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Hur är det att jobba som arbetsledare inom en kyrkogårdsförvaltning? Spännande och 
utmanande, ibland ganska tufft men för det mesta väldigt roligt, säger de arbetsledare som 

Tidningen Utemiljö intervjuar till det här reportaget. Oavsett, behovet av arbetsledare med rätt 
kompetens är stort, ändå har utbildningar inom området svårt att fylla sina utbildningsplatser.

Florence Oppenheim

BEHOVET AV NYA arbetsledare inom kyrko-
gårdsförvaltningar är fortfarande stort i hela  
landet efter stora pensionsavgångar sedan 
några år tillbaka och fortfarande under de 
närmaste åren. 

– Behovet är stadigt stort och i ök-
ande, säger Mattias Elofsson, kyrkogårds- 
konsulent på SKKF – Sveriges kyrkogårds- 
och krematorieförbund. Vi har stora pen-
sionsavgångar i hela skiktet, alltifrån högsta 
chefer till kyrkogårdsarbetare.

Det är vanligt att rekryteringen sker 
internt bland kyrkogårdsarbetarna, men 
oavsett krävs förberedelser och utbildning 
i arbetsledning. Kyrkans branschorganisa-
tioner har länge efterlyst yrkesutbildning-
ar. Eftersom det råder stor brist på arbets- 
ledare inom kyrkogårdsförvaltning tog 
Hvilan Utbildning i samarbete med re-
presentanter från branschen inför hösten 
2018 fram en YH-utbildning som matchar 

branschens behov. Inför ansökan om att 
få starta en YH-utbildning, genomförde 
Hvilan i augusti 2017 en marknadsunder-
sökning bland Sveriges kyrkogårdschefer. 
Totalt svarade 43 organisationer och 95 
procent av dessa angav att det är svårt eller 
mycket svårt att få tag i personer med rätt 
kompetens för arbetsledande befattningar. 
De angav också att det inom tre–fem år 
kommer att behöva anställas cirka 110 nya 
arbetsledare.

– Det visade sig tyvärr bli svårt att fylla 
platserna och utifrån de frågor som kom 
in om utbildningen förstod vi att det var 
ett problem för många att den var plats- 
bunden till Skåne. Därför har vi inför star-
ten i november 2019 gjort om utbildningen 
så att den numer går på distans med åtta 
platsbundna träffar i stället. Det är fort-
farande samma gedigna utbildning med 
samma innehåll men den övervägande de-

len av undervisningen sker via vår digitala 
plattform. Det gör det möjligt för fler att 
gå utbildningen och utsikterna att få jobb 
efter avslutad utbildning är mycket goda, 
berättar Linda Hallström, biträdande rek-
tor på Hvilan Utbildning.

SKKF deltar i styrgruppen för den nya 
YH-utbildningen på Hvilan. SKKF har 
också en egen intern arbetsledarutbildning 
i tre steg. De flesta som går den är anställda 
som redan finns i organisationen.

– Den här typen av utbildningar växer 
inte på träd. Tyvärr kom inte utbildningen 
på Hvilan igång första året men vi har stora 
förhoppningar inför kommande kursstart, 
säger Mattias Olofsson.

TIDNINGEN UTEMILJÖ HAR besökt ett par 
kyrkogårdsförvaltningar för att höra hur 
arbetsledarnas arbete är organiserat och vad 
de tycker om jobbet.

De leder laget på kyrkogården

Bristen på arbetsledare inom kyrkogårdsförvaltningar är stor och bristen kommer att hålla i sig. Historiskt har många arbetsledare rekryterats internt 
bland de fast anställda kyrkogårdsarbetare. Här (med ryggen mot kameran) är det Ronny Klenfeldt, arbetsledare på Östra kyrkogården i Göteborg, 
som samtalar med Jenny Olsson och Leif Myrberg i sitt arbetslag.
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Östra Kyrkogården i Göteborg är den 
tredje största i staden med cirka 20 000 
gravar. Kyrkogården sköts av fyra arbetslag 
(ett är ambulerande ihop med fyra and- 
ra kyrkogårdar) med totalt ett trettiotal fast 
anställda. De tre fasta arbetslagen har för-
delat kyrkogårdsområdet mellan sig. Varje 
arbetslag ansvarar för all skötsel på ”sitt” 
område, som består av drygt 20 arbetsfält 
att jobba med. Utöver dessa arbetslag finns 
också en verkstadsdel med fem–sex perso-
ner som ansvarar för att sköta maskinerna, 
fixa till småfel i brunnar och ledningar och 
liknande. De gräver även gravar.

RONNY KLENFELDT ÄR arbetsledare på ett 
område som bland annat omfattar huvud- 
entrén. I laget finns sex fast anställda, men 
arbetsledaren ansvarar även för att ta in 
säsongspersonal efter behov och ta emot 
praktikanter och personer som arbets- 
tränar. I år kommer Ronny Klenfeldt att ha 
16 personer totalt i sitt lag under säsongen.

– Som arbetsledare ansvarar jag för att 
planera och fördela jobben över tid och 
i gruppen. Ibland jobbar alla i laget med 
samma arbetsmoment, till exempel att 
skyffla ogräs från ett fält, ibland jobbar vi 
två och två. Det är viktigt att se till att en 
person inte gör samma jobb dag efter dag 
utan har varierande arbetsuppgifter. Inte 
bara fysiskt utan också för att jobbet ska 
kännas roligt och stimulerande, berättar 
Ronny Klenfeldt.

Hans egen arbetstid tenderar att inne-
hålla mer och mer administration och plane-
ring jämfört med hur det var för några år se-
dan. Men han gillar att jobba utomhus och 
försöker att vara ute med de andra i arbets- 
laget så mycket som möjligt.

– När jag planerar tittar jag numera på 
vädret och försöker anpassa arbetsuppgif-
terna efter det, i den mån det är möjligt. 
Tidigare var det ofta så att man hade be-

stämt sig för att klippa gräs en dag och då 
gjorde man det, oavsett väder. Vissa ar-
betsmoment måste göras en viss dag, till 
exempel när vi planterar vår- och sommar-
blommor. Då är det viktigt att de kommer 
i jorden så fort som möjligt.

FÖRR VAR ARBETSLEDARNA ute på fältet 
mycket mer och jobbade praktiskt. Då 
fanns andra chefer som hade ansvar för 
många av de administrativa uppgifter som 
idag ligger i arbetsledarens ansvar. De har 
personalansvar och tar till exempel emot 
sjukanmälningar och har samtal och kon-
takt med lärare och handledare för prak-
tikanter och personer som arbetstränar. 
Ronny Klenfeldt har också egna utveck-
lingssamtal med varje medlem i laget, men 
sköter inga lönediskussioner.

– Jag gillar att få mer ansvar och tycker 
att det är roligare nu. Jag har till exempel 
en del projektidéer i huvudet som jag gär-
na skulle vilja genomföra men tiden räcker 
inte alltid till. Då lägger jag in det i pla-
neringen framåt och tar det när det passar.

Det mesta i arbetet är inspirerande och 
roligt och Ronny Klenfeldt kan konstatera 
att det har förändrat honom som person 
att vara arbetsledare.

– Det svåraste är att jag numera står 
emellan arbetsgivaren och laget. Det fun- 
gerar väldigt bra tycker jag själv, och jag 
tror det gäller för alla i laget. Men det kan 
vara en svår balansgång ibland. Det har 
ändå påverkat relationen till de andra kol-
legorna och är mer ensamt. Eftersom man 
sitter mer inne på kontoret, är man inte en 
lika naturlig del av laget längre.

Han tror att det är viktigt att man som 
arbetsledare har ett öppet synsätt och är 
balanserad och lugn. Egenskaper som ofta 
finns inuti en människa och som kan vara 
svåra att få via en utbildning.

– Min syn på ledarskap har inte föränd-

rats sedan jag gick kyrkans interna ledar-
skapsutbildning men den stärkte mig och 
gav mig nyttiga kunskaper som gör det 
lättare att ta svåra diskussioner. Det är vik-
tigt med en positiv livssyn, annars är man 
ingen bra ledare tycker jag. Och att man 
är prestigelös. Hur jag beter mig smittar ju 
och sprider sig i arbetslaget.

Det bästa med jobbet är många saker, 
men kanske framför allt när han ser säsongs- 
anställda visa engagemang och intresse för 
de arbetsuppgifter de blir tilldelade.

– När de får en uppgift, blir klara med 
den och jag råkar vara på möte just då, och 
de säger i efterhand att de inte visste vad de 
skulle göra men ändå började jobba på ett 
annat fält. Det är väldigt roligt. Eller när de 
får i uppgift att rensa ogräs och man sedan 
kommer och ser ett jättefint slutresultat, då 
blir man glad.
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1. Vid huvudentrén fanns ett stort buskage på insidan där förbipasse-
rande uträttade sina behov och som såg sjaskigt och ovårdat ut. Nu är 
buskaget borttaget och ytan är öppen och ljus och täckt av gräs och ger 
därmed ett helt annat, mer vårdat intryck när människor kommer till kyr-
kogården, menar Ronny Klenfeldt.

2. Utanför huset där kyrkogårdsarbetarna och arbetsledningen huserar 
fanns en rabatt som har varit svår att få fin och som hade sett tråkig ut i 
många år, enligt Ronny Klenfeldt. Nu har de grävt ur rabatten och istället 
satt kullersten. Det har blivit rent och ser mer vårdat ut.

3. Att räta upp kantstenar som lutar är en arbetsuppgift som sällan görs, 
men som Ronny Klenfeldt tycker är viktigt för intrycket.

4. På kyrkogården ligger Viktor Rydberg begraven. Runt graven ser det 
lite vanvårdat ut och den har hamnat lite i skymundan. Ronny Klenfeldt 
vill ta bort lite av rhododendronbuskaget runtom så att man ser graven 
bättre och återgår till hur det såg ut runt graven för början.

Ålder: 49 år
Arbetsledare sedan 2017.
Bakgrund: Målare, diskare, grovarbeta-
re, fastighetsskötare och scenarbetare. 
Kyrkogårdsarbetare (först som säsongs-
anställd) i nio år. Därefter vice arbets- 
ledare i två år.
Utbildning: Svenska Kyrkans interna 
ledarskapsutbildning
Arbetslagets motto: Förenkla och 
försköna

FAKTA Ronny Klenfeldt

Genomförda och planerade åtgärder i arbetslaget
En bit innanför huvudentrén möttes besökarna tidiga-
re av en perennrabatt som såg rörig och tråkig ut när 
den inte grönskade. Nu har Ronny Klenfeldt och hans 
arbetslag istället lagt igen ytan med rund sten och i 
mitten en liten rabatt med grönska efter årstid, så att 
det alltid ser rent och snyggt ut vid ingången till kyr-
kogården.                                  FOTO: FLORENCE OPPENHEIM
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Stockholms stads 
kyrkogårds-
förvaltning 
söker en 

trädansvarig
Vill du vara med och utveckla 
och förvalta ett av Stockholms 
stads största trädbestånd med 
ca 21000 inventerade parkträd 
och ca 52 ha skogsmark?

Som huvudman för  
begravningsverksamheten i 
Stockholms stad förvaltar  
Kyrkogårdsförvaltningen elva  
begravningsplatser.
Läs mer på stockholm.se/jobb

Välkommen 
med din  
ansökan senast  
31 maj 2019.

ANSÖK SENAST DEN 26 JULI

DISTANS

LÄS MER OM UTBILDNINGEN PÅ WWW.HVILANUTBILDNING.SE

VILL DU TA NÄSTA 
STEG I KARRIÄREN?
Utbilda dig till Arbetsledare inom  
Kyrkogårdsförvaltning – en bransch 
med anställningsbehov!
CSN-BERÄTTIGAD • 300 POÄNG • 1,5 ÅR • DISTANSUTBILDNING

Ronny Klenfeldt gillar engagerade medarbetare och 
menar att man inte behöver vara bäst. Intresse och enga-
gemang är viktigare.

– Idag är det en större bredd på det vi gör och en helt 
annan helhetssyn. Det finns också en större acceptans in-
för nya idéer och att lyssna till varandra. Det är berikan-
de. Även säsongsanställda kan komma med idéer som vi 
sedan genomför. Det finns ingen prestige i det utan det 
viktiga är att resultatet blir så bra som möjligt.

Han menar att det fanns en mentalitet tidigare att 
man skulle göra som man alltid hade gjort, och att det 
var klart godkänt som var normen. Då behövdes det inte 
så mycket nya idéer.

– Det har säkert funnits människor som velat  
göra förbättringar även tidigare men som kanske inte fått 
något gehör för det. En människa som får igenom en 
förändring som förbättrar verksamheten växer som män- 
niska och tycker att det blir roligare att jobba.

KVIBERGS KYRKOGÅRD, INVIGD 1935, är den till ytan 
största kyrkogården i Göteborg, med totalt cirka  
30 000 gravar på 60 hektar anlagd gravmark. Här job-
bar Lotta Torvaldsson och Fredrik Bothén som lagledare 
i var sitt arbetslag. Målet är att varje arbetslag ska bestå 
av en lagledare och mellan fem och sju fast anställda, ett 
antal som fördubblas med säsongsanställda under hög- 
säsong. Varje lag har ett område fördelat på tre olika ytor. 
Lagledaren planerar och leder arbetet och fördelar arbets-
uppgifterna och deltar i rekryteringen av säsongspersonal. 
Lagledaren har dessutom arbets-
miljöansvar.

Lotta Torvaldsson gick natur- 
bruksgymnasium med inrikt-
ning jordbruk och började som 
säsongsanställd på Västra kyrko- 
gården i Göteborg direkt efter 
gymnasiet som 19-åring. Efter 
några år utbildade hon sig till 
arbetsledare för kyrkogårdar och 
parker i Skara. Lagledare är hon 
sedan hösten 2017.

– Fördelningen mellan ute- 
och innejobb ligger på cirka 70–30 procent, berättar 
Lotta Torvaldsson. 

Hon tycker att systemet med vice lagledare är ett bra 
sätt att rekrytera nya lagledare.

– Man lär sig mycket genom att gå bredvid en ordi-
narie lagledare ett tag, eftersom man också får täcka upp 
när lagledaren är borta. En vice lagledare får ta ganska 
mycket ansvar och blir väl rustad för jobbet som ordina-
rie, säger Lotta Torvaldsson.

FREDRIK BOTHÉN BÖRJADE som säsongsanställd på Västra 
kyrkogården 2001 och blev fast anställd efter några år. 
Han jobbade som vice lagledare under några år och 
blev sedan lagledare men flyttade till Stockholm hösten 
2015 och gjorde annat ett tag. När han kom tillbaka till 
Göteborg i april 2017 sökte han sig till Kviberg och blev 
lagledare. Han har ingen formell utbildning, men har fått 
internutbildning genom Gröna lyftet, UGL ledarutbild-

Lotta Torvaldsson.                                                                                                                                     
             FOTO: FLORENCE OPPENHEIM 



ning (tredagars ledar- 
utbildning inom försvaret) 
och lagledarutbildning.

– Den stora skillna-
den när jag blev lagledare 
var att innan var man en 
i gänget. Nu är jag den 
person som påverkar vad 
de andra i laget ska göra 
under sin arbetsdag. Jag 
trodde nog att det skul-
le kännas likadant men 
det är svårare att ha kvar 
samma kompisrelation, 
säger Fredrik Bothén.

 Vad är det bästa med 
jobbet som lagledare?

– Att kunna påverka så mycket som 
vi gör. Vi är entusiastiska och drivna 

och har blivit en stark grupp som drar 
åt samma håll, säger Lotta Torvaldsson.

– Vi samarbetar väldigt mycket och 
stödjer varandra, säger Fredrik Bothén.

Och det svåraste?
– Vi blir ju en mellanhand ibland 

och budbärare åt båda hållen. Vi har 
precis gått igenom en organisations- 
förändring här och det har varit en tuff 
tid som har tagit fokus från utejobbet, 
berättar Lotta Torvaldsson.

– Det är när arbetet inomhus det 
tar för mycket tid från arbetet utom-
hus. Arbetslaget tar stort ansvar själva 
men det känns alltid bättre när man har 
tid att vara med ute, berättar Fredrik 
Bothén. 
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Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning

Arrangör: Hvilan Utbildning, Kabbarp
Typ av utbildning: YH-utbildning, distans, med 8 obligatoriska 
träffar i Kabbarp, heltid, 1,5 år
Start: 2019-11-01
Ansökan: Senast 26 juli 2019

Innehåll:
Arbetsledning, 50 YHP 
Begravningsverksamhet, 10 YHP
Ekonomi och IT, 30 YHP
Kyrkogårdens anläggningsarbeten, 25 YHP
Kyrkogårdens kulturmiljö, 10 YHP
Kyrkogårdsförvaltning, 15 YHP
Lärande i arbete (praktik 19 v), 95 YHP
Skötsel och underhåll, 30 YHP
Växtkännedom och marklära, 20 YHP

Läs mer: hvilanutbildning.se/utbildningar/yh-kyrkogardsutbildning

Trädgårdsmästare inom park/kulturlandskap, inriktning 
arbetsledning
Arrangör: Hermods AB, Göteborg och Karlskrona
Typ av utbildning: YH-utbildning, heltid, 2 år
Start: Augusti 2019
Ansökan: Senast 30 april 2019
Läs mer: hermods.se/utbildningar-tjanster/yh/

Arbetsledare – hållbar grönyteförvaltning
Arrangör: Trädgårdsakademin, Ängelholm och Uppsala
Typ av utbildning: YH-utbildning, distans, en fysisk träff per  
termin, heltid, 1,5 år
Start: Ängelholm november 2019 och Uppsala januari 2020
Läs mer: trga.se/utbildning/arbetsledare

Arbetsledare – specialisering trädgård
Arrangör: Akademi Båstad, Båstad
Typ av utbildning: Distans, halvfart, 1,2 år
Start: Troligen hösten 2020
Läs mer: bastad.se

Utbildning Arbetsledare kyrkogårdsförvaltning Trädgårdsutbildningar inriktning arbetsledning

Fredrik Bothén och Lotta Torvaldsson 
på Kvibergs kyrkogård i Göteborg.                                                                                                                                        
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Fredrik Bothén.                                                                                                                                          
     FOTO: FLORENCE OPPENHEIM 



– JAG BÖRJADE som säsongsanställd kyrkogårdsarbetare för 25 
år sedan och har jobbat kvar sedan dess. Vi är en liten församling 
och jag arbetsleder fyra personer. Förutom skötsel av grönytor 
ansvarar vi även för drift och underhåll av fastigheterna.  
Halva arbetstiden är avsatt för administration, halva ska jag 
jobba ute. Men på senare tid tenderar det att bli upp emot 60 
procent av tiden inne på kontoret, säger Anders Karlsson.

Han poängterar vikten av att vara ute i verksamheten och 
hålla sig à jour med vad som händer, även om lagmedlem-
marna  klarar mycket själva.

– Sitter jag med inomhus ett par veckor i sträck, så räcker 
det för att tappa kontrollen över vad som händer ute. Mina 
medarbetare tar eget ansvar men det blir så mycket lättare att 
arbetsleda om man har koll på vad som händer. 

DELAKTIGHET, STRUKTUR, BRA gruppdynamik, arbetsväxling 
är andra frågor som han lyfter.

– De säger ju att gruppen inte brukar bli bättre än vad 
chefen är, därför är det viktigt att visa att man finns och är 
med och styr verksamheten.

Namn: Linnea Tingbrant
Anställning: Arbetsledare 

Varbergs församling
Utbildning: Vuxenutbildning 

Trädgård och planering, 1 år, 
Munkagårdsskolan, Tvååker. 

SKKF:s utbildning Arbetsledare 
steg 1–3.

– JAG VAR kallskänka i många år men skolade om mig och gick ut 
min trädgårdsutbildning 2003. Jag gjorde en säsong på Varbergs 
Bostad samma år och började jobba på kyrkogårdsförvaltningen i 
Varberg senhösten 2003. Och där har jag varit sedan dess, med ett 
års uppehåll för jobb på Lundgrens Trädgårdsservice.

Hon har ansvar för 14 fast anställda inom grönyteområdet i 
församlingen. Två tredjedelar av de anställda har en 80 procentig 
årsanställning, där majoriteten jobbar 100 procent mellan 1 april 
till mitten av november, därefter 50 procent till 31 mars. Övriga 
jobbar heltid året runt. Inga säsongsanställningar. 

I JOBBET INGÅR att planera och leda arbetet på grönytorna, göra 
växtbeställningar, handha gravvårdsansökningar och besiktningar 
och vara behjälplig med personaladministration. Lönefrågor och 
utvecklingssamtal sköts av kyrkogårdschefen.

– Vi är uppdelade i tre arbetslag, Jag ingår i ett av dem och 
jobbar mest ute. Vi har bra och tydliga rutiner och med fantastiska 
medarbetare är det väldigt enkelt att jobba som arbetsledare här.

Namn: Anders Karlsson
Anställning: Arbetsledare Värö-
Stråvalla församling
Utbildning: Enstaka trädgårds- 
kurser. SKKF:s interna utbildning 
till arbetsledare/förman i tre steg.

Vi är din butik i fi ckan!
Närmaste leverantören i hela Sverige

Tel:08-813040
Org.nr. 556395-3016

Partihandlarvägen 1
120 44 Årsta

Mjölnarstigen 10
163 41 Spånga

www.tgross.se
info@tgross.se

Trädgårdsgrossisten i Stockholm AB

• Jord

• Gödsel

• Gräsfrö

• Redskap

• Trädstöd

• Bevattning

• Lökar

• Urnor

• Stegar

Se och beställ ur
vårt sortiment på

www.tgross.se
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