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Stenindustrins kunskapssatsning på 
arbetsplatsen  
får 140 000 kronor av Skolverket 

 
Skolverket har gått in med finansiellt stöd till Sveriges Stenindustriförbunds 
satsning på att stärka lärandet på arbetsplatsen.  
– I praktiken får eleven ett slags branschkörkort med sina färdigheter och 
kunskapsnivåer dokumenterade, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges 
Stenindustriförbund.  
 
Den svenska stenindustrin växer rekordsnabbt och står under de kommande åren 
inför samma utmaning som många andra traditionella hantverksbranscher: 
nyrekrytering. Utbildningen är som vanligt en nyckelfråga, men de senaste åren har 
det varit svårt att fylla platserna på Sveriges enda etablerade stenutbildning på 
Göinge Utbildningscenter i Sibbhult.  
– Vi tycker att skolan sedan starten 1993 jobbat på ett bra sätt med utbildningen.  
Stenindustrin i Sverige har traditionellt starka lokala band, och en stor del av 
återväxten och nyrekryteringen sker i dag inom ramen för företagens egen 
verksamhet. Det är inte ovanligt att flera generationer från samma familj finns 
representerade bland både arbetsgivare och medarbetare, säger Kai Marklin.  
 
Han har själv bakgrund som skolledare och har på nära håll sett hur svårt det är att 
möta branschens behov av nya medarbetare. Den starka svenska konjunkturen har 
också ökat konkurrensen om nyutexaminerad arbetskraft.  
Så kallat arbetsplatsförlagt lärande blir en ännu viktigare källa för kunskapsöverföring 
under de kommande åren, understryker Kai Marklin. 
– Arbetsplatsen är central för lärandet. Det är där som den praktiska kunskapen 
överförs. Samtidigt ser vi hur den senaste tekniken snabbt tar över många tidigare 
arbetsuppgifter.  
 
I dag är utmaningen för många företag att hålla kvar det genuina hantverket och 
djupa materialkunnandet, samtidigt som produktionen uppgraderas för att kunna vara 
konkurrenskraftig.  
– För att möta den här situationen har vi på Sveriges Stenindustriförbund skapat ett 
eget utbildningsprojekt under just rubriken Utveckling av kvaliteten i lärande på 
arbetsplatser, som också fått finansiellt stöd av Skolverket, säger Kai Marklin.  
Stödet uppgår till 140 000 kronor, berättar han. I korta drag innebär projektet att man 
genomför en dokumentation med protokoll över de många olika moment som en 
praktikant eller elev genomför under överinseende av en handledare.  
– Det kan vara allt från arbetsmiljö till rena tekniska färdigheter vid till exempel 
huggning.  
 
Alla underlag och protokoll finns tillgängliga via förbundets hemsida.  



– Vi skapar en gemensam plattform för branschen. I praktiken får eleven ett slags 
körkort med sina färdigheter och kunskapsnivåer dokumenterade. Tanken är bland 
annat att branschen ska få en enhetlig kompetensbedömning samtidigt som vi ger 
eleven den trygghet som det innebär att kunna visa upp vad man behärskar. 
Förhoppningsvis ger det oss också en rörligare arbetsmarknad.  
 
Projektet riktar sig även till många av dem som kommit till Sverige under de senaste 
åren och lär sig svenska som ett nytt språk. I dag kommer många stenarbetare som 
arbetar i Sverige från andra länder. Under arbetets gång har även en ordlista med 
grundläggande termer tagits fram. 
– I alla branscher finns gemensamma nyckelord som man bör förstå, oavsett om 
man har svenska som modersmål eller inte. Vi vet också att det finns många duktiga 
hantverkare bland dem som kommit till Sverige under senare år. Det vore dumt att 
inte försöka sänka trösklarna till vår bransch, säger Kai Marklin.    
Han berättar att han även fått många positiva reaktioner bland företagen som är 
branschmedlemmar.  
– Dokumentationen fungerar även som ett slags självdeklaration över den samlade 
kompetensen på företaget. Flera medlemmar har också låtit sina anställda fylla i 
dokumenten för att få en bättre bild av vad man till olika grad behärskar.  
 
 
Kontakt:  
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund,  
tel: 070-59 471 95 
kai@sten.se 
 
Sveriges Stenindustriförbund är en branschorganisation vars medlemsföretag bryter, 
förädlar, monterar och importerar natursten. Medlemsföretagens kunder finns både 
inom offentlig och privat sektor. Medlemmarna omsätter cirka 1,2 miljarder kronor 
och sysselsätter cirka 1 200 personer. Se www.sten.se 
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