2 De många mötena 

 
Under några intensiva veckor i början av april kom jag att genomföra 
sammanlagt 22 intervjuer. Intervjuserien började den 4 april då jag 
intervjuade arbetsledningen samt vid detta tillfälle även fick viktig 
och grundläggande information om samfällighetens organisations-
struktur. Vi kom också att dra upp riktlinjerna för när intervjuerna 
med de tolv vaktmästarna, där tio av dem är huvudvaktmästare, skul-
le ske. Vidare handlade det om att planera in när intervjuer skulle äga 
rum med präster/musiker, administrativ personal samt kyrkoråden. 
Efter att vaktmästarna vid ett möte påföljande dag hade fått skriva 
upp sig på någon av de föreslagna intervjutiderna och jag allt efter-
som kom att boka in den administrativa personalen kom intervjuerna 
vara utspridda under en 16-dagarsperiod. Under denna tid (4/4 - 
19/4) kunde det röra sig om allt från en intervju per dag till fem in-
tervjuer (Backman, 1998).  
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Vanligen kom jag någon dag i förväg kontakta respondenterna via e-
post och påminna dem om intervjutiden och att vi kunde träffas i 
reception på pastorsexpeditionen. Intervjuerna, som spelades in efter 
att respondenterna gett sitt medgivande kom oftast att genomföras i 
sakristian, Säffle kyrka. Längden på intervjuerna varierade. I en klar 
majoritet rörde det sig om mellan 45 minuter och en timma. Men 
undantag fanns, allt från 25 minuter upp till två timmar. Att denna 
variation fanns kan ha varit ett uttryck för att respondenterna såg sin 
möjlighet att verkligen framföra sina åsikter om den nya vaktmästar-
organisationen (Backman, 1998).  
 

2.3 En viss variation av frågor 

 
Även om liknande frågor ställdes till respondenterna kom en varia-
tion finnas då de representerade olika kategorier. Därför kom jag att 
upprätta fem olika intervjuguider (se bilaga 2 – 6). Intervjuguiderna 
skapades dels utifrån den information jag fick vid träffen med arbets-
ledningen den 4 april. Men allt eftersom intervjuerna avlöpte tillkom 
det också frågor. Inte minst mot bakgrund av att jag i samtliga inter-
vjuer, förutom dem med kyrkoråden ställde frågan om de hade nå-
gon fråga till övriga kategorier av respondenter som skulle intervjuas. 
Utifrån ett sådant upplägg såg jag möjligheten att verkligen försöka 
få en helhetsbild av hur den nya vaktmästarorganisationen påverkat 
samfälligheten (Repstad, 1999).  
 
Samtliga intervjuer avslutades med att frågan ställdes om responden-
ten hade något mer att tillägga. Det var inte alls ovanligt att den in-
tervjuade tog chansen och sammanfattade det som var viktigt för 
henne/honom. Andra respondenter ansåg att de fått framföra det 
dom önskade ha sagt (Kvale, 1997). För att intressanta data inte skul-
le gå förlorade kom jag vanligen, efter varje intervju överlämna en 
informationslapp med mina kontaktuppgifter till respondenten. 
Därmed hade respondenterna möjligheten att höra av sig om de kom 
på något ytterligare. En del av de intervjuade tog vara på denna möj-
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lighet. Detta då de via e-post beskrev vardagliga problem de stött på i 
sitt arbete, som exempelvis vaktmästare (Trost, 1997).  
 

2.4 Tre av 22 var gruppintervjuer 

 
Av de sammantaget 22 intervjuer som gjordes kom tre av dem vara 
gruppintervjuer. Dels kom prästerna/musikerna i samband med de-
ras planeringsmöte att intervjuas. Vidare skedde gruppintervjuer med 
kyrkorådsledamöter där fyra församlingars kyrkoråd var kallade till 
respektive intervju. Undantaget var här Säffles kyrkoråd som jag in-
tervjuade enskilt (Kvale, 1997). 
 
Då jag aldrig tidigare gjort någon gruppintervju måste denna inter-
vjuform med facit i hand ses ha varit lyckat. Visst, det kanske hade 
varit en fördel om intervjun med prästerna och musikerna hade varit 
i en mindre grupp. Exempelvis att jag intervjuat prästerna och musi-
kerna var för sig. Så som det blev nu kom gruppen bestå av 13 re-
spondenter. Egentligen en alldeles för stor grupp enligt författare 
inom metodlitteraturen (Trost, 1997). Samtidigt var präster-
na/musikerna och kyrkorådsrepresentanterna väldigt disciplinerade, 
då de lät varandra få tala till punkt. Ett sådant förhållningssätt från 
dessa respondenters sida underlättade i betydande grad det efterföl-
jande analysarbetet (Repstad, 1999).  
 

2.5 Att ta tillvara insamlade data 

 
För att inte göra någon större tidsförlust kom jag fylla tiden mellan 
intervjuerna med att skriva ut dem. Det var ett mycket mödosamt 
och tidskrävande arbete (Repstad, 1999). Ungefär tre och en halv 
vecka tog det att skriva ut de 22 intervjuerna. Efter att detta moment 
var avklarat kom en summering att göras. Det visade sig att jag nu 
hade 337 sidor med intervjuutskrifter som skulle analyseras på något 
sätt (Kvale, 1997). 
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Tillvägagångssättet när det gäller att analysera kvalitativa data skiljer 
sig markant vid jämförelse med kvantitativa data (exempelvis en en-
kätundersökning). Detta då det i betydande grad ställs helt andra krav 
på att kvantitativa data samlats in och analyserats på ett standardise-
rat sätt (Andersen och Gamdrup, 1994). För dessa data, där ett kvali-
tativt angreppssätt använts handlar det mer om att beskriva hur be-
arbetningen skett. Det finns alltså inget tydligt regelverk om hur in-
samlade data av ett kvalitativt slag ska bearbetas (Lantz, 1994). Mot 
bakgrund av det nyss nämnda sker här en redogörelse för vad som 
hände efter att alla intervjuer var utskrivna (Strauss och Corbin, 
1998).  
 
Med beaktande av mina tidigare erfarenheter när det gäller att analy-
sera kvalitativa data kom jag att använda ett liknande arbetssätt 
(Lindholm 2007, 2010). Det innebar att samtliga intervjuer genom-
gick en redigering vilket medförde att såväl fråga som respondentens 
svar hängde ihop på en och samma sida. Därefter ritades rutor upp, 
vilka placerades i vänstermarginalen innehållande vilken intervju det 
var (nr 1 - 22), vem intervjun avsåg, alltså om det var en respondent 
som representerade arbetsledningen, vaktmästare etc. samt aktuell 
sida. Ett exempel på en förkortning var följande: INT 4, VM, Sid. 4. 
I klartext innebar en sådan förkortning, att det var en utskrift från 
intervju nummer 4 (INT 4), vilken skedde med en vaktmästare (VM) 
och att det utskrivna återfanns på sidan 4 (Sid. 4) (Kvale, 1997).  
 
Efter att dessa markeringar gjorts läste jag igenom samtliga intervjuer 
på dataskärmen. Här markerade jag intervjucitat med en annan färg, 
vilka stämde överens med utvärderingens syfte och som skulle vara 
intressanta att arbeta vidare med (Kvale, 1997). Efter att jag läst ige-
nom samtliga intervjuer skrev jag ut dem i ett exemplar och med en 
vanlig sax klippte ut de intervjucitat vilka tidigare hade markerats. 
Mitt tidigare redigeringsarbete gav nu resultat, så till vida att med var-
je klipp som gjordes hängde såväl fråga som respondentens svar 
ihop. Skulle jag av någon anledning behöva se helheten hade jag den 
oklippta intervjun kvar i datorn (Lantz, 1994).  
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I samband med att de markerade intervjucitaten klipptes ut kom en 
kategorisering ske. Det innebar att jag sorterade intervjucitaten (kon-
cepten) i olika högar, där jag försökte hitta minsta gemensamma 
nämnaren, vilket bildade en kategorirubrik (Strauss och Corbin, 
1998). Exempel på kategorier var Information, Arbetsledningen, Ar-
betsmiljö och Överblivna data (ÖBD). Kategorin ÖBD innehöll så-
dana intervjucitat som till fullo inte stämde in på syftet med utvärde-
ringen, även om de utgjorde intressanta data. Då alla intervjuer analy-
serats och koncepten (enskilda uttalanden från respondent) placerats 
ut under en passande kategori hade sammantaget 48 kategorier bil-
dats. Denna kategorisering innebar att en grovsortering hade gjorts 
av insamlade data. Därefter kom jag att lägga ner koncepten i kuvert. 
På varje kuvert skrev jag dit vilken kategorirubriken var. Kuverten 
sorterades därefter upp i en ordning som innebar att kategorier som 
hade nära anknytning till varandra hamnade efter varandra (Patel och 
Davidson, 1994) (se bilaga 7).  
 
Då de 48 kuverten var uppsorterade var nästa steg att analysera varje 
enskild kategori. Det innebar att varje kuverts innehåll med intervju-
citat placerades ut på ett bord. Analysarbetet fortskred med att jag 
försökte skriva ihop en slags sammanfattning om de koncept som 
tillhörde just den kategorin. Dessa sammanfattningar illustrerades 
också med något eller några beskrivande citat. Därmed behövde jag 
inte riskera att jag gjorde en felaktig tolkning av respondenternas ut-
sagor (Strauss och Corbin, 1998). 
 

2.6 Utvärderingens begränsningar och brister 

 
Utöver den avgränsning som tidigare har redovisats så har utvärde-
ringen ytterligare begräsningar. I en del intervjuer framkom det data 
som inte kan redovisas. Detta då denna information var av ett sådant 
slag att den kunde härledas till den enskilda respondenten. Utifrån 
det nyss nämnda kan det alltså konstateras att utvärderingen fullt ut 
inte blir den totala genomlysning av den nya vaktmästarorganisatio-
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nen som det kanske fanns en förväntan om i samfälligheten. Samti-
digt kanske den enskilda respondenten känner sig tillfreds med att ha 
fått möjlighet att berätta sin historia för en utomstående person, även 
om deras ståndpunkt fullt ut inte kan redovisas i denna rapport 
(Kvale, 1997).  
 
Det kan också konstateras att utvärderingen har vissa brister. Ett ex-
empel är att i flertalet av intervjuerna ställdes frågan om responden-
ten hade förslag på frågor som skulle vara bra att ställa till exempelvis 
kyrkorådsledamöterna (Repstad, 1999). Många gånger kom de inter-
vjuade med genomtänkta förslag på lämpliga frågor. Med facit i 
hand, kan jag se att intervjuschemat blev lite väl ihoptryckt. Det ul-
timata hade naturligtvis varit om jag efter varje intervju hunnit skriva 
ut den och på så sätt tagit fasta på de frågor som framkom. Anled-
ningen till att så inte skedde var de tidsramar som stod till förfogan-
de, vilket gjorde att intervjuschemat kom att bli komprimerat (Kvale, 
1997).  
 
En annan lärdom som jag tar med mig är att alla moment i en under-
sökning tar tid. Visserligen kom jag att ta vara på mina tidigare erfa-
renheter om att inte ha allt för många frågor (Lindholm, 2010). Men i 
den här utvärderingen kom antalet respondenter bli fler, vilket gjorde 
att insamlade data ändå blev omfattande. Dessutom såg jag det som 
viktigt att de jag intervjuade verkligen fick komma till tals och med 
en sådan utgångspunkt blev det med automatik ett stort datamaterial 
att analysera (Kvale, 1997). 
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3 Några teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel sker en presentation och beskrivning av några teorier, vilka står i 

viss relation till undersökningen. Dessa teorier kan därför vara en förklaring till 

de resultat som presenteras i rapportens fjärde kapitel. Vidare innehåller kapitlet 

en genomgång av några paragrafer i Arbetstidslagen respektive Arbetsmiljölagen. 

 
 

3.1 Ett etiskt perspektiv 

 
Thomas Brytting, författare till boken Företagsetik, menar att dagens 
samhälle har utvecklats på ett sådant sätt att människan genom sina 
val ges stora möjligheter att göra såväl goda som onda handlingar. 
Följaktligen har den enskilda individen ett stort ansvar för det 
hon/han företar sig. Med detta ansvar följer också en gräns för vad 
som är rätt eller fel, vilken kan variera från en individ till en annan. 
Det som hos en människa kan anses vara rätt, kan hos en annan 
människa vara helt fel. Det är denna variation som enligt Brytting 
kan ses vara en viktig utgångspunkt i en etisk diskussion (Brytting, 
2002).  
 
För att på ett bättre sätt kunna förstå denna variation kan en förut-
sättning vara att först definiera vad etik är. Enligt Madeleine Leijon-
hufvud kan etik definieras som: 
 
”… etik är reflektionen över moralen, en morallära.” (Leijonhufvud, 
2002, s. 11.)  
 
Utöver denna definition anser Leijonhufvud att etik är ett antal egen-
skaper vilka beskriver en verksamhet. Dessa egenskaper kan ha ett 
varierande inflytande i verksamheten. Till viss del handlar det om 
krav, vilka verksamheten inte kan bortse ifrån för att även fortsätt-
ningsvis kunna behålla sin legitimitet (Leijonhufvud, 2002). 
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Brytting menar vidare att det finns fyra olika sätt att tänka ur ett 
etiskt perspektiv. Han beskriver konsekvensetik, pliktetik, dygdetik 
och diskursetik. I det här sammanhanget kan det vara intressant att 
titta närmare på konsekvensetiken. Konsekvensetiken kan beskrivas 
utifrån de handlingar som en människa gör. Avgörande för om en 
handling ska ses som rätt eller fel är dess konsekvens för de männi-
skor som påverkas av den. Kritikerna menar att det finns en svårig-
het i att avgöra vad gränsen går mellan konsekvensen och handlandet 
i sig. Vidare sker ett ifrågasättande vad som händer med den som 
genomför den faktiska handlingen. Hon/han bär ju ansvaret för sitt 
handlande och det val som gjordes i den uppkomna situationen, oav-
sett om resultatet var att anse som lyckat eller misslyckat. Dock ska 
vi komma ihåg att den enskilda människans handlande påverkas av 
en rad olika faktorer och överväganden. Brytting anser, att oavsett 
vilken etisk princip som tillämpas handlar det om att göra en be-
dömning vilket följs av en beslutsprocess där väl avsatta tidsmargina-
ler finns. Allt för att såväl för- som nackdelar ska kunna vägas in och 
noga analyseras innan ett beslut fattas (Brytting, 2002).  
 

3.2 Det flexibla företaget 

 
Flexibilitet handlar enligt Furåker om att anpassa sig efter förändring. 
Det finns ett stort antal varianter av flexibilitet såsom marknadsflexi-
bilitet, teknisk flexibilitet och organisationsflexibilitet. En möjlighet 
för att beskriva flexibiliteten i ett företag är att använda sig av John 
Atkinsons modell (Furåker, 2002). Modellen över det flexibla företa-
get åskådliggör tre sorters flexibilitet; numerär flexibilitet, funktionell 
flexibilitet samt löneflexibilitet (Håkansson, 2002). 
 



- Teori - 
 

 15 

Figur 1: Atkinsons modell över det flexibla företaget (Eriksson och Karlsson, 
1995). 

 

 
 

3.2.1 Numerisk flexibilitet 

 
Den numeriska flexibiliteten innebär att antalet anställda kan öka el-
ler minska relaterat till företagets behov. Då efterfrågan är stor an-
ställs personal på tidsbegränsade anställningar. Vid en nedgång av 
efterfrågan förnyas inte de tidsbegränsade anställningarna (Håkans-
son, 2002). Den numeriska flexibiliteten återfinns enligt Furåker i de 
flesta verksamheter. Det skulle vara något märkligt om antalet an-
ställda kontinuerligt vore konstant (Furåker, 2002). Flexibilitetsfor-
men har sin grund i mera otrygga anställningsförhållanden och det är 
inte alls ovanligt med anställda som arbetar deltid (Karlsson och 
Eriksson, 2000). Enligt Håkansson tycks framförallt de behovsan-
ställda stämma in på nyss nämnda beskrivning (Håkansson, 2002).  
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I denna flexibilitetsform inryms även arbetstidsflexibiliteten vilken 
bland annat omfattar antalet arbetstimmar, vilka kan öka eller minska 
efter behov genom tillfälligt anställd personal eller övertidsarbete 
(Håkansson, 2002). Arbetstidsflexibiliteten innefattar även arbetsti-
dens förläggning under dygnet. För den enskilde arbetstagaren hand-
lar flexibiliteten om möjlighet att variera när arbetsdagen ska ta sin 
början och när den ska ta sitt slut. Det medför att en större anpass-
ning kan ske till aktiviteter vilka ligger utanför arbetet liksom en ökad 
möjlighet att lösa ekvationen arbete/familj (Furåker, 2002).  
 

3.2.2 Funktionell flexibilitet 

 
En annan form av flexibilitet vilken Atkinson beskriver är den funk-
tionella flexibiliteten (Furåker, 2002). Denna flexibilitetsform medför 
att arbetskraften kan flyttas runt och sättas in där arbetsuppgifter be-
höver fullföljas (Karlsson och Eriksson, 2000). Ett exempel på när 
denna form av flexibilitet kan förekomma är butikspersonal vilka 
dels arbetar på lagret, men vid behov även fullgör arbetsuppgifter i 
kassalinjen (Håkansson, 2002). Dock förutsätter flexibilitetsformen 
att de anställda innehar en bredd i sina kunskaper för att därmed 
kunna utföra en variation av arbetsuppgifter. Det kan också vara frå-
gan om att denna personal får vara beredda på att omskola sig eller 
att byta arbete. Den funktionella flexibiliteten innebär således att då 
förändringar sker ska också arbetskraften anpassa sig därefter (Karls-
son och Eriksson, 2000). Genom att tillämpa funktionell flexibilitet 
kan det därför utgöra ett fullgott alternativ till att säga upp personal, 
då exempelvis en överföring av den övertaliga personalen kan ske 
från en avdelning till en annan (Furåker, 2002). 
 

3.2.3 Löneflexibilitet 

 
Löneflexibilitet eller finansiell flexibilitet med Atkinsons terminologi 
innebär att lönerna kan anpassas efter marknadens förändringar. 
Konkret kan det handla om höjda löner för att därmed attrahera per-
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sonal att söka sig till företaget eller behålla medarbetare i verksamhe-
ten (Furåker, 2002). Flexibilitetsformen kan också komma till an-
vändning för att premiera de arbetstagare vilka behärskar flera ar-
betsuppgifter (Håkansson, 2002). Därför kan den finansiella flexibili-
teten även ses som en slags funktion, vilken gynnar den numeriska 
och funktionella flexibiliteten (Karlsson och Eriksson, 2000).  
 

3.2.4 En kärngrupp och flera perifera grupper 

 
Av Atkinsons modell framgår även att företaget är indelat i en kärn-
grupp och flera perifera grupper (Håkansson, 2002). Denna indel-
ning av personalen kan enligt Furåker alltid göras oavsett organisa-
tion. Förr eller senare måste företag anställa ny arbetskraft på grund 
av pensioneringar, flyttning eller att medarbetare slutar av andra skäl. 
Med automatik råder det en blandning av anställda, vilka har olika 
utbildningsnivå och anställningstid. Furåker menar att de anställda 
vilka har en tillfällig anställning efterhand får en tillsvidareanställning 
och hamnar i en ny position. Det medför att en vandring kan ske 
mellan periferigruppen och kärngruppen (Furåker, 2002).  
 
Till kärngruppen är personal knuten vilka har företagsunika kunska-
per samt en hög kompetensnivå. Här är det framförallt den funktio-
nella flexibiliteten som görs gällande. Anställningsförhållandena är 
stabila, löneutvecklingen bra och en kontinuitet finns när det gäller 
kompetensutveckling. Vidare har denna grupp av anställda de mest 
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifterna samt bra anställ-
ningsvillkor (Håkansson, 2002).  
 
Utanför kärngruppen finns det ett antal perifera grupper (Furåker, 
2002). I modellen placeras dessa olika långt från kärngruppen. Den 
grupp vilken placerar sig närmast kärngruppen är heltidsanställda, 
men de har ett sämre anställningsskydd och mer begränsade karriär-
möjligheter. Deras arbetsuppgifter är inte lika kunskapskrävande i 
jämförelse med kärngruppens. Dessa anställda är utöver detta mer 
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tillgängliga för den övriga arbetsmarknaden, vilket gör att personal-
omsättningen är högre. En andra grupp av perifer arbetskraft åter-
finns ytterligare ett steg längre ut från kärngruppen. Kännetecknande 
för dessa anställda är att de är deltidsanställda och i vissa fall tempo-
rärt anställda. Arbetsuppgifterna är de samma som i den första peri-
fera gruppen. Dock är anställningsvillkoren utformade på ett sådant 
sätt att denna grupp av perifert anställda kan ses utgöra ett komple-
ment till den första gruppen. Därmed kan företaget enkelt och smi-
digt anpassa personalstyrkan efter rådande marknadsförändringar 
(Karlsson och Eriksson, 2000). Det handlar alltså om att dessa an-
ställda vilka tillhör någon av de perifera grupperna är att anse som 
numeriskt flexibla (Håkansson, 2002). 
 

3.2.5 Distansering 

 
Som tredje perifera grupp, längst bort från kärngruppen återfinns 
människor vilka inte är anställda av företaget. Dessa personer kon-
trakteras av företaget vid behov. Det kan exempelvis röra sig om 
städbolag, underleverantörer eller småföretag (Karlsson och Eriks-
son, 2000). En sådan strategi kallas med ett annat ord för distanse-
ring (Håkansson, 2002). Den stora fördelen med distansering är att 
företagen kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet (Karlsson och 
Eriksson, 2000). För att kunna tillämpa distansering krävs att företa-
get genomför personalneddragningar av den verksamhet som fort-
sättningsvis köps in vid behov i den geografiska omgivningen. Där-
med reduceras flexibilitetsbehovet på den egna arbetsplatsen. Kon-
sekvensen blir också att då bemanningsgraden anpassas till efterfrå-
gan av arbetskraft existerar inga marginaler så som oplanerad frånva-
ro eller temporära arbetstoppar (Håkansson, 2002).  
 

3.2.6 För- och nackdelar med modellen 

 
Forskare anser att Atkinsons modell har två värdefulla egenskaper. 
För det första kan modellen följa med i den utveckling som sker på 
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arbetsmarknaden. För det andra är det tämligen enkelt att operatio-
nalisera modellen vilket resulterar i att det går att undersöka i vilken 
utsträckning de tre flexibilitetstyperna förekommer på arbetsmarkna-
den (Karlsson och Eriksson, 2000). Men med moddelen följer inte 
bara fördelar. Kritiker anser att modellen som sådan inte är något 
nytt, då det tidigare har varit känt att arbetsvillkoren skiljer sig åt mel-
lan olika grupper på arbetsmarknaden. Vidare är det ganska självklart 
att de medarbetare som ingår i kärngruppen innehar högre yrkeskun-
skap och är funktionellt flexibla jämfört med de anställda i de perife-
ra grupperna. Den senare gruppen är lågutbildade och icke funktio-
nellt flexibla (Karlsson och Eriksson, 2000).  
 

Ytterligare kritik har väckts mot att det är allt för enkelt att slå sam-
man de perifera grupperna i en och samma grupp (Karlsson och 
Eriksson, 2000). Håkansson anser att en sådan sammanslagning ex-
empelvis kan ses i arbetsorganisationer där samtliga anställda utför 
samma eller liknande arbetsuppgifter. Detta oavsett om de anställda i 
utgångsläget tillhör kärngruppen och är tillsvidareanställd eller om 
man ingår i någon av de perifera grupperna och är provanställd. 
Kännetecknande för en sådan arbetsorganisation, där gränsen mellan 
kärn- och perifera grupperna suddats ut är att arbetsuppgifterna krä-
ver kort upplärningstid, det är en låg grad av kontinuitet och ett an-
svar som är begränsat (Håkansson, 2002). 
 

3.3 Arbetstidslagen är i många stycken dispositiv 

 
Den lag som reglerar arbetstiden är Arbetstidslag (1982:763). Lagen 
är uppbyggd kring ett antal paragrafer vilka bland annat beskriver vad 
som är ordinarie arbetstid, mertid och vilka regler som gäller för 
veckovila och rast (SFS 1982:763). Flera av Arbetstidslagens (ATL) 
paragrafer är dispositiva (bortförhandlingsbara), vilket innebär att 
arbetsgivare och den fackliga organisation kan sluta avtal om vad 
som ska gälla (Åkerstedt, 1995). Ett exempel på en dispositiv para-
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graf är 15 § i enlighet med vad som framgår av 3 §. Här återfinns be-
stämmelser om arbetstagarens rätt till rast: 
 
15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetsti-
den under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar 
på arbetsstället. 
 
Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och för-
läggning så noga som omständigheterna medger. 
 
Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete 
mer än fem timmar i följd. Rasternas antal, längd och för-
läggning skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsför-
hållandena. (SFS 1982:763). 

 
När vi tittar närmare på vad parterna, det vill säga arbetsgivare och 
den fackliga organisationen kommit överens om på central nivå ses 
under Moment 7 i kapitel fyra, Arbetstid, att: 
 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektiv-
avtal om avvikelse från 
 
f) 15 § tredje stycket ATL om förläggning av raster… (Svens-
ka kyrkans avtal 08). 

 
Genom kollektivavtal är det alltså möjligt att bestämma när och hur 
lång tid rasterna ska vara. Bara avtalet inte innebär mindre förmånliga 
villkor än de som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/88/EG (SFS 1982:763). 
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3.4 Arbetsmiljölagen – både arbetsgivarens och arbetsta-
garens ansvar 

 
Arbetsmiljölag (1977:1160) omfattar nio kapitel. Lagen är till skillnad 
från Arbetstidslagen inte dispositiv. Alltså kan arbetsgivare och ar-
betstagarorganisationen inte avtala bort de bestämmelser som följer 
av lagen (Granberg, 2003).  
 
I Arbetsmiljölagens första kapitel och dess första paragraf framgår 
lagens syfte vilket är att förebygga ohälsa samt olycksfall i arbetet. 
Lagens intention är även att för övrigt åstadkomma en fullgod ar-
betsmiljö. Det andra kapitlet tar upp arbetsmiljöns beskaffenhet och i 
den första paragrafen står följande att läsa (SFS, 1977:1160): 
 
1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till 
arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i 
samhället.  
 
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika för-
utsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 
 
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformning-
en av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utveck-
lingsarbete som rör hans eget arbete. 
 
Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas 
så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska be-
lastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid 
skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. 
Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas. 
 
Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, 
social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan en-
skilda arbetsuppgifter. 
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Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möj-
ligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till 
självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. Lag (2003:365). 

 
Vidare talar den 2 § om att arbetet ska planläggas och organiseras på 
ett sådant sätt att det kan fullföljas i en sund och säker miljö. Av 4 §, 
andra kapitlet framgår det att arbetstekniska förhållandena ska vara 
tillfredställande med avseende på bland annat luft, ljud, ljus och vib-
rationer. I andra stycket, samma paragraf står följande att läsa (SFS, 
1977:1160): 
 

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom 
fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. Lag 
(2003:365). 

 
Den 5 §, andra kapitlet beskriver att maskiner, redskap och övriga 
tekniska redskap ska vara konstruerade på ett sådant sätt och använ-
das utifrån att en betryggande säkerhet kan säkerställas med avseende 
på hälsa och att inte olycksfall kan ske (SFS, 1977:1160).  
 
Även arbetstagaren har ett ansvar för säkerställandet av en god ar-
betsmiljö. Att så är fallet framkommer klart och tydligt i det tredje 
kapitlet och dess 4 §: 
 
4 § Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och del-
ta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstad-
komma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter 
samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktig-
het i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycks-
fall. 
 
Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och 
allvarlig fara för liv eller hälsa, skall han snarast underrätta ar-
betsgivaren eller skyddsombud. Arbetstagaren är fri från er-
sättningsskyldighet för skada som uppstår till följd av att han 
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underlåter att utföra arbetet i avvaktan på besked om det skall 
fortsättas. Lag (1991:677). 

 
Som syns har alltså arbetstagaren också en skyldighet att avbryta ett 
arbete som hon/han anser utgör en fara för liv och hälsa. Följaktli-
gen är det alltså inte bara arbetsgivaren som har ansvaret för skapan-
det av en bra arbetsmiljö. Vidare har den enskilde arbetstagaren ett 
ansvar som bland annat innebär att hon/han ska följa gällande regel-
verk och föreskrifter (SFS, 1977:1160).  
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4 Resultat och analys 
 
I kapitlet sker en presentation av de resultat som undersökningen visat på. Re-

sultaten analyseras och illustreras med hjälp av intervjucitat.  

 
 

4.1 Bristande förankringen av den nya organisationen 

 
I flera intervjuer framkommer det att den nya vaktmästarorganisatio-
nen på ett bättre sätt skulle ha varit förankrad. Kyrkoråden beskriver 
att de i stort sett fick reda på organisationsförändringen i samband 
med att den blev verklighet den 1 januari 2010 vilket en kyrkorådsre-
presentant ger uttryck för här: 
 

Vi upptäckte ju det när det var genomfört och det kom nya 
vaktmästare. I alla fall ifrån vår sida. Vi visste inte så mycket 
om det innan. 

 
Vidare beskriver kyrkoråden att de inte i någon större grad fick vara 
med och ha åsikter om den nya vaktmästarorganisationen. Det fram-
kommer dock resultat som visar att någon församling hade ett möte i 
nära anslutning till förändringen. Här kom kyrkvaktmästaren och 
kyrkvärdarna att delta, där en diskussion skedde om hur förändring-
en skulle komma att påverka församlingen. Andra kyrkorådsrepre-
sentanter berättar att de var avvaktande inför förändringen, men 
funderade en hel del på vad den nya organisationen skulle innebära.  
 
När frågan ställdes i vilken utsträckning kyrkoråden haft möjlighet att 
ge sin syn på organisationsförändringen så kom de återge en beskriv-
ning där de inte fick möjlighet att delge sina åsikter. Här följer några 
citat hämtade ifrån intervjuerna med kyrkorådsrepresentanterna: 
 

Det var nog ingenting det. 
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Nej, det var nog bara ett papper, att så här är det.  
 
Vi har inte varit tillfrågade. 
 
Vi har blivit överkörda tycker jag då. För det är ju inte alla 
som har varit med på detta. 

 
Hos de intervjuade kyrkorådsrepresentanterna finns det en uppfatt-
ning om att det är en självklarhet att de som besluten rör får delge sin 
åsikt innan besluten tas, vilket framgår av följande intervjucitat: 
 

För min del tycker jag att det är en självklarhet att försam-
lingsborna ute i Tveta och Värmlandsnäs och vad de bor. Det 
är ju dom som lever nära kyrkan och att vi borde få ha en 
synpunkt innan besluten tas. 

 
Den administrativa personalen anser att de har fått komma till tals 
och framföra sina åsikter om de haft några när det gäller den här frå-
gan. Så här säger en av dem: 
 

Till tals har jag nog fått komma, det tycker jag. Och jag har 
nog upplevt att jag har blivit lyssnad på. Den respekten finns 
här, det tycker jag. Jag menar att vi strävar ju mot samma mål. 
Alla vill att det ska bli bra, så för mig så känns det att det har 
fungerat bra. Så jag känner nog att, jo men dom har lyssnat på 
vad jag tycker och vi har satt oss ner, hur kan vi lösa det här 
och det tycker jag. Mer kan ju inte jag begära.  

 
Flera av prästerna/musikerna instämmer också i kyrkorådens kritik 
och menar att det hade varit mycket bättre om en förankring skett i 
hela organisationen innan den nya vaktmästarorganisationen sjösat-
tes. Här följer några citat hämtade ur gruppintervjun med präster-
na/musikerna: 
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Först så fick man inte så himla mycket information om det. 
Första reaktionen var mest oj.  
 
Ja, ingenting skulle jag vilja säga, överhuvudtaget. Man fick 
höra att nu skulle det ske och så skedde det.  
 
Det som jag tycker känns lite konstigt är att vi pratade inte 
om hur vi skulle lösa det här innan. Och sen när vi väl satte 
igång med det, så skulle vi köra ett år och sedan skulle vi fun-
dera på om det var bra. Och liksom inte någon öppenhet 
egentligen för att vi kanske skulle ha kunnat komma på en 
bättre lösning. Det var lite vattentäta skott på något vis. 

 
Att det hade varit värdefullt för prästerna/musikerna att ledningen 
och organisationen i sin helhet tittat på alternativa lösningar innan 
den nya ordningen infördes framkommer med all tydlighet i följande 
resonemang:  
 

För vi är ju väldigt drabbade. Vi jobbar ju ihop med dom, så 
att det påverkar ju också oss hur schemat ser ut.  

 
Utifrån intervjuerna med vaktmästarna visar resultaten tendenser på 
att de inte heller i önskad utsträckning fått tycka till om den nya or-
ganisationen. Så här berättar en av vaktmästarna: 
 

Vi blev aldrig tillfrågade egentligen. Det bara skedde liksom. 
Vi visste ju att det skulle bli, men det var ingen som kom och 
kan ni tänka er att det blir så här eller så här. Utan det kom 
färdigt i knäet ungefär, så tycker jag då. 

 
Samma vaktmästare menar att motståndet hade varit mindre om de 
hade blivit tillfrågade, vilket respondenten här utvecklar vidare: 
 

Jag tror inte att det hade varit det här, vad ska jag säga, mot-
ståndet mot det här om vi vart tillfrågade. Alla vaktmästare, 
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har ni något förslag på hur vi ska kunna lösa det här. Men det 
kom aldrig något sådant förslag, utan det kom ett färdigt kon-
cept. Och det finns ju vaktmästare som har slutat på grund av 
det här, som du också kanske har hört, antar jag.  

 
Det finns också resultat vilka beskriver att vaktmästarna kommit i 
kläm. Här följer två respondenters beskrivningar: 
 

Jag tycker nog att vaktmästarna har suttit i kläm ganska 
mycket. Dom har inte fått välja så mycket. 
 
Jag har i alla fall upplevt att många vaktmästare har känt sig 
överkörda och tystade under den här perioden. Det vill jag 
lägga till. Det är ledsamt.  

 
Andra vaktmästare menar att förändringen kom snabbt. Så här berät-
tar en av dem: 
 

Det var ju MBL-förhandlat och allting sådant. Det går ju inte 
att säga någonting om det. Men visst, det kom ju snabbt, det 
gjorde det ju, som man upplever i alla fall. Det var ju Kom-
munal då, de hade ju sina möten och det var vi ju inte med på 
alla, utan det var ju en del som är våra. 

 
Andra vaktmästare har svårt att uttala sig, då de inte arbetat i den 
gamla organisationen och följaktligen inte varit med om organisa-
tionsförändringen. I sammanhanget ska också beaktas att Bro och 
Ny-Huggenäs församlingar tillkom. Huvudvaktmästarna i dessa båda 
församlingar anser att de fick en bra introduktion till den nya organi-
sationen. Så här berättar en av dem: 
 

Innan, när dom planerade det här så fick vi ju chansen att åka 
runt till alla ställen,… En del nappade på det. Jag var med 
runt, för jag tyckte det var intressant och jag hade ju inte ens 
varit på alla ställena innan. Och då tittade man mest på loka-
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lerna, man kunde ju inte ta detaljer, för mycket detaljer. Men 
det var lite vart en tände och vart en öppnade, det var lite vad 
sådana saker fanns. Men det var rätt så många som inte ville 
alls, för dom ville inte att det här skulle hända, eller bli av. Så 
var man med där så var man positiv till det. Men jag kände ju 
inte så, utan jag tyckte ju mer att det var intressant att veta 
hur andra hade det.  

 
Men det finns också resultat där förändringen inte blev lika stor, då 
vaktmästarna var vana att gå på schema. Vidare framkommer det att 
vaktmästarna har haft möjlighet att föra fram sina åsikter i den ut-
sträckning de önskat. Så här berättar en av dem: 
 

Vi har väl tyckt lite då och haft möjlighet att föra fram våra 
synpunkter. Men jag tror många ändrade sig, för att ifrån bör-
jan så var det väldigt så här. Det är väl liksom människans na-
tur när det blir förändringar, då blir du rädd. Jag tycker att det 
är bra. 

 
Dessa resultat som här presenterats vilka i stor utsträckning talar om 
att den nya organisationen i mångt och mycket införts utan att orga-
nisationen i sin helhet varit delaktig är något förvånande, särskilt ur 
vaktmästarnas perspektiv. Detta då ett antal möten hölls med vakt-
mästarna utifrån den uppmätning som gjordes före det att den nya 
organisationen slutförhandlades med Kommunalarbetarförbundet. 
Kanske skulle en förklaring kunna vara att den fackliga organisatio-
nen i tillräcklig stor utsträckning inte nått ända ut till vaktmästarna 
med information om vad den nya organisationen innebar. I sam-
manhanget måste det också sägas något om de respondenter som 
anser att vaktmästarna inte fick komma till tals och att de kände sig 
överkörda i den här processen. Sådana resultat är naturligtvis allvarli-
ga, men de är också svårtolkade i och med att förhandlingar skett. 
Arbetsgivaren och den fackliga organisationen har varit överens om 
att ta bort löneformulären och ersätta det med att samtliga vaktmäs-
tare schemalagdes. Kanske kan sådana resultat beskrivas som att det 
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handlar om att ingen har lyssnat på dem. Samtidigt kan ju inte alla 
bestämma olika i en verksamhet som måste fungera.  
 

4.2 Ingen saknar löneformulären och schemat blir allt 
bättre 

 
Som tidigare nämnts arbetade en del av vaktmästarna i den förra or-
ganisationen efter löneformulär. Det innebar att vaktmästarna egent-
ligen kunde arbeta hur mycket som helst, vilket en respondent berät-
tar mer om här:  
 

Förut så kanske dom jobbade ihjäl sig, dom som hade löne-
formulär, för då ville dom ha fint. Då körde dom tolv timmar. 
Så det tycker jag är bra att det är schemalagt, måndag till fre-
dag, sju till fyra om man säger så, i stor utsträckning.  

 
Resultaten visar vidare, att ingen vaktmästare uttryckligen saknar lö-
neformulären vilket bland annat framkommer i följande intervjucitat: 
 

Nej, inte riktigt. För den sidan så är det ett plus. För att det är 
bättre nu. Det går direkt och skriva hur många timmar du 
jobbar under dagen. Hur mycket lunch har du och sådana 
grejor då. Så det är en förbättring som är jättebra tycker jag 
alltså.  

 
En annan vaktmästare är inne på ett liknande resonemang och tycker 
att det är bättre att tiden är schemalagd:  
 

… för att jag hade så lätt att stanna kvar för länge, även om 
man inte var tvungen, men nu när vi har det här, ja det ska ju 
vara sju-fyra fast vi får ju, ja jobba sex-tre. … nu kan jag säga, 
nej men nu har jag gjort mina åtta timmar, nu kan jag gå hem. 
För jag menar, jobbet tar ju aldrig slut och för mig var det så 
där att jag gör klart det här och det här också. Det kunde jag 
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ju faktiskt spara till dagen efter egentligen. Så på det sättet var 
det en underlättning.  

 
Flera respondenter, såväl vaktmästare som arbetsledningen anser att 
schemat sedan den nya organisationen infördes har blivit allt bättre. 
Så här berättar en respondent om hur det var i början:  
 

Det som var skitjobbigt i början och det var schemaläggning-
en om hur vi skulle göra med tisdagskvällar i Säffle kyrkan 
och hur vi skulle få någon struktur på det här. Återigen, det är 
så många med i soppan som man vill ta hänsyn till. Så det 
tycker jag att vi har letat oss fram. För det första schemat kan 
ingen människa vara stolt över. För det var direkt pinsamt, så 
är det.  

 

4.2.1 Många instanser innan schemat är klart 

 
Innan schemat når vaktmästarna så ska det igenom en rad instanser. 
Först är det församlingsprästen som lägger sin predikotur. Därefter 
inhämtas eventuella synpunkter ifrån kyrkorådet innan kyrkoherden 
sammanställer alltihopa. Sedan går schemat vidare till kyrkogårds- 
och fastighetschefen som tillsammans med kanslichefen lägger in 
tjänstgörande vaktmästare till de olika förrättningarna. Detta följs 
upp av att den norra respektive södra gruppen av vaktmästare samlas 
och diskuterar igenom schemat. I schemat är inga bröllop eller dop 
inlagda, utan de tillkommer.  
 
Flera vaktmästare nämner att när schemat läggs så måste hänsyn tas 
till att det inte blir allt för tight mellan förrättningarna. Det handlar 
också om att beakta vilken årstid det är, där större tidsmarginaler be-
hövs under vinterhalvåret.  
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Även om schemat har blivit allt bättre så kvarstår en del problem. En 
av vaktmästarna kom att höra av sig efter intervjun och berättade 
följande: 
 

… vi sitter ju och går igenom fyra månader i taget. I början 
när vi hade gått igenom schemat så visade det sig att det inte 
alltid stämde utan senare syntes i bokningen att det blev fel. 
Känns ju inte tryggt för oss vaktmästare. Personligen så har 
jag hela tiden gått efter schemat vi suttit och gått igenom. 
Och haft tur att det inte blivit några fel för mig, men hört 
andra av oss som blivit drabbade.  

 
Det verkar alltså som att det finns en bristande återkoppling på de 
ändringar som görs. Att så är fallet bekräftas också genom att samfäl-
ligheten använder sig av ett RSS-flöde som är ett slags komplement 
till bokningssystemet. En respondent berättar här vidare om hur pass 
väl RSS-systemet fungerar: 
 

Ja, det är grädde på moset, det är det. Och det fungerar inte 
så bra, så grädden är lite sur kan man säga. Det är inte tillför-
litligt systemet. Det är det inte. Därför att det ligger för myck-
et osäkerhet i det, så att jag tycker inte att det är ett hundra-
procentigt bra system och därför skulle jag helst vilja att det 
togs bort. Men bokningsprogrammet har alla möjlighet att gå 
in och titta på och där råder det inga tveksamheter, därför att 
bokningsprogrammet är det som gäller.  

 
Vissa vaktmästare är också kritiska till att de är schemalagda åtta 
timmar en söndag. Här följer en vaktmästares uppfattning om det: 
 

Nu är vi schemalagda åtta timmar en söndag. Och det är inte 
så himla roligt faktiskt kan jag känna, när man har familj och 
så här liksom, när dom är hemma. Det hade ju varit bättre att 
du hade gjort det du ska och sedan så åker du hem.  
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4.2.2 Flextid både bra och dåligt 

 
I och med att vaktmästarna fick schemalagd arbetstid följde också att 
flextid infördes. Det innebär att vaktmästarna måste vara på arbetet 
mellan klockan 09.00 och 14.00. Att flextid infördes har enligt vakt-
mästarna både sina för- och nackdelar. En vaktmästare berättar här 
om fördelen med att kunna flexa: 
 

Nej, för man gör det inte när man inte kan. Utan man ser till 
att göra det när man inte har några möten eller när jag inte 
har något jobb som ska göras, utan att den friheten finns 
kvar, är ju väldigt bra. Särskilt när man bor långt ifrån, för att 
man kanske inte hinner in till saker. Man kanske inte hinner 
till tandläkaren, bank eller vad det än är. Så kan det vara skönt 
och sluta två för att man måste hinna göra ärenden mitt i 
veckan. Men den här flextiden är ju sånt som man själv be-
stämmer. Det är ju inte något som man måste. Men det är ju 
så bra att ha och använda på vintern om man inte vill jobba. 
Vi ska ju jobba åtta timmar på söndagar, men det är ju olika.  

 
En vaktmästare som är lite mer kritisk till flextiden säger så här: 
 

Det känns lite grann. Har du en kyrka, säg tre timmar. Och så 
får du ta ut fem timmar i flex, som en sedan ska försöka att 
jobba in under veckan då eller oftast så blir ju… Nu kan en ju 
jobba längre, tidigt och sent och så här, när det börjar bli 
mycket att göra ute. Men man samlar ju på sig mycket minus 
och det känns och en går ju inte ut på kyrkogården och job-
bar på en söndag. 

 
En liknande problematik kan ses föreligga under vinterhalvåret då 
det kanske inte finns så väldigt mycket att göra, men ändå ska man 
tjänstgöra i åtta timmar. Så här berättar en vaktmästare: 
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Det jag tyckte först, det var ju vinter ute hos oss. Det finns ju 
inte så mycket att göra då. Vara där sju, fyra… Det blir väl-
digt svårt. Du kan ju städa och skrubba och så. Sen är det ju 
städat. Du kan ju inte bara lorta ner för att städa igen. Och 
snö, det kanske inte blir så mycket snö heller då på en vinter 
då. Så det blir ingen skottning då heller.  

 

4.3 Vaktmästarnas etiska förhållningssätt varierar i viss 
grad  

 
Att vaktmästarna är negativa till att vara schemalagda åtta timmar en 
söndag framgår också om man ser det ur ett etiskt perspektiv. Flerta-
let vaktmästare beskriver att det inte känns bra att efter gudstjänsten 
gå ut på kyrkogården och börja klippa gräset för att på så sätt få ihop 
en åtta timmars arbetsdag. En vaktmästare berättar så här om att det 
känns fel att dra igång arbetet med att börja klippa: 
 

Men för mig, jag gör inte det, om det inte är något akut. Vi 
kan ju inte klippa och hålla på en söndag, det känns ju inte 
bra när folk är ute och liksom gå på gravarna och dom plante-
rar. Men jag ska ju inte vara där då, tycker ju inte jag.  

 
Andra vaktmästare är inne på samma linje, men anser att ett visst ut-
omhusarbete ändå kan utföras: 
 

Jo, visst utomhusarbete. Men det känns ju inte bra, som vi 
alla säger och dra ut gräsklipparen eller börja väsnas med nå-
gon trimmer, utan det är sådant här annat som man ska göra. 
Men ibland har man ju fler gudstjänster så att då går ju dagen 
ändå. 

 
Med beaktande av dessa båda intervjucitat kan det konstateras att 
Bryttings resonemang om att det finns en skillnad mellan vad som är 
rätt och fel varierar från en människa till en annan. Tar vi hänsyn till 
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Leijonhufvuds beskrivning handlar det om att Svenska kyrkan måste 
behålla sin legitimitet. I det här fallet görs det genom att Svenska 
kyrkan markerar att söndagen verkligen är en vilodag. Konkret hand-
lar det alltså om att vaktmästarna inte utför något mer arbete än det 
som måste utföras. Alltså kan enskilda vaktmästares etiska princip 
komma att stå i konflikt med arbetsgivarens krav om att söndagen 
ska vara en full arbetsdag, det vill säga åtta timmar. Lösningar som 
framkommit i intervjuerna, om det exempelvis bara är en gudstjänst, 
är att man fullgjort administrativa arbetsuppgifter eller använt sin 
flextid. Andra lösningar, när det bara har varit en förrättning, är att 
vaktmästaren åkt tillbaka till sin ordinarie församling och där rensat 
ogräs eller krattat löv.  
 

4.4 Samfälligheten – en del av Atkinsons modell 

 
I många delar verkar det som om Säffle kyrkliga samfällighet tycks 
stämma in på John Atkinsons beskrivning av det flexibla företaget. 
Den numeriska flexibiliteten uppfylls genom att samfälligheten under 
sommarhalvåret dels plockar in säsongsanställda, men också som-
marvikarier för att få det arbete som ska göras gjort. Arbetstidsflexi-
biliteten tillgodoses också i och med att vaktmästarna har möjlighet 
att flexa.  
 
Kyrkvaktmästarna kan även ses vara funktionellt flexibla. Detta ge-
nom att man kan få rycka in där det behövs samt att de en söndag 
kan få tjänstgöra i någon annan församling än den där man är hu-
vudvaktmästare i. Resultaten visar också att det bland vaktmästarna 
finns sådana som har en mer eller mindre uttalad roll, där det handlar 
om att hoppa in när det behövs. Så här berättar en av dem.  
 

Så schemalagt är det ju. Men är det så att de behöver någon 
semester, att de kommer på att de behöver vara lediga, så pra-
tar de med chefen som i sin tur pratar med mig om jag kan 
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då. Och då får jag åka till Kila, Gillberga eller också Svanskog. 
Mer än vad de andra gör som är här.  

 
I viss grad gör sig även den finansiella flexibiliteten gällande. Detta 
då vaktmästarna har mer betalt en lördag, så kallad kvalificerad över-
tid.  
 
När det gäller uppdelningen i en kärn- och perifer grupp kan nog de 
enskilda vaktmästarna ses hoppa mellan de båda grupperna. När 
vaktmästarna tjänstgör i ”sin” församling och är huvudvaktmästare 
ingår de i kärngruppen. Denna position behålls även under sommar-
halvåret när de säsongsanställda tjänstgör. Det är först när vaktmäs-
taren en söndag exempelvis tjänstgör utanför sin församling som 
hon/han är att anse som tillhörande av den perifera gruppen. Alltså 
den perifera grupp som ligger närmast kärngruppen. Detta då man 
utför samma slags arbetsuppgifter som ordinarie vaktmästare hade 
gjort. Skillnaden är den att man mer arbetar efter den ordinarie 
vaktmästarens riktlinjer, så som exempelvis hur lång tid kyrkklockor-
na ska ringa.  
 
Ett exempel på förekomst av distansering är att man inte sköter grä-
vandet av gravar själva för landsbygdskyrkornas del. Denna tjänst är 
utlagd på entreprenad och köps in vid behov.  
 

4.5 Flera nyckelpersoner i en sårbar organisation 

 
I flertalet intervjuer, oavsett om det är med enskilda vaktmästare eller 
andra grupper som fått komma till tals framgår det att organisationen 
är väldigt skör, då dess funktion emellanåt hänger på enskilda indivi-
ders insats. Så här berättar en vaktmästare som hade svårt att komma 
in i kyrkan: 
 

Det gick inte. Det gick bara inte. Och det är inte så att jag ger 
mig direkt, utan jag försökte verkligen. Och då är det så att 
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grannen har nyckel dit. Som tur var så var han ju hemma. 
Annars hade det ju inte gått. Och det är sådana saker som kan 
kännas lite svåra om det blir så. Men så är det ju också så här, 
för min egen del så brukar jag alltid lösa. Jag brukar alltid tän-
ka vad ska jag göra nu istället för att, hjälp hur ska jag göra?  

 
Även prästerna upplever att de med den nya vaktmästarorganisatio-
nen fått ta ett större ansvar. En präst berättar så här om den föränd-
rade rollen: 
 

Vi pratar ju nu i huvudsak söndagar faktiskt, har vi gjort hit-
tills. Men vi har ju en annan viktig del och det är vad kyrklig 
handling som äger rum på lördagen. Och i huvudsakligen är 
det vigslar då. Och där får ju vi, säkerligen musiker också, 
men vi präster är min erfarenhet, där får man ta ett betydligt 
större ansvar. För det måste man ju se till. När är det öppet? 
Och vi vill dit med blommor lite tidigare. Alltså det är mäng-
der med sådana grejor alltså, som man måste reda ut. Den or-
dinarie vaktmästaren får ju frågorna under veckan och sen på 
lördagen så kommer det kanske någon helt annan då. Och så 
ska någon solist sjunga och öva. Vi präster känner att man får 
bli mer och mer maskintekniker, alltså. Det kan ju vara en an-
nan som får rigga upp om man inte vet det innan. Vaktmästa-
ren får på fredagen rigga upp för lördagen. 

 
Att organisationen i vissa avseenden kan anses vara skör är alltså up-
penbart. Att det har fungerat beror enligt en respondent på följande: 
 

Att det har fungerat skapligt beror mycket på tror jag, kanto-
rerna, kyrkvärdarna, prästerna är på plats. Jag minns vi åkte 
runt den där översvämningsplatsen. Vaktmästare X (min änd-
ring) hade ju aldrig varit i Svanskog tidigare och jag har bytt 
proppar någon gång när jag har varit i kyrkan och så där. Det 
visste inte den var det var. Och det klart efter fem år så sitter 
det. Men tackvare mångas goda insatser så har det funkat.  
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4.6 Kyrkvärdarnas roll i den nya organisationen  

 
Kyrkvärdarnas roll och betydelse i organisationen är det flera re-
spondenter som lyfter fram ur olika perspektiv. Så här berättar en 
vaktmästare: 
 

För jag tror att många kyrkvärdar har upplevt att de fått hjäl-
pa kyrkvaktarna väldigt mycket, de märker väl att vi känner 
oss otrygga. Sen, jag skulle tro utan att veta, att kyrkvärdarna 
skulle nog uppleva det som bra om det inte vore en så väldig 
uppsjö på kyrkvaktare som kommer än kors och än tvärs. Det 
klart att vissa utav oss kanske upplevs som mer otrygga än 
andra, för det är ju lite olika som vi är som personer då. En 
del känns ju helhispiga och en del kan ju vara hur lugna som 
helst. Så det kan ju vara lite olika. Sen kan det vara olika hur 
en egentligen upplever samma sak, det är samma situation, 
men det är olika hur man tar det.  

 
En annan vaktmästare anser att kyrkvärdarna i viss utsträckning kan-
ske har fått en annan roll. Men framförallt så tror vaktmästarna att 
det finns en irritation över att det inte alltid är ordinarie vaktmästare: 
 

Jag tror inte att dom egentligen tycker att det är så besvärande 
att vi kommer olika, men ändå så vill dom, om det händer nå-
got att det är bättre och ha sin egen. Eller just för församling-
en eller att det blir, ja det är så. Jag tror att dom tycker att det 
är ganska jobbigt. 

 
I intervjuerna med kyrkorådsrepresentanterna framgår det också att 
kyrkvärdarnas roll i den nya organisationen förändrats. Så här berät-
tar en kyrkorådsrepresentant som också är kyrkvärd: 
 

I början så var det att dom frågade mer om saker och ting vad 
det fanns. Hur brukar man göra och så vidare? Och så var det 
olyckligt när vi hade någon ifrån Näset och inte värmen fun-
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gerade och det kändes ju. Och det hade ju inte fungerat om 
det hade varit den ordinarie vaktmästaren heller. Men det blir 
ju lite extra känsligt då när det inte är den vanlige.  

 

4.7 En ökad belastning på den administrativa personalen 

 
Den administrativa personalen vittnar om att den nya vaktmästaror-
ganisationen har inneburit en ökad arbetsbelastning, inte minst i bör-
jan innan den nya organisationen hunnit sätta sig. Så här berättar en 
av respondenterna: 
 

Nu är det väl lättare tycker jag. Men i början så var det ju 
ganska mycket… Då fick man ju kontrollera ganska mycket 
så att det blev rätt. Jag fick kolla en hel del med kyrkogårds-
förvaltningen och ringa runt och fråga om det här stämde. Nu 
har man ju kommit in i det, så att nu har vi scheman. Det var 
ju lite si och så i början också tror jag. Nu har dom ju fått till 
det lite bättre så nu funkar det ju lättare, så att man kan gå på 
det och se, och följa det på ett annat sätt tycker jag. 

 
En annan av de intervjuade säger så här om arbetsbelastningen:  
 

Ja, alltså jag räknade ut ganska snabbt att det skulle bli högre 
belastning på mig. Men det var ingen som sa att jag skulle be-
höva… Det skulle inte bli någon belastning på mig. Men det 
tycker jag, att naturligtvis har det ju gjort det och det får man 
väl summera ihop till att det har blivit så.  

 
Ett konkret exempel på att arbetsbelastningen ökat för den administ-
rativa personalen är att vaktmästarna sedan schemaläggningen inför-
des varje månad ska lämna in en rapport om hur mycket de har arbe-
tet, flexat och hur mycket dom har kört bil i tjänsten. Till en början 
var det svårt för vaktmästarna, då de blev tvungna att sätta sig in i ett 
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dataprogram för att kunna redovisa hur mycket de arbetat. Denna 
svårighet beskriver en respondent så här: 
 

Vi har inte anställt några administratörer, vi har anställt prak-
tiker för att kunna saker och ting. Så det är inte helt självklart 
att sätta sig ner och dokumentera vad man har gjort.  

 
Även om en del respondenter berättar om att det har blivit en ökad 
arbetsbelastning så har organisationsförändringen fört med sig posi-
tiva saker ur ett administrativt perspektiv vilket en respondent i led-
ningen här vidareutvecklar: 
 

Så visst, det är en hel del mer dokumentation, men å andra si-
dan så får man en helt annan överblick och kontroll över att 
man följer lagar och förordningar. Det tror jag att vi kanske 
gjorde innan också, men vi kunde inte dokumentera att vi 
gjorde det. Och det känns tryggt tycker jag. Att jag kan visa 
på att nu bryter vi inte mot arbetslagen och nu har dom fått 
dom lediga helgerna dom ska ha.  

 

4.8 Fördelar med den nya vaktmästarorganisationen 

 
Flera vaktmästare berättar om att en av de mest positiva sakerna med 
den nya organisationen är att man får mer ledigt, vilket underlättar att 
kunna umgås med familjen och släkten. Så här berättar en respon-
dent: 
 

Men man får ju fler lediga helger då, det är ju bra. Det var ju 
det som tanken var då. Så det är positivt, det är mycket posi-
tivt tycker jag.  

 
En annan fördel är att vaktmästarna verkligen kan ta ledigt en sön-
dag, vilket var mycket svårare tidigare då man fick ordna med en vi-
karie: 
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Nej, jag kunde inte ta ledigt. Då fick jag ju skaffa en vikarie till 
mig på vischan, en kyrkvärd som tog den helgen då. Så det 
har ju blivit mycket bättre.  

 
En annan vaktmätare är inne på ett liknande resonemang: 
 

Man kan faktiskt känna att man är helt ledig när man har en 
ledig helg och att man också får fler lediga. För förut även, 
om du hade en ledig helg, så var du ändå den som,… Man var 
ju ensam ansvarig på något sätt och alltid behövde vara till-
gänglig. Nu känns det lite grann som man kan släppa det. Har 
man ledig helg, så har man ledig helg... 

 
För de som inte tjänstgjort så länge som vaktmästare framkommer 
andra fördelar: 
 

Sen så kan jag ju tycka att det har varit ganska kul och se dom 
andra kyrkorna, man kan se, jaha hur gör dom här. Sen är det 
ju lite olika att man gör på olika sätt. Men i och med att jag är 
så pass ny, personligen så har jag lärt mig mycket, annars så 
hade jag inte varit i dom andra kyrkorna och sett hur det ser 
ut och hur dom har det på det sättet liksom… 

 
Det finns också andra respondenter som instämmer i det här reso-
nemanget och menar att i och med att vaktmästarna ges möjlighet att 
tjänstgöra i flera kyrkor, så blir arbetet inte så enformigt och de ges 
möjlighet att träffa nya människor. 
 
Andra respondenter anser att det har varit nyttigt för organisationen 
med en förändring. Så här berättar en av de intervjuade: 
 

… att det är bra att ruska om lite grann. För annars så blir det 
rutiner och det kan vara farligt på sitt vis. Alltså det här ar-
betssättet, jag tycker det är lite spännande om jag får säga 
mitt. Det är olika sätt man kan jobba på. 
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Andra fördelar som framkommit i intervjuerna är följande:  
 

• En fungerande vaktmästarorganisation. 

• Mer tid till arbetsuppgifter som tidigare inte var högt prioriterade. 

• Lättare att planera sin ledighet  

• Sammanhängande ledighet. 

• Större tillgång till vikarier. 

• Den enskilda vaktmästaren kan fler kyrkor och kan då lättare vi-
kariera vid semester/sjukdom. 

• Vaktmästarna får ökad förståelse för varandras arbetssituation. 

• Man kan utnyttja varandras kompetens på ett bättre sätt. 

• En ökad flexibilitet där man vid behov kan hjälpa varandra. 

• Ökad tillhörighet. 

• Fler arbetskamrater. 

• Schemat har blivit mycket bättre där en rättvisare fördelning mel-
lan vaktmästarna finns.  

• Flextiden gör det lättare att förena arbetet med den övriga tiden. 
 
Kyrkoråden tycker överlag att den nya vaktmästarorganisationen 
fungerar bra. Så här berättar en av kyrkorådsrepresentanterna: 
 

Det är väl bara det att vi funderar lite grann när det kommer 
nya vaktmästare, hur det kommer att gå och så vidare, men 
det har fungerat tycker jag, och även jag som kyrkvärd, så 
måste jag säga det. 

 

4.9 Nackdelar med den nya vaktmästarorganisationen 

 
I intervjuerna framkommer flera nackdelar med den nya organisatio-
nen. En sådan nackdel sett ur prästernas/musikernas perspektiv är 
att även vaktmästaren nu mera också turnerar runt mellan försam-
lingarna. I den tidigare organisationen var ju vaktmästarna fast i sin 
församling. Det innebar att när prästerna/musikerna kom till en kyr-
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ka där de kanske inte tjänstgjorde så ofta kunde de alltid fråga vakt-
mästaren om hur de brukade göra i just den församlingen. Med den 
nya organisationen så kan ju vaktmästaren också vara ny och därmed 
inte ha den fulla kunskapen om vilka traditioner och hur man brukar 
göra i just den kyrkan. En präst berättar här vidare om hur denna 
problematik kan lösas: 
 

Jag kan inte lita på att eller jag kan inte utgå ifrån att det finns 
en vaktmästare som jag kan fråga, utan jag kanske får ta reda 
på det här på fredagen i stället. Eller jag får fråga dom kyrk-
värdar som finns... Det är ju helt enkelt att man får fråga nå-
gon annan än dom man har frågat förut.  

 
En del av musikerna upplever också svårigheter med den nya vakt-
mästarorganisationen vilket en respondent beskriver så här: 
 

Jag tycker att det är besvärligt när det inte är den ordinarie 
vaktmästaren särskilt ofta. Och jag tycker att dom kunde job-
ba lite oftare på helgen. Inte vara lediga så ofta, för det blir ju 
ofta det är någon annan och då blir det alltid så mycket mer, 
ja det blir inte så lättvindigt. Man kan inte planera alltid på 
samma sätt i veckan när man liksom är på arbetsplatsen och 
förbereder ihop. Det blir inte riktigt av när det kommer nå-
gon annan, så det tycker jag har varit krångligt.  

 

Dock verkar det som om musikerna tycker att det har blivit bättre 
vilket följande respondent beskriver: 
 

Jag tycker nog att jag hade den där känslan i början. Dom 
visste inte någonting. Tycker nog att det har blivit lite bättre, 
men det är ju också för att dom har kommit in i jobbet också 
i dom flesta kyrkorna. Men i början så var det lite rörigt. Men 
det har blivit bättre.  
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Vidare beskriver en vaktmästare svårigheten med den nya organisa-
tionen så här:  
 

Men det svåra är att åka till varandras arbetsplatser och vi är 
ju i kyrkorna var och en eller hur. Det är min arbetsplats, det 
är min kyrka och då kommer det ju annat folk, så det blir 
störningar lite, man hör kommentarer och allting. – Hade du 
bråttom hem sist eller? Det är inte exakt som dom är vana vid 
och det är svårt för mig att veta hur rutinerna är. Och det är 
lika svårt för dom att veta hur jag har mina rutiner. Jag har 
sagt när det gäller städning och allt sådant där, ja det kan vi 
göra på söndagen i och för sig. Men, nej men vi har hela 
veckan på oss att ordna det sen, säger ja. Åk hem ifrån det 
där, du behöver inte städa efter dig. Så det har nog varit lite 
sådan där irritation tror jag mellan oss då va. Det är inte bra.  

 
Gudstjänsterna ligger för tätt för att vaktmästarna ska känna att de 
hinner med, särskilt under vinterhalvåret. Det blir lätt stressigt. Så 
här berättar en vaktmästare: 
 

Då är det tio och så håller det på till elva. Och då har jag skot-
tat snö och är svettig på ryggen och sen så ska jag stå och vara 
fin i kyrkan. Sen ska jag packa ihop kyrkan och dra vidare till 
nästa ställe och få bort snön där. Och det börjar ju tolv då. 
Fortfarande ingen mat. Åkt hemifrån åtta, halvnio och då är 
det inte klart med det förrän klockan är tidigast ett och då är 
jag hemma… Restiden till nästan alla kyrkor är minst en 
halvtimma. Och då blir klockan halvtvå, två. Det är ju egent-
ligen inte bra. Det retfulla är ju att dom har kafferep på 
många ställen på vintertid. Men vi hinner ju inte få i oss den 
där bullen och kaffet, för vi ska ju iväg. 
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En vaktmästare lyfter fram en annan nackdel:  
 

Det var ingen vaktmästare som räknade med att få 14 kyrkor i 
knäet. Och en del upplever det som väldigt jobbigt. 

 
Det framkommer också att det kan vara lite jobbigt om det exempel-
vis bara är ett dop. Detta då man blir uppbunden vilket skapar svå-
righeter att exempelvis åka bort med familjen eller göra saker till-
sammans. Flera respondenter vittnar också om att cheferna skulle ha 
varit på plats när den nya organisationen infördes den 1/1 2010, vil-
ket en respondent berättar mer om här: 
 

Ja, det som jag tyckte var fel då, det var att båda dom två che-
ferna som höll på med det här och drev frågan, dom var bor-
ta på jullov när vi gick i skarpt läge. Och det tycker inte jag att 
man gör, utan då får man nog finnas på plats. Det känner jag 
nog. Nej det var ingen bra lösning att göra på det viset. En 
utav dom kunde ha varit här tycker jag. Det känner jag.  

 
En annan respondent verkar dela samma uppfattning: 
 

Och sen så tyckte jag att sättet som vi fick ut det på, det tyck-
te jag inte var bra. Vi fick bara ut ett papper innan jul och se-
dan så stack två utav dom ansvariga iväg på semester och vi 
stod här som frågetecken. Det tycker jag var lite dåligt. Man 
kunde ha förberett lite tidigare, att nu är det på gång. Men 
den upplevelsen har inte jag, utan pang, här har ni.  

 
En förklaring till att arbetsledningen eller rättare sagt de ansvariga för 
den nya organisationen inte var i tjänst kan ha varit att de under en 
längre tid arbetet med utformningen av den nya vaktmästarorganisa-
tionen. De ansvariga kan ha känt att de under denna tid inte haft 
möjlighet att ta semester. Samtidigt måste förståelse finnas för att det 
hade varit önskvärt om någon av de ansvariga varit i tjänst när den 
nya organisationen infördes.  
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Andra nackdelar som har framkommit är att alla som kanske borde 
veta, inte har full kontroll på vilken vaktmästare som tjänstgör en 
söndag exempelvis kyrkvärdarna. Resultaten talar också om svårighe-
ten för vaktmästarna att byta helger med varandra på grund av att 
schemat i första hand ska följas. Vidare beskriver präster-
na/musikerna att det inte alls är ovanligt att vaktmästarna får höra 
kommenterar så som – Vad gör du här? En av musikerna ger här ett 
mer beskrivande exempel: 
 

Och det är ju inte alla som tänker att det är en ny person, den 
måste jag prata med. Utan många tänker, det där är en ny per-
son, det vet jag inte vem det är? Och så kanske man viskar till 
någon granne om vaktmästaren som står två meter bort, istäl-
let för att närma sig. Det har jag sett att det är så när det 
kommer någon ny. Att det viskas och funderas istället för att 
prata med varandra.  

 
Insamlade data visar också att det kan finnas en besvikelse från för-
samlingsbor och kyrkvärdarna att inte ordinarie vaktmästare är i 
tjänst vid söndagens gudstjänst. Detta då gudstjänstbesökarna i sam-
band med kyrkobesöket hade tänkt fråga ordinarie vaktmästare om 
gravskötseln eller hur släktbanden förhåller sig. Kyrkvärdarna kan 
uppleva en större otrygghet då ordinarie vaktmästare inte är på plats. 
Samtidigt så får kyrkvärdarna lära känna fler människor.  
 
En kyrkorådsrepresentant lyfter här fram andra nackdelar:  
 

Det andra är att ibland så sitter prästen i sitt arbetslag och 
planerar söndagens gudstjänst, ja men då är det inte hans 
vaktmästare som kommer den söndagen. Då kommer plöts-
ligt en annan person och då rasar ju en del utav det man kan-
ske har samtalat om. Det kan ju också vara lite negativt för 
dom som står i ledningen för det då. Sen så undrar jag också 
vad det är för vinst med det här också, vad tjänar samfällighe-
ten på att lägga om så här totalt? Och kunde man kunna tänka 
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sig dela upp det på något annat sätt, så att inte dom ifrån 
Långserud ska åka till Värmlandsnäs, till Millesvik eller Es-
kilsäter? Jag menar att det finns andra sätt att se på saken, 
tycker jag kanske. Och sen vad är det som är viktigt, är det 
människan eller hur är det? Vaktmästarna våra mår inte bra. 
En del kanske mår väldigt bra utav den här omorganisationen 
och en del tycker att det är pyton. Då får man ju fundera på, 
kyrkan ska ju gå före med gott exempel och då ska man ju 
inte se till att vaktmästarna mår dåligt. Det är min tanke i för-
sta hand. 

 
Sammantaget kan man nog säga att den nya vaktmästarorganisatio-
nen har satt sig någorlunda efter ett och ett halvt år, vilket en vakt-
mästare beskriver så här: 
 

Det är ju dom här söndagarna. Det är jag starkt emot och det 
tror jag inte jag är ensam om. Men annars i det stora hela så 
växer vi in i det. Jag känner att det går bättre och bättre.  

 

4.10 Att tjänstgöra i en annan kyrka 
 

När vaktmästarna ska gå in och arbeta i en annan kyrka så är det 
mycket förberedelsearbete, både för ordinarie vaktmästare, men ock-
så den vaktmästare som ska tjänstgöra. En respondent berättar här 
om ordinarie vaktmästares uppgift när en kollega ska komma och 
tjänstgöra: 
 

Det är ju ändå så att vi som är huvudvaktmästare, vi ska ju se 
till att förbereda allting i möjligaste mån, före. Ta fram allt 
material som man vet ska användas och så här. Så det ska ju 
vara så att när du kommer till en annan kyrka så är det egent-
ligen bara det här att du ska öppna och liksom sköta ljud och 
ljus och det. Och naturligtvis hjälpa till om det är någonting 
som tillkommer då. 
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Flera vaktmästare berättar att de brukar ringa till ordinarie vaktmäs-
tare en tid före det att de ska tjänstgöra i en annan kyrka. En viss 
osäkerhet framkommer vem det är som ska ta kontakten, om det är 
ordinarie vaktmästare eller om det är den som ska tjänstgöra. Denna 
osäkerhet fanns främst i början, men en av de intervjuade vaktmäs-
tarna berättar här följande när det gäller vems ansvar det är att ta 
kontakt: 
 

Jag jobbar ju påsken, men det kommer en på påskdagen till 
mig då. Så nu kommer ju jag att ringa, det vet jag inte, men 
jobbar jag någonstans så vill jag gärna ha koll. Jag vet inte. 
Men är det något speciellt hos mig, så kontaktar jag, det gör 
jag. Och det tror jag faktiskt att det funkar så. Vad som riktigt 
är sagt där, det vet jag inte.  

 
Ibland räcker det inte med ett telefonsamtal, utan den vaktmästare 
som ska tjänstgöra får åka dit på ett studiebesök: 
 

Det är vårat eget ansvar. Är det ett ställe som jag inte har varit 
på länge på, då tar man kontakt med den vaktmästaren och så 
åker jag upp fredagen före om jag ska jobba helgen då och går 
igenom. Men, det tar ju också tid. Det tar ju tid ifrån mina 
ordinarie arbetsuppgifter. För ibland dröjer det väldigt länge 
innan man är på ett ställe. Det kan ju dröja ett halvår innan 
man kommer tillbaka. Hur var det här nu liksom?  

 
Flertalet vaktmästare säger att de vill ha extra lång tid på sig när de 
tjänstgör i en annan kyrka än sin ordinarie. En del vaktmästare anser 
att de behöver dubbelt så lång tid, vilket innebär att de önskar vara 
på plats två timmar innan förrättningen tar sin början. Men även här 
kan en problematik uppstå om de en söndag ska tjänstgöra i mer än 
en kyrka: 
 

Jag vill gärna vara i tid och hellre då få vänta, att man går runt 
och tittar. Men ibland så tjänstgör du ju då, så att du ibland 
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inte riktigt hinner. Sista gången när jag var både i Svanskog 
och i Långserud, dom kyrkorna som det var länge sedan jag 
var i. Då var det en förrättning tio i Svanskog och den andra 
var tolv i Långserud. Normalt sett så ska jag vara först och 
sist. Och det går ju inte. För då är slut elva i Svanskog. Sen 
har jag ett par mil där jag ska åka. 

 
Andra vaktmästare anser att det räcker med att vara på plats en tim-
ma i förväg, oavsett i vilken kyrka de tjänstgör i. Men att de ges möj-
lighet att vara på plats en timma innan förrättningen har inte bara 
betydelse för dom själva. Även några av musikerna framförde att de 
önskade vara på plats i god tid. Så här berättar en av dem: 
 

Som jag har råkat ut för någon gång, när man själv inte är på 
sitt ordinarie ställe, någonstans ute i Bro eller Långserud så 
vill jag i varje fall vara på plats en timma före. Det är jag här i 
Säffle i vilket fall som helst, var jag än är så är jag en timme 
före. Men då har jag varit ute för att dörren inte har varit öp-
pen när jag kom. Antingen för att vaktmästaren har dragit på 
det eller för att han kanske aldrig har varit på det stället och 
inte hunnit dit. Så då har jag fått stå och stampa där en kvart 
innan de har kommit.  

 

4.10.1 PM – ett bra hjälpmedel  

 
I vissa kyrkor har ordinarie huvudvaktmästare skrivit ihop ett PM 
som beskriver exempelvis hur klockringningen fungerar och vad man 
ska tänka på som vaktmästare i just den kyrkan. Sådana PM tycker 
vaktmästarna är ett jättebra stöd i arbetet, inte minst då det kanske 
inte finns någon att fråga. En vaktmästare berättar här om dess inne-
håll:  
 

Jag skrev upp typ vad elskåp sitter och allting sådant där och 
vad dom ungefär förväntas att göra och vart förlängningskab-
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lar och allt som du kan råka ut för, vart det finns då. Och det 
är ju olika från ställe till ställe. 

 
En annan fördel med att ett PM finns upprättat är att traditionerna 
mellan de olika församlingarna kan skilja sig åt, vilket en vaktmästare 
här ger uttryck för: 
 

För det är ju väldigt mycket olika till exempel det där med 
ringning. Gudstjänsten börjar klockan 11.00 och vi ringer 
klockan 10.00, halvelva och elva. Men när man kommer till 
något ställe, – Nej det får du inte, vi ringer inte förrän elva. 
Och där ska du ringa halv bara. Jaha, det är liksom olika. 

 
Utöver att upprättade PM är ett bra hjälpmedel, så handlar det också 
om att lära sig hur det fungerar i olika kyrkor, vilket en av kyrkoråds-
ledamöterna här beskriver: 
 

… och sen så tror jag att när dom nu har kommit in i det här 
arbetet och lärt sig olika församlingarnas arbetssätt eller me-
toder, så tror jag att det fungerar bättre för vaktmästarna ock-
så, förhoppningsvis. 

 
I intervjuerna framgår det att i några kyrkor finns det ännu inga PM, 
men att det är på gång. Det framkommer också att dessa dokument 
måste ses ur perspektivet att de är ett stöd och att det i praktiken 
kanske inte är likadant.  
 

4.10.2 Ökad osäkerhet för vaktmästarna  

 
Med den nya organisationen följde att vaktmästarna i princip skulle 
kunna tjänstgöra i samfällighetens samtliga 14 kyrkor. Även om det i 
flertalet av samfällighetens kyrkor finns upprättade PM berättar flera 
vaktmästare om att en osäkerhet finns när de inte tjänstgör i sin egen 
kyrka. Så här berättar en av dem:  
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Ja det blir ju alltid en osäkerhet. Jag menar, vad ska en säga, 
hur ska man förklara det då? Som vaktmästare ska du veta all-
ting när du kommer till ett ställe. Och så kommer någon och 
frågar; – Vad har du det? Det är inte alltid jag kanske kan sva-
ra på det kanske. Och så blir det en osäkerhet, gjorde jag rätt 
den här gången? Du har många ögon på dig när du kommer 
till en främmande kyrka. Fixar han det här? Klarar de det här? 
Det gäller ju alla som kommer till mig också.  

 
En annan vaktmästare ger här en liknande beskrivning: 
 

Sedan så kan jag inte säga utan att jag är lite nervös för att det 
kanske går ett halvår mellan när man är i en kyrka och så näs-
ta gång en ska dit. Du vet, ja det är lätt att glömma. Var det 
bakom den dörren som knappen till den lampan där ute var 
eller var det i den andra kyrkan där. Det är ju så där. Mycket 
sådana där saker.  

 
Det finns också en osäkerhet hos vaktmästarna när det gäller ljudan-
läggningen och över att kyrkan inte är uppvärmd. Så här berättar en 
av vaktmästarna:  
 

Om det är kallt i kyrkan till exempel. Hur gör jag? Ja, hur blir 
det? Det är svårt att säga på vintern, för att en kyrka kan inte 
värmas upp under en timma då. Det kan ta flera timmar in-
nan kyrkan blir varm. Det är så när man är osäker då, man 
blir lite nervös kan jag säga då. 

 

4.10.3 Inget stort problem då en kollega tjänstgör i ”min kyrka” 

 
Vaktmästarna ger uttryck för att de inte ser något problem med att 
en annan vaktmästare går in och tjänstgör i ”deras kyrka”, då det 
vanligtvis ser ut som det ska göra efter att någon kollega varit i tjänst. 
Samtidigt ställer vissa vaktmästare krav. Så här berättar en av dem: 
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Den enda som jag begär är att dom fixar grejorna efteråt ock-
så. Man kan inte bara skräpa ner och låta det vara tills jag 
kommer och städar. Städning så klart, det gör jag. Det ska 
inte vara kvar några psalmböcker i bänkarna och psalmnum-
ren ska plockas ner liksom att ljusen ska släckas. Det får man 
ju inte glömma har jag ju sagt då. Så det är jag noga att säga 
till om då. Annars så är dom välkomna till min kyrka då. 

 
Andra vaktmästare menar att de måste stämma av så att allting är 
okej när de kommer tillbaka efter att någon kollega tjänstgjort. En 
respondent berättar här om hur det inte har fungerat: 
 

Sen har jag haft kollegor som ibland har ryckt in. Jag var ledig 
då, det var snö, det hade snöat. Jag tog ledigt på fredagen, det 
snöade på torsdagen och jag kommer tillbaka på måndagen. 
Dom skulle skotta och göra klart allting, men bara halva job-
bet var gjort, då känner jag att det är ett halvdant jobb, som 
man måste lägga en dags arbete på. Sådant känns ju inte så 
bra, men det är kanske okunskap…  

 

4.11 Vaktmästarnas arbetsmiljö tycks bli allt bättre  

 
När vaktmästarna berättar om sin arbetsmiljö visar resultaten ten-
denser på att de överlag är nöjda. Det är ett fysiskt arbete där det un-
derlättas av att kunna ta hjälp av den teknik och de verktyg som står 
till förfogande. Vaktmästarna beskriver också att det är mycket att 
göra under växtodlingssäsongen, men ser ändå en tjusning i att det är 
skilda saker man gör under sommaren jämfört med under vintern.  
 
Vidare återger de intervjuade en beskrivning av sin arbetsmiljö där en 
kontinuerlig förbättring tycks ske, vilket en vaktmästare närmare be-
skriver så här: 
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Ja, du. Den har väl blivit bättre. Nu är det lite speciellt ute på 
Värmlandsnäs, för där har de alltid legat lite efter så, när dom 
inte haft maskiner. Eftersom vi har fyra kyrkor, så är det rätt 
så mycket kuskande runt då med diverse saker. Vi har till ex-
empel bara en klippare och den kör vi ju runt till alla fyra. 
Och då har vi haft en vagn förut och körde. Nu har vi fått en 
bil så nu ska vi prova en ny variant då i sommar. Men, för öv-
rigt så, visst. Sen har vi inte vatten och toalett. Utan det får en 
liksom anpassa… Men visst, det finns ju saker som kan bli 
bättre. Men det har blivit mycket bättre, det har det gjort.  

 
En annan vaktmästare berättar följande: 
 

Men arbetsmiljön i stort, det är väl inte så illa. Det är vi själva 
ibland som skapar, vi jobbar fel. När det gäller begravningar 
och så, vi ringer inte in varandra som vi ska. Vi ska alltså vara 
fyra, ringa på varandra, det är mycket att göra och allt det där. 
Det är ju inte bra. För vi har ju bara en rygg också. 

  
Sker en jämförelse mellan ovanstående citat och Arbetsmiljölagens, 3 
kap. 4 § ses att det finns vaktmästare som inte alltid verkar följa lagen 
fullt ut (SFS 1977:1160). Detta då man inte alltid, exempelvis vid be-
gravningar tar hjälp av varandra. Samtidigt verkar vaktmästarna på 
det klara med riskerna i sin arbetsmiljö och att säkerheten är nummer 
ett, vilket en av de intervjuade här vidareutvecklar: 
 

Och det här med höjder vågar man ju inte gå upp. Så är det 
ju. Men att som sagt var, vi sköter det där själva. Vi gör inget 
dumdristigt så, för vi vet ju att det tjänar ju ingen på. Det är ju 
så. Det är ju värre att bli skadad. Då blir ju den andre ensam. 
Vi brukar ju resonera så. Det gör vi. 

 



- Resultat och analys - 
 

 53 

Flera vaktmästare berättar om att vintern kan vara ett stort problem: 
 

Det är ju vintertid är det mycket nackdelar. Dom ska ut och 
åka. Titta och flänga emellan kyrkorna. Vissa vägar är väldigt 
dåliga. Nu har det ju varit två vintrar med väldigt mycket snö. 
Och du ska skotta och du ska ha fritt fram till dörrar och du 
kommer och du vet liksom inte riktigt vad allt är så. Vintertid 
så är det jobbigt.  

 

Ja, det är bara på grund av snön. Har vi en gudstjänst någon-
stans och så ska vi åka till ett annat ställe och då kommer vi 
precis den tiden vi ska vara där och så ska vi börja och köra 
snö först. Det säger sig självt att då… För det första då är en 
klädd i finkläder och så ska en börja skotta snö. Det vill en ju 
inte gärna göra i dom kläderna och så ska man byta om igen 
och är jätte svettig, nej.  

 
Samtidigt menar arbetsledningen att det nästan har gått lite inflation i 
resonemanget gällande snön, vilket framgår i följande citat: 
 

Väldigt ofta pratar vi om det här med skottning. Och det kan 
jag känna att man gör ett jättestort problem av saker och ting 
som händer väldigt, väldigt sällan. Vi har den här vintern, fem 
gånger är det, fem helger utav, hur många är det då? 

 
En kyrkorådsrepresentant anser att vaktmästarnas arbetsmiljö är lika 
viktig som den är för prästerna och musikerna. Samma respondent 
berättar här vidare:  
 

Jag tycker att det är viktigt att man tänker på personalen och 
ser till att dom får en bra arbetsmiljö. Och jag tror att vi kan 
anpassa oss, tider och verksamhet så att det fungerar för dom 
och det blir bra för miljön. Vi kan inte ställa några krav att det 
ska vara klockan elva varje söndag och det ska finnas en 
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vaktmästare och det ska vara vår vaktmästare, utan vi får ta 
dom förutsättningarna som finns tycker jag i verksamheten.  
 

4.11.1 Oro och stress – en del av vaktmästarnas vardag 

 
Även om vaktmästarna tycker att arbetsmiljön är bra, så återger de 
också en beskrivning av att de emellanåt känner en rädsla och är 
stressade. Inte minst när de ska tjänstgöra i en annan kyrka än den 
ordinarie, vilket en av de intervjuade beskriver så här: 
 

För mig är det lite farligt om det händer någonting. Jag åker 
ut på landet och jag har ofta bråttom. Och det kan hända nå-
gonting, något rådjur eller nu på vintern så var det så dåliga 
vägar och halkigt så att man åkte så sakta, det var svårt att sty-
ra bilen. Och jag kände mig rädd. Snälla någon varför gör du 
det här? Måste jag åka dit till den där kyrkan? Så det är en 
rädsla som jag har hela tiden, om det händer någonting, hur 
klarar jag det här då? 

 
Andra vaktmästare ger liknande beskrivningar när det gäller att hinna 
just mellan förrättningarna på söndagarna och inte minst under vin-
terhalvåret. En anledning till att det kan bli stressigt är att vaktmästa-
ren ska vara först på plats och sist därifrån vilket en av de intervjuade 
här berättar mer om:  
 

Men det är ju mest vintern man känner den här pressen. Då-
ligt väglag. Du ska vara först, du ska vara sist. Du ska vara där 
på nästa ställe och det är inte slut och nu börjar det ta på ti-
den. Jag kan inte flyga till nästa ställe. Det är frustration.  

 
Nu är det inte bara vaktmästarna som har tagit fast på att förrätt-
ningarna ligger allt för tätt. Så här berättar en av kyrkorådsrepresen-
tanterna: 
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Just stressymtomen, har man ju märkt att tiden har varit för 
knapp mellan förrättningarna. Det är alldeles uppenbart. 

 
Trots att vaktmästaren har full kontroll över situationen så kan en 
stressituation lätt uppstå. En sådan situation är när fläkten på orgeln 
inte är avstängd och där musikern redan har åkt vidare. Då hamnar 
ansvaret på vaktmästaren att stänga av fläkten och hon/han kanske 
inte exakt har vetskap om vad av- och påknappen till fläkten sitter:  
 

Ja, det är ju sus någonstans. Det är ju lika självklart som att du 
ska släcka alla lampor, så ska inte fläkten stå på och durra. 
Och där har du också en sådan sak som kan sinka dig att 
komma därifrån… 

 
Prästerna/musikerna ger också ett exempel på när stress helt plötsligt 
kan uppstå för vaktmästarna: 
 

Det kan ju hända att någon är kvar och tittar på bokbordet 
och om då vaktmästaren står där och stampar, det är ju inte 
bra. 

 

4.11.2 Vaktmästarna har svårt att hinna ta rast 

 
Utöver att vaktmästarna blir stressade när förrättningarna ligger för 
tätt så blir också konsekvensen att de inte alltid hinner ta någon rast. 
En vaktmästare ger här uttryck för hur det är att inte kunna ta rast: 
 

Ja, det är inte bra. Jag är alltid hungrig. Och sedan hade jag 
Tveta, jo jag åt faktiskt en banan och en macka när jag gjorde 
i ordning i Tveta kyrka när jag kom dit. Då var jag ju i tid före 
det. Så då åt jag, men det var ju inte det att jag gick och satte 
mig och satte på kaffe och tog rast. Då var det mera att kasta i 
sig något, om jag säger så.  
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En annan vaktmästare ger en liknande skildring och menar att det 
händer att vederbörande får slänga i sig maten för att verkligen hinna 
mellan de olika förrättningarna. Vissa vaktmästare ger en beskrivning 
av att det kan gå en halv dag utan mat: 
 

Vi hinner inte få mat i oss. Det får bli en banan. Det är ju inte 
så bra. Dra i väg på morgonen. Du kan ju inte äta frukost så 
att jag står mig halva dagen, det går ju inte. Utan jag är ju 
hungrig fram på dagen. 

 
Sker en jämförelse med ovanstående beskrivningar och Arbetstidsla-
gens 15 § ser vi att arbetstagaren har rätt till rast var femte timme 
(SFS 1982:763). Förvisso är den 15 § dispositiv, där det centrala avta-
let talar om att avvikelse får träffas genom kollektivavtal (Svenska 
kyrkans avtal 08). Ett sådant lokalt avtal finns för vardagarna. Men 
när det gäller helgtjänstgöringen har något avtal inte tecknats, varför 
15 § i Arbetstidslagen gäller. Att något lokalt avtal inte slutits som 
gäller helgerna beror på att det inte är arbetsgivaren som styr över 
när de olika förrättningarna äger rum. Dock finns det en ambition 
från arbetsgivarens sida att skapa tillräckligt med tid mellan förrätt-
ningarna så att vaktmästarna har möjlighet att ta rast.  
 

4.11.3 Förekomst av psykosomatiska besvär 

 
Stressen kan även yttra sig i psykosomatiska besvär hos vaktmästar-
na. Av intervjuerna framgår att en del vaktmästare hade sömnsvårig-
heter. Dessa problem var mer påtaliga under den första tiden efter att 
den nya organisationen implementerats. Idag, ett och ett halvt år ef-
ter organisationsförändringen så har sömnsvårigheterna mer övergått 
till att man funderar på hur det kommer att bli vid tjänstgöring i en 
annan kyrka. Så här berättar en av vaktmästarna: 
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Ja, det blir lite grann tankar. Jag brukar ofta planera. Hur åker 
jag dit? Man blir lite nervös innan man åker dit. Det klart jag 
kan sova, men man tänker, hur blir det?  

 
Det finns också respondenter som berättar om att de har ont i ma-
gen. Särskilt när ett nytt schema kommer, då det smyger sig på en 
oro om vad man som vaktmästare ska tjänstgöra under aktuell peri-
od. En annan vaktmästare får ont i magen då vederbörande ska arbe-
ta i en ny kyrka eller en kyrka där det var länge sedan man tjänstgjor-
de i senast. Så här berättar respondenten: 
 

Varje gång som jag är i en ny kyrka, är känslan att jag är ny. 
Och då är det inte bra. För då gör det ont i magen och tänk 
om jag gör fel då. Och det är en känsla som jag har fortfaran-
de… 

 
Denna känsla av osäkerhet är det flera vaktmästare som vittnar om, 
men att den nu inte är lika stor som den var i början.  
 

4.12 Delegering möjlig – vaktmästaren ändå ansvarig 

 
Utöver att vaktmästarna känner att det kan bli allt för stressigt vissa 
söndagar så kan ett allt för pressat schema få mycket stora konse-
kvenser. Förvisso är vaktmästaren ansvarig för att levande ljus i kyr-
kan släcks efter gudstjänsten. Vaktmästaren kan ju delegera uppgif-
ten, men ansvaret ligger fortfarande på henne/honom. Så här berät-
tar en vaktmästare: 
 

Det är lite otrevligt om det blir så bråttom att jag måste iväg 
till någon kyrka då, att någon annan får blåsa ut. För då vet en 
ju inte. Det har ju hänt ute oss hos att de har bara gått och 
det har brunnit ner något ljus någon gång. Det är inte bra.  
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När det gäller delegering finns det en viss osäkerhet hos vaktmästar-
na om vem som är ansvarig. Vissa vaktmästare är helt på det klara att 
de fortfarande är ansvariga vilket här framkommer: 
 

Ja, det borde det ju vara eftersom det är jag som har den upp-
giften. Så en får ju känna sig säker på den som man överläm-
nar det till i så fall.  

 
En annan vaktmästare anser att ansvaret rimligtvis måste övergå när 
en delegering skett: 
 

Ja, det tycker jag. Är min arbetstid slut, så är det den personal 
som är kvar, då är det deras ansvar. Sen om det är så, det vet 
inte jag. Men jag vet inte hur det skulle fungera annars, då 
skulle jag få bo här.  

 
I intervjuerna med kyrkoråden så framkommer det att den nya orga-
nisationen kan ses vara ett riskmoment, när det gäller just vem som 
är ansvarig. Så här berättar en kyrkorådsrepresentant: 
 

… och det här är ett väldigt riskmoment som de håller på 
med på helger. Särskilt på högtidsdagar, då ska personalen 
fara ifrån den ena kyrkan till den andra med väldigt kort var-
sel. Och som jag har upplevt, som till exempel på jul och vid 
många andra tillfällen då när det används mycket ljus i kyrkan. 
Jag hörde på jul eller vid allhelgona var det, så fick vaktmästa-
ren sticka ifrån Kila och till Tveta och så fick kyrkvärdarna 
släcka ljuset. Och vem tar ansvaret då? 

 

4.13 Flera nya relationer  

 
Införandet av den nya vaktmästarorganisationen medförde att antalet 
relationer ökade för många människor som på något sätt är involve-
rade i samfälligheten. I intervjuerna kom jag att koncentrera mig på 
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tre typer av relationer vilka var till arbetsledningen, arbetskamraterna 
och församlingsborna.  
 

4.13.1 Relationen till arbetsledningen 

 
En klar majoritet av vaktmästarna och den administrativa personalen 
anser att de har en bra relation till arbetsledningen och kan framföra 
sina åsikter. Så här berättar en respondent: 
 

Vi har en bra relation tycker jag. Jag gillar folk som säger ja el-
ler nej, som inte svävar på målet. För det har jag också råkat 
ut för genom åren. Men jag är nog sådan själv, så jag gillar 
nog ja eller nej, även om det inte är till min fördel, så är det 
bra att veta. 

 
För vaktmästarnas del handlar det egentligen om att de har två che-
fer, vilket en vaktmästare här vidareutvecklar: 
 

Den som är kyrkvaktmästare, han har egentligen två. Du har 
ju både för församlingslivet, så har du präst och kyrkoherde. 
För kyrkogårdsdelen och det fysiska och det praktiska arbetet 
så har du kyrkogårdschefen. 

 
I insamlade data framkommer också att relationen till arbetsledning-
en inte tycks vara den allra bästa: 
 

Det är mycket prat. När man åker ut för att lära sig en kyrka. 
Då kanske man står och pratar att vi borde göra någonting ef-
tersom man inte vågar på grund av ledningen alltså. 

 

4.13.2 Relationen till arbetskamraterna 

 
Vaktmästarna ger överlag en beskrivning om att de är mycket nöjda 
med relationen till arbetskamraterna. Att så är fallet bekräftas på 
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många sätt. Dels handlar det om att man tycker om att arbeta ihop 
med kollegor: 
 

Ja, det fungerar ju så, att ska vi hjälpas åt, så gör vi ju det. Så 
det har jag ju inga problem med.  

 
Att lojaliteten till kollegorna är stor hos vaktmästarna framgår med 
all tydlighet i flera av resultaten. Så här berättar en vaktmästare när 
vederbörande är ledig en söndag och en annan vaktmästare är i 
tjänst: 
 

Men vet jag att just under den här förrättningen innan, då det 
kan uppstå problem, så om jag är hemma och har möjlighet 
att ha telefonen på så har jag det, bara för att vara schysst. 
För det känner jag ju själv att det känns ju för mig om det 
skulle vara likadant, om någonting skulle hända. Det kan ju 
utlösa ett larm och missa någonting liksom. Kan en svara är 
det ju bra. Men jag känner inte att jag måste. Jag stannar ju 
inte hemma för att kunna svara eller så då.  

 
Samtidigt visar resultaten i det här sammanhanget att vissa svårighe-
ter finns när det handlar om att arbeta i grupp:  
 

Men lite svårt är det, kan jag väl erkänna i grupp, eftersom vi 
jobbar en och en på var sitt ställe. Och alla har ju sina rutiner 
och det är lite knepigt så. Och det är även inne i kyrkorna, vi 
har liksom, så här gör jag. Så vi äger ju den tiden. Och mot-
sättningar vet jag inte om jag ska säga, men rynka på näsan 
det gör en.  

 
Samma respondent berättar att vissa vaktmästare känner ett tryck på 
sig att alltid ställa upp, vilket vederbörande här utvecklar:  
 

Men det svåra är när dom ringer in en, kan du komma och 
hjälpa mig med det, så kanske dom borde kunna det själva, 
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fast dom bara vill ha hjälp därför att göra det enkelt. Och så 
vill man inte säga nej. I början så skrev jag upp schema eller 
schema, jag skrev upp vad jag gjorde. Oj, oj. Hela tiden åkte 
jag till dom andra och skotta gravar, men man fick aldrig nå-
gon hjälp själv. 

 
En kyrkorådsrepresentant är inne på ett liknande resonemang: 
 

Några utav dom i alla fall upplever ju detta väldigt jobbigt. 
Det har ju blivit det att, som jag ser det då va, så har det blivit 
för mycket kvinnor, så att de manliga som är kvar, det har jag 
hört nu då, de får ju hela tiden fara och hjälpa och hjälpa. De 
hinner ju inte med att göra det dom ska göra själva. Det är ett 
ganska tungt arbete egentligen, mycket i alla fall. 

 
Sammantaget visar resultaten att det finns en positiv attityd i vakt-
mästarorganisationen och att det är ett arbetslag som överlag verkar 
fungera tillsammans. Kyrkoråden betonar vikten av att det är en or-
ganisation där personalen trivs. Så här berättar en kyrkorådsrepresen-
tant: 
 

Det som är viktigt i en sådan här organisation, det är att vi får 
en organisation där personalen tycker att det är bra också. Att 
det är roligt att jobba ihop, så att man skapar lämpliga enhe-
ter, så att de tycker att det är roligt också. Det är ju nästan 
grunden för det hela, att personalen ska trivas och det går inte 
bara att sätta upp det på papper och köra över. 

 

4.13.3 Relationen till församlingsborna 

 
Vaktmästarna berättar om att relationen till församlingsborna är 
mycket bra. Det kan exempelvis bero på att vissa vaktmästare är väl-
kända då de har vuxit upp och bor i den församling de tjänstgör i. Så 
här berättar en vaktmästare: 
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… jag känner mig trygg med församlingen och jag upplever 
mig som trygg av församlingsfolket och kyrkogårdsbesökarna. 
För kyrkogårdsbesökarna är betydligt större mängd med folk. 
Det gäng som kommer till kyrkan är inte särskilt stort. En 
kyrkvaktare har ett mycket, mycket större kontaktnät än vad 
en präst har. Om man nu ser till vilka som kommer till den 
kyrkogården, om man säger så. Hur det än är så är det kyrk-
vaktaren som är kyrkans ansikte utåt. Sen så får prästen och 
kyrkogårdschefen säga precis vad dom vill, men så är det.  

 
Resultaten visar vidare att relationen till församlingsborna vanligen 
blir en annan när vaktmästarna tjänstgör i en annan kyrka. Så här be-
rättar en vaktmästare om hur bemötandet är: 
 

Ja, det kan ju vara olika. Det är väl en ovana där också, för att 
förr har dom varit vana vid att se samma person. Men det är 
olika hur dom bemöter, en del tycker att det är trevligt och en 
del tycker väl att det är enklare om det är ordinarie. Det har 
man också fått höra, beska kommentarer, att hade det varit 
den ordinarie, så hade det liksom hon/han direkt vetat och 
sådana där saker. Men inga stora så.  

 
Andra vaktmästare beskriver här kommentarer de kan få: 
 

– Jaha, nu var det ett nytt ansikte igen. Det är typ det där som 
går när man kommer till ett nytt ställe. – Dig har vi aldrig sett 
förut, och lite så där då. 

 
En del vaktmästare känner en rädsla över hur mötet ska bli med den 
församling man kommer till: 
 

Och sen är det att jag träffar nytt folk. Och varje folk är olika. 
Ibland kan jag känna mig välkommen till en kyrka och ibland 
kan jag känna, – Vem är han? – Vad gör han här? Och då kla-
gar dom och så säger dom att jag vill ha min vaktmästare som 
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jobbar i den här kyrkan. Så det är en rädsla som jag har varje 
gång när jag jobbar helgen då, vilka människor kommer? Hur 
kommer jag att vara? Hur kommer det att bli den dagen? Det 
är ofta det som händer. 

 
Resultaten visar också att vaktmästarna verkar har en utarbetad stra-
tegi för hur de ska hantera situationen när de kommer till en ny kyr-
ka: 
 

Ja, men jag pratar. – Nu kommer jag, säger jag. – Hoppsan, 
hoppsan, nu får du ta mig. Och så pratar vi och så skrattar vi, 
så det är ju inte det. Sen så vet jag ju att dom tycker, ja alla 
församlingar tycker ju att det är bättre om det är samma. Det 
vet vi ju. Men du blir inte illa bemött, om jag säger så.  

 
I intervjuerna med prästerna/musikerna så framkom att det kanske 
många gånger naturliga mötet mellan ordinarie vaktmästare och för-
samlingsborna i den nya organisationen uteblir, vilket framgår i föl-
jande utsaga: 
 

… församlingsbor som kommer är ju lite sugna på att träffa 
kyrkvaktmästaren också. Snarare än oss, om det är den ordi-
narie, för då kan man prata lite med den… Är det då den icke 
ordinarie så blir det också, det där mötet blir ju egentligen 
aldrig riktigt av i församlingen på kyrkbacken eller före och 
efteråt. Ja, vad kallar man det för? Den församlingsvårdande 
delen av vaktmästarens uppgift ges kanske inte samma möj-
ligheter. Är det den ordinarie så blir det mycket enklare mö-
ten tänker jag. Och det tycker jag är bra, så skulle jag vilja ha 
det. 
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4.14 Vaktmästarnas yrkesstolthet naggad i kanten 

 
Med den nya organisationen finns det vaktmästare som menar att det 
är svårt att göra ett riktigt bra arbete då man ska tjänstgöra i allt för 
många kyrkor. Så här berättar en av dem: 
 

Man är nervös innan, för man vill ju göra ett bra jobb. Man 
har en yrkesstolthet och det ska fungera allting. Alltså går 
proppen, det är ju inget att göra, men ändå så vill man ju att 
det ska fungera. Det är ju vaktmästaren man skäller på. Är det 
kallt i kyrkan, så är det ju jag som har misslyckats. Därför vill 
man ju göra ett bra jobb. Och det gör man ju inte när man 
ska åka runt och flänga runt så här. När det är så många kyr-
kor. 

 
Andra vaktmästare är inne på ett liknande resonemang och menar att 
de har ett stort ansvar, inte minst gentemot de som kommer till kyr-
kan. Det handlar som vaktmästare om så mycket mer än att låsa upp 
kyrkan vilket en av de intervjuade vaktmästarna här beskriver mer 
ingående: 
 

En vaktmästare sa, att bara jag kommer in. Det spelar ingen 
roll om det är kallt och det spelar ingen roll om det lyser i 
kyrkan. Men för mig handlar det om att ge service till folk 
som kommer till kyrkan och de ska bemötas väl. Då ska det 
vara ljus i kyrkan, det ska vara varmt i kyrkan och dom ska 
känna sig välkomna. Annars så tappar vi folk i kyrkan, folk 
går ut ur kyrkan. Så det är inte bara att öppna kyrkan. Det är 
mycket, mycket mer. Jag måste veta mer om kyrkan, hur fun-
gerar det och hur är kyrkan och vilka människor som kom-
mer…  
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Det finns också vaktmästare som lyfter fram ansvaret ur ett annat 
perspektiv: 
 

Du har en frihet under ansvar som är ett stort uppdrag, men 
som är hedersamt och fritt och trevligt.  

 
Samma vaktmästare berättar vidare: 
 

… som jag ser det, så är det en helhet det här för att jag ska 
trivas med mitt arbete och att ha en helhetssyn, att så här vill 
jag ha det. Känner inte jag att jag får ett heltidsintryck, och 
det var likadant som jag sa, när jag går ifrån porten och när 
jag stänger porten. Jag ser att det är fint, jag har gjort så 
mycket jag bara har kunnat, helhetsintrycket är bra. Det är 
vattnat och jag har noppat blommorna. Du har en fin hel-
hetssyn, gången är krattad, randat i gångarna, randat på fond-
gravarna och häcken är klippt. Du får ett grönt och blom-
mande helhetsintryck. Det är det som du vill se. Jag har bytt 
antependium, jag har städat kyrkan. Jag är trött och sliten, 
men när jag går hem så är jag nöjd och belåten. Det är grant. 
Dom sista jag möter innan jag går ut genom porten; – O vad 
fint ni har det. Det är den bästa uppskattning jag kan få. 

 

4.15 Glömdes miljön bort i den nya vaktmästarorganisa-
tionen? 

 
Flera respondenter ställer sig frågande till vart miljötänkandet tog 
vägen i den nya vaktmästarorganisationen. Inte minst mot bakgrund 
av att vaktmästarna tillbringar mer tid bakom ratten. En respondent 
berättar följande: 
 

Men de har ju varit Kila och det är ju de som har varit i Gill-
berga och det blir ett väldigt korsande och farande geografiskt 
när resan tar längre tid än förrättningen. Då är det lite fel 
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tycker jag då. För jag har jobbat så pass länge, så ett tag så var 
det bara miljötänkande som gällde och det skulle inte brukas 
papper och det skulle vara väldigt lite så här. Och det var mil-
jötänkande i precis allt och nu är det som att det är helt bort-
blåst. 

 
Andra respondenter tar upp miljöpolicyn ur ett annat perspektiv: 
 

Det är mycket jag har ifrågasatt som gäller miljöpolicy. Jag 
känner, bara det här med altarblommor har jag skrikit ganska 
högt om. Det är inte för att jag tycker att samfälligheten 
slänger ut pengar på blommor. Det är ju faktiskt så att man 
kör jumbojättar över Atlanten med färska blommor, för att vi 
ska ha dom i våra kyrkor och så talar vi om att vi är miljödi-
plomerade. Det rimmar inte alls i mina öron. Nu har man 
bantat ner det till två buketter per vecka. Jag tycker att då kan 
man ha sidenblommor. Så märkvärdigt kan det inte vara. För 
att man har gjort det här i tvåhundra år så behöver man 
inte… Alltså det är 2011, då får man tänka nytt tycker jag. Så 
det här med miljöpolicy rimmar inte alltid, tycker jag.  

 

4.16 Ökade resekostnader 

 
I en av intervjuerna med arbetsledningen så framkom följande: 
 

Det ska finnas vaktmästare på plats i god tid före gudstjäns-
ter, dop, vigslar och begravningar. Och dom ska vara glada, 
trygga, positiva i sina arbetsuppgifter i respektive kyrka. Ja, så 
enkelt är och så svårt är ju mitt behov.  

 
Med utgångspunkt av ovanstående citat ska man komma ihåg att den 
nya organisationen innebar för vaktmästarnas del att de delades upp i 
en norr respektive en södergrupp (se bilaga 1). Tanken från början 
var att man skulle tjänstgöra i sin region. Men detta sprack på ett 
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ganska tidigt stadium då antalet gudstjänster i den södra regionen var 
färre än i den norra delen av samfälligheten. Mot bakgrund av det 
nyss nämnda är det därför inte konstigt att många vaktmästare vitt-
nar om att de fått tjänstgöra i flera av samfällighetens kyrkor, oavsett 
den geografiska placeringen. Det har inneburit att de fått tillbringa 
mycket tid bakom ratten, vilket fått till följd att resekostnaden stigit 
för samfälligheten. Att resekostnaden ökat framgår klart och tydligt 
när man tar del av aktuella siffror. Under 2009 då den nya vaktmäs-
tarorganisationen ännu inte var införd uppgick resekostnaden till 
285 000 kronor. För 2010 var kostnaden 330 000 kronor. Alltså en 
ökning på 45 000 kronor. För första kvartalet 2011 har 63 128 kro-
nor betalats ut i milersättning. Men förklaringen till denna ökning är 
flera. Dels visar angivna siffror all den ersättning som utgått, det vill 
säga för resor som vaktmästare, präster, musiker och barnverksam-
heten gjort i sina respektive tjänster. Vidare har ett nytt pastorat till-
kommit vilket gjort att avstånden ökat. Det handlar också om att 
samfälligheten har haft en vaktmästare anställd där milersättning ut-
gått från vederbörandes bostad.  
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5 Sammanfattande analys, diskussion och förslag 
 
I detta, det avslutande kapitlet sammanfattas och diskuteras några av de resultat 

som framkommit i undersökningen. Det lämnas också en del förslag, bland an-

nat hur vaktmästarorganisationen skulle kunna vara organiserad. 

 
 

5.1 Vaktmästarna nöjda överlag, men förbättringar be-
hövs 

 
När man ska försöka summera vad som framkommit i intervjuerna 
ges en bild där vaktmästarna överlag verkar vara nöjda med den nya 
vaktmästarorganisationen. Samtidigt är det uppenbarat att justeringar 
bör göras för att vaktmästarna i ökad utsträckning ska känna en 
trygghet och minska känslan av stress i sitt arbete.  
 

5.2 Att komma till rätta med otryggheten 

 
I resultat och analyskapitlet kunde vi se att vaktmästarna många 
gånger kände en otrygghet inte minst när de skulle tjänstgöra i icke 
ordinarie kyrka. En vaktmästare berättar här vad som skapar trygg-
het: 
 

För att så många som möjligt ska känna sig trygga med vakt-
mästarna, att man inte reser för mycket över för stor yta geo-
grafiskt. Utan det finns en trygghet, honom känner vi igen, 
honom kan jag fråga. Jag träffar kanske samma familj i olika 
situationer. En gång så är jag med och det är bröllop. En an-
nan gång är jag med dom och ser ut en gravplats. En tredje 
gång är det barndop. Det växlar, både livet och det kan vara 
samma familjer. Och är det då ett bekant ansikte tror jag att 
det upplevs som trygghet, att det här är en sådan som vi kan 
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prata med. Men jag vill poängtera det, utan att vara tjatig, att 
det är viktigt för mig, det är viktigt för bygdens folk. Konti-
nuitet, kvalitet och att de ser att det ständigt är samma person 
som kommer. Dom känner mig och jag känner dom, så 
mycket som möjligt va.  

 
Kyrkoråden är inne på ett liknande resonemang, att det är viktigt att 
det skapas en slags total trygghet för samtliga involverade människor. 
Så här säger en av dem: 
 

Det är viktigt att det skapas en trygghet, en gemenskap för 
oss alla alltså. Liksom för den tjänstgörande personalen och 
tillsammans med våra vaktmästare, tjänstgörande präst och 
även till församlingsbor som kommer. Att vi har en gemen-
skap, att vi känner trygghet och tillit till varandra. Och det är 
väl saker som vi efterhand arbetar in om det inte blir alltför 
många tillfälliga som kommer. Naturligtvis sjukdomar och 
andra saker kan ju inträffa, det har man ju full förståelse för. 
Men det är ju ändå en sak som vi måste trycka på att vi har 
den här tryggheten och gemenskapen och att vi alla som är 
engagerade och inte minst församlingsbor som kommer till 
kyrkan. Och det finns ju mycket andra saker som man då lik-
som kommer till kyrkan som man vill diskutera på kyrkogår-
den och skötsel med mera.  

 

5.2.1 Antalet kyrkor är för många 

 
I stort sett samtliga vaktmästare är inne på att antalet kyrkor som de 
ska tjänstgöra i skulle begränsas i antal. Som det är idag är det alldeles 
för många, då det kan bli frågan om att man får hoppa in i någon av 
samfällighetens 14 kyrkor. Så här beskriver en vaktmästare den rå-
dande situationen: 
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Jag känner mig otrygg med det i alla fall. Och har du då färre 
antal kyrkor, jag tror även att vår arbetsgivare och arbetsled-
ning skulle nog också uppleva det på samma vis. Men vi är 
ställda i att så här är det bara. Men jag tror att de skulle tänka 
sig in i det själva, så skulle det vara mycket och tycka att det 
var mycket att hålla reda på.  

 
En del vaktmästare anser att en handfull kyrkor skulle vara rimligt att 
tjänstgöra i, vilket framkommer i följande två citat: 
 

Jag tror nog egentligen då, även om det är roligt att vara i 
många så tycker jag nog, tror jag att tre, fyra stycken så där är 
mer normalt eller, vad ska jag säga? Det är lättare och klara av 
dom. Och då pratar jag inte bara för mig själv, utan jag tror 
att människan är sådan.  

 
… jag har varit i fyra, fem kyrkor. Och då känns det bra när 
man är tillbaka och folket känner igen en där också. Så det 
vore ju det ultimata. 

 

Men det finns också vaktmästare som tycks ha en uppfattning om att 
fem kyrkor är allt för många vilket framgår i följande beskrivning: 
 

… det är önskvärt att man inte har så jätte många, utan man 
kanske är i två, tre som man kan väldigt bra och sedan hoppar 
in extra. Försöker att ha det så också. Sommaren är som sagt 
värre. Det är ju några ställen, som man bara har varit en gång 
på och jag har ju inte varit i alla 14 eller vad vi har heller. 

 
Att vaktmästarna önskar ha färre antal kyrkor att tjänstgöra i kan 
också förstås utifrån att gudstjänsten under vinterhalvåret kan vara 
förlagd till församlingshem och sockenstugor. Dessa lokaler ansvarar 
tjänstgörande vaktmästare för och måste därför ha kunskap om dessa 
byggnader. En vaktmästare lyfter också fram att det under kyrkoåret 
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finns saker som bara används en gång, vilket vederbörande vidareut-
vecklar här: 
 

Att ha ett antal kyrkor som man är väl bekant med, då har du 
ju rutin, för att under ett kyrkoår så kan det ju vara saker som 
bara används en gång och det kanske är så, en fem gånger på 
ett år. Och prästen kommer kanske en halvtimme före. Och 
är du inte inarbetad på den, så vet du inte vad det handlar om 
och då är det två som inte vet någonting. Då gör man inget 
bra arbete. Därför är färre kyrkor bättre som man är inarbe-
tad på, som man har rutin på. 

 

5.3 En annan indelning vore önskvärd 

 
I flertalet genomförda intervjuer så har frågan kommit upp om en 
annan indelning skulle kunna vara aktuell än den som nu är (se bilaga 
1). Att en förändring skulle vara önskvärd måste inte minst ses mot 
bakgrund av att det skulle lösa många av de problem som idag finns 
med exempelvis stress, ökade resekostnader och otrygghet. Så här 
berättar en vaktmästare: 
 

Jag tror att det skulle bli mycket lugnare med personalen. Att 
jag tror att många skulle känna att det blev bättre för dom. 
Nu pratar jag för dom andra, för mig spelar det som sagt var 
ingen roll. 

 
Att ha en indelning i exempelvis tre områden skulle innebära många 
fördelar. Utöver minskad stress så framkommer följande positiva sa-
ker:  
 

… då behöver huvudvaktmästaren inte åka så långt. Då kän-
ner jag vägen dit och då behöver jag inte känna någon stress. 
Jag vet vilken tid det går åt och jag vet hur allting funkar och 
allting det där då.  
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Även kyrkorådsrepresentanterna verkar vara inne på att en annan 
indelning skulle vara att föredra. Detta då vaktmästarna skulle få det 
lugnare och geografiskt inte behöva röra på sig över allt för stora 
områden.  
 
Om nu flertalet av de intervjuade är för en annan indelning än den 
nuvarande så måste frågan ställas om hur en lämplig geografisk in-
delning skulle kunna se ut? I flera intervjuer ställdes frågan och re-
spondenterna kom med ett antal förslag. Att exempelvis dela på nor-
ra och södra en gång till innebär som en kyrkorådsrepresentant 
nämnde att man i stort sett är tillbaka på samma nivå som man var 
förut. Mot bakgrund av det nyss nämnda skulle en tänkbar indelning, 
sett ur ett vaktmästarperspektiv kunna vara i tre områden istället för 
dagens två. En sådan indelning där tre vaktmästarområden skapas i 
samfälligheten innebär en norrgrupp, en mellangrupp och en söder-
grupp enligt nedanstående uppställning (se bilaga 8): 
 
Norra  Mellan  Södra 
Gillberga  By  Bro 
Kila  Säffle  Ny-Huggenäs 
Långserud  Tveta  Södra Värmlandsnäs 
Svanskog   
 
Även prästerna/musikerna verkar vara för en sådan indelning som 
här beskrivits: 
 

Jag tycker det vore bättre att kyrkvaktmästarna hade begrän-
sade områden som dom rörde sig inom. Att vi hade typ tre 
områden i pastoratet. Och kanske även att präster och musi-
ker rörde sig lite mer inom dom tre områdena.  

 

Vi präster har ju uppdelat nu församlingsvis, som ginge att 
styra lite, mellan två och fyra lag på något vis. Jag tror att dom 
skulle känna sig tryggare också, lära sig och man visste unge-
fär vem som kom.  
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Ja, det tror jag också. En ömsesidighet. För det är viktigt att 
kyrkvaktmästarna känner att, ja att det inte är det här stress-
momentet. Men att man har några som vandrar runt och blir 
bekant med, det måste ju kännas betydligt bättre.  

 

5.3.1 För- och nackdelar med en annan indelning 

 
En sådan indelning enligt ovan har många fördelar, då det exempel-
vis stämmer bättre överens med hur prästerna tjänstgör i de olika 
församlingarna. Respektive grupp har i stort sett med den föreslagna 
indelningen två präster att tillgå. Att det inte stämmer till hundra 
procent beror på att Kila, i det slutgiltiga förslaget flyttades över till 
norrgruppen ifrån mellangruppen. Detta då Kila och Gillberga tradi-
tionellt sett har haft ett samarbete.  
 
Förslaget innebär att vaktmästarna kan tjänstgöra för varandra och få 
ledigt varannan helg. Tjänstgörande vaktmästare skulle en söndag i 
första hand behöva arbeta i två kyrkor, allt för att undvika att stress 
uppkommer. Vidare innebär förslaget att antalet resor skulle bli färre 
då vaktmästarna skulle tjänstgöra inom sitt område. Enda gången 
man skulle behöva tjänstgöra någon annanstans skulle vara vid sjuk-
dom, semester samt vid mycket akuta problem. Dessutom stämmer 
den här indelningen bättre överens med möjligheten att leva upp till 
miljödiplomeringen då antalet resor minskar.  
 
En vaktmästare lyfter här fram en annan fördel med förslaget som 
innebär att man i första hand ska tjänstgöra i den egna regionen:  
 

Det vore ju bättre, för då kan man lära sig dom två kyrkorna 
eller tre, om vi ska gå tre då. Då kan man ju dom mycket bätt-
re. För det kan krångla, det är proppar som går eller oljepan-
nor eller pelletspannor som står still. Nu är det bara, vad ska 
jag göra åt det? Det finns ju ingenting. Annars så kanske man 
hade kunnat fixa det bättre.  
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Men förslaget innebär inte bara fördelar. För det första skulle vakt-
mästarna få färre antal lediga helger då de skulle behöva tjänstgöra 
varannan helg. Men för de intervjuade vaktmästarna i stort verkar det 
vara helt okej. För det andra skulle det bli betydligt svårare för vakt-
mästarna att en söndag få ihop en åttatimmars arbetsdag. Men här 
skulle man kunna tänka sig att dagens flextid om minimum -10 tim-
mar och max +40 timmar fyrdubblades. Alltså att vaktmästaren som 
mest fick vara skyldig 40 timmar och som max ha 160 timmar plus. 
Naturligtvis blir detta en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och 
den fackliga organisationen. Men genom att utöka antalet flextimmar 
skulle den minskade arbetstiden på en söndag kunna kompenseras 
genom att vaktmästarna arbetade mer under den kommande veckan 
eller under sommarsäsongen när det blir mycket mer att göra ute på 
kyrkogården. En sådan lösning med utökad flextid skulle även med-
föra att den inte kommer i konflikt med vaktmästarnas syn när det 
gäller att arbeta på en söndag vilket en respondent beskrev så här: 
 

Men jag tycker inte att det stämmer. Jag menar, vi jobbar i 
kyrkan, vi ska väl inte gå ut och jobba på kyrkogården på en 
söndag. … men jag tycker att det är fel.  

 
Förslaget innebär också att By och Säffle som ingår i samma försam-
ling kommer att förenas igen. Anledningen till att de delades beskrivs 
här närmare:  
 

By är den stora begravningskyrkan och Säffle är den stora ak-
tivitetskyrkan, det är där vi sitter nu. Och det är samma för-
samling, men två helt olika heltidsvaktmästare, inriktade på 
lite olika områden då. Dom valde vi att dela på, för annars 
skulle tyngden bli så stor i den gruppen som hade innehållit 
By och Säffle. Då hade dom styrt och ställt väldigt mycket för 
den tunga, dom flesta förrättningarna och dom flesta begrav-
ningarna ligger då i Säffle och By då.  
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Det är möjligt att arbetsledningens rädsla om att Säffle och By där-
med får en allt för stor tyngd i samfälligheten besannas. Men denna 
rädsla måste ses utifrån de många fördelarna som finns med att dela 
samfälligheten i tre vaktmästarområden.  
 
Förslaget medför också att flera vaktmästares önskemål om att 
tjänstgöra i färre antal kyrkor tillgodoses. Så här berättar en vaktmäs-
tare: 
 

Ja det är ju inte många kyrkor, bara några få att lära sig. Det 
vore ju absolut det optimala i närheten där en jobbar då. Det 
är väl önskemålet faktiskt. Och sen att man kan få till med 
något, just på vintern att det finns någon typ av snöjour. En 
kan ju skotta upp till vissa ställen, men ibland så hinner man 
nästan inte. Att man har en snöjour som kommer dit och gör 
det före liksom lite grann. För det kan bli lite stressigt fak-
tiskt. Att det inte är för tätt.  

 
Om den föreslagna indelningen inte skulle kunna genomföras anser 
flertalet vaktmästare att tiden mellan gudstjänsterna måste förändras 
och detta gäller inte minst under vinterhalvåret. Det innebär att 
vaktmästarna måste få tid att ta sig mellan kyrkorna så att de kan vara 
först på plats och sist därifrån. Så här berättar en vaktmästare apropå 
det nyss nämnda: 
 

Skulle det inte kunna gå och dra isär det lite. Det ska inte vara 
tio, tolv, vintertid. Det är för tätt. Varför kan dom inte ta tio, 
ett så är ju allting löst tycker jag. 

 
Kyrkorådsledamöterna är överlag öppna för att tiden för gudstjäns-
terna ändras. Så här berättar en av dem: 
 

Vi har ju haft i Värmlandsnäs där vi var fyra församlingar in-
nan vi slog samman till en så hade vi alltid två gudstjänster 
varje söndag och ja, dels så alternerade vi då, en tidig och en 
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sen och så växlade vi det över tid plus dessutom på somma-
ren så la vi dom tidigare, så det har varit varierande tider på 
gudstjänster. Så det är folk vana vid. 

 
Även om en klar majoritet är positiva till att tidsutrymme skapas så 
att vaktmästarna hinner mellan gudstjänsterna finns det resultat där 
en rädsla finns för att antalet gudstjänstbesökare skulle kunna redu-
ceras om tiden ändrades. Så här berättar en kyrkorådsrepresentant:  
 

Ja, det har väl varit så att klockan 11.00 har varit en väldigt 
fast gudstjänsttid och upplevs nog kanske också som den ti-
den som vi ska ha gudstjänst. Nu är det ju alltid så att man all-
tid kan förändra sådana saker. Ja frågan är ju då hur det går 
med gudstjänstbesökarna, om dom tycker att det blir för ti-
digt? Det är ju den där okända frågan som vi bär på. 

 

5.4 De intervjuade har många förslag 

 
I alla de samtal jag haft har flera tankar och idéer kommit fram. En 
tanke är att arbetslag skulle kunna bildas, innehållande en vaktmästa-
re, en präst och en musiker. Ett sådant arbetslag skulle exempelvis 
tjänstgöra i tre kyrkor en söndag. Även om ett sådant förslag har 
många fördelar så som samåkning, en ökad trygghet för alla så stöter 
det också på klara svårigheter. Vaktmästarna ska vara först på plats 
och sist därifrån. Prästerna/musikerna gav uttryck för att de inte var 
tillfreds med att behöva vara på plats en timma före gudstjänsten, då 
de inte har lika många arbetsuppgifter som behöver fullföljas en sön-
dag. Det handlar också om att vaktmästarorganisationen ska vara en 
serviceorganisation för prästerna, musikerna och den församling de 
tjänstgör i. Vidare visar det sig att det är komplicerat att schemamäs-
sigt lösa detta då det är fullt upp med att få ihop pusslet med präster 
och musiker till respektive gudstjänst. Denna svårighet beskrivs ytter-
lige här:  
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Vi kan inte lägga in fler variabler i regionschemat, än vi redan 
har. Har vi liksom redan kyrkorådens önskemål och präster-
nas tjänstgöring och musikernas tjänstgöring och dom olika 
helgdagarnas förväntningar på olika saker. Det är tillräckligt 
många variabler i det pusslet. Utan vaktmästarorganisationen 
får anpassas till den planering som vi gör.  

 
Mot bakgrund av ovanstående så måste därför det tidigare presente-
rade förslaget om en annan indelning endast ses röra vaktmästarna 
och dess organisation.  
 
Som redan nämnts önskar vaktmästarna att det blir mer tid mellan 
gudstjänsterna för att slippa stressa samt att snöröjningen läggs ut på 
entreprenad för samtliga kyrkor i samfälligheten. Det handlar också 
om att när de tjänstgör en söndag så vill de i möjligaste mån arbeta i 
sin hemkyrka, vilket skapar en ökad trygghet. Denna trygghet måste 
också finnas vid större högtider. Det handlar om att vaktmästaren 
lämpligtvis inte ska tjänstgöra i någon annan kyrka innan hon/han 
arbetet i sin ordinarie kyrka vid exempelvis påsk. Just för att få en 
erfarenhet och en trygghet i sin tjänsteutövning. Så här berättar en 
präst apropå det nyss nämnda: 
 

… min kyrkvaktmästare sa förra påsken, kan jag inte få jobba 
lite mer nu så att jag får lära mig påsken. Det var ett nödrop 
på något vis. Nej, då skulle hon ta och arbeta i någon annan 
församling. Jag tror att vi behöver känna att vi har liksom en 
rot eller ett fäste någonstans, allihop.  

 
När jag intervjuade prästerna/musikerna så kom ett förslag upp om 
att det skulle finnas en vaktmästarrepresentation i samband med de 
planeringsmöten som äger rum. Visserligen har vaktmästarna en viss 
möjlighet idag att vara med och påverka så att inte deras schema 
krockar med exempelvis släktens 50-års kalas. Men vaktmästarna får 
anpassa sig, dels efter att kyrkoråden framfört sina önskemål om när 
gudstjänsten ska äga rum, men också efter att prästerna/musikerna 
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haft sitt planeringsmöte. Att ha en annan ordning tror flertalet vakt-
mästare skulle vara svårt att få till, såsom att vaktmästarna skulle vara 
först ut. Så här berättar en vaktmästare apropå det nyss nämnda: 
 

Nej, det går dom inte med på. För det är ju ändå prästerna 
som lägger ut när gudstjänsten är, för det är ju inte alltid den 
är klockan 11.00, utan på sommaren så är det halvtio. Så vi 
vet ju inte, utan vi får anpassa oss efter dom då. Men jag 
tycker kanske att vi kunde ha fått vara med och sagt till om 
lite mer då, just med schemaläggningen. 

 
För att öka vaktmästarnas inflytande över schemat så framkom det 
att vaktmästarna i ett tidigare stadium skulle vara med än vid själva 
planeringsmötet. Så här berättar en präst där utgångspunkten är att 
vaktmästarorganisationen delas in i tre områden: 
 

Jag tänker att har man mindre områden, så kanske det skulle 
kunna vara så att man skulle kunna planera i dom områdena 
innan den här samplaneringen så att säga. Att det kan lösa 
mycket den vägen och då kunde man ha vaktmästarna med i 
den här delen också.  

 
Andra förslag som uppkommit är att man har ett eget grävarlag för 
landsbygdskyrkorna istället för att det sköts på entreprenad. Det har 
dock visat sig hittills att samfälligheten inte kan komma ner i den 
kostnad som entreprenören har för att genomföra grävarbetet. Vida-
re nämner vaktmästarna att blommor till kyrkorna skulle kunna kö-
pas in centralt under vinterhalvåret. Sommartid är det inte ovanligt 
att vaktmästarna plockar blommor själva. Förslagen handlar också 
om att maskininköp, precis som idag samordnas för att ett bättre pris 
ska fås.  
 
Ytterligare förslag som framkommit är att vaktmästarna skulle behö-
va bättra på sina ljudtekniska kunskaper. Detta då präster-
na/musikerna anser att det brister lite här och var när det gäller ljud-
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anläggningar. Samtidigt kan det vara svårt för en enskild vaktmästare 
att kunna hantera en ljudmixer som man aldrig tidigare träffat på. 
Mot bakgrund av detta så har det framkommit förslag om att en och 
samma modell av ljudanläggning skulle installeras i samfällighetens 
samtliga kyrkor. Därmed skulle en klar reduktion ske av de problem 
som då och då uppstår och som kan härledas till just ljudanläggning-
en. 
 

5.4.1 Vem är vaktmästare? 

 
I intervjuerna med bland annat kyrkoråden är det flera som nämner 
att det skulle vara en fördel att veta vem som tjänstgör som vaktmäs-
tare en söndag. Framförallt skulle det vara en fördel vid de tillfällen 
som icke ordinarie vaktmästare tjänstgör. Så här berättar en kyrko-
rådsrepresentant: 
 

Men idealet vore ju om det stod med i annonsen. Den och 
den är kyrkvaktmästare. Det behöver ju bara vara namnet. 

 
Det skulle också underlätta för församlingsborna och exempelvis 
kyrkvärdarna om varje vaktmästare hade en namnbricka eller skylt på 
bröstet, där det stod kyrkvaktmästare. Sådana skyltar har idag kyrk-
värdarna.  
 

5.4.2 En skriven instruktion för kyrkvärdarna  

 
I intervjuerna med kyrkorådsrepresentanterna är det flera av dem 
som återkommer till vad kyrkvärdarna skulle kunna bidra med för att 
kunna avlasta vaktmästarna. Inte minst mot bakgrund av att det idag 
verkar finnas en stor variation på vad kyrkvärdarna gör. Så här berät-
tare en vaktmästare: 
 

Det är ju väldigt olika, just det här med kyrkvärdar. En del 
ställen är dom ju väldigt aktiva och andra är dom väldigt 
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osäkra och dom gör ju olika mycket saker och så. När det är 
mässa vet man ju inte, för det är ju sådant dom egentligen ska 
göra ibland och en del ställen gör dom det ju inte. Så att det 
kan vara det då.  

 
En sådan diskussion om vad kyrkvärdarna kan göra har också sin 
utgångspunkt i att det under vintern vid vissa tillfällen varit allt för 
låg temperatur i kyrkan. Så här berättar en respondent: 
 

… det har ju faktiskt i vinter varit kallt, alltså besvärande kallt 
när det har varit gudstjänster. Och det är inte bra för folk sit-
ter och hackar tänder. Det är jobbigt att sitta still en timma. 

 
Kyrkorådsrepresentanterna anser därför att det skulle vara till sin 
fördel om kyrkvärdarna visste om de vanligaste handgreppen och att 
någon mer i en församling än vaktmästaren har vetskap om hur ex-
empelvis värmesystemet fungerar. I en annan intervju framgår det 
vad kyrkvärdarna skulle kunna vara behjälpliga med: 
 

… om kyrkvaktmästaren skulle känna sig pressad tidsmässigt 
på grund utav arbetsuppgifter som att skotta snö eller att de 
ska göra någonting annat, så borde man kunna titta lite gran-
na på, för vi har pratat om det i kyrkorådet också, att titta på 
om vi kan bidra med någonting. Men jag tänker på just det 
här med ljuständning och släcka ner efteråt och se till att all-
ting är okej efteråt. Det skulle jag kunna tänka mig att vi kan 
göra. 

 
Enligt kyrkorådsrepresentanterna handlar det om att som kyrkvärd 
vara öppen och se vad de kan bidra med för att underlätta för kyrk-
vaktmästarna, vilket här beskrivs ytterligare:  
 

Jag tror att det går att göra det här, mer frivilliga, oavlönade. 
Och sedan har du vaktmästarna som då är avlönade. Men det 
menar jag, det kan ju inte hindra att man har en framsyn, att 
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man har samhörighetskänsla när man träffas i församlingen. 
Men jag upplever inte att vi har några motsättningar, i alla fall 
inte här när det gäller sådana här saker. Utan man vill att alla 
ska uppleva att det är på det sättet… Är det så att jag kan 
göra ett handtag, så gör jag det och kan jag få hjälp med nå-
gonting så är det jättebra. 

 
En annan kyrkorådsrepresentant är inne på att det likt vaktmästarnas 
PM skulle finnas en instruktion för vad kyrkvärdarna kan göra:  
 

Men en skriven instruktion skulle ju underlätta. Det har vi ta-
git upp att det vore ju bra för den vaktmästare som kommer 
och även för kyrkvärdarna, vad som ska göras egentligen. En 
checklista, speciellt när man stänger, ja just det, det ska stäng-
as där och en bom för, det är olika på olika ställen. Och det 
ska släckas och tänk på dom ljusen. Det tror jag skulle vara en 
trygghetsfaktor. Då kan ju vaktmästaren säga att du ska följa 
instruktionen och då kan han släppa sitt ansvar tror jag. Men 
säger han bara att kan du fixa resten, då är det lite riskabelt. 
Så lite formalitet där, det tror jag är viktigt. Då får man trygg-
het också.  

 

5.5 Effektiviseringar kan göras 

 
En hel del effektiviseringar har också genomförts. Bland annat köps 
bränsle till samfällighetens maskiner in centralt. Elektronisk faktura 
har införts. Vidare har vaktmästarna fått nycklar till samtliga kyrkor i 
samfälligheten. Innan så fick respektive vaktmästare åka in till pas-
torsexpeditionen i Säffle för att kvittera ut de nycklar hon/han be-
hövde för att kunna tjänstgöra i de kyrkor som var aktuella en lör-
dag/söndag. Detta medförde ett stort administrativt arbete samt 
många resor. Det handlar också om att se över resandet i samfällig-
heten. Så här berättar en respondent: 
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Jag har inte studerat ärendet så, men just det här med trafi-
ken. Det är väldigt mycket trafik, fram och tillbaka så, som jag 
ser det. Det tror jag skulle kunna effektiviseras om man titta-
de på vad folk bor och hur dom kör, till dom här olika guds-
tjänsterna. Men det vet jag inte om dom har tagit hänsyn till 
eller om dom bara har gått på, tittat på som personalgrupp. 
Att dom ska jobba då och dom ska jobba då. 

 
En annan respondent är inne på ett liknande resonemang: 
 

Det är ju mycket, vi sitter ju och åker mellan ställena, bil mel-
lan kyrkorna. Det måste ju bli en del. Och många gånger så 
tror jag att det är mycket onödigt åkande, tror jag. Så nu när 
jag ändå skulle hit då, så har jag hittat massa ärenden som jag 
gör, innan jag åker tillbaka. 

 
Med beaktande av ovanstående citat så kanske det finns möjligheter 
att göra en del besparingar. Till exempel att man som respondenterna 
är inne på tar hänsyn till vad vaktmästarna är bosatta och att resor 
där olika ärenden inte kan samordnas bara görs i yttersta nödfall. 
 

5.5.1 Enkla besparingar 

 
I intervjuerna med kyrkorådsrepresentanterna så framkommer det att 
vaktmästeriet alltid har fått spara. Så här berättar en respondent: 
 

I och med att jag har varit med så många år och sett det här 
med vaktmästeri och under alla år har det varit att vaktmäste-
riet ska spara jämt. Alltid har det kommit det. På kyrkogården 
och allt det här som berör vaktmästaren, men det är väldigt 
lite, det är aldrig populärt att säga i toppen. Där sparas det 
inte.  
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Vaktmästarna själva försöker så långt som möjligt spara där det går. 
Exempelvis handlar det om att släcka lampor i de lokaler man inte 
arbetar i. Ett sådant tankesätt som vaktmästarna har bör rimligtvis 
genomsyra hela samfälligheten. Lika självklart som det är för vakt-
mästarna att släcka ljuset där man inte vistas, lika självklart måste det 
vara för medarbetare vid exempelvis pastorsexpeditionen att stänga 
av dataskärmen och datorns högtalare när man går hem vid arbets-
dagens slut. Även om det kanske inte är många kronor att spara, så 
visar det att samtliga medarbetare i samfälligheten gör sitt yttersta för 
att hålla sig inom de ekonomiska ramarna.  
 

5.6 En framåtblick 

 
Om vi blickar framåt så kan det slås fast att de intervjuade har en 
mängd åsikter, där en gemensam nämnare finns, ekonomin. I inter-
vjun med prästerna/musikerna framkom att i en församling hade 
gudstjänstvärdar utsetts. Här berättar en respondent mer om det: 
 

Vi hade ju ett eget schema i X-församling (min ändring) tidi-
gare och då utsåg vi gudstjänstvärdar, inte kyrkvärdar, utan 
gudstjänstvärdar frivilliga som var kyrkvaktmästare helt en-
kelt. Så att vår ordinarie kunde vara ledig. Men det var ju vid 
sidan av. Dom fick ju inget betalt. Det var ju vid sidan om all-
ting. Och jag kan tänka mig, med tanke på hur ekonomin ser 
ut i pastoratet att, jag tror att vi måste komma dit hän att det 
inte kan vara så nödvändigt att kyrkvaktmästaren måste vara 
den som bommar kyrkan, stänger.  

 
En annan av de intervjuade menar att framtiden kommer att innebä-
ra att fler sammanlysningar sker, vilket här utvecklas närmare: 
 

För jag tror att vi är på en väg där man sammanlyser guds-
tjänster också. För mig så känns det som att det är mässfall 
ganska många gånger tycker jag, att jag ser. Och ska man då 



- Sammanfattande analys, diskussion och förslag - 
 

 84 

få dit vaktmästare, musiker och präst till ett ställe där det bara 
kommer en gudstjänstbesökare, det är inte riktigt hållbart. Jag 
tror att man är på väg åt ett håll, man får tänka om. Nu är 
kyrkan ganska stelbent och inte med sin tid riktigt. Jag tycker 
att det borde ha gjorts kanske redan för ett tag sedan då. 
Även om jag tror att kyrkan behövs, så tror jag mycket så att 
man får tänka på ett annat sätt, just med gudstjänster. Man 
kanske inte skulle lägga allt krut på det i så många kyrkor var-
je söndag för att det inte finns underlag. Förut så var det i 
princip där man fick informationen och så är det ju inte idag. 
Åt något annat håll är vi nog på väg tror jag.  

 
Vaktmästarna har en uppfattning, vilken innebär att de värnar om att 
även i framtiden få ha huvudansvaret för en församlingskyrka. Så här 
berättar en vaktmästare: 
 

För det är ganska viktigt med det jobb man har, att man har 
ett ställe som man har huvudansvaret för. … Men just det här 
vardagliga som vi har på alla ställen, det tror jag är viktigt att 
vi fortfarande har. För att det är ju lite specifikt för varje kyr-
kogård också. Även om jag förstår att i framtiden kommer 
det säkert att luta åt det, så småningom. 

 
Det handlar också om att samfälligheten oavsett den framtida ut-
vecklingen inte får glömma bort vilka de är till för. Glöms det per-
spektivet bort, alltså församlingsmedlemmarna och att de anställdas 
villkor kommer i första hand finns det respondenter som anser att 
man är inne på fel väg.  
 

5.7 Slutsatser av den nya vaktmästarorganisationen 

 
Vilka slutsatser kan då dras av den nya vaktmästarorganisationen 
inom Säffle kyrkliga samfällighet? I intervjuerna har en mängd åsikter 
framkommit, vilka har varit både av ett positivt och negativt slag. 
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När vi tittar närmare på det som har varit positivt så kan detta sam-
manfattas i följande punkter: 
 

• Fler lediga helger och att man verkligen är ledig. 

• Ta lärdom av varandra när man tjänstgör i andra kyrkor.  

• Lättare att vikariera vid semester/sjukdom. 
 
Det som har varit av ett negativt slag med den nya vaktmästarorgani-
sationen kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• Ökad osäkerhet när vaktmästarna tjänstgör i en annan kyrka än 
sin ordinarie. 

• Ökad stress då det kan vara svårt att hinna mellan gudstjänsterna, 
särskilt under vinterhalvåret. 

• En besvikelse finns hos församlingsborna när ordinarie vaktmäs-
tare inte tjänstgör. 

 
När det gäller att komma till rätta med många av de problem som 
identifierats i den här utvärderingen är min uppfattning att de skulle 
kunna lösas genom att den föreslagna indelningen blir verklighet. I 
sådana fall kommer man ifrån att vaktmästarna känner sig stressade, 
är osäkra och församlingsborna skulle vänja sig vid att det är en eller 
två vaktmästare som tjänstgör i just deras församling. Visserligen är 
jag väl medveten om att vaktmästarna med den nya organisationen är 
schemalagda åtta timmar på söndagar. Men det främsta förslaget för 
att få ihop de åtta timmarna är att titta på om inte antalet flextimmar 
skulle kunna utökas. 
 

5.8 Tre lärdomar 

 
Min ståndpunkt är att tre lärdomar kan dras av den här utvärdering-
en. För det första tror jag att det handlar om att vid varje förändring, 
oavsett vilken i en organisation identifiera de människor som berörs 
av den. När detta är gjort så begärs synpunkter och åsikter in om hur 
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förändringen på bästa sätt kan genomföras. Därmed skapas en full-
ständig delaktighet i organisationen samt förändringen i sig kan få ett 
förväntat och önskat genomslag. En sådan strategi för att genomföra 
en förändring i en organisation tror jag leder till att man slipper höra 
olika kommentar som att det var ingen som lyssnade på oss eller vi 
fick inte vara med i förändringsprocessen. En vaktmästare fick frå-
gan om hur vederbörande skulle ha gjort för att genomföra den här 
förändringen, där svaret blev följande: 
 

Ja hade, som jag sa förut frågat mina medarbetare som det 
gäller, att vad tycker ni nu, nu måste vi hitta på någonting. 
Har ni några bra idéer, synpunkter, långt innan, kanske ett år, 
så man får börja fundera. För vi har ju idéer. Vi hade jättebra, 
tyckte vi i alla fall.  

 
Den andra lärdomen som kan dras med facit i hand är att kanske ut-
värdera redan ifrån början. I samband med att beslutet fattades att en 
ny vaktmästarorganisation skulle införas, så skulle en extern utvärde-
rare ha tillsatts. Hade så skett kan organisationsförändringen som 
sådan följas upp och en bekräftelse ges i större grad på vad som fun-
gerar bra och vad som fungerar mindre bra. Därmed kan identifiera-
de brister rättas till under resans gång. 
 
En tredje lärdom och som alltid återkommer i organisationer, är hur 
man på bästa sätt ska informera exempelvis anställda och omgiv-
ningen. Det handlar ju inte bara om att informera, det handlar också 
om att mottagaren har uppfattat budskapet. Att information är vik-
tigt framgår i följande citat som är hämtat ur intervjuerna med en av 
kyrkorådsrepresentanterna: 
 

Man gjorde bland annat en sak som väckte väldiga känslor, 
hemma då. Och det var att man skulle göra någon sådan där 
dubbkontroll eller vad det heter på gravstenarna. Och då hade 
dom i alla fall inte informerat anhöriga och så, utan helt plöts-
ligt när folk kom till kyrkogården så låg gravstenarna ner och 
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det såg ut som en gravskändning och vissa var ju fruktansvärt 
upprörda och sa, – Vi går ur kyrkan omedelbart. För att, ja 
alltså det var ju en naturlig förklaring, men det skedde ingen 
information före och man hade väl säkert gått med på det och 
inte reagerat om det hade skett någon information kanske. 
Men det kan ju vara någon slags effekt av det här. Allt funkar 
inte som det har gjort förr. Det kanske kommer mer plötsligt. 

 

5.9 Några avslutande tankar kring utvärderingen 

 
Under förutsättning att mer resurser hade stått till förfogande i form 
av tid och pengar, så hade det varit intressant att ta del av fler männi-
skors uppfattning om den nya vaktmästarorganisationen. Här tänker 
jag i första hand på att det skulle ha varit spännande att höra sä-
songsanställda och vikarierande vaktmästares samt enskilda försam-
lingsbors berättelser. Trots allt är min uppfattning och förhoppning 
att samfälligheten kan ha glädje av utvärderingen. Detta då den 
sammanfattningsvis kan bedömas vara en lägesbeskrivning, vilken 
visar på hur vaktmästarna och samfälligheten i stort har upplevt den 
nya organisationen. Det handlar också om att en identifiering skett 
av några faktorer, vilka skulle kunna förbättras för att få en ännu 
bättre och fungerande vaktmästarorganisation. Mot bakgrund av det 
nyss nämnda kan utvärderingen därför fungera som en slags platt-
form för vidare diskussion inom samfälligheten om hur vaktmästar-
organisationen ska kunna organiseras på bästa sätt.  
 
Nästa steg när det gäller vaktmästarorganisationen är enligt min be-
dömning att genomföra förslaget om en annan indelning. Skulle det 
förslaget som tidigare har presenterats bli verklighet är det enligt min 
ståndpunkt mycket som talar för att det torde få positiva effekter för 
vaktmästarna. Detta med anledning av att flertalet aspekter av ett ne-
gativt slag med den nuvarande organisationen skulle kunna elimine-
ras. Självklart måste en sådan organisationsförändring noga analyse-
ras och följas upp efter en tid. Inte minst för att då kunna identifiera 
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och ta lärdom av sådant som har fungerat bra liksom det som har 
fungerat mindre bra. Med andra ord handlar det om att samfällighe-
ten måste vara en lärande organisation på alla plan. Först då tror jag 
att samfälligheten kan få en väl fungerande vaktmästarorganisation, 
där samtliga medarbetare trivs, känner sig delaktiga och upplever en 
stor tillfredsställelse med sitt arbete som vaktmästare.  
 
Avslutningsvis gör jag bedömningen att utvärderingens syfte har 
uppfyllts. Huvudsyftet med utvärderingen var ju som bekant att be-
skriva och förklara kyrkvaktmästarnas erfarenheter och tankar kring 
den nya vaktmästarorganisationen inom Säffle kyrkliga samfällighet.  
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Bilaga 1 

 

 1

Bilaga 1: Karta över Säffle kyrkliga samfällighet 
 
Figur 1: Nedanstående kartbild beskriver nuvarande indelning av vaktmästarorganisationen för Säffle kyrkliga samfällighet i en norr- (N) 

och i en södergrupp (S) (Henningson, 2011).  
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Bilaga 2: Intervjuguide för intervju med ledningsgruppen 
vid Säffle kyrkliga samfällighet 

 
1.  Först skulle jag vilja att du presenterar dig? 
 
2.  Vilka var de bakomliggande orsakerna till att en omorganisation 

ägde rum av vaktmästarorganisationen? 
 
3.  Vilken roll har du haft i den omorganisation som har ägt rum? 
 
4.  Hur har du i ditt arbete påverkats av den omorganisation som har 

ägt rum? 
 
5.  I vilken utsträckning fick vaktmästarna möjlighet att tycka till när 

det gäller omorganisationen? 
 
6.  Vilka blev reaktionerna i organisationen när omorganisationen 

skulle genomföras? 
 
7.  Har ni uppnått önskat resultat utifrån syftet med omorganisatio-

nen? 
 
8.  Vilka för- respektive nackdelar har omorganisationen inneburit? 
 
9.  Vilka effektivitetseffekter kan du se utifrån att omorganiseringen 

skett? 
 
10.  Sett ur ditt perspektiv, vilka effekter har omorganisationen med-

fört för vaktmästarnas arbetsmiljö? 
 
11.  Även om ni genomfört en omorganisation av vaktmästarorgani-

sationen, har du idag några förslag till förbättringar som skulle 
behöva genomföras? 
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12.  Om du var i min roll som utvärderare, vad skulle du då fråga 
vaktmästarna om? 

 
13.  Är det något mer som du anser är viktigt att lyfta fram, för att en 

helhetsbild ska ges av den omorganisation som har ägt rum? 
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Bilaga 3: Intervjuguide för intervjuer med vaktmästare vid 
Säffle kyrkliga samfällighet 

 
1.  Först skulle jag vilja att du presenterar dig? 
 
2.  I vilken utsträckning har du haft möjlighet att tycka till när det 

gäller omorganisationen? 
 
3.  Vilka blev dina reaktioner när du fick reda på att den här organi-

sationsförändringen skulle äga rum?  
 
4.  Hur har du i ditt arbete påverkats av den omorganisation som har 

ägt rum? 
 
5.  Vilka för- respektive nackdelar har omorganisationen inneburit 

för dig?  
 
6.  Om du skulle sätta ord på din arbetsmiljö, hur skulle en sådan 

beskrivning låta?  
 
7.  Vilka effekter har omorganisationen medfört för din arbetsmiljö? 
 
8.  Har arbetet förändrats på något sätt för din del sedan omorgani-

sationen ägde rum? 
 
9.  Hur upplever du att tjänstgöra i en annan kyrka än den ordinarie?  
 
10.  Hur många kyrkor är det rimligt att tjänstgöra i? 
 
11.  Skulle ytterligare en indelning kunna göras än norra och södra? 
 
12.  Kan vaktmästarna lägga schemat först och präster/musiker an-

passa sig därefter? 
 
13.  Hur ser du på att arbeta i grupp med andra? 
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14.  Har du idag några förslag till förbättringar som skulle behöva 
genomföras av den nuvarande organisationen?  

 
15.  Vilka effektivitetseffekter kan du se utifrån att omorganiseringen 

skett? 
 
16.  Vilken relation har du till överordnad/arbetskamrater/försam-

lingsborna?  
 
17.  Om du var i min roll som utvärderare, vad skulle du då fråga 

prästerna/musikerna om? 
 
18.  Är det något mer som du anser är viktigt att lyfta fram, för att en 

helhetsbild ska ges av den omorganisation som har ägt rum, ut-
ifrån din roll som vaktmästare? 
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Bilaga 4: Intervjuguide för intervjuer med administrativ 
personal vid Säffle kyrkliga samfällighet 

 
1.  Först skulle jag vilja att du presenterar dig (namn, funktion, ar-

betsuppgifter)? 
 
2.  Vilka blev dina reaktioner när du fick reda på att den här organi-

sationsförändringen av kyrkvaktmästarna skulle äga rum? 
 
3.  I vilken utsträckning har du haft möjlighet att tycka till när det 

gäller omorganisationen? 
 
4.  Hur har du i ditt arbete påverkats av den omorganisation som har 

ägt rum? 
 
5.  Hur ser du på att arbeta i grupp med andra? 
 
6.  Vad är bra respektive dåligt med hur dagens kyrkvaktmästarorga-

nisation fungerar? 
 
7.  Vilka effektivitetseffekter kan du se utifrån att omorganiseringen 

skett? 
 
8.  Har du idag några förslag till förbättringar som skulle behöva 

genomföras av den nuvarande kyrkvaktmästarorganisationen?  
 
9.  Vilken relation har du till överordnad/arbetskamrater/försam-

lingsbor? 
 
10.  Har relationen till dessa ändrats på något vis sedan den nya 

vaktmästarorganisationen infördes? 
 
11.  Om du var i min roll som utvärderare, vad skulle du då fråga 

prästerna/musikerna om? 
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12.  Är det något mer som du anser är viktigt att lyfta fram, för att en 
helhetsbild ska ges av den omorganisation som har ägt rum, ut-
ifrån din funktion i den här organisationen? 
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Bilaga 5: Intervjuguide för intervjuer med präster/musiker 
vid Säffle kyrkliga samfällighet 

 
1.  Först skulle jag vilja att ni presenterar er (namn, präst/musiker, 

församling ni arbetar i)? 
 
2.  Vilka blev era reaktioner när ni fick reda på att den här organisa-

tionsförändringen av kyrkvaktmästarna skulle äga rum?  
 
3.  I vilken utsträckning har ni haft möjlighet att tycka till när det 

gäller omorganisationen? 
 
4.  Hur har ni i ert arbete påverkats av den omorganisation som har 

ägt rum? 
 
5.  Hur ser ni på att arbeta med olika vaktmästare? 
 
6.  Skulle man tänka sig att schemat för prästerna/musikerna lades 

efter att vaktmästarna fått lämna sina sypunkter? (Så som nu är 
fallet är ju predikoturen redan klar när vaktmästarna får schemat). 

 
7.  Skulle man kunna tänka sig att gudstjänsterna var förlagda enligt 

följande en söndag, klockan 10.00, 14.00 och 18.00? 
 
8.  Tjänstgör ni både i norra och södra distriktet en och samma sön-

dag? 
 
9.  Tjänstgör alltid minst två präster/musiker en söndag? 
 
10.  Vad är bra respektive dåligt med hur dagens kyrkvaktmästarorga-

nisation fungerar? 
 
11.  Vilka effektivitetseffekter kan ni se utifrån att omorganiseringen 

skett? 
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12.  Har ni idag några förslag till förbättringar som skulle behöva 
genomföras av den nuvarande kyrkvaktmästarorganisationen?  

 
13.  Har relationen till överordnad/arbetskamrater/församlingsbor 

ändrats på något vis sedan den nya vaktmästarorganisationen in-
fördes? 

 
14.  Om ni var i min roll som utvärderare, vad skulle ni då fråga de 

olika kyrkoråden om? 
 
15.  Är det något mer som ni anser är viktigt att lyfta fram, för att en 

helhetsbild ska ges av den omorganisation som har ägt rum, ut-
ifrån ert perspektiv? 
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Bilaga 6: Intervjuguide för intervjuer med kyrkoråden vid 
Säffle kyrkliga samfällighet 

 
1.  Först skulle jag vilja att ni presenterar er (namn, kyrkoråd ni re-

presenterar)? 
 
2.  Vilka blev era reaktioner när ni fick reda på att den här organisa-

tionsförändringen av kyrkvaktmästarna skulle äga rum? 
 
3.  I vilken utsträckning har ni haft möjlighet att tycka till när det 

gäller omorganisationen? 
 
4.  Hur har ni i kyrkoråden påverkats av den omorganisation som 

har ägt rum? 
 
5.  Hur ser ni på att tjänstgörande vaktmästare varierar från söndag 

till söndag? 
 
6.  Skulle man kunna tänka sig att gudstjänsterna var förlagda enligt 

följande en söndag, klockan 10.00, 14.00 och 18.00? 
 
7.  Vad är bra respektive dåligt med hur dagens kyrkvaktmästarorga-

nisation fungerar? 
 
8.  Vilka effektivitetseffekter kan ni se utifrån att omorganiseringen 

skett? 
 
9.  Har ni idag några förslag till förbättringar som skulle behöva 

genomföras av den nuvarande kyrkvaktmästarorganisationen?  
 
10.  Har relationen till överordnad/arbetskamrater/församlingsbor 

ändrats på något vis sedan den nya vaktmästarorganisationen in-
fördes? 
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11.  Är det något mer som ni anser är viktigt att lyfta fram för att en 
helhetsbild ska ges av den omorganisation som har ägt rum ut-
ifrån ert perspektiv? 
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Bilaga 7: Kodschema 
 
Tabell 1: Kodschema med exempel på intervjufrågor där respondentens svar är koncept. Dessa koncept bildar kategorier. 
 

Fråga Koncept Kategori 
Ser du fler fördelar 
mer än att du får mer 
ledigt? 

Ja, det är ju det, att det är roligt att träffa andra i kyrkor som jobbar där 
också och se hur det är på andra ställen. Det är ju inte bra om man blir för 
mycket hemmablind då. Se lite tips och sen när man pratar med andra som 
kanske inte gör lika så kan man komma på någon idé, så att man gör sam-
ma överallt då. 

Fördelar. 

Det är just dom här 
söndagarna, det är då 
det kan bli som mest 
stressigt eller? 

… i vintras så var det rätt så tätt mellan två ställen och det snöade och blås-
te och då hann jag inte dit. Det var till Kila jag skulle då. Det var ju precis 
att jag satte mig i bilen ifrån Gillberga och skulle åka till Kila och tänkte, att 
nu får jag dit och skotta, men då var det en vänlig själ som redan hade bör-
jat skotta åt mig. En gammal vaktmästare som har varit där förut, så han 
började. Annars så hade jag inte hunnit det faktiskt och kommit in i kyrkan.  

Nyckelpersoner. 

Är det för många kyr-
kor och tjänstgöra i? 

Önskemålet är ju att man bara ska ha dom här i norra distriktet nu då. En 
blir ju osäker när man kommer till nytt folk så liksom. En vet inte regler 
och hur dom har det. Så önskvärt vore ju om man inte hade så många, utan 
man kanske hade dom fem då. Så att man lärde sig dom då, så då går det 
nog bra. 

Antalet kyrkor. 

 



 
 

Bilaga 8 
 

 1

Bilaga 8: Föreslagen indelning av vaktmästarorganisationen inom Säffle kyrkliga samfällighet 
 
Figur 1: Nedanstående kartbild beskriver föreslagen indelning av vaktmästarorganisationen för Säffle kyrkliga samfällighet (Henning-

son, 2011). Den föreslagna indelningen innebär att vaktmästarna är indelade i en norr- (N), mellan- (M) och södergrupp (S).  
 

 

N 

M 
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Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 www.kau.se

En utvärdering av den nya  

vaktmästarorganistaionen inom 

Säffle kyrkliga samfällighet

Denna arbetsrapport är en utvärdering av den nya vaktmästar- 
organisationen som infördes den 1 januari 2010 inom Säffle kyrkliga 
samfällighet. Med den nya organisationen följde flera förändringar, 
såsom att vaktmästarna en söndag inte längre endast skulle tjänstgöra i 
sin egen kyrka, utan även i ytterligare i en eller två stycken av samfällig-
hetens totalt 14 kyrkor. 

Utvärderingens resultat, vilket baserar sig på 22 intervjuer med bland 
annat vaktmästare, arbetsledningen och kyrkorådsrepresentanter visar 
både på för- och nackdelar med den nya organisationen. Positiva saker 
är exempelvis att vaktmästarna fått fler lediga helger och kan i större 
utsträckning ta lärdom av varandras erfarenheter. Resultaten visar också 
att den nya vaktmästarorganisationen skulle ha förankrats på ett bättre 
sätt i hela samfälligheten innan den infördes. Det handlar också om att 
vaktmästare upplever stress och en känsla av osäkerhet när de tjänstgör 
i en annan kyrka än sin ordinarie. 

I rapporten presenteras flera förslag, såsom att vaktmästarorganisationen 
delas in i tre geografiska områden och att vaktmästarna i första 
hand tjänstgör inom respektive område. En sådan utveckling av 
organisationen skulle med största sannolikhet avhjälpa en del av de 
brister som idag finns med att vaktmästarna känner stress och oro när 
de arbetar i en annan kyrka än sin egen kyrka. 

Utvärderingen kan sammantaget ses vara en lägesbeskrivning av 
hur vaktmästarna och samfälligheten i stort har upplevt den nya 
organisationen sedan den infördes samt identifierar saker som kan 
förbättras.


	framsida
	arb-rapp-2011-erik-lindholm-statsformat
	baksida


 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     760
     383
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     110
     111
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     383
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     110
     111
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend top edge by 24.94 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     383
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     24.9449
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     110
     111
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 24.94 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     383
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     24.9449
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     110
     111
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 6.496 x 9.528 inches / 165.0 x 242.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: scale to rows 1 down, columns 1 across
     Align: centre, independent
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     Fixed
     1
     1
     0.8100
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20110809081102
       685.9843
       Statsformat
       Blank
       467.7165
          

     Best
     429
     264
     0.0000
     C
     1
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     110
     111
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     110
     111
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     110
     56
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     475
     307
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Bigger
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     111
     109
     55
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: cut top edge by 28.35 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     28.3465
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     113
     112
     113
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut bottom edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     113
     112
     113
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut right edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     113
     112
     57
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut left edge by 127.56 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     0
     No
     760
     385
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Smaller
     127.5591
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     113
     111
     56
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: remove bleed info
      

        
     0.0000
     1
     0.0000
     0.0000
     810
     337
     0.0000
     Remove
            
                
         Both
         AllDoc
              

      
       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     113
     112
     113
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





