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Ny certifiering för säkrare gravvård 
Sveriges Stenindustriförbund tar initiativet till en ny certifiering för en kvalitetssäkrad 
montering av gravstenar.  
— Det är en kombinerad säkerhets- och kvalitetsfråga. Vi börjar med oss själva och 
certifierar medlemmar som genomgått vår utbildning, säger Kai Marklin, ordförande i 
Sveriges Stenindustriförbund.  
 
Kai Marklin liknar den nya certifieringen vid en självreglering där branschen tar sitt ansvar 
och garanterar att monteringen och provning lever upp till de riktlinjer som Centrala 
Gravvårdskommittén tagit fram. 

— De omfattar bland annat belastningskrav, olyckfallsrisk, krav på dubbar, grundläggning 
och gjutning.  

I dag finns ett spretande utbud av metoder för att montera gravstenar och det kan vara 
svårt för både kyrkan och privatpersoner att bedöma vad som är rätt metod. Ansvaret för 
att gravvården blir rätt monterad faller på gravrättsinnehavaren som också är skyldig 
åtgärda gravstenar som inte står säkert.  

— Därför ska det tydligt framgå att den firma som levererar, monterar och ommonterar en 
gravsten också ansvarar för det sker enligt bestämmelserna. Anvisningarna är framtagna av 
Centrala Gravvårdskommittén och kyrkogårdsförvaltningarna ansvarar för både 
gravvårdssäkerheten och kyrkogårdens arbetsmiljö, säger Kai Marklin.  

Magnus Berglund, stennhuggare i Trollhättan, är medlem i Sveriges Stenindustriförbunds 
gravvårdssektion och föreläser regelbundet om gravvårdssäkerhet. Han anlitas ofta av 
Centrala Gravvårdskommittén.  

— De flesta företag jobbar redan enligt regelverket, men med en certifieringen får vi en 
handfast dokumentation som också förbinder entreprenören att använda metoder som vi 
vet fungerar. Vi undviker även lösningar som inte är tillräckligt flexibla för att klara 
framtida förändringar, när till exempel gravstenar ska flyttas för gravgrävning eller andra 
arbeten, säger han. 

En första kull medlemmar i Sveriges Stenindustriförbund har redan certifierats. Kai Marklin 
liknar certifieringen med den som ”våtrumsföretagen” använder sig av.  

— Den är tidsbegränsad till fem år och det räcker med att en medarbetare på varje 
företag har gått utbildningen för att certifieringen ska vara uppfylld.  

Reaktionerna från Centrala Gravvårdskommittén har hittills varit positiva berättar Niklas 
Gustafsson, stenhuggare i Sölvesborg, som arbetat med att utforma certifieringen.   

— Visst kan man ha synpunkter på att vi i branschen står för certifieringen, men samtidigt 
tycker man det är bra med ett initiativ som både ger enhetlighet och betonar säkerheten. 

Fotnot: Centrala Gravvårdskommittén, CGK består av representanter från  Gravvårdsfirmornas 
riksorganisation/Sveriges Stenindustriförbund, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation,  Sveriges 
kyrkogårds- och krematorieförbund och  Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer 



Kontakt:  
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund, tel: 070-59 471 95  kai@sten.se  
 
Sveriges Stenindustriförbunds medlemsföretag bryter, förädlar, monterar och importerar 
natursten. Beställarna finns både inom offentlig och privat sektor. Medlemmarna omsätter 
cirka 1,3 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 200 personer. Se www.sten.se 
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