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Under reformationsåret 2017 publicerade
Ducatus - magasinet från Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation - en artikelserie om
vilka teser Martin Luther skulle ha kunnat
tänkas formulera till stöd för dagens arbetsgivare i Svenska kyrkan.
Artikelserien är uppbyggd som ett samtal
mellan Anna von Malmborg, utvecklingschef
och samordnare för arbetsmiljöfrågor inom
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, och
Eva-Lotta Grantén, docent och verksam vid
Lunds stiftskansli.
Det här är en samling av de fyra delarna i
artikelserien.
Produktion: OTW, 08-50 55 62 00
Postadress: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Box 4312, 102 67 Stockholm
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, Stockholm
Ansvarig utgivare: Helén Källholm
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Vad skulle Luther
säga om kyrkan
som arbetsgivare?
ANNA VON MALMBORG OCH EVA-LOTTA GRANTÉN
I SAMTAL OM ATT VARA KALLAD OCH TILLVARATAGEN
Vad kan Luthers tankar innebära för dagens arbetsgivare och arbetstagare?
Vad skulle Luther vilja utmana oss i?
Följ med i Ducatus artikelserie om Luther under reformationsåret.

I

Grantén, teologie doktor och verksam vid Lunds stiftskansli, ska hon i
fyra nummer av Ducatus reflektera
över Luthers tankar i kombination
med Svenska kyrkan som arbetsgivare. Detta första samtal visar att
det är ett ämne som engagerar.

EN AV INLEDNINGSTEXTERNA

i kyrkoordningen framgår
att ”Den grundläggande
tro, bekännelse och lära
som Svenska kyrkan står
för ska komma till uttryck
i allt vad kyrkan gör och säger”.
Det här är en utgångspunkt när
församlingen ska utföra sin grundläggande uppgift. Församlingen
ska också förhålla sig till bestämmelser och regler som är satta av
samhället, till exempel gällande
arbetslivet.
Vad skulle Luther säga om ett
arbetsliv i kyrkan, om att vara
arbetsgivare och vad som borde
prägla kyrkligt arbetsliv?
– För oss som jobbar med arbetsgivarpolitiska frågor i en evangelisk-luthersk kyrka är det här spännande frågeställningar, säger Anna
von Malmborg, utvecklingschef
och samordnare för arbetsmiljöfrågor vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Tillsammans med Eva-Lotta
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DET ANDLIGA
OCH DET VÄRDSLIGA

Vi människor
behöver
en ”lag”,
regler och
avtal som
ger ramar,
sätter
gränser
och tydliggör det
som är rätt
och gott.

Arbetet för en arbetsgivare styrs
till stora delar av samhälleliga
lagar och föreskrifter. Församlingen får därmed förhålla sig till både
det andliga och det världsliga.
– Vad säger Luther om det?
undrar Anna von Malmborg.
Om vi förflyttar oss 500 år tillbaka i tiden, hade det vardagliga
arbetet inte så stor plats i kyrkans
liv, berättar Eva-Lotta Grantén.
Kyrkan var inriktad på föreställningen om att en god människa
var tvungen att arbeta med det
andliga. Det vardagliga och det
arbete man utförde var inte intressant för Gud.

– Det ville Luther vända på.
Eftersom människor, enligt Luther,
inte behövde arbeta på sin relation
med Gud kunde de i stället rikta in
sig på att arbeta för varandra. Han
kunde säga: Det är ju mer Gudi
behagligt att gå upp och mjölka
korna än att be i klostret. Nu kan
båda sakerna vara lika betydelsefulla, säger hon.
I dag görs många saker i Svenska kyrkan i det värdsliga – människor får undervisning, kyrkogårdar sköts om, mötesplatser för
människor som känner sig ensamma skapas.
– Det enda helt andliga är ordet
som förkunnas och sakramentet
som förvaltas. Luther hade nog sett
praktiskt på det hela och menat att
vissa människor får utföra det
andliga i form av predikan och
sakramentsförvaltning – det är
något man får avdela. Luther avskaffade det andliga ståndet. I
dagens kyrka finns inte något sådant kvar, säger Eva-Lotta Grantén.

Vilken tes skulle
Martin Luther ha ställt
på arbetsgivare i dag,
med fokus på
kallelse, arbete
och utbildning?

Betona vikten av
utbildning och fortbildning

FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON
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Mitt kall är att arbeta med personalfrågor – och det är här jag vill
vara, här får jag utföra det jag tror på. Det handlar om villigheten
att stå i tjänst samtidigt som jag bidrar med den kunskap jag har.
KALLELSEN
Luther öppnade också upp bilden
för vad som är inbegripet i kallelse
och han menade att kallelsen finns
i alla våra uppgifter och ansvarsområden. Den här tanken var ny i
Luthers samtida samhälle, ett
samhälle som just lämnat medeltiden. Men hans kallelsetanke gled
in det moderna samhället där
vardagen upprättades.
– Vardagen blev och är essentiell
– det är där vi tjänar varandra.
Meningen i livet har människan
i sitt arbete, i hemmet och på
arbetsplatsen där vi hjälper varandra och ser till att Guds goda
vilja sker, säger Eva-Lotta Grantén.
I Svenska kyrkan talas om kallelsen och om att stå i tjänst. Vad kan
det betyda i ett arbetsgivarsammanhang?
– Arbetsgivaren måste bejaka
människors kallelse och ta tillvara
deras engagemang. Samtidigt
präglas arbetslivet av den realism
som präglade Luthers människosyn – vi människor behöver en
”lag”, regler och avtal som ger
ramar, sätter gränser och tydliggör
det som är rätt och gott, säger
Eva-Lotta Grantén.
– Kallelsen kan vi ha till olika
arbetsuppgifter, säger Anna von
Malmborg. Oavsett vilket jobb
man har, om man är personalvetare som jag, eller präst och förkunnar ordet eller om man sköter
om kyrkogården och krattar gångar så behövs vi alla för det gemensamma goda. Mitt kall är att arbeta med personalfrågor – och det
är här jag vill vara, här får jag
utföra det jag tror på. Det handlar
om villigheten att stå i tjänst sam6 SKAO • LUTHER•

tidigt som jag bidrar med den
kunskap jag har.

LAGAR OCH FÖRESKRIFTER

ANNA VON
MALMBORG
Samordnare för
arbetsmiljöfrågor
vid Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation
Bor: Uppsala
Om jag kunde
ställa en fråga
direkt till Martin
Luther:
– Då skulle
jag vilja höra
honom reflektera mer om tro
och misstro. Hur
jobbar man med
tilltron i relation
till hur man ser
till sin egen
kapacitet och
till andras?

Inom Svenska kyrkan finns många
olika sorters arbeten och man
tjänar sin nästa i närapå allt, betonar Anna von Malmborg:
– En fråga jag stöter på ibland är
om kyrkan är något annat som
arbetsplats jämfört med andra
arbetsplatser? Ska de regler som
gäller i samhället även gälla i den
kyrkliga kontexten? Hur mycket
ska man influeras av det som är på
sidan om?
Att kyrkan som arbetsplats skulle vara något annat, vore främmande för Luther, menar Eva-Lotta Grantén:
– Se prästgårdsmiljöerna exempelvis, där prästen och prästens
maka tillsammans arbetade med
både jordbruk och utbildning. Det
arbetet möjliggör kyrkans egentliga uppdrag, nämligen att förkunna evangelium.

REKRYTERING OCH
MENINGSFULLHET
Att församlingen är en rekryterande miljö för kyrklig tjänst är självklart, menar Eva-Lotta Grantén.
– Det är centralt att församlingen också tänker på det i sitt uppdrag – och det är särskilt betydande för ledningen, som kyrkoherdar
och kyrkoråd, att de ser till att
kyrkan blir en sådan plats att meningsfrågorna kommer i centrum:
Varför gör vi detta? Jag tror, att
om man kan uppleva en stark
meningsfullhet i sitt arbete, så kan
det också attrahera fler människor
till kyrklig tjänst.

Eva-Lotta Grantén tror också att
det är en angelägen fråga för
svenskt arbetsliv överlag.
– Man ställer sig frågan: Hur ska
man se mening med det man gör?
När man rekryterar till en kyrklig
tjänst, bör man vara tydlig med att
meningen inom Svenska kyrkan är
att möjliggöra evangeliets förkunnelse, att se till att människor
kommer in i sammanhang där det
är möjligt att fullgöra sin mening
och att det också är sammanhang
där både förlåtelse och glädje
byggs, säger hon.
Anna von Malmborg bekräftar
att det inom arbetslivsforskningen
finns studier som visar att just
meningsfullhet är något som bidrar till god hälsa.
– Ja, vi kan också använda kyrkans språk för att säga det här: Vi
jobbar i kyrkan utifrån vår tro, tillit
och förtröstan om att det goda
sker med Guds hjälp. Vi behöver
inte vara oroliga. Vi har viljan att
förmedla kyrkan som en meningsskapande miljö, säger Eva-Lotta
Grantén.
Arbetslivsforskningen visar
också hur viktigt det är för människan att känna sig betydelsefull
och att någon skulle sakna ens
arbete om man inte var på plats.
– Svenska kyrkan som arbetsgivare bör få in alla i det här meningstolkande ramverket, så att
alla förstår varför församlingen
gör som den gör, så att även den
som har arbeten som inte direkt är
knutna till kyrkans grundläggande
uppgift vet att det utförda arbetet
är gott, säger Eva-Lotta Grantén.
– Ja, för att uppnå detta är utbildning och fortbildning viktigt.

EVA-LOTTA
GRANTÉN
Teologie doktor
och verksam vid
Lunds stiftskansli
Bor: Bjärred

Arbetet för en arbetsgivare styrs till stora delar av samhälleliga lagar och föreskrifter. Församlingen får därmed förhålla sig till både
FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON
det andliga och världsliga. 

Det går att göra på olika sätt, men
man bör tänka igenom och göra en
plan för detta, säger Anna von
Malmborg.
Hur Svenska kyrkan hanterar
saker och ting är också viktigt för
att skapa meningsfullhet och attrahera medarbetare. Rekryteringsprocessen bör exempelvis genomföras på ett professionellt och
respektfullt sätt, för såväl församling som sökande.
– Kravprofilen ska vara tydlig
och det ska framgå vad församlingen behöver, att de krav som
ställs enligt arbetsrätten och kyrkoordningen efterlevs och att
förhållningssättet är etiskt. Det ger
trovärdighet, säger Anna von
Malmborg.

DET KYRKLIGA ARBETSLIVET
– Vi har sagt att Luther fann det
viktigt med mening, kallelse och
att alla uppgifter är viktiga. När vi
nu är inne på rekrytering och
utbildning så finns det en diskrimineringslag som arbetsgivaren ska
förhålla sig till. Den handlar om
mänskliga rättigheter och innebär
att det inte vid alla anställningar
går att ställa krav på tillhörighet i
Svenska kyrkan. Det är de specifika arbetsuppgifterna som styr om
det kravet kan ställas, säger Anna
von Malmborg.
Hon betonar att här gör den som
anställs också ett val. Som arbetstagare ska man vara lojal mot sin
arbetsgivare och dennes uppdrag.
– Arbetet i församlingen möjlig-

gör det som är kyrkans uppdrag,
nämligen att förkunna evangeliet,
säger Eva-Lotta Grantén. För Luther hade tanken att inte omfamna
detta varit främmande. Han menar att tron är en gåva som växer i
en miljö som främjar tro. Alla
arbetar för det gemensamma
goda. Han skulle ha sett det på ett
processinriktat sätt. Processen
måste vara en meningsskapande
arbetsplats och en funktion av det
är att det växer en tro och tillit
– och att det inte bara växer i kyrkan, säger Eva-Lotta Grantén.
– Jag förstår vad du menar,
säger Anna von Malmborg. Jag
jobbade många år utanför kyrkan
och det jag bidrog med där var lika
gott som det jag gör här.

Om jag kunde
ställa en fråga
direkt till Martin
Luther:
– Jag hade
velat fråga vad
han egentligen
tycker om vår
svenska kyrka
som arbetsplats. Det skulle
vara intressant
att jämföra med
hans erfaren.
heter från klosterlivet och
hans och hustrun Katharinas
liv i Wittenberg.

TEXT:
ELISABET
TAPIO NEUWIRTH
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Vilken tes skulle
Martin Luther ha ställt
på arbetsgivare i dag,
med fokus på
medarbetarnas
insatser?

MARTIN LUTHER 2017 | TES 2

Värdera allas arbete – vi är
kallade att tjäna varandra
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Allt arbete är
lika mycket värt
ANNA VON MALMBORG OCH EVA-LOTTA GRANTÉN
I SAMTAL OM VÄRDET I ARBETET VI UTFÖR
Hur värderar vi arbetet inom Svenska kyrkan? Ska vi göra det?
Personalvetare Anna von Malmborg och teologie doktor Eva-Lotta Grantén samtalar om Luthers tjänande bild av arbetet och
dagens individualiserade bild av jobbet.

D
FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

ET FINNS skillnader mellan Luthers ideologi
kring arbetet och
våra nutida
tankar kring hur
vi värderar arbete. Det märks
tydligt i det andra runda bordssamtalet i ordningen mellan Anna
von Malmborg – utvecklingschef
och samordnare för arbetsmiljöfrågor vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation – och Eva-Lotta
Grantén, chef för utvecklingsavdelningen vid Lunds stiftskansli.
En vanlig tolkning av Luther är
att han krävde hård arbetsmoral
och en asketisk livsstil. Luther
framställs därför ofta som någon
som sitter på din axel och viskar
att du ska jobba och slita – men
den bilden stämmer inte alls, säger
Eva-Lotta Grantén:
– Jag ser verkligen fram mot att
få presentera en gladare Luther.
Han var inne på att arbete är en
källa till glädje, han pratade om
vikten av att vila och att arbete har
ett syfte, en mening och tjänar till

något gott. Han tyckte att det skulle
vara roligt på jobbet, säger hon.
handlar om
att tjäna sin medmänniska. I den
lutherska arbetsetiken är därmed
ingen uppgift viktigare än någon
annan. Han menade att allt man
gjorde gav en mening. Inte så som
vi tänker i dag, att arbetet i sig ska
vara spännande och meningsfullt,
utan att det var och är meningsfullt
att göra något för sin nästa. Därför
var alla uppgifter lika värdefulla.
Till skillnad från i dag, menade
Luther att människan livet igenom
borde förbli i det yrke hon fötts in
i, eftersom det var Gud som hade
tilldelat henne detta yrke – ett kall
– och placerat henne på sin plats i
den sociala hierarkin.

LUTHERS SYN PÅ ARBETE

Luther var
inne på att
arbete är
en källa till
glädje, han
pratade
om vikten
av att vila
och att
arbete har
ett syfte,
en mening
och tjänar
till något
gott.

DET PERSONLIGA
FÖRVERKLIGANDET
I dag styrs ideologin kring arbete
snarare av en stark individualism
och en önskan om förverkligande.
Helst ska arbetet upplevas som
både meningsfullt och utvecklan- e
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Det kan tyckas finnas en motsättning i att
i lönekuvertet värdera arbete olika, samtidigt
som vi menar att allt arbete är lika viktigt.
de. Vi tjänar fortfarande varandra,
men med en stor skillnad från
senmedeltidens människor: Vi
identifierar oss gärna med det vi
gör. På så vis blir valet av yrke
existentiellt på ett grundläggande
plan – yrkesvalet visar vem man är.
Som arbetsmarknaden är strukturerad blir vi också avlönade och
belönade för det arbete vi utför.
– Inom Svenska kyrkan är allt
arbete lika viktigt, oavsett vad vi
gör. Det är viktigt att minnas. Det
kan tyckas finnas en motsättning
i att i lönekuvertet värdera arbete
olika, samtidigt som vi menar att
allt arbete är lika viktigt, men vi
måste i arbetslivet kunna värdera
kompetens, ansvar och insats samtidigt som vi uppskattar alla insatser, säger Anna von Malmborg.
SVENSKA KYRKAN - EN ARBETSPLATS SOM ANDRA?
Ibland får man höra att en kyrklig
arbetsgivare borde eftersträva att
allas arbete ska värderas lika, även
i pengar mätt, säger Anna von
Malmborg.
– Men den kyrkliga arbetsplatsen skiljer sig inte från andra arbetsplatser, säger Eva-Lotta Grantén. Vi får acceptera att de förhållandena är precis likadana oavsett
var vi jobbar. I våra egna ögon
betalar vi av goda skäl mer till den
som bär ansvar och har längre
utbildning. Men i Guds ögon är
den personen inte viktigare, inte
heller en finare eller bättre människa, betonar hon.
Eva-Lotta Grantén lyfter olika
etiker som rör rättvisa: Fördelningsrättvisan som kan liknas vid
en tårta. I allmänhet delar vi tårtan i flera, lika stora bitar. Det
10 SKAO • LUTHER•

ANNA VON
MALMBORG
Utvecklingschef
och samordnare
för arbetsmiljöfrågor vid Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation
Bor: Uppsala
Om Luther
skulle kunna
säga något till
Svenska kyrkan
som arbetsgivare i dag, som
handlar om
saker att tänka
på, förändra
eller fördjupa
– vad skulle det
vara tror du?
– Allt det vi
gör, som anställda inom
Svenska kyrkan,
gör vi för nästan. Vare sig vi
står i direkt
kontakt med
församlingsborna eller inte, så
möjliggör och
underlättar vi
för andra att stå
i nästans tjänst.

andra rättvisebegreppet handlar
om behov. Om man är mätt kan
man gärna avstå sin tårtbit för
någon annan, vilket upplevs som
rättvist. När det gäller arbete finns
ett rättvisebegrepp som är meritokratiskt, det vill säga att någon har
investerat mer i utbildning, har
mer erfarenhet eller tar mer ansvar. Då är det också rättvist att få
mer lön.
– Det finns dessutom studier
som visar, att om alla har samma
lön leder det till att ingen vill ta
fullt ansvar, säger Eva-Lotta Grantén.
FÖR VEM GÖR JAG DETTA?
Den lutherska teologin kan vara
en god motbild till den starka
individualismen och det självförverkligande vi upplever i dag. Det
kan nämligen upplevas som förtryckande att inte ha ett arbete
eller att inte kunna arbeta. Frånvaro av lönearbete kan uppfattas
som negativt, det visar forskning.
– Här kan kyrkans budskap vara
viktigt, nämligen att det viktiga
inte är vad du gör, utan vem du är,
säger Anna von Malmborg.
– Ja och samhället är fortfarande organiserat så att vi tjänar varandra. Vi är gemenskapsvarelser
och vi organiserar oss så att vi
tjänar varandra, via lönearbete
men också via annat arbete, säger
Eva-Lotta Grantén.
Men går det då att tjäna sin nästa
och samtidigt hålla den egna
utvecklingen levande?
– Jag tror att vi är många som
bär sådana tankar och emellanåt
måste man bara ha fokus på sig
själv. Finns det någon sorts gräns

för det egna förverkligandet?
undrar Anna von Malmborg.
– I den lutherska traditionen var
tankarna kring arbetet mer befriat
från prestation – det spelade därför ingen roll om arbetet var meningsfullt, det viktiga var att jobbet blev gjort, säger Eva-Lotta
Grantén.
– I dag kan man fråga sig om vi
måste utvecklas hela tiden, fortsätter hon. Måste vi prestera? Det är
spännande frågor, för i dag finns
det ingen gräns för hur mycket vi
kan och ska utvecklas. Det står till
och med i alla avtal att vi ska utvecklas.
– Ja och i de sammanhangen är
det lätt att hamna i tankar om ”när
är det tillräckligt för att man ska må
bra”, säger Anna von Malmborg.
SE ALLAS INSATSER
Det är en väsentlig skillnad mellan
att värdera någons arbete och att
jämföra sitt arbete med någon
annans. Är mitt arbete mer betydelsefullt än ditt? Är ditt jobb mer
kreativt än mitt? Är min roll och
mitt jobb i farozonen om vi tar in
ideella krafter på min arbetsplats?
För att komma bort ifrån tankar
som dessa bör man anstränga sig
för att se och uppmärksamma de
insatser en person gör.
– Vi får inte glömma bort att se
allt arbete som utförs, oavsett vem
som gör det, säger Anna von Malmborg. Ett exempel kan vara att det
blir städat. Sådana uppgifter är
oerhört viktiga, men det intressanta är att de syns först om de inte
görs. Om vi inte uppmärksammar
andras arbete är det en signal för
att vi bara förutsätter att det utförs.
– Luther skulle ha sagt att man

EVA-LOTTA
GRANTÉN
Teologie doktor
och verksam vid
Lunds stiftskansli
Bor: Bjärred

Luther hade en stark
inställning till att allt
vi gör ska vi göra för
andra –för då behövs
allting, framhåller
Eva-Lotta Grantén.
FOTO MARIA SVENSK/IKON

ser sig själv och det man gör, men
inte andras arbete, säger Eva-Lotta
Grantén. Det var just därför han
ville lyfta exempelvis föräldraskapet och pigornas arbete. Han hade
en stark inställning till att allt vi
gör ska vi göra för andra – för då
behövs allting.
– På våra arbetsplatser bör vi
göra alla våra flöden tydliga; att vi
pratar om dem, att vi verkligen ser
vad den andre bidrar med, säger
Anna von Malmborg.
– Ja och åt andra hållet också.

Det är viktigt att vi är medvetna om
hur det så kallade osynliga arbetet
påverkas vid organisatoriska förändringar, fyller Eva-Lotta Grantén
i. Hur påverkas städningen, inköpen, vaktmästarens arbete?
– Det är viktigt för ett gott ledarskap att veta hur det påverkar
samtligas arbete, sammanfattar
Anna von Malmborg.
AMBIVALENSEN
Det förekommer ibland förställningar om att det skulle vara sär-

skilt meningsfullt att arbeta med
kyrkans grundläggande uppgifter,
men det är något Eva-Lotta Grantén vill tona ner.
– Arbete är ambivalent, precis
som vi människor är ambivalenta.
Via arbetet kan vi aldrig hitta vår
grundläggande livsmening – vi
kan inte tillfredsställas av vad vi
gör, utan tillfredsställa vad vi ÄR,
nämligen älskade av Gud. Först då
kan vi också stå ut med de trista
uppgifter ett arbete också innebär.

Om Luther
skulle kunna
säga något till
Svenska kyrkan
som arbetsgivare i dag, som
handlar om
saker att tänka
på, förändra
eller fördjupa
– vad skulle det
vara tror du?
– Han skulle
peka på att
vardagens arbete är viktigt för
medmänniskorna. Det är vårt
uppdrag som
människa att
tjäna varandra
och då är allt
arbete lika
viktigt. Det kan
vara värt att
tänka på när det
i dag finns tendenser om att
vissa arbeten är
bättre än andra.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH
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När jobbet ger
så mycket mer
ANNA VON MALMBORG OCH EVA-LOTTA GRANTÉN I
SAMTAL OM EN HÄLSOSAM BALANS I LIV OCH ARBETSLIV.
Vila och återhämtning är ett högrelevant ämne med tanke på avtalsrörelsen. Men att känna arbetsglädje är inget som kan avtalas fram, däremot
kan en genomtänkt struktur och kultur bidra till ett klimat som får fler att
gå till jobbet med ett leende på läpparna. Det skulle Luther ha gillat.

ARTIN LUTHER

hade en god vän,
Philip Melanchthon, som ägnande hela sitt
liv åt intensivt
arbete. Luther blev orolig för sin
vän, rädd för att han skulle slita ut
sig och skrev ett brev till honom:
”Man tjänar Gud också genom
overksamhet, ja, särskilt genom
overksamhet. Det är därför han så
strängt hävdar sabbatsbudet.”
Luther menade också att glädjen
skulle få störst plats i arbetet och i
Stora katekesen skrev han: ”Skulle
nu inte hjärtat dansa och flöda
över av stor glädje när det går till
sitt arbete för att göra vad det är
anbefallt...”
– Luther menade bestämt att det
finns en glädje i att finnas för sin
nästa och att arbete ska ge glädje,
säger Eva-Lotta Grantén, stifts12 SKAO • LUTHER•

Luther
menade
bestämt att
det finns en
glädje i att
finnas för
sin nästa
och att arbete ska ge
glädje.

prost och chef för avdelningen för
församlingsutveckling vid Lunds
stiftskansli.
Luther var alltså inte någon dyster figur, utan ville att det skulle
vara roligt på jobbet?
– Ja, det var själva grundbulten i
Luthers teologi. Han menade att
arbetet hade fått en felaktig plats i
människans liv. Det är våra medmänniskor som kallar oss att arbeta och vi
arbetar för deras skull, inte för att
vinna meritpoäng hos Gud. Det är
själva poängen – och det är väl jättekul att tjäna andra, för att använda
modern svenska, säger hon.
TYDLIGHET OCH GRÄNSSÄTTNING
Luthers omtanke för vännen och
tankar kring arbetsglädje och
återhämtning har tydliga kopplingar till det man i dag via forskningen vet bidrar till hälsa eller
ohälsa, berättar Anna von Malm-

borg, utvecklingschef och samordnare för arbetsmiljöfrågor vid
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
– Inom forskningen har man sett
att de företag som jobbar med
tydligt ledarskap, kompetensförsörjning, delaktighet, kommunikation och information också fångar
upp människor som inte mår bra.
För att vara vid god hälsa handlar
det inte så mycket om arbetsglädje,
utan om att vara sedd och att ha
möjlighet att påverka sina uppgifter
– kanske i synnerhet om man har
ett starkt engagemang, säger hon.
I studierna kring företagen har en
viktig framgångsfaktor varit att
företagen satsar seriöst på sina planer och att ledningen inte tror att
strategierna fungerar av sig självt.
– Ett sätt att skapa förutsättningar för hälsa och trivsel, är att skapa
tydlighet, både vad som ska gälla i
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”Se till att det är
roligt på jobbet”

Vilken tes skulle
Martin Luther ha ställt
på arbetsgivare i dag,
med fokus på
arbetsmiljö?
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Är krav och resurser inte balanserade måste
antingen kraven ändras eller resurser tillföras,
i form av mer tid, fler människor eller mer pengar.
strukturen och i kulturen. Att sätta
gränser och att påminna varandra
är viktigt, för vi har också ett egenansvar, säger Anna von Malmborg.
De lagar, regler och föreskrifter
som finns kring arbetsmiljö, organisatorisk och social hälsa är verktyg som är till för att skapa en bra
arbetsgivarpolitik. Eva-Lotta
Grantén tror att Luther hade sett
positivt på reglerna, just för att de
sätter gränser och är till för godhet.
– Sedan finns det inbyggda
motsättningar mellan vad arbetsgivaren vill ha ut av arbetstagaren
och vad arbetstagaren vill ge. Det
är en relation som måste regleras,
säger hon.
Arbetsgivare har också ett stort
ansvar för att vågskålen mellan
krav och resurser ska väga lika. I
föreskrifterna om psykisk ohälsa,
som rör organisatorisk och social
arbetsmiljö, finns tydliga riktlinjer
om att det måste finnas en balans.
– Är krav och resurser inte balanserade måste antingen kraven
ändras eller resurser tillföras, i
form av mer tid, fler människor
eller mer pengar. Annars blir det
inte bra, säger Anna von Malmborg.
Eva-Lotta Grantén håller med:
– Det resonemanget går också
att spåra i Luthers omtanke om
Melanchthon. Omänskligt slit, det
är inget som Gud vill. Luther menade, att om tungt och slitsamt
arbete skulle vara Gudi behagligt,
så skulle hästar och åsnor tjäna
himmelriket bättre. Att slita ut sig
är inget självändamål. Han sade
att den som har störst ansvar också har störst bekymmer. Det betyder att den personen riskerar att
slitas ut av sitt arbete. Har man
14 SKAO • LUTHER•

inte tillräckliga resurser, är det
inte bra för hälsan, säger hon.

ANNA VON
MALMBORG
Personalvetare,
utvecklingschef
och samordnare
inom Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation.
Samordnare för
arbetsmiljöfrågor
vid Svenska
Kyrkans arbetsgivarorganisationBor: Uppsala
Om Luther hade
lyssnat på de
här runda
bords-samtalet,
vad tror du att
han hade velat
lägga till?
– Kanske han
också funderat
på varför vi
ställer så höga
krav på oss
själva, till exempel på att vara
konstant tillgängliga och
påmint om att
vila i att vara
nöjda med det vi
gör för nästan.
Att det är ”good
enough”.

ATT FINNA GLÄDJE
I så kallade kontaktyrken känner
man ofta stor glädje i sitt arbete,
men det kan också vara psykiskt
påfrestande. I sin iver att vilja göra
så mycket gott för andra, kan man
tappa orken, lusten eller till och
med bli sjuk. Inte sällan handlar
det också om att man har stora
inre krav på att lyckas med sina
föresatser.
Därför måste man vara vaksam,
både bygga hälsa och förebygga
ohälsa, och se till att man har bra
stöd så att man orkar.
– Som arbetsgivare behöver vi
organisera och planera för gemenskap och socialt stöd. Det är viktigt
att vi gör något roligt ihop mellan
varven, att vi stärker varandra och
skrattar ihop oavsett roller, säger
Anna von Malmborg.
– Ja, en fin gemenskap skapar
förutsättningar för inkludering
och förebygger dessutom kränkande särbehandling, säger Eva Lotta
Grantén.
I kyrkans värld kan det handla om
att få tid till reflektion, att bara vara
i närheten av andra och med Gud.
För andra grupper kan det handla
om stöd i form av handledning.
– Det är en kultur som Luther
absolut skulle bejaka. I en sådan
kultur måste man också få misslyckas, säger Eva-Lotta Grantén
och fortsätter:
– För vårt arbetsliv kan vara ganska obarmhärtigt. Det finns sådana enorma krav och man ska lyckas med så mycket hela tiden. Men
vi är människor, och ibland går det
inte bra. Om kravet är att man
alltid måste lyckas, så finns det en

kultur som inte tillåter att man får
börja om igen. Det strider mot den
kristna tron om att man kan få
förlåtelse.
Anna von Malmborg drar sig till
minnes en organisation som främjade en balans mellan att lyckas
och misslyckas:
– För många år sedan hörde jag
talas om en organisation som hade
en ”tabbekvot”. Man skulle göra
misstag, för annars lärde man sig
inte heller. Utan misstag kommer
människan inte till nyutveckling.
Man måste nog skapa en kultur
där man vågar prova, och känner
att man kan komma igen, även om
det råkar vara någon annanstans,
säger Anna von Malmborg.
ATT VARA SNÄLL MOT SIG SJÄLV
När man gör misstag är den största
domaren ofta ”jag själv”. Luther
hade egen erfarenhet och han
skrev om att plågas av förtvivlan,
att anklaga sig själv väldigt hårt.
Men han skapade också vissa
redskap som är giltiga än i dag:
– Det handlade om att söka sig
till den goda gemenskapen – något
vi alla kan bejaka – se till att vara
tillsammans med andra som kan
stötta en. Luther tyckte också att vi
skulle få äta och dricka gott och
glädja oss med musik. Gud vill att
vi ska vara glada, även i arbetslivet, säger Eva-Lotta Grantén.
Forskning visar och ger stöd för
det resonemanget på olika sätt,
menar Anna von Malmborg.
– Det handlar återigen om att ha
den där balansen mellan krav och
resurser och att det finns tid för
återhämtning. Arbetsmiljölagen
säger att arbetsrollen ska ge möjlighet till både yrkesmässig och
personlig utveckling. Det innebär
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Vilken tes skulle
Martin Luther ha ställt
på arbetsgivare i dag,
med fokus på
arbetsmiljö?
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”Ge utrymme för vila
och återhämtning”

EVA-LOTTA
GRANTÉN
Teologie doktor
och stiftsprost i
Lunds stift.
Bor: Bjärred

att vi ska eftersträva variation,
social kontakt, samarbete och ett
sammanhang, säger Anna.
När det gäller den viktiga återhämtningen skulle Luther ha något viktigt att säga, menar Eva-Lotta Grantén.
– Ja, Luther skulle bestämt hävda
att återhämtningen finns nedlagd i
skapelsen, i Gud själv. De första
sidorna i Bibeln talar om vilodagen.
Det är en rytm i livet som Gud har
lagt ner själv, säger hon.
TID FÖR REFLEKTION
Reflektion är en typ av återhämtning. Många kyrkoherdar vittnar
dock om att de inte har – eller tar
– tid för egen andlig växt och mognad. Det är bekymmersamt, menar
såväl Anna von Malmborg som
Eva-Lotta Grantén.
– Jag tror att vi behöver stanna
upp, ta oss tid och möjlighet till
vår egen gudsrelation, säger EvaLotta Grantén. Det är grunden för
det egna arbetet i kyrkans tjänst.
Man måste fyllas på.
– Ja, att ta sig tiden för reflektion,
även teologiskt, är lika mycket
arbete som arbetet med människor-

na. Reflektionen gör att man håller
på sikt, säger Anna von Malmborg.
Eva-Lotta Grantén hänvisar till
det Luther har lärt ut. Ska man
hålla ett helt arbetsliv, är det viktigt att inte bara bygga på det som
är vårt eget arbete, våra egna
prestationer, att vi ska lyckas – då
blir livet väldigt tungt.
– Vi måste också ta emot från
andra, säger hon. Gör vi inte det
är risken för utmattning stor, eller
vad säger du Anna?
Anna von Malmborg hänvisar
till stiftpsykolog Lennart Belfrages
avhandling från 2009, som då
bland annat visade att var femte
präst riskerade att bli utmattad.
– Han såg samband som visade
vikten av att fylla på teologiskt,
eftersom man samtidigt befinner sig
i och ger stöttning i ett samhälle som
är i ständig förändring, säger hon.
– Det låter trovärdigt, säger
Eva-Lotta Grantén. Det Luther
säger är att vi människor behöver
ta emot Guds löften. Det finns
många bra sammanhang där man
gör det, genom att själv fira gudstjänst och ta emot de goda samtalen med andra människor.

PERSPEKTIV PÅ ARBETSTIDEN
Anna von Malmborg och Eva-Lotta Grantén är överens om att
Svenska kyrkan måste jobba med
beteenden som främjar arbetsplatsen.
– Vi investerar ju så mycket tid i
våra arbeten och arbetet tar också
mycket tid. Återhämtning är oerhört viktigt, vilket vi också styrs av
i olika regelverk, säger Anna von
Malmborg.
Eva-Lotta Grantén håller med
och ger också lite perspektiv på
andelen tid vi lägger ned på arbetet:
– I en undersökning läste jag att
vi bara tillbringar runt 10 procent
av vår livstid, 20 procent av de
arbetsföra åren, på jobbet. För att
koppla till Luther, så gjorde han
sin egen inre resa. Inget han gjorde dög i hans egna ögon, ända
tills han blev totalt fri och kunde
sätta igång och förändra hela
världen. Luther skulle säga att
arbetet är viktigt, men inte det
centrala i livet. Ditt värde som
person hos Gud är aldrig kopplat
till ditt arbete.

Om Luther hade
lyssnat på de här
runda bordssamtalet, vad
tror du att han
hade velat lägga
till?
– Luther skulle
nog ha haft
väldigt svårt att
förstå det moderna arbetslivet. För honom
var det självklart
att ju högre
uppsatt någon är,
ju värre har han
det. Därför
skulle var och en
förbli i sin uppgift från Gud och
vara nöjd med sin
lott. Jag hoppas
att han sett
möjligheterna i
vårt sätt att
tänka kring
utveckling
i arbetslivet och
blivit nyfiken på
det.

TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH
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Vilken tes skulle
Martin Luther utformat
för arbetsgivare i dag,
med fokus på styrning
och ledning?

MARTIN LUTHER
2017 / TES 5

”Ha mening
och mål i
fokus – men
glöm inte att
vi alla är
syndare”

KONSTEN ATT ARBETA MED
DET GEMENSAMMA GODA:

Att bara vara
människa

EVA-LOTTA GRANTÉN OCH ANNA VON
MALMBORG I SAMTAL OM MÅL OCH MENING
I ETT ARBETSLIV SOM BESTÅR AV MÄNNISKOR.
Ha mening och mål i fokus, stäm av hur arbetet bäst tjänar kallelsen, det
uppdrag vi har som kristna. Det finns också regelverk och de är av godo.
De skapar ramar, struktur och hjälper människan att hålla fokus, som annars
lätt faller in i ”det som är bäst för mig”. Martin Luther hade varit en förespråkare av ramverken som leder och styr mot det gemensamma goda – det menar
Anna von Malmborg och Eva-Lotta Grantén i det avslutande samtalet om
Luthers tänkta teser för dagens arbetsgivare.

för att utföra
den grundläggande uppgiften i
församlingen en gemensam uppgift för kyrokorådet som förtroendevalda och för kyrkoherden som
vigd. Tillsammans har de uppdraget att ge en riktning för hur den
grundläggande uppgift församlingen har bäst kan utföras och de
sätter mål för vad som ska uppnås.
– I uppdraget att leda och styra
försöker man värna det goda. I
arbetsgivarsammanhang talar vi här
om regler och avtal som vi alla ska
följa för att värna det gemensamma
goda, säger Eva-Lotta Grantén.
– De regler och lagar som samhället sätter upp skulle jag vilja kalla
verktyg, som hjälper oss att hålla oss
till det vi har kommit överens om.
Syftet är att vi beter oss som vi vill
och främjar de villkor som exempelvis ska prägla en arbetsplats, säger

I DAG ÄR ANSVARET

Anna von Malmborg, utvecklingschef och samordnare för arbetsmiljöfrågor vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
Hon fortsätter:
I en av kyrkoordningens inledande texter sägs att den grundläggande tro, bekännelse och lära
som Svenska kyrkan står för ska
komma uttryck i allt vad kyrkan
gör och säger. I uppgiften som
arbetsgivare blir det en utgångspunkt som är viktig att reflektera
över i arbetet med att utveckla och
utöva personalpolitik Luther hade
sett nyttan i omfattande regelverk.
Svenska kyrkan framträder genom sina församlingar – så inleds
kyrkoordningen. I församlingen
möts medlemmarna i gudstjänst och
i undervisning. Uppdraget att leda
och styra inom kyrkan har en riktning, både ett mål och en mening.
Människor ska nås av evangelium.
INOM SVENSK A KYRK AN ser de som
styr och de som leder till att alla
efterlever det som är överenskommet
– i både andlig och värdslig mening.
– Sedan finns det andra regler
som behövs på arbetsplatsen. Det
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S

har
ett uppdrag, en kallelse att göra gott, att
tjäna – ett uppdrag
Svenska kyrkan har
genom dopet. Det är
ett gemensamt arbete och allas
insats är lika värdefull.
I reformationen handlade en av
grundfrågorna om goda gärningar, förklarar Eva-Lotta Grantén,
stiftsprost och chef för avdelningen för församlingsutveckling vid
Lunds stiftskansli.
– Skapelsen var Guds domän
och Gud var god, men Luther
upplevde inte sig själv som god.
Tvärtom. Han tyckte att han brast i
allting och han blev därför förlamad i sitt arbete. Ur det kommer
ingen energi, vare sig att skapa
något gott åt sig själv eller åt andra, säger hon.
Luther menade att det fjärde
budet, att ”hedra din fader och
moder”, visar att vissa får och har
uppdraget att leda och styra – inte
i en position av makt, utan i kraften av ett större uppdrag.
VENSK A KYRK AN

kan vara lokala kollektivavtal,
eller allmänna ordningsregler. Vad
skulle Luther ha sagt om det?,
undrar Anna von Malmborg.
– Luther skulle säga att omfattande regelverk är av godo – eftersom de uppmärksammar och tar
till vara allas intressen. Han var
skeptisk till att det skulle finnas en
allmän välvilja eftersom den lätt
omvandlas till egenintresse. Som
människor har vi en inneboende
stress som går ut på att vi och de
som står oss nära har det bra. Det
här är något som representerar
synden och som stämmer med den
mänskliga erfarenheten, säger
Eva-Lotta Grantén.
GEMENSAMT UPPDRAG – DELAT
ANSVAR I SVENSKA KYRKAN
I Svenska kyrkan talas ofta om
var gränssnittet går mellan de som
styr och den som leder, att det är
viktig att den egna rollen och
uppgiften är tydlig. Det handlar
om att skapa klarhet i hur man vill
förhålla sig till varandra och att
det arbete som utförs ska bli gott.
– Eva-Lotta, du sade att vi har
olika roller när det kommer till
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En reflektion är att väldigt mycket är förändrat på 500 år. Det som inte har förändrats är
villkoren för att vara människa, hur man rustar sig
för att kunna utföra ett gott verk tillsammans.

ANNA VON
MALMBORG
Personalvetare,
utvecklingschef
och samordnare
inom Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation.
Samordnare för
arbetsmiljöfrågor
vid Svenska
Kyrkans arbets
givarorganisation
Bor: Uppsala
Om Luther
skulle kunna
säga något om
arbetsgivarnas
och anställdas
rättigheter och
skyldigheter
inom Svenska
kyrkan – vad
skulle det vara
tror du?
–Behandla
varandra väl, låt
ordet vägleda.
Kanske skulle
Luther i det
sammanhanget
också prata om
de fem teserna
för arbetsgivare.
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styrning och ledning – precis som
föräldrarna i fjärde budet. I rollerna
har vi både skyldigheter och rättigheter att skapa ordning, säger Anna.
– Det stämmer. Vi kan inte lämna
arenan för tolkningar allt för fri. Vi
är människor. I den bästa av världar fungerar det, men det är bättre
med tydlighet, ramar och uppdrag.
Det säkerställer det som Jesus
talade om, att se till att den som
har en svagare maktposition också
får en plats. Det är ett viktigt fundament, så att den som har mest makt
inte sätter hela agendan, säger
Eva-Lotta.
SVENSKA KYRKANS OLIKA
ROLLER – FÖR ARBETET I DET
GODAS TJÄNST
Regelverken på arbetsplatsen
18 SKAO • LUTHER•

har en viktig funktion – inom
Svenska kyrkan finns de också för
att tilliten ska kunna växa utan
hinder och frågetecken. Rollerna
är olika, men målet gemensamt.
Förutom de lagar Svenska kyrkan
har att förhålla sig till, finns kollektivavtal, delegations-, arbetsoch attestordning och all annan
dokumentation som åligger kyrkan för att kunna styra och leda.
– Allt det här måste arbetas fram
för att nå tydlighet. För vi vill inte att
uppdraget blir godtyckligt, utan att
vi gör arbetet i det godas tjänst. Om
jag vet min roll, klampar jag inte in i
din, utan vi bibehåller den respekt
och de förväntningar vi har på varandra, säger Anna von Malmborg.
Hon betonar att allas uppgifter
är lika viktiga; när man kan vila i

visshet om det så kan också tilliten
till varandra växa.
Eva-Lotta Grantén håller med.
För att det goda ska ske – och
egenintresset motas bort – behövs
gemensamma överenskommelser.
– I de cirklar av omsorg som Gud
skapar, behövs alla för att allt det
goda ska kunna ske. Luther menar att
vissa är kallade att ta mer ansvar. Vi
människor har olika gåvor och en del
leder till att man åtar sig ledningsuppgifter. Det är också viktigt att man vill
leda, säger Eva-Lotta Grantén.
MÄNNISKOR SKA NÅS
AV EVANGELIUM
I kyrkovalet väljs de personer
som ska få förtroendet att styra
kyrkan de kommande fyra åren
och det finns tydliga gränser inom
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Alla roller i Svenska
kyrkan innebär ett
värdefullt arbete
i det godas tjänst.

De regler
och lagar
som samhället sätter
upp skulle
jag vilja
kalla verktyg, som
hjälper oss
att hålla oss
till det vi har
kommit
överens om.

kyrkan för vem som har ansvar för
vad i kyrkans uppdrag; det är den
värdsliga arbetsgivaren som styr,
medan biskopen är den andliga
ledaren. Regelverket att styra i det
värdsliga och leda i det andliga
genomsyrar därför alla led.
– Kyrkoordningen är tydlig och
styr ansvarsfördelningen. Inledningstexter och bestämmelser ger
tillsammans den folkvalde och den
vigde en bild av vad ansvaret
handlar om. Samtidigt kan man
behöva hjälp och gemensam utbildning för att förstå hur kyrkoordningen reglerar ansvar. Den är
tydlig i att den vigde och den folkvalde ska samverka och den pekar
tydligt ut var man ska samverka.
Den vägleder i det värdsliga och
andliga. Det är en fin tanke, säger
Anna von Malmborg.
– På den punkten har vi
kommit längre än för 500 år sedan; men har behållit gränsen i
vår kyrkoordning mellan dem som
har vigningstjänst och de som styr.
Därför har vi den dubbla ansvarslinjen, säger Eva-Lotta Grantén.
Hon tycker att Svenska kyrkan ska
vara stolta över kyrkoordningen.
– Själva regelverket och avtalen
är inte målet och meningen, utan
verktyg för att kunna fokusera på
uppdraget; människor ska nås av
evangelium. Meningen är att uppdraget ska bli bättre utfört.
– Det handlar om förvaltarskap,
om att främja det som är bäst för
församlingen i enlighet med det
uppdrag vi har som döpta och som
församling; att vi utför arbetet
tillsammans med en gemensam
riktning, att vi kan lita på och vila i
att det goda arbetet blir utfört,
säger Anna von Malmborg.
MEDVETENHET OCH REFLEKTION
KRING ATT VARA MÄNNISKA
För arbetsgivare finns en mängd
regler att förhålla sig till. Hela
arbetsrätten handlar om relationen mellan arbetsgivare och an-

ställd och vilka rättigheter och
skyldigheter man har. Det tillkommer ständigt nya områden.
– Där sticker synden upp sitt
huvud, säger Eva-Lotta.
– Hur ska man se på synden?,
undrar Anna.
– I kontakten med Gud, som står
för det goda, så avslöjas det något
om människan och människans
villkor. Om vi inte har förmåga att
ha tillit till att Gud ser till mitt
goda, så tror vi att vi måste göra
det själva. I Bibeln står, att i relationen till Gud avslöjas vi som
syndare. Det genomsyrar hela det
mänskliga livet och är något vi får
ta hänsyn till även i arbetslivet.
Relationen i arbetslivet är lika.
Därför är det viktigt att påminna
sig om att kristna människor inte är
godare än andra, säger Eva-Lotta:
– Kristna är precis som andra, men
det finns en resurs i tron som handlar om att lita på Guds löften om
förlåtelse och kärlek. Det ger möjlighet att starta om. För Luther handlade hela hans liv om hur han mådde,
men han visste att Gud älskade
honom och att han därför kunde
ägna sig åt sitt arbete.
För att människan ska kunna

är också siktet långsiktigt inställt
på rollerna. För både anställda och
ideella resurser inom Svenska
kyrkan finns då möjlighet att verkställa allt det man vill.
– Mycket handlar om att sprida
tilliten i organisationen. Kan exempelvis en ideell person hålla i ett
dopsamtal? Vi får ha tillit i att Gud
är med dem på vägen. För att skapa
det gemensamma goda måste man
ha tillit. Det är en övning och där
utmanar oss synden, säger Eva-Lotta.
– Det handlar om att hålla sin egen
reflektion vid liv. Det är inte bara
den som styr och den som leder som
måste tänka i vidare banor. Vi är
många som tjänar vår kyrka. Om vi
har mening och mål i fokus, håller vi
också vår egen reflektion vid liv,
säger Anna von Malmborg.
Hur skapar man tillit?
– Vi prövas i det vi gör. Om vi är
bemyndigade att bidra, väcks
tilliten. Om vi däremot är styrda
av kontroll och överdrivna instruktioner tappar vi lusten att bidra.
Det här är känt, men värt att prata
mer om, säger Eva-Lotta Grantén.
SAMTALET GÅR MOT sitt slut och
Anna von Malmborg och Eva-Lotta

Luther skulle säga att omfattande regelverk
är av godo – eftersom de uppmärksammar
och tar till vara allas intressen.
skapa goda villkor för sig själv och
för andra, krävs det en medvetenhet, en benägenhet att se sig själv
som syndare, snarare än att peka
ut andra som syndare, menar hon.
– Regelverken för något gott med
sig. Det är så man bygger upp stater
och samhällen som ser till allas bästa.
– Om vi inte ser oss själva som
syndare är det lätt att korrumpera
regelverken, som ju ska föra något
gott med sig, säger Anna.

Grantén funderar på hur teserna
kring Luther och dagens arbetsgivaransvar ska kunna sammanfattas.
– En reflektion är att väldigt mycket
är förändrat på 500 år. Det som inte
har förändrats är villkoren för att vara
människa, hur man rustar sig för att
kunna utföra ett gott verk tillsammans, säger Eva-Lotta Grantén.
– En viktig reflektion som passar
fint som avrundning på våra samtal, säger Anna von Malmborg.
TEXT: ELISABET TAPIO NEUWIRTH

TILLIT OCH TILLFÖRSIKT
När mål och mening är i fokus – då

EVA-LOTTA
GRANTÉN
Teologie doktor
och stiftsprost i
Lunds stift.
Bor: Bjärred
Om Luther skulle kunna säga
något om arbetsgivarnas
och anställdas
rättigheter och
skyldigheter
inom Svenska
kyrkan – vad
skulle det vara
tror du?
–Luther levde
för 500 år sedan. Han var
väldigt tydlig
med att de
kristna inte
lever och arbetar på jorden
enbart för sig
själva utan för
sin nästa. För
andras bästa ska
de kristna underkasta sig och
lyda överheten.
Där har vi ett
helt annat demokratiskt
synsätt, men
fröna till detta
fanns i reformationen, med
dess starka
betoning på att
allt arbete är
värdefullt och
att varje människa ska ta
ansvar.
SKAO • LUTHER•
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SAMLADE
TESER
Vilken tes skulle
Martin Luther ha ställt
på arbetsgivare i dag,
med fokus på
kallelse, arbete
och utbildning?

TESER FÖR ARBETSGIVARE
- vad skulle Luther ha formulerat i dag?

Betona vikten av utbildning
och fortbildning

Värdera allas arbete – vi är
kallade att tjäna varandra
Vilken tes skulle
Martin Luther ha ställt
på arbetsgivare i dag,
med fokus på
arbetsmiljö?

Vilken tes skulle
Martin Luther ha ställt
på arbetsgivare i dag,
med fokus på
medarbetarnas
insatser?

”Se till att det är
roligt på jobbet”
”Ge utrymme för vila
och återhämtning”

Vilken tes skulle
Martin Luther utformat
för arbetsgivare i dag,
med fokus på styrning
och ledning?

”Ha mening och mål i fokus – men
glöm inte att vi alla är syndare”
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