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Sammanfattning 
Kyrkogården är en viktig avnämare för naturstensprodukter; gravstenar, murar, 

gångbanehällare mm.  

Dessa stenprodukter förekommer då i kombination och konkurrens med andra material. För 

att jämföra olika produkters och verksamheters inverkan på miljön startades på Sveriges 

Lantbruksuniversitet, SLU; Alnarp projektet ”Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet” med 

Stenindustrins Forskningsinstitut/MinBaS aktiv part. Mot bakgrund av ett påpekande i 

halvtidsutvärderingen om större engagemang i miljöfrågor allokerade vi om resurser till detta 

projekt.  

Projektet utformades som inbjudan till en serie examensarbeten med syftet ”väcka nya tankar 

och förse kyrkogårdsförvaltningarna med underlag och handlingsalternativ”. Preliminärt kom 

12 examensarbeten. Dessa redovisar i 72-sidig bok. Pdf-dokument i bilaga 2. 

 

Ett av dessa, ”Energianalys av gravstenstillverkning”, gav ett för stenindustrin mycket 

intressant resultat användbart även för andra produkter än gravstenar. Det rönt stort intresse i 

hela Norden och har presenterats även för den Europiska stenforskarvärlden. Den presenteras 

som ett 48-sidigt häfte. Pdf-dokument i bilaga 1.  

Sammanfattning av detta examensarbete: 

En gravsten av svensk sten tillverkad i Kina kräver fyra ggr så mycket energi än motsvarande 

producerad i Sverige. 

I de fall en befintlig gravsten kan återanvändas blir energiåtgången hälften så stor som för en 

nytillverkad d:o i Sverige. 

Resultat sammanfattas av diagrammet på denna rapports framsida. 
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SAMMANFATTNING 

Arbetet är en energianalys av gravstenstillverkning där energiförbrukningen för hela 

livscykeln redovisas. Analysen gäller en så kallad funktionell enhet som består av gravsten 

och sockel av vångagranit som levereras till en kyrkogård i Malmö. Ett svenskt stenhuggeri 

har hjälpt till med att ta fram data för de olika tillverkningsmomenten. Förutom uppgifter om 

själva tillverkningen har även kompletterande uppgifter inhämtats som gäller till exempel 

transporter och inköpt material. Jämförelse görs mellan fyra olika bearbetningar av den 

funktionella enheten. Bearbetningarna är handhuggen gravsten, helpolerad gravsten, gravsten 

med polerad framsida samt avidentifierad och återanvänd gravsten. Jämförelse av 

energiförbrukningen har även gjorts mellan tillverkningsländerna Sverige och Kina. I arbetet 

har antagande gjorts att energiförbrukningen vid tillverkning i de båda länderna är lika stora. 

Energislagen som redovisas är fossila bränslen (olja och diesel), svensk elektricitet och 

kinesisk elektricitet. 

Resultaten visar att för en gravsten producerad i Kina är energiförbrukningen mer än fyra 

gånger större än för en gravsten producerad i Sverige. Resultaten visar på att 

energiförbrukningen är nästan dubbelt så stor för en nytillverkad gravsten från Sverige vid 

jämförelse med en återanvänd gravsten. Vid jämförelse mellan en nytillverkad gravsten från 

Kina och en återanvänd gravsten är energiförbrukningen nästan sju gånger större. Bara att 

transportera en gravsten till eller från Kina förbrukar nästan 1,5 gånger mer energi än den 

totala energiförbrukningen under en hel livscykel för en nytillverkad svensk gravsten. 
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SUMMARY 

This is a life cycle inventory regarding gravestone manufacturing where the total energy 

consumption for the whole life cycle is presented. The analysis is valid for a so called 

functional unit which includes a gravestone and a socle made of granite from Vånga. The 

functional unit is delivered to a cemetery in Malmö. A Swedish stonemasonry provided for 

the necessary manufacturing data. Additional data were also obtained, for example transports 

and purchased materials. Four different types of the functional unit are compared including a 

recycled gravestone. The total energy consumption was also compared between the two 

manufacturing countries Sweden and China. The assumption was that the manufacturing 

energy consumption was the same in the two countries. The energy calculations were made 

for fossil fuel, Swedish electricity and Chinese electricity. 

 The results shows that the energy consumption for a gravestone made in China 

is more than four times bigger than for a gravestone made in Sweden. The results also show 

that the energy consumption is almost two times bigger for a new gravestone manufactured in 

Sweden than for a recycled gravestone. The energy consumption is almost seven times bigger 

for a new gravestone manufactured in China than for a recycled gravestone. The energy 

consumption for a one way transport to China is almost 1,5 times bigger than the whole life 

cycle energy consumption for a new gravestone manufactured in Sweden.
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1. BAKGRUND 

Detta arbete ingår i en serie av examensarbeten i Moviums regi inom projektet ”Miljöaspekter 

på kyrkogårdar och begravningsplatser”. Projektets avsikt är undersöka vilken miljöpåverkan 

kyrkogårdsverksamhet medför. Klimat- och miljöpåverkan från kyrkogårdsdrift ur flera olika 

aspekter kommer att undersökas för att underlätta valet av metoder och produkter för bästa 

utfall för miljön (Movium n.d). 

 En viktig del av olika miljöaspekter på kyrkogårdar och begravningsplatser är 

användningen av natursten, hur den produceras och hur den kommer på plats. Ett sätt att 

undersöka miljöpåverkan från olika produkter och metoder är att göra en livscykelanalys 

(LCA) eller livscykelinventering (LCI). Dessa undersökningar kan göras olika och omfatta 

eller utesluta olika moment, men det viktigaste är att redovisa vilka moment och data som 

ingår. Livscykelbedömningar för olika produkter gör det möjligt att jämföra t ex om det ger 

mer miljöpåverkan från en gravrabatt omgiven med gravram i natursten mot en gravrabatt 

omgiven av buxbomshäck. Arbetet kan även användas som jämförelsematerial för till 

exempel livscykelinventeringar av gravstenar i betong eller glas. 

 

1.1 Mål 

1. Genom energianalys kartlägga energiförbrukningen vid tillverkning av gravstenar och 

socklar i Sverige. 

2. Jämföra energiförbrukningen för gravstenar och socklar tillverkade i Kina respektive 

Sverige. Energiförbrukningen vid framställning av produkterna antas vara lika stor. 

3. Jämföra energiförbrukningen för en ny gravsten med en återanvänd gravsten. 

 

1.2 Syfte 

I detta arbete undersöks det hur stor energiförbrukningen är under en livscykel, från vagga till 

grav, vid framställning av olika typer av gravstenar i natursten. Jämförelse görs även mellan 

gravstenar tillverkade i Sverige och gravstenar tillverkade i Kina. Undersökningen utgår både 

från nya och befintliga data. 
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1.3 Vångagranit 

Vångagranit bryts från Vångaberget vid Ivösjöns nordvästra strand ungefär 2 mil nordöst om 

Kristianstad. Vångagraniten har en röd till rödgrå färg och är en medel- till grovkornig bergart 

(Länsstyrelsen i Skåne län 2008). Granit är en magmatisk bergart och har bildats genom 

stelning av smältor under jordskorpan (SGU n.d.). Vångagranit klassas som en gnejsgranit 

(Lundegårdh 1978) och består främst av mineralen kalifältspat och kvarts samt mindre 

mängder av biotit och plagioklas. Densiteten är 2620 kg/m3 (Sveriges Stenindustriförbund 

2002; Emmaboda Granit n.d.).  

 

1.4 Livscykelanalyser för natursten 

Vid sökning återfanns relativt få publicerade livscykelanalyser för natursten och ingen av 

dessa gällde gravstenar. De livscykelanalyser som återfanns beskrev brytning av natursten 

samt golv- och byggmaterial. För livscykelanalyser gällande brytning av natursten se Natural 

Stone Council (2008a; 2008b; 2008c; 2009). För livscykelanalyser gällande golvmaterial se 

Lindahl (1997; 2001b; 2001e; 2001f; 2001g), Nicoletti, Notarnicola & Tassielli (2002) och 

Petersen & Solberg (2003). För livscykelanalyser gällande byggmaterial se Lindahl (2001a; 

2001c; 2001d; 2001h; 2001i). 
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2. MATERIAL OCH METOD 

Vid framtagning av energianalysen är utförd enligt standard SS-ISO 14040-serien för 

livscykelanalys (Baumann & Tillman 2004) där faserna miljöpåverkansbedömning och 

tolkning av resultat medvetet har uteslutits. Ett svenskt stenhuggeri har hjälpt till med att ta 

fram data för de olika momenten vid tillverkning av funktionella enheter. Energislagen som 

redovisas är fossila bränslen (olja och diesel), svensk elektricitet och kinesisk elektricitet. De 

erhållna uppgifterna från det svenska stenhuggeriet utgjorde stommen till detta arbete. För att 

inhämta information om hur verksamheter förutom själva tillverkningen i Sverige går till 

intervjuades nio personer. Bland annat behövdes kompletterande uppgifter om inköpt material 

som gravvårdsdubbar, sågsegment och fundament. Även uppgifter om hur transporter vid 

export och import går till samt information om tillverkning av funktionella enheter i Kina 

inhämtades. Redan utförda livscykelanalyser för brytning av vångagranit, stål, betong, 

linoleum och båttransporter användes som dataunderlag för delar av detta arbete. Diagram för 

jämförelse av samtliga bearbetningar återfinns i bilaga 1. Bilder på material och tillverkning 

återfinns i bilaga 2. 

 

2.1 Avgränsning 

Vid framtagning av en livscykelanalys enligt ISO 14040 (1997) ingår de fyra faserna 

definition av mål och omfattning, inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning samt 

tolkning av resultat (Carlson & Pålsson 2008). Detta arbete är dock en partiell analys som är 

avgränsad till att gälla endast energiinsatser, en så kallad livscykelinventering, där arbetssättet 

och metoden att ta fram data på är samma som för en livscykelanalys. Faserna 

miljöpåverkansbedömning och tolkning av resultat har medvetet uteslutits (Baumann & 

Tillman 2004). 

 Vid tillverkning av flera olika produkter i samma anläggning fördelas andelar av 

det totala resursbehovet till den produkt eller produktion som ska beräknas (Carlson & 

Pålsson 2008). 

Energiförbrukning för transporter av blästersand från grossist och transporter av 

fundament från tillverkaren tillkommer till energiberäkningarna. Energiförbrukning för 

transporter av sågsegment, gummiduk och gravvårdsdubbar anses vara inkluderade i 

energiberäkningarna. 

Energiförbrukning för omlastning av gods i hamnarna Karlshamn, Bremen, 

Xiamen, Amsterdam och Göteborg togs inte upp i detta arbete.  
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 Hänsyn har inte tagits till framställning av emballage. Svenska stenar 

transporteras fastsurrade på träpallar (Johansson 1999). Förpackningsmaterial från Kina antas 

gå till förbränning och anses därför vara energineutralt. Vid transport är vikterna avrundade 

uppåt för att även täcka in emballage, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Transportvikter inklusive emballage för olika enheter. 
Enhet Vikt (kg) Anm. 
Gravsten 110 För enhet tillverkad i Sverige  
Gravsten och sockel 150 För enhet tillverkad i Kina 
Gravsten, sockel och fundament 160 För enhet tillverkad i Sverige 
Gravsten, sockel och fundament 170 För enhet tillverkad i Kina 
 

2.1.1 Funktionell enhet 
Arbetet avgränsades till att gälla en så kallad funktionell enhet (FE) vilken var en definierad 

storlek för det undersökta materialet (Carlson & Pålsson 2008). I detta arbete definierades den 

funktionella enheten som en gravsten med tillhörande sockel i vångagranit med mått enligt 

tabell 2. Energianalys utfördes för produkter producerade både i Sverige och i Kina. Samtliga 

funktionella enheter levererades till kyrkogård i Malmö. Jämförelse gjordes även mellan fyra 

olika bearbetningar av den funktionella enheten. Bearbetningarna var handhuggen gravsten, 

helpolerad gravsten, gravsten med polerad framsida samt avidentifierad och återanvänd 

gravsten, se tabell 3. 

 

Tabell 2. Mått för gravsten och sockel som ingår i funktionell enhet. 
Ingående enhet Parameter Mått Anm. 
Gravsten Höjd 75 cm  
 Bredd 50 cm  
 Djup 10 cm  
 Vikt 100 kg  
 Area framsida 0,375 m2  
 Total area exkl. undersida 0,95 m2 (0,15*0,75*0,05) m2 
 Volym 0,0375 m3 (0,75*0,5*0,1) m3 
Sockel Höjd 10 cm  
 Bredd 60 cm   
 Djup 16 cm  
 Vikt 26 kg  
 Area ovansida 0,096 m2  
 Total area exkl. undersida 0,248 m2 (0,032*0,096*0,12) m2 
 Volym 0,0096 m3 (0,1*0,6*0,16) m3 
 

Tabell 3. Undersökta bearbetningar och tillverkningsland för bearbetning av funktionell enhet. 
Bearbetning Bearbetad i Sverige Bearbetad i Kina 
Handhuggen FE x x 
Helpolerad FE x x 
FE med polerad framsida x x 
Återanvänd FE x  
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2.1.2 Vid uteblivna värden för energiförbrukning 

I samtliga fall saknas utförda livscykelanalyser för inköpt material och därmed uppgifter på 

energiförbrukningen vid tillverkning av materialet. I brist på data har två olika metoder 

använts för att få fram energiförbrukningen. I första hand har värden från livscykelanalyser 

för liknande material använts. I andra hand beräknades energiförbrukningen för produkten 

från försäljningspriset och att energikostnaden antas vara 1,00 kr/kWh. Det grundar sig på att 

om kostnaden för energiförbrukningen är för hög i förhållande till priset för produkten finns 

det ingen ekonomi i tillverkningen (Mattsson 2010).  I detta arbete gjordes antagandet att 

energiförbrukningen var 25% av priset och beräkningen gjordes endast för blästersand. 

Uppgifter om hur mycket slipsegment som åtgår vid slipning och polering samt fräsning har 

inte framkommit ur erhållna underlag. Energiförbrukningen har därför räknats ut genom 

förhållandet mellan kostnaden för framställning av slipsegmenten och kostnaden för 

sågsegment för blocksågning. Vid tveksamhet om vilket energislag produkten förbrukar har 

energiförbrukningen räknats som elektricitet. 

 

2.1.3 Fossila bränslen 

Energiförbrukning för uppvärmning av lokalerna med eldningsolja för de olika 

tillverkningsmomenten erhölls i enheten kWh från stenhuggeriet. Värdena har endast räknats 

om från kWh till Joule, både för Sverige och Kina, utan att hänsyn har tagits till vilken typ av 

eldningsolja som förbrukas.  

 För diesel finns miljöklass 1, 2 och 3. Diesel av miljöklasserna 1 och 2 medför 

mindre utsläpp av till exempel partiklar, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider. All 

diesel som säljs på bensinstationer i Sverige är av miljöklass 1. Miljöklass 3 motsvarar EUs 

krav, bland annat skiljer sig halterna av svavel och polyaromatiska kolväten mellan EU-

kraven och de svenska kraven för miljöklass 1 (Transportstyrelsen 2009).  

 Energiinnehållet för diesel miljöklass 1 (Mk1) är 35,28 GJ/m3 och 

energiinnehållet för diesel miljöklass 3 (Mk3) är 35,82 GJ/m3 (Naturvårdsverket 2010). 

I detta arbete var antagandet att lastbilarna i Sverige drivs med diesel miljöklass 1 och att 

lastbilarna i Kina drivs med diesel miljöklass 3 . Lastbilstransporter antogs ha en 

genomsnittlig förbrukning på 4,3 l/mil enligt Hammarström & Yahya (2000) om inget annat 

har angetts. Samtlig dieselförbrukning i kapitel 3.4 var beräknad för miljöklass 1. 
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2.1.4 Elektricitet 

Eftersom sammansättningen av förnyelsebara energikällor och fossila bränslen skiljde sig vid 

energitillverkning mellan länderna har de separerats. Till exempel bestod 1,1%  av Sveriges 

totala energiproduktion av kolkraft och  81% av Kinas totala energiproduktion av kolkraft 

(International Energy Agency n.d.a; n.d.b) . Den genomsnittliga verkningsgraden för 

kolkraftverk i Kina var 23% (Schilling 2004). Ländernas olika sammansättning av 

energikällor skulle ge utslag vid en eventuell miljöpåverkansbedömning. 
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3. RESULTAT 

3.1 Brytning av vångagranit 

Energiförbrukningen för brytning och neddelning av vångagranit hade inventerats av Lindahl 

(2001) där den funktionella enheten hade volymen 0,1 m3. Energiförbrukningen räknades om 

till detta arbetets funktionella enhet med volymen 0,0471 m3 samt 25% spill, se tabell 4. 

 

Tabell 4. Energiförbrukning för brytning av vångagranit. 
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Elektricitet (MJ) 
Brytning 124,34 21,14 
 

3.2 Bearbetning av sten 

För att få fram den yta på den funktionella enheten kunden hade beställt bearbetades gravsten 

och sockel enligt kundens önskemål. Bearbetningen anpassades vilket innebär att alla 

tillverkningsmoment beskrivna nedan inte genomfördes för samtliga funktionella enheter.  

 Enligt den kinesiska tillverkaren Edurus (n.d.) som levererade funktionella 

enheter till bland annat Fonus höll stenhuggeriet i Kina svensk standard. Därmed ansågs 

energiförbrukningen i Sverige och Kina vara lika stora. Man ska dock ha i åtanke att svensk 

och kinesisk elektricitet separerades i arbetet. 

  

3.2.1 Blocksågning med klinga samt kantsågning 

De inköpta stenblocken från stenbrottet delades ner i mindre enheter för vidare bearbetning. 

Genom blocksågning erhölls stenskivor med tjockleken 10-11 cm för gravstenar och 

stenskivor med tjockleken 16-17 cm för socklar (Johansson 1999). Vid blocksågning av 1 m2 

med stora klingor av storleken 2500-3000 mm förbrukades 1,48 gram brons, totalt 8,4 gram 

av metallerna järn, nickel och koppar samt ca 1500 diamantkorn av storleken 35/45 mesh 

(Eriksson 2010a). Energiförbrukningen var 0,24 kWh vid tillverkning av sågsegment 

(Eriksson 2010b). För att såga ut tio ämnen ur blocket behövdes elva sågskär vilket gjorde att 

för varje sågskär antogs arean vara 110% . Antagandet för blocksågning med klinga var att 

25% av stenblocket var spill. Energiförbrukningen för blocksågning med klinga var beräknad 

för lokaluppvärmning, ventilation, drift av såg och kylvatten samt tillverkning av klingans 

sågsegment. 

 Vid kantsågning erhölls raka kanter på både gravsten och sockel (Johansson 

1999). Vid kantsågning av 1 m2 med klingor av storleken 500-700 mm förbrukades 7,0 gram 

brons, totalt 7,86 gram av metallerna järn och koppar samt ca 2600 diamantkorn av storleken 
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50/70 mesh (Eriksson 2010a). Energiförbrukningen var 0,24 kWh vid tillverkning av 

sågsegment (Eriksson 2010b). Energiförbrukningen för kantsågning var beräknad för 

lokaluppvärmning, ventilation, drift av kantsåg, kylvatten samt tillverkning av klingans 

sågsegment. För energiförbrukning se tabell 5. 

 

Tabell 5. Energiförbrukning för blocksågning med klinga och kantsågning. 
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Elektricitet (MJ) 
Blocksågning 0 54,00 
Kantsågning 1,51 22,30 
 

3.2.2 Slipning och polering 

Beroende på beställning så slipades och polerades hela gravstenen eller bara framsidan. Var 

gravstenen helpolerad slipades och polerades även hela sockeln. Slipning och polering av 

fram- och baksida på gravstenen och ovansidan på sockel utgick från totalt antal m2 som 

slipades under ett år. Slipning av gravstenskanter och de fyra övriga sidorna på sockeln utgick 

från tiden det tog att slipa stenen.  

 Vid slipning i åtta steg av 1m2 vångagranit förbrukades 0,05 gram plast, totalt 

0,26 gram av metallerna järn och koppar samt ca 1300 diamantkorn av storleken 35/45-3000 

mesh (Eriksson 2010a). 25% av stenblocken antogs vara spill. 

 Både gravsten med polerad framsida och gravsten med handhuggen kant hade 

polerad framsida. Slipning och polering av gravstenarnas framsida utfördes i en slip- och 

polerautomat, en så kallad balja (Johansson 1999). Tillhörande sockel slipades och polerades 

inte. Energiförbrukningen för slipning och polering av framsida var beräknad för 

lokaluppvärmning, ventilation, drift av slip- och polerautomat, kylvatten samt 

energiförbrukning för tillverkning av slipsegment. 

 Vid tillverkning av helpolerad gravsten slipades och polerades framsidan, 

baksidan och även kanterna. Gravstenarnas fram- och baksida slipades och polerades i en slip- 

och polerautomat medan kanterna slipades och polerades i en kantslipmaskin (Johansson 

1999). Energiförbrukningen för helpolering av gravsten var beräknad för lokaluppvärmning, 

ventilation, drift av slip- och polerautomat, kantslipmaskin, kylvatten samt antagen 

energiförbrukning för tillverkning av slipsegment. Till en helpolerad gravsten hörde en 

helpolerad sockel. Ovansidan på sockeln bearbetades i slip- och polerautomat, en så kallad 

balja, medan framsida och kortändar slipades och polerades i en kantslipmaskin (Johansson 

2000). Energiförbrukningen var beräknad för lokaluppvärmning, ventilation, drift av slip- och 
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polerautomat, kantslipmaskin, kylvatten samt energiförbrukning för tillverkning av 

slipsegment. För energiförbrukning, se tabell 6. 

 

Tabell 6. Energiförbrukning för slipning och polering. 
Enhet/Energislag Fossila bränslen (MJ) Elektricitet (MJ) 
Polerad framsida gravsten 7,07 6,78 
Helpolerad gravsten 14,31 16,84 
Helpolerad sockel 1,10 4,18 
 

3.2.3 Handhuggen profil 

Huggning av profil utfördes för hand och gravstenarna formades med hjälp av mejsel och 

slägga (Johansson 1999). Energiförbrukningen för huggning av profil var beräknad för 

lokaluppvärmning, ventilation, drift av maskin och kylvatten, se tabell 7. 

 

Tabell 7. Energiförbrukning för handhuggning av kanter.  
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Elektricitet (MJ) 
Handhuggning  0,61 3,38 
 

3.2.4 Gravering, blästring, rengöring efter blästring och efterhuggning av text 

Samtliga gravstenar i detta arbete antogs vara försedda med nedsänkt text. Vid gravering av 

text ritades text och dekor på en gummiduk som var klistrad på gravstenen. Text och dekor 

skars ut ur gummiduken och överflödiga bitar petades bort. Vid efterföljande blästring kom 

blästersanden därmed åt att bearbeta den blottlagda ytan (Johansson 1999). 

 Ingen information om gummidukens sammansättning återfanns, istället 

användes en livscykelanalys för linoleum (Jönsson 1995) som grund för beräkning av 

energiförbrukning. Antagandet var att energiförbrukningen vid tillverkning av gummiduk var 

lika stor som vid tillverkning av linoleum. Vidare antogs det att 0,5m2 gummiduk förbrukades 

per gravsten. Energiförbrukningen för gravering var beräknad för lokaluppvärmning, 

ventilation, drift av maskiner samt antagen energiförbrukning vid tillverkning av gummiduk. 

 Efter gravering blästrades gravstenarna i en blästerbox till dess att önskat 

blästringsdjup på text och dekor hade uppnåtts (Johansson 1999). Antaganden för blästersand 

var att det gick åt 0,095 kg/gravsten och 0,005 kg/sockel. Ingen livscykelanalys var utförd för 

blästersand och energiförbrukningen vid tillverkning av blästersand uppskattades till 25% av 

försäljningspriset. Energiförbrukningen för blästring var beräknad för lokaluppvärmning, 

ventilation, drift av maskin samt antagen energiförbrukning vid tillverkning av blästersand. 

 Efter blästringen tvättades blästersand och limrester bort från gravstenen med 

hjälp av högtryckstvätt innan efterföljande arbetsmoment påbörjades (Johansson 1999). 
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Energiförbrukningen var beräknad för lokaluppvärmning, ventilation, punktutsug och drift av 

högtryckstvätt.  

 Efterhuggning utfördes efter blästring och rengöring för att finputsa nedsänkt 

text och dekor (Johansson 1999). Energiförbrukningen var beräknad för lokaluppvärmning, 

ventilation, punktutsug och drift av maskin. För energiförbrukning se tabell 8. 

 
Tabell 8. Energiförbrukning för gravering, blästring, rengöring efter blästring och efterhuggning.  
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Elektricitet (MJ) 
Gravering  14,32 10,61 
Blästring 2,85 73,84 
Rengöring e blästring 0,10 2,44 
Efterhuggning  0,43 3,37 
 

3.2.5 Borrning av dubbhål och rostfria gravvårdsdubb 

Av stabilitetsskäl monterades gravsten och sockel på ett betongfundament med hjälp av 

gravvårdsdubb i syrafast stål, kvalitet SIS 14 23 24, på kyrkogården. För att kunna montera 

gravvårdsdubbarna borrades hål i både gravsten och sockel (Sveriges Stenindustriförbund 

2005). Fyra gravvårdsdubbar med diametern 1,4 cm och längden 14 cm behövdes till en 

funktionell enhet (Rasmusson 2010). Gravvårdsdubbar liknande den svenska produkten 

tillverkades i Kina och levererades med i samma låda som den funktionella enheten till 

Sverige (Sundström 2010b). 

 Ingen svensk livscykelanalys återfanns för stålkvaliteten SS 14 23 24. Eftersom 

SS 14 23 24 inte hade någon motsvarande europeisk norm (Norsk Stålforbund 2004) återfanns 

inte heller internationella uppgifter. Istället antogs energiförbrukningen vara likvärdig med 

framställning av stålkvalitet S790 även kallad HSS-XS1 (Szegedi 2009). Endast värden för 

framtagning av stål har använts och vidareförädling har exkluderats. Energiförbrukningen 

utgick från Szegedis funktionella enhet 20 gram gängtapp och räknades om till fyra 

gravvårdsdubbar med den sammanlagda vikten 680 gram. 

 Energiförbrukningen var beräknad för lokaluppvärmning och ventilation per 

sockel och drift av maskin per tid samt antagen energiförbrukning för tillverkning av 

gravvårdsdubbar, se tabell 9. 

 

Tabell 9. Energiförbrukning för borrning av dubbhål och tillverkning av gravvårdsdubbar.  
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Elektricitet (MJ) 
Borrning och dubb 4,71 38,91 
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3.3 Fundament av lecabetong 

Av stabilitetsskäl monterades gravsten och sockel på ett fundament av lecabetong som 

grävdes ner i marken (Sveriges Stenindustriförbund 2005). Enligt uppgift från Karlsson 

(2010) passade ett fundament med måtten 25*60*12 cm till den funktionella enheten. För 

uppgifter om fundamentet enligt H K Markprodukter (n.d.),  se tabell 10. 

 

Tabell 10. Mått för fundament passande den funktionella enheten. 
Parameter Mått 
Höjd 25 cm 
Bredd 60 cm  
Djup 12 cm 
Vikt 27 kg 
 

Ingen livscykelanalys hade utförts för fundamentet. Istället antogs energiförbrukningen vara 

likvärdig med framställning av vanlig betong. Energiförbrukningen utgick från Sjunnessons 

(2005) funktionella enhet 1 m3 betong med densiteten 2340 kg/m3 och räknades om till ett 

fundament på 27 kg där densiteten antogs vara samma. Dessutom antogs det att 

energiförbrukningen för att fylla en gjutform vara försumbar vid jämförelse med 

energiförbrukningen för framställning av betong.  

 Ett fundament liknande den svenska produkten tillverkades i Kina och 

levererades med i samma låda som den funktionella enheten till Sverige (Sundström 2010b). 

Eftersom inga data hade erhållits för det kinesiska fundamentet var antagandet att 

energiförbrukningen vid tillverkning i Kina var lika stor som vid tillverkning i Sverige. För 

energiförbrukning, se tabell 11. 

 

Tabell 11. Energiförbrukning för tillverkning av fundament. 
Enhet/Energislag Fossila bränslen (MJ) Elektricitet (MJ) 
Fundament 10,96 2,08 
 

3.4 Transporter för funktionella enheter tillverkade i Sverige 

3.4.1 Transport från stenbrott till stenhuggeri 

Transportsträckan för lastbil, maxlast 35 ton, från stenbrottet i Vånga till stenhuggeriet i 

Högsma var totalt 6 mil och lastbilen körde tom i retur (Rönökkö 2010). Dieselförbrukningen 

antogs vara 4,3 l/mil och fyllnadsgraden 90%. För energiförbrukning per FE inklusive 25% 

spill, se tabell 12. 
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Tabell 12. Energiförbrukning för transport från stenbrott Vånga - stenhuggeri Högsma.  
Transport/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk elektricitet (MJ) 
Vånga-Högsma 4,55 0 
 

3.4.2 Interna transporter på stenhuggeri och transport av stendamm 

För att transportera den funktionella enheten på stenhuggeriets område mellan de olika 

bearbetningsmomenten gick det åt både diesel och elektricitet. Energiförbrukningen var 

beräknad för transporter inom stenhuggeriets område (Rönkkö 2010).  

 Vid bearbetning av de funktionella enheterna bildades stendamm som fångades 

upp och separerades ur både ventilations- och kylvattensystemet. Stendammet transporterades 

internt på stenhuggeriet för deponering (Rönkkö 2010). För energiförbrukning, se tabell 13. 

 
Tabell 13. Energiförbrukning för interna transporter stenhuggeri.  
Transport/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk elektricitet (MJ) 
Internt stenhuggeri 21,17 3,60 
Deponi stendamm 1,16 0 
 

3.4.3 Transporter från stenhuggeri till gravplats på kyrkogård i Malmö 

Total transportsträcka antogs vara 25 mil och 15 funktionella enheter inklusive fundament och 

gravvårdsdubbar lastades vid varje transport från stenhuggeriet till kyrkogården i Malmö och 

lastbilen körde tom i retur. Dieselförbrukningen vid lastbilstransport från stenhuggeriet i 

Högsma till kyrkogård i Malmö antogs vara 2 l/mil (Bengtsson 2010). 

 Transport av funktionella enheter från avlastningsplatsen på den svenska 

kyrkogården till den aktuella gravplatsen genomfördes med hjälp av en liten dieseldriven 

traktor med energiförbrukningen 0,1 liter diesel/FE (Bengtsson 2010). För energiförbrukning, 

se tabell 14. 

 

Tabell 14. Energiförbrukning för transport från stenhuggeri Högsma - kyrkogård Malmö.  
Transport/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk elektricitet (MJ) 
Högsma-kyrkogård 117,60 0 
På kyrkogård 3,53 0 
 

3.4.4 Transport av inköpt material 

Transport av blästersand mellan Norrtälje och Högsma antogs ske med en lastbil, maxlast 12 

ton, från ett fraktbolag och som även var lastad med annat gods. Dieselförbrukningen antogs 

vara 4,3 l/mil och transportsträckan 60 mil. Antaganden för blästersand var att det gick åt 

0,095 kg/gravsten och 0,005 kg/sockel. 

 Transport av fundament från leverantören i Dingle till stenhuggeriet i Högsma 

var beräknad för lastbil med maxlast 12 ton. Lastbilen antogs vara lastad med 550 stycken 
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fundament á 27 kg, 11340 kg, och vara tom i retur. Dieselförbrukningen antogs vara 4,3 l/mil 

och den totala transportsträckan 80 mil. För energiförbrukning, se tabell 15. 

 
Tabell 15. Energiförbrukning för transport av inköpt material. 
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk elektricitet (MJ) 
Transport blästersand 0,76 0 
Transport blästersand 
endast till gravsten 

0,72 0 

Transport fundament 22,07 0 
 

3.5 Transporter för funktionella enheter tillverkade i Kina 

För kapitel 3.5 var svenska lastbilstransporter beräknade för miljöklass 1 och kinesiska 

lastbilstransporter för miljöklass 3. Samtliga lastbilar antogs gå tomma tillbaks till 

ursprungsorten efter lossning av lasten. 

 För detta arbete antogs transporten Karlshamn-Bremen-Xiamen förbruka lika 

mycket energi som Xiamen-Amsterdam-Göteborg. 

 

3.5.1 Transport från stenbrott till stenhuggeri 

Vid export transporterades granitblocken först 4 mil med lastbil, maxlast 38 ton, från 

stenbrottet i Vånga till hamnen i Karlshamn för vidare transport med fartyg (Theander 2010). 

Lastbilen antogs återvända tom tillbaks till stenbrottet efter lossning av lasten. Beräknad 

energiförbrukning per FE inkluderade 25% spill. Antagen dieselförbrukning var 4,3 l/mil. 

Granitblocken skeppades som bulk till Bremen där 26 ton sten lastades per 20-

fots ISO-container för vidare transport till bland annat Xiamen, Kina (Theander 2010). Enligt 

Sjölin (2009) var energiförbrukningen för containerfartyg 4100 MJ/ton. Energiförbrukningen 

per FE inkluderade 25% spill. 

 Xiamen låg i ett distrikt med stenindustrier där bland annat gravstenar 

producerades. Kinesiska stenhuggerier köpte upp och förädlade granitblocken till färdiga 

produkter. Fonus stenhuggeri låg 10 mil från hamnen och transporten dit, inklusive container, 

genomfördes med lastbil (Sundström 2010a). Lastbilen antogs återvända tom tillbaks till 

stenbrottet efter lossning av lasten. Beräkning per FE inkluderade 25% spill och 

dieselförbrukningen antogs vara 4,3 l/mil. För energiförbrukning, se tabell 16. 

 

Tabell 16. Energiförbrukning för transport från stenbrott till stenhuggeri i Kina.  
Transport/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk el (MJ) Kinesisk el (MJ) 
Vånga-Karlshamn 8,17 0 0 
Karlshamn-Xiamen 645,75 0 0 
Xiamen-stenhugggeri  20,73 0 0 
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3.5.2 Interna transporter på stenhuggeri och transport av stendamm 

För att transportera den funktionella enheten på stenhuggeriets område mellan de olika 

bearbetningsmomenten gick det åt både diesel och elektricitet. Energiförbrukningen var 

beräknad för transporter inom stenhuggeriets område (Rönkkö 2010).  

 Vid bearbetning av de funktionella enheterna bildades stendamm som fångades 

upp och separerades ur både ventilations- och kylvattensystemet. Stendammet transporterades 

internt på stenhuggeriet för deponering (Rönkkö 2010). Det kinesiska stenhuggeriet antogs 

förbruka lika mycket energi som det svenska stenhuggeriet. För energiförbrukning, se tabell 

17. 

 

Tabell 17. Energiförbrukning för interna transporter på stenhuggeriet och transport av stendamm i Kina. 
Transport/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk el (MJ) Kinesisk el (MJ) 
Internt stenhuggeri  21,49 0 3,60 
Deponi stendamm 1,18 0 0 
 

3.5.3 Transport från stenhuggeri till gravplats på kyrkogård i Malmö 

Vid leverans till Sverige fyllde stenhuggeriet en ISO-container med minst 70 funktionella 

enheter som transporterades till hamnen i Xiamen med lastbil. I Kina emballerades de 

funktionella enheterna i var sin låda och packades upp först på kyrkogården i Sverige 

(Sundström 2010a). I lådorna transporterades även tillhörande fundament och 

gravvårdsdubbar som även de var tillverkade i Kina (Sundström 2010b). Antagen 

transportvikt för en funktionell enhet, fundament, gravvårdsdubbar och emballage var 170 kg. 

Antagen dieselförbrukning var 4,3 l/mil och lasten var beräknad för 70 funktionella enheter. 

 Transport av lådor med funktionella enheter från Kina till Sverige genomfördes 

med containerfartyg från Xiamen till Göteborg. Energiförbrukningen för containerfartyget 

antogs vara 4100 MJ/ton (Sjölin 2009). Varje låda innehöll en funktionell enhet, ett 

fundament och tillhörande gravvårdsdubbar (Sundström 2010). Omlastning från 

containerfartyg till ett mindre fartyg ägde rum i Amsterdam (Sundström 2010b).  

 Efter att containern hade lastats av båten i Göteborg öppnades den och lådorna 

lastades på lastbilar och transporterades till respektive monteringsfirma. En bedömning var att 

tio lådor transporterades från Göteborg till Malmö vid varje tillfälle. Transporten antogs ske 

med en lastbil från ett fraktbolag som även var lastad med annat gods.  Hos monteringsfirman 

öppnades transportemballaget och stenen kontrollerades och sorterades in logistiskt för att 

passa montörens arbetsordning (Sundström 2010b). Dieselförbrukningen antogs vara 4,3 l/mil 

och lastbilens maxlast 12 ton. Transportsträckan antogs vara 30 mil och lådornas vikt 170 kg. 
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 Från monteringsfirman i Malmö transporterades lådorna med en funktionell 

enhet, fundament och gravvårdsdubbar ut till kyrkogården med lastbil för uppackning och 

montering (Sundström 2010b). Total transportsträcka antogs vara 2 mil, dieselförbrukningen 

2 l/mil och 15 funktionella enheter levererades vid varje tillfälle. 

 Transport av funktionella enheter från avlastningsplatsen på den svenska 

kyrkogården till den aktuella gravplatsen genomfördes med hjälp av en liten dieseldriven 

traktor med energiförbrukningen 0,1 liter diesel/FE (Bengtsson 2010). För energiförbrukning, 

se tabell 18. 

 

Tabell 18. Energiförbrukning för transporter från stenhuggeri till gravplats på kyrkogård i Malmö. 
Transport/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk el (MJ) Kinesisk el (MJ) 
Stenhuggeri-Xiamen  44,01 0 0 
Xiamen-Göteborg 697,00 0 0 
Göteborg-Malmö 64,47 0 0 
Malmö-kyrkogård 9,41 0 0 
På kyrkogård 3,53 0 0 
 

3.5.4 Transport av inköpt material 

Transporten av kinesisk blästersand antogs vara likadan som den svenska med skillnaden att 

energiförbrukningen beräknades för diesel miljöklass 3. Transport av blästersand antogs ske 

med en lastbil, maxlast 12 ton, från ett fraktbolag som även var lastad med annat gods. 

Dieselförbrukningen antogs vara 4,3 l/mil och transportsträckan 60 mil. 

 Transporten av kinesiska fundament ansågs vara likadan som den svenska med 

skillnaden att energiförbrukningen beräknades för diesel miljöklass 3. Transport av fundament 

var beräknad för lastbil med maxlast 12 ton. Lastbilen antogs vara lastad med 550 stycken 

fundament á 27 kg, 11340 kg, och vara tom i retur. Dieselförbrukningen antogs vara 4,3 l/mil 

och den totala transportsträckan 80 mil. För energiförbrukning, se tabell 19. 

 

Tabell 19. Energiförbrukning för transport av inköpt material i Kina.  
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Kinesisk elektricitet (MJ) 
Blästring 0,77 0 
Fundament 22,40 0 
 

3.6 Montering och underhåll av funktionell enhet 

På kyrkogården grävdes fundamentet ner för hand och den funktionella enheten monterades 

för hand (Johansson 2010). Därmed ansågs montering av gravsten inte förbruka energi i detta 

arbete. 
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 Gravstenar bör regelbundet tvättas med vanligt vatten och inga rengöringsmedel 

behövs. För att få bort smuts kan man gnugga stenen med handen, med en svamp eller med en 

rotborste (Fonus 2008). Därmed ansågs inte underhåll av gravsten förbruka energi i detta 

arbete. 

 

3.7 Utrangering av funktionell enhet  

När en gravplats med gravsten återgått till upplåtaren och gravstenen tillfallit kyrkorådet, 

bedömde kyrkorådet om gravstenen skulle K-märkas enligt kulturminneslagen. I så fall blev 

den kvar på gravplatsen. De funktionella enheter som inte K-märktes flyttades till ett lager på 

kyrkogården (Sörensen 2010). Det fanns två alternativ för hur den utrangerade funktionella 

enheten togs om hand. Det första alternativet var att den deponerades av ett stenhuggeri och 

det andra alternativet var att den återanvändes efter viss bearbetning. Oavsett vilket 

transporterades den funktionella enheten från gravplatsen till lastplatsen på den svenska 

kyrkogården med hjälp av en liten dieseldriven traktor med energiförbrukningen 0,1 liter 

diesel/FE (Bengtsson 2010). Lastbilstransporten från kyrkogården till stenhuggeriet ansågs 

inte förbruka energi i detta arbete då funktionella enheter som returnerades transporterades på 

bekostnad av utlevererade nya funktionella enheter. 

 Vid deponi av en FE kördes den till ett stenhuggeri från kyrkogården. Innan 

deponering krossades gravstenen med slägga. Arbetsmomentet utfördes med handkraft och 

ansågs därför inte förbruka energi i detta arbete. Intern transport på stenhuggeriets område av 

den utrangerade funktionella enheten genomfördes från godsmottagningen till deponin. 

 Vid återanvändning transporterades den funktionella enheten till ett stenhuggeri. 

Där frästes den befintliga texten och någon centimeter av stenens framsida bort. Efter 

fräsningen utfördes arbetsmomenten polering av framsida, gravering, blästring, rengöring och 

efterhuggning av text innan gravstenen transporterades tillbaks till kyrkogården. Den totala 

energiförbrukningen för samtliga bearbetningssteg var beräknad för lokaluppvärmning, 

ventilation, drift av punktutsug, interna transporter samt drift av samtliga berörda maskiner, se 

tabell 20. Transporten tillbaks ut på kyrkogården antogs ske enligt kapitel 3.4.3. 

 

Tabell 20. Energiförbrukning för antingen transport för deponi eller återanvändning av FE.  
Moment/Energislag Fossila bränslen (MJ) Svensk elektricitet (MJ) 
Transport deponi 4,45 0 
Återanvändning FE 42,11 166,29 
Endast fräsning 1,62 22,44 
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3.8 Exempel på bearbetning och energiförbrukning 

3.8.1 Handhuggen funktionell enhet 

Tillverkningen av en handhuggen funktionell enhet utgick från ett stenblock transporterat från 

stenbrottet i Vånga. Energiförbrukningen för brytning av sten, 145,48 MJ, var lika stor för 

både det svenska och det kinesiska alternativet. Transport från stenbrott till stenhuggeri 

utgjorde 1% för det svenska alternativet medan motsvarande transport till Kina utgjorde  34% 

av den totala energiförbrukningen. 

 På stenhuggeriet utfördes först momentet blocksågning, efter det polerades 

framsidan och gravstenen kantsågades innan profilen höggs för hand. Text och dekor 

graverades och blästrades in och efteråt rengjordes stenen. Efter rengöringen efterhöggs text 

och dekor och dubbhål borrades. Sockeln blästrades och försågs med dubbhål. Utöver 

energiförbrukningen vid bearbetning av den funktionella enheten tillkom energiförbrukning 

för ingående material och deras transporter till stenhuggeriet. Bearbetning, material och 

interna transporter utgjorde ca 53% av den totala energiförbrukningen för en funktionell enhet 

tillverkad i Sverige medan motsvarande siffra för tillverkning i Kina var ca 16%. 

 Den funktionella enheten transporterades från stenhuggeriet till kyrkogården i 

Malmö efter bearbetningen. För det svenska alternativet utgjorde den transporten ca 21% av 

den totala energiförbrukningen, motsvarande siffra för den kinesiska transporten var ca 42%. 

När den funktionella enheten var förbrukad transporterades den tillbaks till ett svenskt 

stenhuggeri för deponering och energiförbrukningen för transporten var lika stor, 7,97 MJ, för 

de två tillverkningsländerna. För beskrivning av ingående delar under hela livscykeln, se 

tabell 21. För åskådliggörande av energiförbrukning under hela livscykeln för handhuggen 

FE, se tabell 22 samt figur 1 och 2. 
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Tabell 21. Beskrivning av hela livscykeln för en handhuggen FE tillverkad i Sverige resp. Kina. 
 FE tillverkad i Sverige FE tillverkad i Kina 
Beskrivning Moment Kapitel Moment Kapitel 
Stenbrytning 
 

Brytning av sten 3.1 Brytning av sten 3.1 

Transporter  Transport från stenbrott  3.4.1 Transporter från stenbrott 3.5.1 
stenbrott- till stenhuggeri  till stenhuggeri  
stenhuggeri     

Bearbetning, Blocksågning och kantsågning 3.2.1 Blocksågning 3.2.1 
ingående  Slipning och polering framsida 3.2.2 Slipning och polering framsida 3.2.2 
material Handhuggning 3.2.3 Handhuggning 3.2.3 
och interna Gravering, blästring,  3.2.4 Gravering, blästring,  3.2.4 
transporter rengöring och efterhuggning  rengöring och efterhuggning  
 Borrning dubbhål + dubb 3.2.5 Borrning dubbhål + dubb 3.2.5 
 Fundament 3.3 Fundament 3.3 

 Interna transporter och  3.4.2 Interna transporter 3.4.2 

 transporter för stendamm  transporter för stendamm  

 Transport av inköpt material 3.4.4 Transport av inköpt material 3.5.4 

Transporter  Transport från stenhuggeri 3.4.3 Transport från stenhuggeri 3.5.3 
stenhuggeri- till gravplats på kyrkogård  till gravplats på kyrkogård  
kyrkogård   i Malmö  i Malmö  

Utrangering 
 

Transport för deponering 3.8 Transport för deponering 3.8 

 

Tabell 22. Total energiförbrukning för handhuggen FE tillverkad i Sverige resp. Kina. 
 FE tillverkad i Sverige FE tillverkad i Kina 

Delbidrag/ 
Energislag 

Fossila bränslen 
(MJ) 

Svensk 
elektricitet (MJ) 

Fossila bränslen 
(MJ) 

Svensk 
elektricitet (MJ) 

Kinesisk 
elektricitet (MJ) 

Brytning av sten 
 

124,34 21,14 124,34 21,14 0 

Transport stenbrott-
stenhuggeri 

5,69 0 674,65 0 0 

Bearbetning, 
material & transport 

87,71 221,29 88,41 0 221,29 

Transport 
stenhuggeri-
kyrkogård 

121,13 0 818,42 0 0 

Transport 
utrangering 

7,97 0 7,97 0 0 

Summa 
 

345,71 242,42 1713,79 21,14 221,29 

Totalt 
 

588,13 1956,22 
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. 
Figur 1. Energiförbrukning för handhuggen FE tillverkad i Sverige. 
 

 

Figur 2. Energiförbrukning för handhuggen FE tillverkad i Kina. 
 

3.8.2 Helpolerad funktionell enhet 

Tillverkningen av en helpolerad funktionell enhet utgick från ett stenblock transporterat från 

stenbrottet i Vånga. Energiförbrukningen för brytning av sten, 145,48 MJ, var lika stor för 

både det svenska och det kinesiska alternativet. Transport från stenbrott till stenhuggeri 

utgjorde 1% för det svenska alternativet medan motsvarande transport till Kina utgjorde ca 

34% av den totala energiförbrukningen. 

 På stenhuggeriet utfördes först momentet blocksågning, efter det polerades 

framsidan och gravstenen kantsågades innan polering av baksida och kanter utfördes. Text 

och dekor graverades och blästrades in och efteråt rengjordes stenen. Efter rengöringen 
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efterhöggs text och dekor och dubbhål borrades. Hela sockeln polerades och försågs med 

dubbhål. Utöver energiförbrukningen vid bearbetning av den funktionella enheten tillkom 

energiförbrukning för ingående material och deras transporter till stenhuggeriet. Bearbetning, 

material och interna transporter utgjorde ca 53% av den totala energiförbrukningen för en 

funktionell enhet tillverkad i Sverige medan motsvarande siffra för tillverkning i Kina var ca 

16%. 

 Den funktionella enheten transporterades från stenhuggeriet till kyrkogården i 

Malmö efter bearbetningen. För det svenska alternativet utgjorde den transporten ca 20% av 

den totala energiförbrukningen, motsvarande siffra för den kinesiska transporten var ca 42%. 

När den funktionella enheten var förbrukad transporterades den tillbaks till ett svenskt 

stenhuggeri för deponering och energiförbrukningen för transporten var lika stor, 7,97 MJ, för 

de två tillverkningsländerna. För beskrivning av ingående delar under hela livscykeln, se 

tabell 23. För åskådliggörande av energiförbrukning under hela livscykeln för helpolerad FE, 

se tabell 24 samt figur 3 och 4. 

 

Tabell 23. Beskrivning av hela livscykeln för en helpolerad FE tillverkad i Sverige resp. Kina. 
 FE tillverkad i Sverige FE tillverkad i Kina 
Beskrivning Moment Kapitel Moment Kapitel 
Stenbrytning 
 

Brytning av sten 3.1 Brytning av sten 3.1 

Transporter  Transport från stenbrott  3.4.1 Transporter från stenbrott 3.5.1 
stenbrott- till stenhuggeri  till stenhuggeri  
stenhuggeri     
Bearbetning, Blocksågning och kantsågning 3.2.1 Blocksågning 3.2.1 
ingående  Slipning och polering hela 3.2.2 Slipning och polering hela 3.2.2 
material Gravering, blästring,  3.2.4 Gravering, blästring,  3.2.4 
och interna rengöring och efterhuggning  rengöring och efterhuggning  
transporter Borrning dubbhål + dubb 3.2.5 Borrning dubbhål + dubb 3.2.5 
 Fundament 3.3 Fundament 3.3 
 Interna transporter och  3.4.2 Interna transporter 3.4.2 

 transporter för stendamm  transporter för stendamm  

 Transport av inköpt material 3.4.4 Transport av inköpt material 3.5.4 

Transporter  Transport från stenhuggeri 3.4.3 Transport från stenhuggeri 3.5.3 
stenhuggeri- till gravplats på kyrkogård  till gravplats på kyrkogård  
kyrkogård   i Malmö  i Malmö  

Utrangering   Transport för deponering 3.8 Transport för deponering 3.8 
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Tabell 24. Total energiförbrukning för helpolerad FE tillverkad i Sverige resp. Kina. 
 FE tillverkad i Sverige FE tillverkad i Kina 

Delbidrag/ 
Energislag 

Fossila bränslen 
(MJ) 

Svensk 
elektricitet (MJ) 

Fossila bränslen 
(MJ) 

Svensk 
elektricitet (MJ) 

Kinesisk 
elektricitet (MJ) 

Brytning av sten 
 

124,34 21,14 124,34 21,14 0 

Transport stenbrott-
stenhuggeri 

5,69 0 674,65 0 0 

Bearbetning, 
material & transport 

81,73 232,16 82,42 0 232,16 

Transport 
stenhuggeri-
kyrkogård 

121,13 0 818,42 0 0 

Transport 
utrangering 

7,97 0 7,97 0 0 

Summa 
 

339,73 253,29 1707,8 21,14 232,16 

Totalt 
 

593,02 1961,10 

 

. 
Figur 3. Energiförbrukning för helpolerad FE tillverkad i Sverige. 
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. 
Figur 4. Energiförbrukning för helpolerad FE tillverkad i Kina. 
 

3.8.3 Funktionell enhet med polerad framsida 

Tillverkningen av en funktionell enhet med polerad framsida utgick från ett stenblock 

transporterat från stenbrottet i Vånga. Energiförbrukningen för brytning av sten, 145,48 MJ, 

var lika stor för både det svenska och det kinesiska alternativet. Transport från stenbrott till 

stenhuggeri utgjorde 1% för det svenska alternativet medan motsvarande transport till Kina 

utgjorde ca 34% av den totala energiförbrukningen. 

 På stenhuggeriet utfördes först momentet blocksågning, efter det polerades 

framsidan och gravstenen kantsågades därefter. Text och dekor graverades och blästrades in 

och efteråt rengjordes stenen. Efter rengöringen efterhöggs text och dekor och dubbhål 

borrades. Sockeln blästrades och försågs med dubbhål. Utöver energiförbrukningen vid 

bearbetning av den funktionella enheten tillkom energiförbrukning för ingående material och 

deras transporter till stenhuggeriet. Bearbetning, material och interna transporter utgjorde ca 

52% av den totala energiförbrukningen för en funktionell enhet tillverkad i Sverige medan 

motsvarande siffra för tillverkning i Kina var ca 16%. 

 Den funktionella enheten transporterades från stenhuggeriet till kyrkogården i 

Malmö efter bearbetningen. För det svenska alternativet utgjorde den transporten ca 21% av 

den totala energiförbrukningen, motsvarande siffra för den kinesiska transporten var ca 42%. 

När den funktionella enheten var förbrukad transporterades den tillbaks till ett svenskt 

stenhuggeri för deponering och energiförbrukningen för transporten, 7,97 MJ, var lika stor för 

de två tillverkningsländerna. För beskrivning av ingående delar under hela livscykeln, se 

tabell 25. För åskådliggörande av energiförbrukning under hela livscykeln för FE med polerad 

framsida, se tabell 26 samt figur 5 och 6. 
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Tabell 25. Beskrivning av hela livscykeln för en FE med polerad framsida tillverkad i Sverige och Kina. 
 FE tillverkad i Sverige FE tillverkad i Kina 
Beskrivning Moment Kapitel Moment Kapitel 
Stenbrytning 
 

Brytning av sten 3.1 Brytning av sten 3.1 

Transporter  Transport från stenbrott  3.4.1 Transport från stenbrott  3.4.1 
stenbrott- till stenhuggeri  till stenhuggeri  
stenhuggeri     

Bearbetning, Blocksågning och kantsågning 3.2.1 Blocksågning 3.2.1 
ingående  Slipning och polering framsida 3.2.2 Slipning och polering framsida 3.2.2 
material Gravering, blästring,  3.2.4 Gravering, blästring,  3.2.4 
och interna rengöring och efterhuggning  rengöring och efterhuggning  
transporter Borrning dubbhål + dubb 3.2.5 Borrning dubbhål + dubb 3.2.5 
 Fundament 3.3 Fundament 3.3 

 Interna transporter och  3.4.2 Interna transporter 3.4.2 

 transporter för stendamm  transporter för stendamm  

 Transport av inköpt material 3.4.4 Transport av inköpt material 3.5.4 

Transporter  Transport från stenhuggeri 3.4.3 Transport från stenhuggeri 3.4.3 
stenhuggeri- till gravplats på kyrkogård  till gravplats på kyrkogård  
kyrkogård   i Malmö  i Malmö  
Utrangering   Transport för deponering 3.8 Transport för deponering 3.8 

 

Tabell 26. Total energiförbrukning för FE med polerad framsida tillverkad i Sverige resp. Kina. 
 FE tillverkad i Sverige FE tillverkad i Kina 

Delbidrag/ 
Energislag 

Fossila bränslen 
(MJ) 

Svensk 
elektricitet (MJ) 

Fossila bränslen 
(MJ) 

Svensk 
elektricitet (MJ) 

Kinesisk 
elektricitet (MJ) 

Summa brytning 
 

124,34 21,14 124,34 21,14 0 

Transport stenbrott-
stenhuggeri 

5,69 0 674,65 0 0 

Bearbetning, 
material och 
transport 

87,11 217,91 87,80 0 217,91 

Transport 
stenhuggeri-
kyrkogård 

121,13 0 818,42 0 0 

Transport 
utrangering 

7,97 0 7,97 0 0 

Summa 
 

345,11 239,04 1713,18 21,14 217,91 

Totalt 
 

584,15 1952,23 
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Figur 5. Energiförbrukning för FE med polerad framsida tillverkad i Sverige. 
 

. 
Figur 6. Energiförbrukning för FE med polerad framsida tillverkad i Kina. 
 

3.8.4 Återanvänd funktionell enhet 

Bearbetningen av en återanvänd gravsten utgick från en grav med befintlig gravsten, 

antagandet var att gravstenen skulle tillbaks till den ursprungliga platsen. Gravstenen som 

skulle återanvändas lyftes av den befintliga sockeln som lämnades kvar på platsen (Aronsson 

2010).  På stenhuggeriet frästes den befintliga texten bort innan framsidan polerades. Ny text 

och dekor graverades och blästrades in och efteråt rengjordes stenen. Efter rengöringen 

efterhöggs text och dekor. Utöver energiförbrukningen vid omarbetning av gravstenen tillkom 

energiförbrukning för ingående material och deras transporter till stenhuggeriet. Bearbetning, 

material och interna transporter utgjorde ca 54% av den totala energiförbrukningen. 
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Gravstenen transporterades först på kyrkogården och sedan vidare till stenhuggeriet för 

bearbetning. Efter bearbetningen transporterades gravstenen tillbaks till samma kyrkogård. 

Energiförbrukningen av nämnda transporter utgjorde ca 43% av den totala 

energiförbrukningen. 

 För beskrivning av ingående delar under hela livscykeln, se tabell 27. För 

åskådliggörande av energiförbrukning under hela livscykeln för återanvänd FE, se tabell 28 

och figur 7. 

 

Tabell 27. Beskrivning av hela livscykeln för en återanvänd FE. 
 FE bearbetad i Sverige 
Beskrivning Moment Kapitel 
Bearbetning, Fräsning 3.8 
ingående  Slipning och polering 3.2.2 
material Gravering, blästring,  3.2.4 
och interna rengöring och efterhuggning  
transporter Interna transporter och  3.4.2 
 transporter för stendamm  
 Transport blästersand gravsten 3.4.4 

Transporter för Transport gravplats i Malmö -  3.8 
återanvändning stenhuggeri tor   
Utrangering   
 

Transport för deponering 3.8 

 

Tabell 28. Total energiförbrukning för återanvänd FE bearbetad i Sverige. 
 FE bearbetad i Sverige 

Delbidrag/ 
Energislag 

Fossila bränslen 
(MJ) 

Svensk 
elektricitet (MJ) 

Bearbetning, 
material & transport 

42,11 116,29 

Transport för 
återanvändning 

124,67 
 

0 

Transport 
utrangering 

7,97 0 

Summa 
 

174,75 116,29 

Totalt 
 

291,04 
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. 
Figur 7. Energiförbrukning för återanvänd FE. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Energiförbrukning vid tillverkning av funktionell enhet i Sverige 

Den totala energiförbrukningen, enligt tabell 22, 24 och 26, för handhuggen FE, helpolerad 

FE och FE med polerad framsida är 588,13 MJ, 593,02 MJ respektive 584,15 MJ. 

Differensen mellan det mest och det minst energikrävande alternativet är 8,87 MJ. 

Delbidragen för brytning av sten, transport mellan stenbrott och stenhuggeri, transport mellan 

stenhuggeri och kyrkogård samt transport för deponering är lika stora för de tre olika 

alternativen. Delbidraget för bearbetning, material och transport skiljer sig något och de 

respektive bearbetningarna förbrukar 309,00 MJ, 313,89 MJ och 305,02 MJ. Räknat i procent 

av den totala energiförbrukningen står de tre olika bearbetningarna för 53%, 53% respektive 

52%. Hur man bearbetar stenen verkar därmed inte ha någon större betydelse eftersom det ger 

ett relativt litet utslag i den totala energiförbrukningen. 

 Transporten mellan stenhuggeriet och kyrkogården är i arbetet avgränsat till att 

gälla mellan Högsma och Malmö, med sträckan 12,5 mil enkel resa. Ska den funktionella 

enheten levereras ännu längre kommer det att påverka beräkningarna. Den totala 

energiförbrukningen kommer att öka samtidigt som delbidraget transport mellan stenhuggeri 

och kyrkogård procentuellt sett blir större. 

 

4.2 Jämförelse av energiförbrukning mellan Kina och Sverige 

En förutsättning för att kunna räkna på funktionella enheter bearbetade i Kina i det här arbetet 

är att samma beräkningar och siffror används som för det svenska stenhuggeriet eftersom inga 

uppgifter har erhållits om hur stort företaget är eller hur tillverkningen sker. Men med hänsyn 

tagen till att energiförbrukningen för tillverkningen i Sverige är inventerad får detta anses vara 

en tillräckligt bra grund att stå på. Även Jönsson (1995) och Szegedi (2009) nämner att det är 

svårare att få tag på information från utlandet än från Sverige. 

 Jönsson (1998) menar på att en undersökning är begränsat geografiskt och 

resultaten gäller för ett land eller en region. Exempel på geografiska förenklingar i detta 

arbete är att klimatet på de två olika orterna anses vara lika. Detta stämmer sannolikt inte men 

antagandet gjordes eftersom inga uppgifter om kostnaderna för uppvärmning av lokaler i Kina 

fanns att tillgå. Även regional förenkling är gjord i detta arbete då antagandet är att 

energiförbrukningen bland annat ventilation och drift av maskiner vid tillverkning är lika stor 

i de båda länderna. 
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 Även om energiförbrukningen för tillverkning i Kina respektive Sverige anses 

vara samma skulle en fullständig livscykelanalys där även en miljöpåverkansbedömning ingår 

visa på något helt annat. Sveriges produktion av elektricitet består till 53% av de 

förnyelsebara energikällorna vatten, vind, biomassa och sopor (International Energy Agency 

n.d.a). Kinesisk produktion av elektricitet består till 81% av kolkraft (International Energy 

Agency n.d.b) och kinesiska kolkraftverk har verkningsgraden 23% (Schilling 2004). Även 

om man räknar på världsgenomsnittet, 31%, för kolkraftverkens verkningsgrad (Schilling 

2004) kommer de två ländernas produktionsmetoder vid framställning av elektricitet få olika 

resultat i en miljöpåverkansbedömning. 

 Vid jämförelse av de tre olika bearbetningarna visar det sig att den totala 

energiförbrukningen är mer än fyra gånger större för de kinesiska alternativen jämfört med de 

svenska alternativen. Energiförbrukningen för delbidragen brytning av sten och transport för 

deponering är lika stora för de två olika tillverkningsländerna. För delbidraget bearbetning, 

material och transport skiljer sig energiförbrukningen något på grund av att dieseln antas vara 

miljöklass 1 i Sverige och miljöklass 3 i Kina. 

 Energiförbrukningen för transport från stenbrottet till stenhuggeriet i Högsma är 

5,69 MJ och för motsvarande transport till stenhuggeriet i Kina är energiförbrukningen 674,65 

MJ, vilket är nästan 119 gånger mer än för det svenska alternativet. Energiförbrukningen för 

transport från stenhuggeriet i Högsma till kyrkogården i Malmö är 121,13 MJ och för 

motsvarande transport från stenhuggeriet i Kina är energiförbrukningen 818,42 MJ, vilket är 

nästan sju gånger mer än för det svenska alternativet. Bara att transportera en funktionell 

enhet från Kina till Sverige förbrukar nästan 1,5 gånger mer energi än den totala 

energiförbrukningen under en hel livscykel för en svensktillverkad funktionell enhet. För 

jämförelse av energiförbrukning mellan Sverige och Kina, se figur 8, 9 och 10. 
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. 
Figur 8. Energiförbrukning för handhuggen FE. Jämförelse mellan Sverige och Kina. 
 

. 
Figur 9. Energiförbrukning för helpolerad FE. Jämförelse mellan Sverige och Kina. 
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. 
Figur 10. Energiförbrukning för FE med polerad framsida. Jämförelse mellan Sverige och Kina. 
 

4.3 Jämförelse mellan ny och återanvänd funktionell enhet 

Den totala energiförbrukningen för en återanvänd funktionell enhet är 291,90 MJ. Vid 

återanvändning ingår inte delbidragen brytning av sten och transport från stenbrottet till 

stenhuggeriet vilka tillsammans utgör 122,07 MJ. 

 En nytillverkad funktionell enhet från Sverige har en total energiförbrukning 

mellan 584,15-593,02 MJ vilket betyder att dubbelt så mycket energi krävs än för en 

återanvänd funktionell enhet. En nytillverkad funktionell enhet från Kina har en total 

energiförbrukning mellan 1952,23-1961,10 MJ vilket betyder att ca 6,5 gånger mer energi 

krävs än om en funktionell enhet återanvänds. Förutsatt att gravstenen klarar hanteringen är 

återanvändning det minst energikrävande alternativet. 
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. 
Figur 11. Energiförbrukning för återanvänd FE. 
 

4.4 Reflektioner 

4.4.1 Publicerade livscykelanalyser för natursten 

Det finns relativt få publicerade livscykelanalyser som gäller natursten. De livscykelanalyser 

som återfinns gäller brytning av sten samt sten till golv- och byggmaterial. Det kan bero på att 

det ekonomiska intresset är som störst för den typen av hantering och produkter. 

 En livscykelanalys behandlar känsligt datamaterial och företagshemlig 

information som rör tillverkningen och i förlängningen även företagets ekonomi. Om 

slutresultatet publiceras kan det få ekonomiska konsekvenser för företaget som har ställt upp i 

undersökningen. Konkurrenter som tar del av materialet har möjlighet att jämföra och se över 

den egna verksamheten för att till exempel öka vinsten eller marknadsandelarna. En 

livscykelanalys kan även medföra konsekvenser för branschen företaget är verksamt i 

eftersom konkurrerande branscher kan utnyttja informationen till sin egen fördel. 

 

4.4.2 Metoderna energianalys och LCA 

Denna energianalys utgår från enheter med bestämda mått och förutsättningen är att alla 

stenar är exakt likadana. Går man in på en kyrkogård ser man att verkligheten är annorlunda 

och att gravstenar kan vara väldigt olika både vad gäller materialval och utformning. Det 

medför att olika krav ställs på till exempel tillverkning och transporter vilket det inte tas 

hänsyn till i arbetet. 

 En funktionell enhet bestäms av den enskilde författaren eller beställaren av en 

livscykelanalys vilket betyder att det kan skilja mellan olika undersökningar. Men så länge 
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den funktionella enhetens storlek och fakta som area, volym och densitet redovisas finns det 

möjlighet att räkna om och använda informationen till den egna analysen. 

 Efter att ha gjort denna energianalys och dessutom ha läst igenom ett antal 

livscykelanalyser konstaterades det att samtliga författare på ett eller annat sätt har varit 

tvungna att hantera ofullständiga uppgifter för sitt undersökta material. Lindahl (2001i) 

betonar i sitt arbete att en LCA alltid är en förenklad beskrivning av verkligheten. Vid 

avsaknad av data har överslagsberäkningar gjorts eller så har det ledet helt enkelt uteslutits 

vilket innebär att det finns osäkerheter i de presenterade siffrorna. I sämsta fall har författaren 

inte redovisat för de uteslutna delarna i undersökningen. 

 Hur författaren presenterar materialet har också betydelse. Om undersökningen 

är omfattande och ingen tolkning har gjorts kommer dokumentet att vara svårläst och nyttan 

därmed vara begränsad. Om resultaten har komprimerats för mycket kan inte användaren se 

de bakomliggande antagandena vilket kan leda till felaktig användning av materialet (Jönsson 

1998). I sämsta fall är de redovisade resultaten förvirrande eller helt enkelt inte tolkningsbara 

och därmed inte möjliga att använda. 

 

4.4.3 Arbetsmiljö 

Metoderna livscykelinventering och livscykelanalys tar endast hänsyn till det undersökta 

materialets energiförbrukning och miljöpåverkan men ingen hänsyn tas till sociala frågor och 

arbetarnas villkor. Det blir istället det enskilda företagets eller branschorganisationens ansvar 

att på eget initiativ utarbeta regler för vad som kan anses vara acceptabelt ur 

arbetsmiljöhänseende. Den kinesiska tillverkaren Edurus (n.d) som levererar gravstenar till 

bland annat Fonus skriver på sin hemsida att de tar hänsyn till arbetsmiljön och fackliga avtal. 

Fonus har i sin tur skrivit kontrakt gällande krav på arbetsmiljön med den kinesiske 

leverantören och deras underleverantörer. De kräver bland annat att inget barnarbete ska 

förekomma och att personalen ska ha tillgång till rätt arbetsmiljöredskap (Sundström 2010a). 

Även Svenska Stenindustriförbundet har gett ut ett policydokument gällande importerad sten. 

Bland annat tar policyn upp att arbetarna i det tillverkande landet ska ha en dräglig 

arbetsmiljö (Johansson 2006). 

 

4.4.4 Växtskadegörare 

Metoden livscykelanalys tar inte heller hänsyn till om det undersökta materialet påverkar den 

biologiska balansen i mottagarlandet. Som exempel finns risken att växtskadegörare följer 

med från Kina om hela eller delar av emballaget består av trä och inte har behandlats enligt 
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den internationella standarden ISPM15 (Jordbruksverket 2009). Exempel på växtskadegörare 

är asiatisk långhorning, Anoplophora glabripennis och Anoplophora chinensis, som är 

reglerade i EUs gemensamma växtskyddslagstiftning och varken skalbaggar eller larver får 

förekomma vid införsel till Sverige. Sommaren 2009 hittades en fullbildad skalbagge i en 

stenbutik i västra Skåne. Den hade kläckts ur träemballage för en sändning sten importerad 

från Kina flera månader tidigare. År 2003 hittades levande larver av den asiatiska 

långhorningen i Helsingborgs hamn. De återfanns i träemballage för en sändning granit från 

Kina. Vid misstanke om att man har hittat fullbildade skalbaggar eller spår efter asiatiska 

långhorningar ska detta anmälas till Jordbruksverket (Jordbruksverket 2010). 
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5. SLUTSATSER 

1. Vilken typ av bearbetning man väljer för den funktionella enheten har ingen större 

betydelse eftersom energiförbrukningen vid bearbetning är likvärdig för de olika 

alternativen. 

 2. Energiförbrukningen för en funktionell enhet tillverkad Kina är mer än fyra gånger större 

 än energiförbrukningen för en funktionell enhet tillverkad i Sverige. 

3. En återanvänd funktionell enhet är det minst energikrävande alternativet. 

4. Så länge ingående material och produkter inte är livscykelinventerade kommer delar av en 

livscykelanalys eller livscykelinventering att bygga på antaganden. 
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Bilaga 1 
Diagram: Sammanställning över energiförbrukning  
Examensarbetet Energianalys av gravstenstillverkning 
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Bilaga 2 
Fotografier på material och bearbetning av sten 
Examensarbetet Energianalys av gravstenstillverkning 
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Bild 5. Kantsågning av gravsten och sockel. Bild 6. Polering av kanter på gravsten och 
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Foto L.Kristensen Foto L.Kristensen 
Bild 7. Gravering. Text och dekor  Bild 8. Gravsten med gummiduk i blästerbox. 
är inskuren i gummiduken. 
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Bild 9. Blästerbox för gravsten. Bild 10. Efterhuggning av text. 
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Bild 11. Blästerbox för socklar. Bild 12. Tillverkningslinje för socklar. 
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Bild 13. Borr för dubbhål i sockel. Bild 14. Sockel med dubbhål. 
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Bild 15. Gravsten med dubbhål. Bild 16. Fundament av lecabetong med 
 gravvårdsdubbar. 
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Projektbeskrivning 

Bakgrund

Grunden för vårt välbefinnande är beroende av naturresurser och hur vi 
nyttjar dessa. För att denna grund skall kunna säkras, behöver vi hitta de 
mest hållbara lösningarna. Ett hållbart nyttjande av våra naturresurser är 
ett av samhällets mantra. Det gäller att på samma gång beakta de biolog
iska, ekonomiska, sociala och samhälleliga dimensioner som är förknip
pade med ett hållbart nyttjande. För det behövs nytt tänkande och nya 
lösningar som kan vända invanda trender och i stället främja en hållbar 
utveckling. Detta angår även kyrkogårdsförvaltningarna.

Detta projekt har för avsikt att undersöka vilken miljöpåverkan kyr
kogårdsverksamhet medför. Våra kyrkogårdar bedriver en verksamhet 
som är angelägen för alla – förr eller senare. Volymen är inte oväsentlig, 
kyrkogårdar och begravningsplatser finns i varje ort och i flertal i de stör
re orterna, de är också arbetsplats för en mängd människor och styrs av 
förtroendevalda och kommuner. Skötsel, drift, smyckning, tillgänglighet, 
miljö etc. ska tillgodose många behov och önskemål från såväl kultur 
som naturvård, anställda, samhället och inte minst anhöriga under hela 
året. Det är viktigt att ha i åtanke att kyrkogårdarna tillhör vårt kulturarv 
som inte får förvanskas eller förminskas och samtidigt skapar vi kulturarv 
från vår tid. Så skall till exempel växtvalet vara förenligt med kulturarvet 
och den lokala identiteten och skötselbehovet svara mot de resurser som 
står till förfogande och samtidigt möta kraven på ett hållbart samhälle. 
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Metoder

Det finns en rad olika metoder och angreppssätt att använda med avseen
de på att undersöka olika verksamheters påverkan då man vill inkludera 
klimat, miljö och hållbarhetsaspekter, bland annat livscykelanalys, posi
tionsanalys, resursutnyttjandeindex. Valet av metod kommer att styras av 
respektive metods möjlighet att kunna genomlysa frågeställningen samt av 
inriktningen på respektive arbete och utifrån studentens intresse. 

En samordnare håller ihop gruppen och handledarna, anordnar aktivi
teter gemensamma för studenter, handledare och intressenter samt har det 
övergripande ansvaret för slutprodukten.

Förväntade resultat

De förväntade resultaten är:

Sammanlagt omkring 10 skriftliga examensarbeten, samt eventuella 
mastersarbeten.

Ett antal artiklar i fackpress, t ex tidskrifterna Kyrkogården och 
FÖR, Moviums Gröna Fakta. 

Träffar, seminarium/workshops där studenter, resurspersoner och 
intressenter deltar.

Nätverk.

Slutseminarier där studenterna lägger fram sina resultat.

Presentation på olika konferenser, t ex SKKFs Rikskonferens och 
Svenska Kyrkans församlingsförbunds och Föreningen Sveriges  
kyrkogårdschefers kongress.

Generering av forskningsfrågor.

En för kyrkogårdsbranschen viktig produkt som tydligt visar vilka 
val som ska göras för att ge störst miljöeffekt.

•

•

•

•

•

•

•

•

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att kraftsamla genom att erbjuda studenter 
vid SLUs Alnarpsfakultet att skriva examens/projektarbeten inom samma 
övergripande tema. Självklart kan även andra examensarbeten, från andra 
läroanstalter och utbildningsprogram och som faller inom temat ingå. Ar
betena ska komplettera varandra genom att ta upp de olika aspekter som 
ingår i projektet, se figur, och undersöka vad dessa kan ha för inverkan 
på klimat och miljö och vilka val som är de bästa. Tanken är att student
gruppen ska erbjudas viss exklusivitet såsom extra stöd i form av tillgång 
till ämnesexperter, kvalificerad handledning, kunna bilda en gemensam 
grupp, skapa kontakter med näringslivet och med varandra.

Målet är att 

Bygga nätverk för studenter, lärare och kyrkogårdsföreträdare/
framtida arbetsgivare, till gagn för studenterna i deras komman
de yrkesverksamhet och för lärarna att utbyta erfarenhet och för 
kyrkogårdsföreträdarna att bekanta sig med studenterna, de fram
tida medarbetarna och samtidigt lära ut vad kyrkogårdsverksamhet 
innebär.

Kunna inkludera alla delar i kyrkogårdsverksamhet, från växtval till 
skötsel och maskinanvändning.

Få belyst klimat och miljöpåverkan från kyrkogårdsverksamhet ur 
flera perspektiv genom att använda olika analysmetoder.

Förse kyrkogårdsförvaltningarna med handlingsalternativ så att de 
kan välja de metoder som ger bäst effekt vad gäller miljöpåverkan.

Förutom ordinarie publicering för examensarbeten, kommer 
 projektet att även generera ett antal artiklar i fackpress samt i SLU 
 Moviums Grönafaktaserie. Resultaten skall också återges vid ett 
antal seminarier och workshops. Slutprodukten blir en antologi 
 bestående av de arbeten som ingår i projektet.

•

•

•

•

•
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Nytta

Projektet har flera nyttoaspekter förutom de som är uppställda som mål 
och förväntade resultat. Att undersöka själva frågan om klimat och miljö
påverkan från kyrkogårdsdrift ur flera olika aspekter är till gagn för vår 
miljö och därmed klimatet och människorna och kommer att underlätta 
val av metoder och produkter för bästa utfall för miljön. Därutöver till
kommer följande nyttoaspekter; 

Resultaten från de olika arbetena bildar viktiga underlag för 
 handlingsalternativ och konsekvensbedömningar. Förvaltningarna 
får t ex en överblick som kan användas för att se var en insats för 
miljön ger mesta och bästa effekt.

Genom att väga samman data från de olika arbetena blir det möjligt 
att jämföra och analysera olika alternativ och ta fram ett beslutsun
derlag för kyrkogårdsansvariga som tjänstemän och inte minst för 
anhöriga som vill kunna agera miljöriktigt. Det kan också stimulera 
kyrkogårdsförvaltningarna och andra intressenter till nytänkande 
och att arbeta med ständig förbättring. 

Möjlighet för universitetet att pröva att låta flera studenter samverka 
i sina examensarbeten under extra handledning och samordning. 
Projektet kan också ses som ett led i kompetensutveckling för de 
lärare och handledare som projektet involverar. Samarbetet inom 
projektet mellan lärare i olika områden och i olika program, kan 
förväntas ge positiva effekter för ett framtida samarbete. 

Projektet kommer med största sannolikhet också att generera forsk
ningsfrågor.

För studenterna att i grupp arbeta tillsammans med samma fråga ur 
olika vinklar mot samma mål. 

•

•

•

•

•

För näringen att få en konkret frågeställning genomlyst i olika 
 perspektiv. Dessutom ger projektet näringen möjlighet att träffa 
 studenter och lärare för framtida kontakter.

Informationsspridning

Projektet lägger stor vikt vid dialogen under projektet gång, särskilt ge
nom att intressenterna deltar aktivt i projektets genomförande genom se
minarier och workshops som anordnas vid uppstarten, efter några måna
der samt vid avslutningen. Informationen om projektets resultat kommer 
att delges i fackpress och i Moviums GrönaFaktaserie samt att examens
arbetena läggs på SLUs databas för examensarbeten, Epsilon. Resultatet  
av projektet sprids vid lämpliga konferenser och användas i undervisnings
sammanhang. Om möjligt kommer resultaten också att publiceras i inter
nationell vetenskaplig tidskrift.

Samordning

I samarbete med intressenterna för samordnaren upp förslag till projekt/
examensarbeten. Därefter engageras handledare och studenter. En rad 
aktiviteter arrangeras för att närmare belysa miljöpåverkan, kyrkogårds
verksamhet, metoder för att undersöka miljöpåverkan etc. De studen
ter som ingår i gruppen erbjuds också kortkurser i GIS, livscykelanaly
ser, skrivkurs i syfte att skriva artiklar till fackpress samt studiebesök. En 
expertgrupp går igenom arbetena för bedömning. Aktiviteterna pågår 
löpande under 1,5 år.

Arbetsplan och organisation
Projektet genomförs i nära samarbete dels mellan universitetet och dels 
med intressenterna. Det kommer att genomföras av studenter med hand
ledare och tillgång till specialistkompetens både internt och externt. Ett 

•
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antal studenter med olika inriktningar och som står i begrepp att göra 
examensarbete/motsv rekryteras årligen under 2010 och 2011. 

Den svenska kyrkogårdssektorn har sedan ett par år ett välutvecklat 
samarbete med fakulteten i Alnarp. Detta projekt har initierats i dialog 
med företrädare för sektorn och inom ramen för Partnerskap Landskaps 
kyrkogårdsnätverk. Projektet har en egen webbsida; www.movium.slu.se 
välj fliken Studenter.

Kontakt: 

AnnBritt Sörensen, tel 040–41 52 09, 
epost: AnnBritt.Sorensen@movium.slu.se 

Angela Sandell, epost: Angela.Sandell@movium.slu.se eller 

Helena Karlén, epost: Helena.Karlen@ltj.slu.se 
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Inledning
Det här självständiga arbetet på 10 hp är en kvalitativ undersökning av 
gravrättsinnehavare, och syftet är att identifiera vilka faktorer som påver
kar gravrättsinnehavarna, det vill säga kunderna, i valet att sköta graven 
själv eller att teckna ett skötselavtal med aktuell kyrkogårdsförvaltning. 
Målet är att få en bättre insikt i hur kunderna tänker och resonerar kring 
alternativen som finns vid gravskötsel, och om möjligt kunna jämföra re
sultatet med de grundläggande beslutsprocesserna som redan finns fram
tagna och presenterade i läroböcker om konsumentbeteende och mark
nadsföring. 

Metod
Den främsta informationskällan i detta arbete är gravrättsinnehavare. 
Denna information har hämtats genom intervjuer av gravrättsinnehavare, 
7 stycken med skötselavtal och 7 stycken utan skötselavtal. Det är även 
utifrån dessa grupper som resultatet presenteras. I den teoretiska delen 
av arbetet beskrivs de grundläggande beslutsprocessen samt faktorer som 
påverkar kunden, och informationen om dessa är hämtade från läroböcker 
där dessa finns väl beskrivna. Arbetet är avgränsat till en kyrkogårdsför
valtning; Västerås kyrkogårdsförvaltning. 

Teori
Teoridelen beskrivs för att kunna jämföra resultatet av intervjuerna med 
allmänna faktorer som påverkar kunder och köpbeslutsprocessen, i ett för

Skötselavtal eller sköta graven själv     
– vilka faktorer spelar roll vid beslut om gravskötsel?

Kristina Ivarsson, Trädgårdsingenjörsprogrammet, marknad
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redan var bestämt sedan innan hur graven skulle skötas, att gravrätts
innehavaren hade en bestämd uppfattning om hur denna tycker att en 
grav ska skötas eller att gravrättsinnehavaren var mitt i sitt sorgearbete. 

De faktorer som framkommit under intervjuerna som påverkar 
 gravrättsinnehavaren starkast är kulturella, personliga och psykologiska 
faktorer. Flera kunder svarar att det viktigaste för dem är att graven ska 
se fin och välvårdad ut. De har blivit uppfostrade med att det bara är så 
det är, och det visar på starka kulturella faktorer, då det inom den kul
turella faktorn ingår värderingar och beteende som de fått med sig från 
familjen och andra grupper som står dem nära. Några gravrättsinnehavare 
nämner faktorer som att hedra de döda och att den avlidne alltid ville ha 
det fint och välskött på graven, och att man då bör fortsätta med det.

De personliga faktorerna påverkar kunden i och med livsstilen, intres
sen, åsikter och var i livscykeln kunden befinner sig. Svaren från inter
vjuerna visar att de som tecknat skötselavtal ofta inte har tid eller möjlig
het på grund av ålder och/eller sjukdom att ta sig till graven, och därav 
var skötselavtal ett lämpligt alternativ för dem. Det var även en bra lös
ning för dem som inte besöker graven lika ofta längre, då dödsfallet sked
de för en längre tid sedan, men ändå vill bemöta den avlidnes önskan om 
att ha kvar en välvårdad grav. Kunderna som valt att sköta graven själva 
nämner faktorer som att de har tid och möjlighet att ta sig till graven och 
att de känner sig närmare den avlidna om de får åka till graven och sköta 
om den. Även här nämns åsikter som att bemöta den avlidnes önskemål. 

Som psykologiska faktorer nämns olika uppfattningar om varför de valt 
att teckna ett skötselavtal eller inte. En kund valde att avsluta sitt skötsel
avtal då han inte var nöjd med tjänsten, medans de kunder som intervju
ats som har skötselavtal idag uppfattar tjänsten som väldigt bra. Detta visar 
att olika personer har olika uppfattningar om vad som är fint och välvår
dat. Bland de gravrättsinnehavare som sköter graven själva är en framträ
dande åsikt att om man valt att stå som gravrättsinnehavare bör man sköta 
graven själv, bland annat för att visa den avlidne omtanke och kärlek.

sök till att förstå vad det är som påverkar kunden och hur han/hon  
tänker vid beslutet att teckna skötselavtal eller att sköta graven själv.

Köpbeslutsprocessen är de grundläggande stegen som en kund går 
 igenom vid ett beslut om att köpa eller inte köpa en tjänst eller produkt, 
och här beskrivs de steg för steg. 

 
Köpbeslutsprocessen består av fem steg; Problemupptäckt – Informations
sökning – Utvärdering av alternativ – Köpbeslut – Efterköpsbeteende.

Det finns många olika faktorer som påverkar kunden i sitt beslut att köpa 
eller avböja en produkt eller tjänst. Köpen är bland annat påverkade av 
faktorer som inte går att kontrollera av den som säljer produkten eller 
tjänsten, men de bör tas med i beräkningarna då det är dessa som gör att 
kunden tar de beslut som den tar. Det är kulturella faktorer, sociala faktor
er, personliga faktorer och psykologiska faktorer.

Det finns även olika typer av beslut, där man räknar på hur mycket 
kunden anstränger sig, hur mycket energi de lägger in, när beslutet ska 
tas. Det första beslutet är det beslut som tas av gammal vana, där kunden 
lägger in ytterst lite ansträngning, eller ingen alls, i form av informations
sökning och utvärdering av alternativ. Nästa beslut kallas begränsad pro
blemlösning, och är något av ett mellanting där kunden inte är speciellt 
motiverad att söka information, utan köpbesluten grundas ofta på gamla 
erfarenheter istället för att börja om från början och leta information från 
grunden om det planerade köpet. Det sista beslutet är den utdragna/för
längda problemlösningen, som är mest lik den grundläggande köpbesluts
processen.

Slutsats
Beslutsprocessen vid beslutet att teckna ett skötselavtal eller att sköta sin 
grav själv påminner mest om en begränsad beslutsprocess, det vill säga ett 
mellanting av den utdragna processen och de beslut som tas av gammal 
vana. Majoriteten av de gravrättsinnehavare som intervjuats visste om att 
det fanns skötselavtal, men det verkar inte som att det är något beslut som 
det läggs mycket energi på. Anledningarna till detta är att det antingen 
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Följande lista visar en sammanfattning av faktorer som påverkar gravrätts
innehavaren i beslutet att teckna skötselavtal eller att sköta graven själv:  
    

Den avlidnes önskemål
Uppväxt, uppfostran
Ålder
Sjukdom
Tid
Hur lång tid det gått sedan dödsfallet inträffade
Uppfattning om tjänstens kvalitet

•
•
•
•
•
•
•
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Syftet med min uppsats var att undersöka hur en gravplats kan utformas 
med en så liten miljöpåverkan som möjligt. En jämförelse görs mellan 
annueller, respektive perenner och vilket växtslag som är att föredra av 
hänsyn till utsläpp av klimatgaser. Klimatgas är som namnet antyder en 
gas och om för stora mängder av den släpps ut i atmosfären kan det ha en 
negativ inverkan på den globala uppvärmningen. Klimatgaser är koldi
oxid, metan, dikväveoxid och fluorerande växthusgaser.

Hur undersöker man det? Intervjuer gjordes med två stycken odlare av 
annueller, även kallade sommarblommor. Jag gjorde även en intervju med 
en kyrkogårdschef på Mjösunds kyrkogård, som är en begravningsplats 
med en stor användning av perenner.

Den andra delen av uppsatsen ska ge inspiration till formgivning och 
gestaltning av gravplatser med perenner. Fyra designexempel visas, varav 
två är av askgravplatser och två är av familjegravvårdar.

Annueller eller perenner på kyrkogården
Om användningen av annueller är stor på kyrkogården så byts de på en 
familjegrav ut åtminstone tre gånger per år. På våren, ofta i april, sätts 
penséer. Därefter infaller sommaren, vilket gör att sommarblommor plan
teras på graven. På hösten sätts ettårig Erica  ljung och det läggs granris 
kring stenen. Det innebär att åtminstone tre sorters annueller planteras, 
vilket innebär stora utsläpp av klimatgaser för att odlare ska framställa alla 
dessa växter.

En stor användning av perenner på kyrkogården är att föredra. De hål
ler sig fina länge. Perenner ger en blomsterprakt under hela växtsäsongen. 

Gestaltningsförslag av     
gravplatser ur ett miljöperspektiv 

Katharina Kjellander, trädgårdsingenjör med designinriktning
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Vetenskapligt namn

1. Astilbe Chinensis-Gruppen 
’Pumila’

2. Iris pallida
’Argenta Variegata’

3. Geranium macrorrhizum 
 ’Ingversen Variety’

4.	 Stachys byzantina
5.	 Lavandula angustifolia

Svenskt namn

astilbe 

silveriris 

flocknäva

lammöron
lavendel

 Familjegravvård

Annuellen har ett syfte att för sin överlevnad ha en rik blomning, därefter 
sätta frö för att till sist dö bort. Perenner kan ha ett prydnadsvärde även 
under vintern. Det finns en hel del perenner med ett stort arkitektoniskt 
prydnadsvärde.

Vetenskapligt namn

1. Salix integra ’Hakuro Nishiki’
2. Sedum telephium ’Matrona’
3. Omphalodes verna

Svenskt namn

japansk dvärgpil
kärleksört
ormöga

Askgravplats
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LOD på kyrkogårdar

Patrik Svensson, landskapsingenjörsprogrammet

Idén till detta arbete är sprungen ur ett samarbetsprojekt inom Movium 
Partnerskap kallat ”Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet”. LOD på 
kyrkogårdar ingår som en del av detta.

Resultatet av detta arbete har snarare väckt fler frågor och funderingar 
än vad det givit svar. Att svaret på frågan om vad som får göras skulle bli 
något vagt var en sak som stod klart redan väldigt tidigt under arbetets 
gång. Jag skall här göra ett försök att bena ut mina tankar kring de olika 
lagar och bestämmelser som styr just denna fråga. 

Ett förhållande som sticker ut är det i många avseenden något god
tyckliga bedömning som görs i förhållande till Kulturminneslagen. En 
avgörande faktor för ett godkännande är avhängigt av vilken relation och 
vilket etablerat samarbete som finns mellan kyrkogårdsförvaltning och 
länsstyrelse. Kanske är det så att något tydligare direktiv bör utgå från 
Riksantikvarieämbetet och att det inom dessa skall lämnas större man
överutrymme för de experter som jobbar ute i respektive förvaltning.

När det gäller begränsningar i vad som får göras så är det ett helt 
naturligt förlopp att även reglerna kring detta ändras över tid. Vem hade 
t.ex. trott att folk skulle kunna tänka sig att bli kremerade eller att det 
skulle vara acceptabelt att låta sig begravas norr om kyrkan? Kyrkan är en 
del av samhället och att betrakta kyrkogårdar som en statisk oföränderlig 
plats är inte något som är hållbart i längden. Mycket av det som finns på 
en kyrkogård i form av t.ex. växtmaterial är dynamiskt och så bör även 
synen på vad som kan tänkas accepteras vara. Inte så att förändringar ska 
utföras för förändringens skull eller att utvecklingen ska göra att platser 
blir historielösa, men ett fullständigt rigitt tankesätt kommer på sikt att 
göra att en anpassning till framtida behov och utveckling kommer att bli 
desto större och svårare.
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t.ex. återlämnade gravar. Detta kan som nämndes tidigare i denna diskus
sion vara något kontroversiellt men jag är av den meningen att en vatten
yta likaväl som en gräsyta kan utgöra markskikt över en grav. Kanske är 
detta framför allt applicerbart på en minneslund, med den begränsningen 
att det måste göras efter det att askan är gravsatt. Detta förutsätter givetvis 
att de som valt att bli gravsatta här är införstådda med hur den framtida 
minneslunden kommer att gestaltas.

Då en kyrkogård är en relativt hårt exploaterad yta medför detta 
begränsningar vad och var som olika dagvattenlösningar kan infogas. 
En möjlighet att infoga översilningsytor på en befintlig kyrkogård är att 
utnyttja det område med trädkrans som ofta finns. Att använda området 
på detta sätt gör att den infiltration som sker hamnar på mark utan gravar 
i. Andra lösningar på var infiltration kan styras till är att bygga om de 
gångsystem som finns till bärande och framkomliga infiltrationsytor  
d.v.s. permeabla gångar.

Om en ombyggnad av dagvattenhanteringen ska genomföras på en 
kyrkogård så bör en del av hanteringen ske i öppna system med konstant 
vattenyta. Denna konstanta vattenyta skänker ett mervärde till kyrkogår
den och kan även bidra till en större acceptans för de insatser som måste 
göras vid anläggningsskedet. Denna konstanta vattenyta måste upprätthål
las via tillförande av vatten. Kan detta vatten tas från de dräneringar som 
finns eller måste färskvatten användas? Ett alternativ kan vara att magasi
nera dagvatten vid regn och att återcirkulera detta vid torka.

Dessa lösningar och fler med dem är exempel på vad som kan gö
ras med dagvatten på en kyrkogård. Den enda riktiga begränsningen är 
 fantasin och förmågan att se lösningar i stället för problem.

Dessa framtida behov kan bl.a. komma genom tuffare krav i miljöbal
ken. Vatten, och framförallt rent vatten, är en tidigare oändlig resurs som 
blir mer och mer begränsad. Lagstiftning inom områden som detta kan 
komma att tvinga fram förändringar i bl.a. kulturminneslagen. För frågan 
är hur mycket vår historia ska få lov att påverka framtida generationers 
möjligheter.

Detta ställer stora etiska och moraliska ställningstagande på sin spets. 
När och vad beslutar vi oss för att vi måste ändra? Vilken hänsyn skall 
tas? Vem skall fatta dessa beslut? Vad är rätt eller fel? Ska dessa beslut fattas 
av ett fåtal sakkunniga eller ska gemene man få lov att bestämma? Väger 
någons ord tyngre än någon annans?

Alla dessa frågor är väldigt svåra att besvara men jag tror att de måste 
diskuteras kontinuerligt så att det inte kommer till en tidpunkt då man 
ställs inför fullbordat faktum och där möjligheterna då har begränsats.  
Att dessa frågor är kontroversiella och att det råder delade meningar om 
vad som är ok och vad som inte är det är fullt förstålig, men som allt an
nat som baseras på tyckande så är tiden den faktor som avgör när saker 
blir acceptabla. Moral och etik är enbart speglingar av samtiden med ett 
visst mått av fördröjning.

Från vad som får/inte får göras till vad som kan göras. De lösningar 
som presenteras i arbetet kan till stor del användas rakt av på flera kyrko
gårdar, men att få dem att passa in kan kräva lite modifikationer. En vik
tig fråga är var det är önskvärt att dagvatten infiltreras på en kyrkogård. 
De etiska ställningstaganden som jag tagit upp ovan ger att det kanske 
inte som idag är den bästa lösningen att den mest lättinfiltrerade jorden är 
den luckra jord som befinner sig rakt ovanför gravsättningarna. Ett sätt att 
hindra vatten från att infiltrera ner genom gravsättningarna kan vara att 
rakt ovan kistor och urnor, under markytan, placera vattentäta dukar som 
hindrar detta. Andra möjligheter att hindra eller försvåra denna infiltra
tion kan vara att bygga gröna tak på marken rakt ovan jordfästningarna. 
Dessa sedum och ev. prydnadsgräsmattor som kan anläggas på detta vis 
ger ett minst lika prydligt och propert intryck som en vanlig gräsmatta 
eller singelyta.

Andra lösningar på hur infiltration ska undvikas på ytor som har grav
sättningar under sig kan vara att anlägga dammar med täta bottnar över 

Don’t you realize that the sea is the home of water? All water is off on a journey 

unless it’s in the sea, and it’s homesick, and bound to make its way home someday.

                 (Zora Neale Hurston, 19031960)
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Kundens användning och     
framtida önskemål på begravningsplatsen

Angela Sandell, trädgårdsingenjörsprogrammet

Under perioden 1� nov – 1� dec 200� gjordes en webbaserad 
enkätundersökning som en C-uppsats inom område Landskaps-
planering vid SLU. Frågorna behandlade kundens användning och 
framtida önskemål på begravningsplatser i Sverige. En tidigare 
uppsats, Kyrkogården – en plats för de levande (200�), användes som 
förstudie.

Länken till enkäten spreds i författarens nätverk via internet enligt den 
s.k. Snöbollsmetoden, dvs. varje mottagare uppmanades att sprida enkäten 
vidare på samma sätt i sina respektive nätverk. Antalet respondenter blev 
överraskande högt – ��3 stycken – här redovisas ett urval av frågorna 
med resultat.

Som förväntat var andelen svar lägre (7.8 %) i åldersgruppen > 65 år, 
då internetanvändningen i denna grupp är väsentligt mindre än i de andra 
grupperna. Förvånande lågt var däremot att endast 1.2 % av de svarande 
var < 20 år. Detta kan dels bero på att åldersgruppen var underrepresente
rad redan i det första utskicket, men kanske även på att gruppen inte kän
ner att frågorna är aktuella, ”… har inte precis tänkt på detta då jag bara  
är 19 år…”

Begravningsplatserna ska tjäna alla människor oavsett livsåskådning 
eller religion. Det är intressant att se att för 67.7 % av de tillfrågade så är 
religion inte särskilt, eller inte alls viktigt. Ändå tillhörde 74.4 % av re
spondenterna Svenska kyrkan.
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Figuren	visar	att	det	råder	samband	mellan	behovskaraktärerna	FRID,	TRYGGHET,	NÄRHET,	

	NATUR	och	AKTIVITET,	och	de	åtta	faktorer	som	rankades	högst	i	efterfrågan	av	respondenterna.

Det stora gensvaret på enkäten förklaras av att ämnet berör och upp
levs som både intressant och viktigt. Flera användningsområden, för
utom själva begravningsverksamheten, har framkommit som styrker att 
begravningsplatserna bl.a. kan användas till rekreation och förebyggande 
återhämtning. Att platsen hålls välskött och är estetiskt tilltalande, har be
lagts. Då varken begravningsavgifterna eller skötselintäkterna täcker den 
viktiga utvecklingen av begravningsplatserna, är det viktigt att markera 
ett kollektivt ansvar för platsernas kulturarv. 

Huvudmannen för begravningsplatsen kan genom att föra en fortlö
pande dialog med invånarna öka intresset för frågorna och platsen. Detta 
skulle även medföra ett mer naturligt förhållningssätt både till döden och 
till de döda. Med ökad kunskap följer en ökad respekt varför dialogen 
även torde bidra till att stärka den kollektiva ansvarskänslan. Kunskap och 
respekt leder till att rån, överfall och vandalisering skulle kunna minska.

Vi upplever frid på en plats som känns harmonisk för oss. Begreppet är 
subjektivt och begravningsplatser bör därför erbjuda ett bredare utbud av 
miljöer än vad som görs idag. Då skulle platserna bättre svara till de olika 
preferenser som framkommit i denna undersökning. För att åstadkomma 
detta måste man vara lyhörd och utforma gestaltningen med stor respekt 
för både levande och döda. 

Undersökningen	visar	att	platsen	fyller	
flera	syften.	Majoriteten,	59	%,	besö-
ker	platserna	någon	gång	om	året.	Av	
svaren	framkommer	att	antalet	besök	
dels	beror	på	närheten	till	de	egna	
anhörigas	gravar	och	antal	år	sedan	
dödsfallet,	men	även	på	begravnings-
platsens	attraktionskraft.	

De fyra främsta anledningarna till besök är: 

1. Jag besöker en eller flera gravar (29 %) 
2. Jag kommer för att minnas dem som inte lever längre (18 %) 
3. Jag njuter av en vacker plats (14 %) 
4. Jag promenerar (14 %) 

Studien visar också att begravningsplatsen i sig upplevs som viktig. En 
tredjedel av respondenterna vill att deras egen framtida gravplats ska vara 
tydligt utmärkt, vilket kommer efter alternativet att de efterlevande får be
stämma (36 %). Endast en femtedel vill att gravplatsen ska vara anonym, 
att en fysisk plats inte har någon betydelse alls.

Platsen ska vara estetiskt tilltalande och välskött och det är viktigt att 
där råder en fridfull stämning. Förvånande var att så många överlåter 
beslutet kring sin egen död till sina efterlevanden. Under min tid som be
gravningsentreprenör upplevde jag att anhöriga kände en stor trygghet om 
den avlidne själv berättat och/eller skrivit hur hon ville ha det ordnat efter 
sin död. En lättnad att slippa att ta beslut som kanske skulle bli ”fel”. Det 
är tydligen inte bara ungdomar som resonerar om jag dör. Ämnet är inte 
tabubelagt men kanske förhåller det sig så att om man inte talar döden, 
så håller man den på avstånd? Det framkommer i enkätsvaren att ämnet 
upplevs som viktigt och intressant – man vill veta mer.

Utan tvekan råder det ett samband mellan de behov som kartlades i 
förstudien och vad som i enkäten framgick som efterfrågat av kunden:
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I enkätundersökningen beskrevs förfaringssättet vid askspridning i 
 Budapest och respondenterna tillfrågades om hur de förhöll sig till försla
get. Att det är flera viktiga element som samverkar: Askan med hjälp av 
eld och luft, det livgivande vattnet, återgången till jorden, vacker musik och 
den omgivande naturen i parken, uppfattas som positivt och harmoniskt 
av de flesta. Att askan verkligen rinner ner och hamnar i minneslunden, 
är påtagligt. I traditionella minneslundar, där man inte tillåts närvara då 
askan sänks, känns närvaron mer abstrakt. En förutsättning är naturligtvis 
att hela anläggningen och den omgivande minneslunden hålls i ett oklan
derligt skick. Flertalet är positiva till större delaktighet över huvud taget 
och över en tredjedel ställer sig positiva till just detta tillvägagångssätt –  
detta torde tala för att tekniken skulle kunna genomföras i praktiken! 

Av de faktorer som skulle få människor att besöka begravningsplatserna 
oftare är en mer attraktiv plats ur skönhetssynvinkel och en intressantare miljö, 
de som anses mest avgörande. På tredje plats kommer bättre uppehålls och 
sittmöjligheter. De fem faktorer som upplevs som mest viktiga1 på en begrav
ningsplats är:
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Att jag kan känna mig trygg – 83 %
Att det finns god belysning – 78 %

Av aktiviteter, förutom själva begravningsverksamheten, som det   
skulle kunna finnas utrymme för, upplevs Meditation (24 %), Samtal 
(17 %) och Kyrkogårdsvandringar (13 %) vara de viktigaste. Dessa fakto
rer och aktiviteter kan jämföras med de fem viktigaste behoven som vi, 
enligt förundersökningen, behöver få tillfredställda vid våra besök:  
Frid – Trygghet – Närhet – Natur – Aktivitet

1.
2.
3.
4.
5.

1Sammanlagt	värde	av	Mycket viktigt och	Ganska viktigt
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Kundnöjdhet och produktutveckling av gravskötsel

Ann Richardsson, trädgårdsingenjörsprogrammet

Omsorg om de döda kan ske på olika sätt. En del går till graven flera 
gånger i veckan, andra väljer att besöka kyrkogården vid enstaka tillfällen. 
Inget av dem är fel utan alla väljer sitt eget sätt. Det finns också ett val 
att göra mellan att sköta graven helt på egen hand eller låta någon annan 
sköta om växter och gravsten. Gemensamt är att varje gravrättsinnehavare 
bär ansvaret för att hålla graven i ett vårdat och värdigt skick. De som 
väljer att köpa den här tjänsten gör det av olika anledningar. Det kan vara 
att man bor långt ifrån, har familj och arbete som tar all tid. Ofta är det 
en kyrkogårdsförvaltning som står för skötseln, som finns i olika nivåer 
mot ersättning.

Att identifiera faktorer för att kunna öka förståelsen för vad det är som 
gör gravrättsinnehavaren nöjd med tjänsten, gravskötsel har varit huvud
syftet med detta självständiga arbete, som främst bygger på intervjuer och 
litteraturstudier. Undersökningen består av personliga intervjuer med 
personal vid kyrkogårdsförvaltningen i Landskrona och Malmö och en 
säljare vid Mäster Grön samt telefonintervjuer med 14 gravrättsinnehavare 
i Landskrona med omnejd.

De tillfrågade kunderna är i stort sett är nöjda och den faktor som spe
lar störst roll för detta är att gravplatsen är välskött. Ogräs är en orsak till 
varför några gravrättsinnehavare inte är nöjda. Andra faktorer som spelar 
roll är personalens bemötande, information och priset.

De flesta av dessa 14 gravrättsinnehavarna anser att priset för att få 
hjälp med en anhörigs grav är rimligt, med tanke på att de kan överlåta 
skötseln till någon annan. Denna trygghet, att veta att gravplatsen blir 
omhändertagen framstår också som viktigt för gravrättsinnehavaren, och 
det trots att de själva gärna besöker graven med jämna mellanrum. Detta 
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det är på grund av att kunderna väljer ett gravskick där det ingår skötsel 
eller om det finns någon annan anledning. På en del håll finns det kon
kurrenter, till exempel i Malmö och där tror de att vissa kunder har för
svunnit dit, men ser ändå inte konkurrenten som något större hot. 

kan sägas vara ett exempel på att kunder inte söker efter varor och tjänster 
för deras egen skull utan för att de söker lösningar som ger stöd åt deras 
egna värdeskapande processer.

Ett delsyfte var också att ge förslag på hur gravskötsel ska kunna ut
vecklas och vilka önskemål kunden har när det gäller gravskötsel i framti
den. Önskemålen från kunden kan sägas vara att graven ska vara välskött. 
Gravrättsinnehavaren vill känna sig trygg med att det går att vara borta 
några veckor och ändå sköts de anhörigas gravar ordentligt. Kvaliteten på 
växterna som ingår i tilläggstjänsterna ska vara bra och någon av de in
tervjuade önskade mer information och tips på planteringar som man kan 
göra själv. 

Bland kunderna i Landskrona med omnejd fanns det i intervjuerna 
ingen efterfrågan på ytterligare tilläggstjänster. Det kan dock se annorlun
da ut på andra platser. I Malmö har till exempel tjänster tillkommit efter 
att kunder efterfrågat vissa saker, som ljuständning och fotografering av 
gravar vid högtider. Det visar att det är viktigt att lyssna på kunderna och 
deras efterfrågan för att tillfredsställa förväntningar.

Intresse för utvecklingen av gravskötseln verkar dock mest finnas hos 
personalen och ansvariga vid kyrkogårdsförvaltningen samt hos leverantö
rer som till exempel Mäster Grön. Ofta sker utvecklingen på eget initiativ 
och här kan det skilja ganska mycket mellan olika kyrkogårdsförvaltning
en. Gravrättsinnehavarna som tillfrågats har inte funderat på några nya 
tjänster eller hur miljön påverkas.

 En genomgång av några kyrkogårdsförvaltningars hemsidor visar på 
hur olika de marknadsför sig. Några har bara en lista med växtnamn, 
andra har bilder och genomför olika arrangemang för att få nya kunder. 
Andra har bilder på personal och telefonnummer till speciella personer. 
Kommunikationen och konkretiseringen av tjänsten, gravskötsel kan med 
andra ord göras på många olika vis och i olika grad. De kyrkogårdsför
valtningar som tydligt visar vilka fysiska produkter som ingår och som 
genom ett mer personligt tilltal med namn och bild på personalen har 
troligen kommit ett steg längre i sin utveckling mot att få nöjda kunder.

Min fundering är om kyrkogårdsförvaltningarna inser att de måste ut
veckla sina tjänster för att inte tappa kunder. Antalet avtal om gravskötsel 
ser ut att minska på många håll, men det finns inte siffror som visar om 
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Gravskötsel – till vilket pris?

Cecilia Hidén, hortonom, agr lic

Jag har i denna studie tittat på hur olika kyrkogårdsförvaltningar har löst 
skötseln av de enskilda gravplatserna. Enligt begravningslagen ska ”en be
gravningsplats hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som till
kommer de dödas vilorum skall alltid iakttas”. Ansvarig för att detta följs 
är huvudmannen för begravningsverksamheten (i Stockholm och Tranås 
kommunen, i resten av landet en församling eller en samfällighet inom 
Svenska Kyrkan). En begravningsavgift (varierande mellan 7 och 75,5 öre 
för olika kommuner) tas ut som skatt av alla som bor i kommunen och 
ska täcka kostnader bl.a. för att hålla och sköta begravningsplatser och er
bjuda vissa tjänster i samband med begravningar. (Medlemmar i Svenska 
Kyrkan betalar dessutom en kyrkoavgift som tillfaller församlingen).

Skötsel och vård av den enskilda gravplatsen inklusive gravrabatt är nå
got som gravrättsinnehavaren (GRI) själv ansvarar för och något som be
gravningsavgiften (enligt anvisningarna till lagen) inte bör användas till.

Gravskötsel är en serviceverksamhet som är frivillig för församlingen 
att erbjuda och är frivillig för GRI att köpa. Gravskötsel kan erbjudas av 
privata företag eller via förvaltningen, men erbjuds det inte av någon kan 
resultatet bli riktigt tråkigt.

Jag har valt ut församlingar över hela landet från Pajala till Malmö. 
Dessa församlingar har olika syn på gravskötsel, alltifrån förvaltningar 
som erbjuder gratis grundskötsel till förvaltningar som anser att all skötsel 
av graven åvilar gravrättsinnehavaren. En del av dessa senare förvaltningar 
erbjuder service mot avgift, andra inte. Jag har försökt belysa de olika sys
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kostnader för skötseln av de enskilda gravarna från de levande lokalt bo
ende (antingen via begravningsavgiften eller via kyrkoavgiften) till GRI. 

De förvaltningar som argumenterar mot att införa en GSA säger att 
den är dyr att införa eftersom det krävs ett bra uppdaterat GRI register 
(vilket man kanske inte har) och att det medför en stor och tung admini
stration. Den medför också risker för att kyrkogården framstår som van
vårdad och vanskött.

Om församlingen erbjuder gravservice bör den prissättas så att den 
täcker församlingens kostnader. Går verksamheten med förlust så förlorar 
församlingen pengar, går verksamheten plus tjänar församlingen pengar. 
Merparten av alla församlingar jag har pratat med (men inte alla) erbjuder 
GRI viss serviceverksamhet mot avgift (plantering av gravrabatter, tänd
ning av gravljus m.m.). I Pajala och Gällivare anser församlingen inte 
att man vill göra detta, här har det kommit privata firmor som erbjuder 
denna tjänst. 

Jag har intervjuat entreprenörer som utför gravskötsel i privat regi i 
Malmö, Pajala och Gällivare om hur de upplever sin möjlighet att kon
kurrera med förvaltningarna om skötseluppdrag. Om en privat entrepre
nör vill konkurrera med kyrkogårdsförvaltningen när det gäller service
uppdrag, är problemet att förvaltningen är momsbefriad. Alltså måste 
den enskilda företagaren vara 20 % effektivare än förvaltningen. Förvalt
ningen har dessutom ett komplett kundregister med GRI, som de en
skilda entreprenörerna inte kommer år, vilket man upplever som orättvist. 
I storstäderna med många gravar och korta avstånd finns det en möjlighet 
till lönsamhet för gravskötsel. På landsbygden finns det ofta många små 
kyrkogårdar med få gravar och långa avstånd mellan kyrkogårdarna. Det 
verkar svårt att få gravskötseln att bli lönsam för en entreprenör som bara 
ska sköta gravar på landsbygden, men där kan gravskötseln vara ett kom
plement för förvaltningen och en inkomstmöjlighet för församlingen. 

Alla församlingar har olika ekonomiska och praktiska förutsättningar, 
för att sköta sitt myndighetsuppdrag med begravningsverksamheten. Men 
trots alla församlingars olika förutsättningar så måste uppdraget utföras så 
att resultatet blir detsamma. Jag anser inte att det finns någon universal
lösning som skulle kunna passa alla olika förvaltningar. 

temens upplevda för och nackdelar. Jag har intervjuat personal i ledande 
ställning inom kyrkogårdsförvaltningen om deras syn på gravskötsel och 
på införande av en grundskötselavgift (GSA) som ska betalas av alla grav
rättsinnehavare (GRI).         

Det finns 4 olika principer för hur grundskötseln (gräsklippning, trim
ning) av gravplatsen har lösts av de olika förvaltningarna:    
     

Förvaltningen står för grundskötseln via begravningsavgiften  
(Gällivare, Malmö, Ronneby)       
  
Förvaltningen står för gräsklippningen via begravningsavgiften,  
församlingen betalar grästrimning      
   
Förvaltningen står för gräsklippning, gravrättsinnehavaren står för  
trimningen (Pajala, Säffle)        
     
Gravrättsinnehavaren står för gräsklippning och trimning, betalas   
med grundskötselavgift (Borlänge)      
          

De förvaltningar som förutom skötseln av kyrkogårdens allmänna ytor 
även utför gräsklippning och trimning av de enskilda gravarna (alt.1) 
anser att detta är ett enkelt system. Kyrkogårdarna är snygga, besökarna 
är nöjda och man upplever inte att förvaltningen har några direkta mer
kostnader för att man sköter alla gräsytor. Hela gräsytor klipps i ett svep, 
gräset putsas runt alla gravar, och det krävs inte en massa extra adminis
tration. 

I de fall där GSA införts för att betala för gräsklippning och trimning 
(alt.4) varierar både nivån och vad som ingår i avgiften kraftigt mellan 
olika församlingar. Det varierar även vilka GRI som måste betala för 
grundskötseln. I vissa församlingar måste i princip alla GRI betala för 
grundskötseln, i andra församlingar måste bara nya GRI och de som änd
rar sina kontrakt betala. GSA kan vara ett sätt för församlingen att flytta 

1.

2.

3.

4.
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Kyrkogårdsvandringar – ett modernt sätt     
att skapa mer intresse för kyrkogårdens rika kulturarv

Emma Dahlquist, landskapsingenjörsprogrammet

I Sverige finns det 3000 kyrkogårdar och begravningsplatser, vilka alla förvaltar en 
del av vårt kulturarv. Enligt Riksantikvarieämbetets förordningar ligger det på dess 
ansvar att forska kring och sprida kunskap om detta kulturarv och fokus i arbetet 
”Kyrkogårdsvandringar – en studie av dagsläget och framtiden inom området kyrko-
gårdsturism med fokus på våra kyrkogårdars rika kulturarv” ligger just på att sprida 
kunskap om det som kyrkogårdarna har att erbjuda.     
 
Genom tre kvalitativa intervjuer har verksamheten, inom ramen för kyr
kogårdsturism, på Borås och Malmö kyrkogårdsförvaltningar samt Assis
tenskyrkogården i Köpenhamn kartlagts. Utifrån deras erfarenheter och 
med hjälp av en litteraturstudie kring marknadsföring inom service och 
tjänsteföretag har tips och idéer för en utveckling inom området samman
ställts.

I Borås anordnar förvaltningen, förutom klassiska kyrkogårdsvand
ringar med fokus på gravskick och organisation, sedan flera år tillbaka så 
kallade dramatiserade kyrkogårdsvandringar som går ut på att en lokal teater
grupp gestaltar olika personligheter som ligger begravda på kyrkogården 
(se figur 1). De olika historierna knyts på ett passande sätt samman och 
föreställningen blir en vandring genom historien. Företeelsen är mycket 
populär och har gett kyrkogården publicitet och uppskattning av både all
mänhet och politiker. Framtiden ser ljus ut och i dagsläget söker förvalt
ningschefen sponsring till framtida kyrkogårdskonserter.

Malmö kyrkogårdsförvaltning saknar i nuläget kyrkogårdsvandringar 
av något som helst slag. Studiebesök ordnas efter överenskommelse. På 
Gamla kyrkogården i centrala Malmö finns det så kallade IDstories som 
är en interaktiv funktion där information om begravda personer skickas 
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Marknadsför kyrkogårdar för vad de är – vackra parker, att kyrkogårdsförvalt
ningarna borde titta på, och kopiera, parkförvaltningarna som på flera 
platser i landet lyckats väl med marknadsföringen av sin gröna miljö. 
Samma sak erbjuds ju: upplevelser i det offentliga rummet.

Några tips på vägen…

Ämnet kyrkogårdsturism har väckt olika åsikter, beroende på just ”namnet”. 
Fenomenet svävar på gränsen mellan turism och upplevelser men också 
värdighet, kulturarv och kulturminnen. Vilket fack kyrkogårdsvandringar 
och liknande aktiviteter än ska läggas i är förhoppningen med detta arbete 
att själva kärnan väcks till diskussion och vidare forskning då ämnet är 

 Sprid ert budskap i pressen!       
 

 Berätta om verksamheten och hur arbetet går till.    
 

 Rannsaka organisationen och värdera aktiviteter som kan vara   
intressanta för allmänheten att veta. För den okunnige är det    
inte självklart att vintergäcken står som små pigga solstrålar i    
backen.         

 Inkludera alla medarbetare och låt dem ta del av kunskap och  
värderingar, så att alla jobbar åt samma håll.     
   

 Skapa goda relationer med de förtroendevalda.     
  

 Ordna med ett informativt pressmaterial. Använd inte för    
mycket fackspråk. Använd gärna illustrerande bilder eller låt    
folk se på plats om det är möjligt.

direkt till mobilen. De klassiska vand
ringar som tidigare år erbjudits genom 
Malmö turism har sålts vidare till ett 
privat företag som i sin tur lagt ner 
verksamheten, men samtal förs mel
lan förvaltningen och tidigare guider 
för att åter kunna erbjuda kyrkogårds
vandringar till både malmöiter och 
turister.

På Assistenskyrkogården i centrala 
 Köpenhamn är det Vetenskapligt akti
vitetscenter som sköter aktivitetsverk
samheten. Detta är en statlig instans 
med uppgift att bedriva forskning 
inom dansk historia och sedan sprida 
kunskap om detta som folkbildning. 
Förutom utställningar och ett nära 
samarbete med regionens skolväsende 
erbjuder organisationen också vand
ringar av olika slag, från klassiska till 
sådana med musikaliska inslag eller 

så kallade ”fladdermusvandringar”. Assistenskyrkogården är ett välkänt 
turistmål med många kända personer som ligger begravda där men verk
samheten strävar hela tiden efter att utvecklas. De senaste planerna hand
lar om att rekonstruera en underjordisk krypta i anslutning till verksam
hetslokalerna.

Marknadsföring inom tjänstesektorn handlar till största delen om att 
skapa sig ett namn, en image, som allmänhet och kunder förknippar med 
goda erfarenheter och upplevelser. För att skapa en trovärdig och genuin 
image krävs att hela verksamheten genomsyras av samma värderingar och 
det är därför nödvändigt att innefatta alla som arbetar på förvaltningen. 
Genom en god relation med lokal press och ett väl fungerande system 
vad gäller pressmeddelanden och informativt pressmaterial går budskapet 
om vad förvaltningen sysslar med lättare och med större sannolikhet ut 
till allmänheten. Patrick Quist menar i sin artikel i Gröna fakta 6/2007, 

Figur	1.	Dramatiserad	kyrkogårdsvandring	
i	Borås. (Foto: Charlott Eliasson 2007)
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nästintill odokumenterat. Kyrkogårdsförvaltningarna i landet borde ta sitt 
ansvar och på ett lättillgängligt sätt informera och sprida kunskap om det 
kulturarv de förvaltar åt oss. Det är ju allas vårt kulturarv, men få som 
känner till det och uppskattar det!
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En studie om kyrkogårdens utplanteringsväxter 

Elin Dahlgren, landskapsingenjörsprogrammet

I detta arbete har sortimentet av utplanteringsväxter på kyrkogården 
 studerats. Med hjälp av en enkät fick förvaltningar runt om i landet svara 
på frågor gällande växtsortimentet som används för sommarplantering på 
gravrabatterna. En svarsfrekvens på 90 % gav ett intressant resultat.

Genom intervjuer med både kyrkogårdsförvaltningar och producenter 
av blomsterfrön och plantor, gavs en bredare förståelse för sortimentet. 
En fråga som ställdes i både enkät och intervjuer var om det fanns något 
intresse att förnya det utbud som erbjuds idag. En annan fråga handlade 
om viktiga egenskaper som växten bör ha för att passa på kyrkogården. 

En tillbakablick till 1940talet visade att de växter som användes under 
denna tid återfinns i dagens sortiment. Begonior, silverek och pelargon 
var vanliga då men är så också i dagens utbud och användning. Det växt
sortiment som används mest idag är i stort sett detsamma som användes 
för 60 år sedan. Det är svårt att säga varför det inte skett så stora föränd
ringar genom alla dessa år, några antaganden som kan göras är att kyrko
gårdens traditioner är väldigt starka men även att gravrättsinnehavarna är 
traditionsbundna.

Större delen av förvaltningarna är intresserade av förnyelse men tycker 
det är svårt att hitta bra växter som kan jämföras med dagens sortiment. 
Producenterna har inget speciellt utbud för kyrkogårdsförvaltningen utan 
erbjuder samma växter som till all annan förvaltning. Det krävs större ef
terfrågan och mer intresse för nyheter från kyrkogårdsförvaltningarna för 
att producenterna ska bli mer aktiva i att erbjuda något utöver det nuva
rande sortimentet.

För att kunna utveckla sortimentet krävs att intresse finns från flera 
olika håll. Gravrättsinnehavarna måste vilja förnya och börja efterfråga 
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Några växter som skulle kunna passa i sortimentet är:

Erigeron kurvinskianus
Marktäckare. Har ett vävande växtsätt där de små blommorna liksom svä
var. Blommorna varierar från vitt till ljusrosa. Höjd 20–30 cm. Kulturtid 
ca 12 veckor.

Pelargonium x hortorum ’FireworksSerien’
Stjärnpelargon. Har en luftig blomställning som inte behöver plockas. 
Luftigheten i blomman gör att den inte möglar och blir tråkig vid fuktig 
väderlek. Finns i flera färger från vitt till rött. 

Ptilotus nobilis
Lilarosa axliknande fluffiga blommor. Tål värme och torka bra. Dock 
måste den kombineras med lägre växt som klär in plantan nertill eftersom 
den inte har så bra täckning. Höjd 30–35 cm. Kulturtid 12–16 veckor.

Salvia argentea 
Kan användas istället för silverek. Är en bienneväxt vilket innebär att den 
blommar andra året efter sådd. Det är dock inte för blomningen som den 
ska användas utan för sitt silvriga bladverk. Bladrosetten blir bredare än 
silvereken vilket ger en bättre täckning av jordytan. Höjd 20 cm. Kultur
tid 6 veckor.

Tagetes tenuifolia
Detta är en tagetes med mängder av gula små blommor. Kompakt växt
sätt, nästan kuddlikt. Är ingen kantväxt, används som enda växt i rabat
ten eller som mittenväxt. Fyller ut sin plats. Höjd 25–55 cm. Blommar 
juni fram till höstfrosten. Kulturtid 6 veckor.

Veronica prostrata ’Nestor’
Buskigt och kompakt växtsätt med långvarig blomning. Ljusblå blommor. 
Höjd 15 cm. Kulturtid 10 veckor.       
    

nya växter på gravrabatterna. De måste även vara intresserade av att köpa 
skötselavtal med det nya sortimentet. Från kyrkogårdsförvaltningarnas 
sida måste det också finnas intresse av att utvecklas. Som förvaltning bör 
man aktivt leta nyheter och vara tydlig med vad man vill ha. För att skapa 
efterfrågan från gravrättsinnehavarna så måste ett nytt sortiment reklam
föras så att de har ett sortiment att skapa intresse för. Sammanställningen 
av enkäten kan ge ett stöd till producenternas framtida arbete med växt
valet för kyrkogårdsförvaltningarna. I arbetet ges flera förslag till hur 
producenterna kan utveckla sig för att öka efterfrågan av nya växter hos 
kyrkogårdsförvaltningarna. 

Ett nytt sortiment som marknadsförs för gravrättsinnehavare kan öka 
intresset för att vilja förnya sin anhöriges gravrabatt. Börjar kunderna en
gagera sig kan detta leda till att de besöker graven oftare. Blir det en trend 
att vilja förnya gravrabatterna med hjälp av förvaltningen ökar variationen 
på gravrabatterna vilket kan leda till att hela kyrkogården blir en attrakti
vare plats att vandra på. Det kan även locka fler att köpa skötselavtal som 
inkluderar plantering.

Viktiga egenskaper hos växterna är att de måste vara sjukdomsresi
stenta, tåliga för många olika lägen samt att de har en lång och intensiv 
blomning. Isbegonia (Begonia semperflorens) är den mest använda plantan i 
dagens sortiment och har alla de viktiga egenskaperna som förvaltning
arna kräver. 

Efter analys av enkäten har en växtlista sammanställts som innehåller  
växter utifrån följande kriterier:      

Lång blomningstid

Hög täckningsgrad

Låg skötselintensitet

Torktålig

Höjd, max 40 cm

Nytt för sortimentet

•

•

•

•

•

•
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Prydnadsgräs av olika arter är även de intressanta som nyheter i sortimen
tet då de med fördel kan kombineras med andra växter. 

Några förslag till framtida examensarbeten återfinns i arbetet, bland 
annat så skulle det vara intressant att se förslag på hur utplanteringsväxter 
skulle kunna arrangeras på gravrabatten för att det ska kännas nytt och 
fräscht. Ett annat arbete skulle kunna vara att utforma en mall för vad 
som är viktigt att tänka på när kyrkogårdsförvaltningen ska upphandla 
sina inköp av utplanteringsväxter.
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Hållbar design för gravplatser     
– en välplanerad gravplats med hållbara växter

Anna Gustafsson och Maria Orwén, trädgårdsingenjörsprogrammet

Inom kyrkogårdsförvaltningarna, precis som på många andra arbetsplat
ser, står miljöarbetet högt upp på agendan. Viljan att miljöanpassa verk
samheten är stor men det finns samtidigt många problemställningar som 
behöver undersökas. En av dem är vilken betydelse valet av växter till 
gravplatsen har. I vårt arbete �Hållbar design för gravplatser� fokuserar vi 
på växturvalet och på utformningen av gravplatser utifrån ett hållbarhets
perspektiv. Växturvalet baseras på tre miljökriterier och de tre kriterierna 
har begränsat urvalet till att gälla perenna växter och vedartade växter.

Växturval utifrån miljökriterier
Växterna selekteras utifrån ett par miljökriterier med fokus på hållbarhet, 
baserade på litteraturstudier och samtal både med personer med erfarenhet 
av kyrkogårdsskötsel och med personer med stor växtkännedom.

Växtmaterialets väljs efter följande kriterier:

1) Materialens livslängd

2) Skötselbehov

3) Estetik under året
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Vedartade växter

De vedartade växterna är främst valda utifrån deras estetiska värde, som 
vackert bladverk, höstfärger eller färg och struktur på stam. Vedartade 
växter har generellt en lång livslängd och träd på gravplatser har ett högt 
symbolvärde och får ofta symbolisera fortsatt liv.      

Acer japonicum ’Aureum’ (gulbladig solfjäderslönn)     
  
Hamamelis x intermedia (hybridtrollhassel)       
  
Pyrus salicifolia ’ Pendula’ (silverpäron) 

Gestaltning utifrån tema Skog, Strand och Äng
Gestaltningsförslagen som är ett av målen med detta arbete har gjorts uti
från tre teman: Skog, Strand och Äng. Naturtemana är valda för att passa in 
i den gröna miljö som vi anser att kyrkogården är. Historiskt har kyrko
gården varit alltifrån en plats för betande kor för att senare bli mer park
lik. Idag används kyrkogårdarna i allt större utsträckning som rekreations
område och som gröna oaser i tätorterna. Naturen som tema kan också 
vara med till att skapa trygghet och igenkänning och på så sätt ge tröst.

Vi vill också att de tre temana ska spegla olika naturtyper som finns i 
landet. På en kyrkogård nära kusten kan det passa att formge en gravplats 
med strandtema och likadant kan en ängs eller skogsinspirerad grav
plats finna sin plats på en kyrkogård inåt landet. Temana är också tänkta 
att kunna användas för att formge individuella gravplatser. En gravplats 
utsmyckad med strandtrift ger en personlig viloplats för någon som levt 
hela sitt liv nära havet. Tanken med temana är att de ska interagera med 
varandra och inspirera varandra. 

Både gestaltningsförslagen och våra valda teman kan givetvis ha stor 
variation och ska närmast ses som en inspirationskälla, något som man 
kan göra till sitt eget. Att smycka platsen efter en kär vän är något vi har 
gjort i alla tider. Och även om tiderna och trenderna skiftar kommer in
tresset alltid att finnas.

Kriteriet livslängd avgränsar växtmaterialet till att gälla främst fleråriga 
växter och framförallt perenner som på rätt plats med rätt skötsel har en 
livslängd på tio år och däröver. Kriteriet skötselbehov begränsar vårt urval 
av växter till dem som kräver minsta möjliga underhåll i form av sköt
selinsatser som underhållsbeskärning, rensning och delning. Underhålls
behovet sätts i förhållande till växtmaterialets estetiska värde. Kriteriet 
växtmaterialets estetik bygger på ett påstående om att en interaktion mel
lan olika växter och optimal komposition minimerar skötselresurserna 
avsevärt eftersom växterna gör mycket av jobbet själva. En annan form av 
estetiskt värde är växtmaterial som ger skiftningar under årets gång, till 
exempel färgskiftningar i bark och bladverk eller att växten bildar vackra 
fröställningar. Samtidigt leder en växtkomposition där blomningsperioder 
varierar under året till mindre skötselinsatser.

Här presenteras ett urval av de perenner och vedartade växter som vi 
anser uppfyller de tre kriterierna. Växterna presenteras i bokstavsordning 
efter det vetenskapliga namnet och för varje art anges specifikt vilken/vil
ka kriterier som uppfylls.

Perenner
Anemone hupehensis (höstanemon)  långlivad och lågt skötselbehov.  
  
Aruncus aethusifolius (koreansk plymspirea)  långlivad, lågt skötselbehov 
och vackra höstfärger.         
    
Campanula portenschlagiana (murklocka)  långlivad och lågt skötselbehov.  
  
Echinacea purpurea (röd rudbeckia)  långlivad, lågt skötselbehov och  
vacker vintersiluett.         

Miscanthus sinensis ’Kleine Fontäne’ (elefantgräs)  långlivad och lågt  
skötselbehov.
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Figur 5: Förslag på   
kistgravplats på temat Äng

Perenner	–	Echinacea purpurea, Lilium  
martagon, Vinca minor ’Gertrude	Jekyll’.	

Markmaterial	–	rödbrun	singel.	Sittsten	av	natursten.

Figur 2: Förslag på   
urngravplats på temat Skog

Perenner	–	Aruncus aethusifolius, Asarum  
europeum. Befintlig	häck	av	Taxus baccata 
och	låg	kant	av	Buxus sempervirens.

Figur 3: Förslag på   
kistgravplats på temat Strand

Perenner	–	Armeria maritima, Echinops ritro, 
Lavandula angustifolia, Miscanthus sinensis 
’Kleine	Fontäne’, Thymus serphyllum ’Coccineus’.

Markmaterial	–	trampsten	av	natursten.

Gestaltning av kistgravplats       
respektive urngravplats utifrån tema Skog, Strand och Äng

Figur 1: Förslag på   
kistgravplats på temat Skog

Perenner	–	Adiantum pedatum, Anemone hupehensis, 
Aruncus aethusifolius, Asarum europeum. 

Vedartade	–	Pyrus salicifolia. 

Markmaterial	–	grå	singel.	Befintlig	häck	av	Taxus 
baccata	och	låg	kant	av	Buxus sempervirens.

Figur 4: Förslag på urngravplats på temat Strand

Perenner	–	Armeria maritima, Echinops ritro,  
Lavandula angustifolia,Thymus serphyllum ’Coccineus’.	

Markmaterial	–	trampsten	av	natursten.

Figur 6: Förslag på urngravplats på temat Äng

Perenner	–	Echinacea purpurea, Lilium  
martagon, Vinca minor	’Gertrude	Jekyll’.





MB �1

Besökare och turister på kyrkogården  
– synliggör och bevara vårt svenska kulturarv

Camilla Höglund, Landskapsingenjörsprogrammet

Varför ska man ha besökare och turister på kyrkogårdarna? Denna fråga 
väcker tankar hos många.

Denna uppsats kommer att visa vad turism egentligen är och varför 
man bör främja turism på kyrkogårdar och begravningsplatser. Den kom
mer också att visa hur ett antal kyrkogårdsförvaltningar ser på besökande 
och även studier i vad besökarna säger om kyrkogårdsbesöken. Utöver 
detta har ett par sakkunniga inom nätverkande och marknadsföring in
tervjuats, om sina synpunkter på hur kyrkogårdar och begravningsplatser 
ska visas upp för omvärlden. I den avslutande diskussionen beskrivs varför 
författaren anser att kyrkogårdarna bör främja turister och besökare, samt 
hur författaren tycker att kyrkogårdarnas kulturarv ska föras vidare.

Kyrkogården har haft många användningsområden i historien. Det har 
varierat från handelsplats, till betesmark, till meditativa parker. På kyrko
gårdarna finns ett stort kulturarv, som för många är väldigt anonymt. I 
en regeringsproposition från 1996 beskriver Göran Persson och Marita 
Ulvskog hur viktigt de tycker det är att visa upp kulturarvet. Detta för att 
det inte ska kunna missbrukas i rasistiska sammanhang. De uttrycker att 
de tycker att det kyrkliga kulturarvet har en stor betydelse för att man ska 
förstå vad Sverige är och vilken betydelse Sverige har som europeisk na
tion. Studier i vad besökarna anser om kyrkogården idag och i framtiden, 
visar att besökarna tycker att det är viktigt med stämningen på kyrkogår
den och att man vill ha prydliga, ombonade kyrkogårdar. Några besökare 
påpekar att det känns viktigt att ha en anknytning till kyrkogården i när
området och då skulle kyrkogårdsturism kunna vara svaret.

Kyrkogårdsturism är ett begrepp som inte uppfattas positivt av alla. 
Kyrkogårdsturism skulle kunna vara kyrkogårdsvandringar, kyrkogårds
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konserter, utställningar, eller kyrkogårdsteater – sådana aktiviteter ses 
på med viss nyfikenhet av besökarna. Besökarna tycker dock att det 
är viktigt med respekten för de avlidna och det känns viktigt att dessa 
 aktiviteter inte förstör stämningen på kyrkogården. Många kyrkogårds
förvaltningar har intresse för att få fler besökare på kyrkogården och flera 
har guidade kyrkogårdsvandringar av olika slag. Enstaka kyrkogårdsför
valtningar har välbesökta teaterföreställningar, eller dramatiserade kyrko
gårdsvandringar. Några kyrkogårdsförvaltningar har inlett samarbete med 
ortens skolor, där eleverna får utforska kyrkogårdarna på olika sätt. Detta 
har gjort att kyrkogårdsförvaltningarna upplever ett större intresse för 
kyrkogården hos besökarna, men även att kyrkogårdsförvaltningarna ser 
en minskning av vandalismen.

Turistindustrin är tillsammans med oljeindustrin och byggindustrin 
de största industrierna i världen och är därmed av stor ekonomisk bety
delse för samhället. Om kyrkogårdsförvaltningarna kan skapa hållbar 
turism på kyrkogårdarna, kan detta gynna inte bara kyrkogårdens, utan 
även ortens ekonomi. Med samarbete med caféer och blomsterhandlare 
skulle kyrkogårdarnas besökare kunna spendera pengar som gagnar hela 
orten. För att inte skapa kulturkrockar och misstro mot turisterna, krävs 
dock noggrann planering och mycket information till både invånarna och 
turisterna. Detta även för att de återkommande besökarna inte ska tro 
att turisterna, eller arrangemangen, brister i respekten för de begravda på 
kyrkogården.

Ett sätt att nå turister och besökare till kyrkogårdarna, är att kyrkogår
darna samordnar sig gemensamt på internet. Detta genom en religions
neutral hemsida, förslagsvis med en karta där kyrkogårdarna och kyrko
gårdsförvaltningarna finns utmärkta. Vid val av kyrkogårdsförvaltning 
följer en kort beskrivning av vad som är av besökarvärde på kyrkogården 
med länk till respektive förvaltnings egen hemsida, där exempelvis kalen
darium och kontaktuppgifter finns. Ett annat sätt att få fler turister och 
besökare är att samordna sig med det lokala näringslivet, eller andra aktö
rer inom kulturarvssektorn.

I regeringens proposition (1996) uttrycks: ”Enstaka grupper i samhället 
skall inte kunna lägga beslag på det kulturarv som tillhör oss alla.” Men om inte 
kulturarvet på kyrkogårdarna synliggörs är det stor risk för att just detta 
sker. Kyrkogården ska vara en naturlig plats för alla att besöka.
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Energianalys av gravstenstillverkning 

Lilly Kristensen, trädgårdsingenjörsprogrammet

Syftet med examensarbetet var att göra en energianalys av gravstenstill
verkning där energiförbrukningen för hela livscykeln redovisades. Analy
sen gällde en så kallad funktionell enhet som bestod av gravsten och sock
el av vångagranit. Brytning av vångagranit sker en bit utanför Kristianstad 
och gravstenen antogs vara levererad till en kyrkogård i Malmö. Jämfö
relse gjordes mellan fyra olika bearbetningar vilka var handhuggen grav
sten, helpolerad gravsten, gravsten med polerad framsida samt avidentifie
rad och återanvänd gravsten. Ett svenskt stenhuggeri hjälpte till med att 
ta fram data för de olika tillverkningsmomenten. Förutom uppgifter om 
själva tillverkningen inhämtades även kompletterande uppgifter för till 
exempel transporter och inköpt material. Energislagen som redovisades 
var fossila bränslen, svensk elektricitet och kinesisk elektricitet.

I arbetet jämfördes energiförbrukningen även mellan tillverkningslän
derna Sverige och Kina. Det antogs att energiförbrukningen vid tillverk
ning i de båda länderna var lika stora men av olika kvalitet. En sam
manställning av resultaten visade att för en gravsten producerad i Kina är 
energiförbrukningen mer än tre gånger större än för en gravsten produce
rad i Sverige. Resultaten visade även på att energiförbrukningen var näs
tan dubbelt så stor för en nytillverkad gravsten från Sverige vid jämförelse 
med en återanvänd gravsten. Vid jämförelse mellan en nytillverkad grav
sten från Kina och en återanvänd gravsten var energiförbrukningen nästan 
sju gånger större. Det visade sig även att typen av bearbetning man väljer 
inte har någon större betydelse för energiförbrukningen, se diagram.
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Sammanställning över energiförbrukning

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

Handhuggen
Sverige

Handhuggen
Kina

Helpolerad
Sverige

Hepolerad
Kina

Polerad
framsida
Sverige

Polerad
framsida   Kina

Återanvänd

M
J/

FE

Transport utrangering

Transport stenhuggeri-kyrkogård

Bearb+mtrl+interna transporter

Transport stenbrott-stenhuggeri

Brytning av sten

OBS!
"Transport utrangering" är 
marginell och syns ej i 
diagrammet (högst upp).
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Förslag på sju olika träd 
som kan ersätta befintliga träd på kyrkogårdar

Lena Rosdahl, trädgårdsingenjörsprogrammet

Växtligheten på dagens kyrkogårdar har i regel knappt en 100–200årig 
historia. Det var i slutet av 1800talet som kyrkogården efterhand fick det 
utseende som vi förknippar med en gammal kyrkogård, med höga kyrko
gårdsträd och en kyrkogårdsmur. 

Det trädsortiment som har använts i trädkransen som inramar kyr
kogården eller trädrader längs gångar, har varit begränsat beroende på 
traditioner och trädens lämplighet. Man valde ofta arter utifrån de lokala 
förutsättningarna, såsom alm, lind, lönn och björk. Under en längre tid 
har sjukdomar på en del trädarter brett ut sig och hotar trädbestånden på 
våra kyrkogårdar. Almsjukan, askskottsjukan, kastanjemal och kastanje
bladbränna är exempel på några. Inom en överskådlig framtid kommer 
trädbestånden att vara i behov av att förnyas, eftersom nuvarande träd 
uppnått en hög ålder eller är skadade av sjukdomar och måste avlägsnas. 

Med hjälp av Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö inleddes en studie, 
för att ta reda på vilka träd, som på några av Malmös kyrkogårdar, inom 
överskådlig framtid är i behov av att ersättas. Fyra kyrkogårdar inom 
 Malmö Kommun med olika problematik utsågs, Glostorp, Oxie, S:a 
 Sallerup och Tygelsjö. Därefter inleddes en intervjustudie med sju per
soner som har mycket goda kunskaper inom anläggning och användning 
av träd. Frågeställningen ”vilka träd kan de ersättas med, utan att den 
arkitektoniska karaktären helt går förlorad eller som förhöjer det estetiska 
värdet med en förskönande karaktär?« ställdes. Efter genomgångna inter
vjuer sammanställdes förslagen och delades upp efter respektive kyrko
gård. Varje kyrkogårds förutsättning, såsom dess läge gällande väderstreck, 
vindar och sol ha tagits i beaktning vid valet av ersättningsträd. Dessutom 
har trädens vinterhabitus främst studerats och jämförelser har gjorts mel
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lan nuvarande träd och ersättningsträden. Dessa har efter litteraturstudier 
beskrivits i kategorierna morfologi, ståndort, användningsområde och 
övrigt såsom eventuell beskärning och sjukdomar.
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Grönytegräs

Johan Sundh , landskapsingenjörsprogrammet

Människans påverkan på miljön och det faktum att vi bidrar till den 
globala uppvärmningen har blivit allt mer erkänt. Utsläpp av växthusga
ser resulterar i en gradvis uppvärmning av jorden. Vårt samhälle är till 
stor del uppbyggt på och beroende av förbränning av någon form för att 
få energi till fabrik och vardagsprocesser. Inte minst under hobbyverk
samheter så som golf krävs förbränning av bränsle för att golfbanan ska 
kunna hålla den standard som förväntas. Detta arbete syftar till att un
dersöka på vilket sätt skötseln av fairwayytor kan ändras för att minska 
koldioxidutsläppen utan att det påverkar spelbarheten negativt. 

Spelbarhet på fairway definieras av två saker där bollens mottagande på 
fairway utgör den ena och bollens position på gräsytan den andra. In
gående faktorer kring området spelbarhet är gräsets höjd, täthet, skador, 
fuktighet och kontinuitet. Definitionen av vad bra spelbarhet är skiljer sig 
mellan olika kategorier golfspelare. Gräsets höjd på fairway är den faktor 
som skiljer åsikterna om bra spelbarhet mellan den sämre och den bättre 
kategorin golfspelare. Anledningen till att olika kategorier golfspelare 
föredrar olika högt gräs beror på att de försöker träffa bollen på olika sätt. 
Golfspelare med lägre handikapp, d.v.s. duktiga golfspelare med ett han
dikapp runt 10 och lägre, vill slå ner på bollen och av den anledningen 
uppskattar lägre klipphöjd, medan golfspelare med högre handikapp, d.v.s. 
medelgolfare till nybörjare, försöker komma under bollen och lyfta upp 
denna, vilket underlättas av högre klippt gräs, där lite mera luft återfinns 
mellan marken och bollen

Skötselåtgärder som brukas på en golfbana, resulterar i olika bränsle
förbrukningsnivåer, där ruffklippning generellt utgör det moment som 
förbrukar mest bränsle per utfört skötselmoment. Sett över en hel säsong, 
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tillfällen, möjliggör en bränslereducering på 762 liter per år på samma 
golfbana. Detta innebär en total minskning av bränsleförbränningen på 
 381 000 liter per år, om metoden applicerades på de flesta golfbanorna i 
Sverige.

Detta arbete visar på vilken stor påverkan enskilda golfklubbar kan ha 
på reduceringen av bränsleförbrukningen om alla drar sitt strå till stacken. 
Dessutom visas det hur dessa mål kan nås, utan att spelbarheten påverkas 
nämnvärt, beroende på vilken strategi respektive golfbana väljer att arbeta 
utifrån.

utgör fairwayklippning det moment, som förbrukar mest bränsle. Detta 
grundar sig i att fairwayklippning utförs mer frekvent än ruffklippning. 

Exempel på åtgärder som kan vidtas, för att uppnå bränslereducering av 
skötsel på fairway och därmed minskat koldioxidutsläpp, utan att spelbar
heten påverkas, kan delas in i områdena skötsel, effektivisering och övrigt. 
Skötseln kan ändras genom reducering av antalet klipptillfällen och redu
cering av fairways storlek. Reducering av klipptillfällen kan ske genom 
ökad acceptans för högre gräs och minimering av tillväxt, främst genom 
minskad gödsling. Reducering av fairway yta kan ske genom ökat avstånd 
mellan tee och fairway, minskning av bredden genom konturklippning, 
samt införandet av ruffytor (trösklar). 

Effektivisering inkluderar bränslereducerande åtgärder såsom, att klippa 
strategiskt, välja ett klippmönster som går snabbt att klippa, planera in 
pauser för att undvika onödiga transporter, samt börja tidigt på morgonen 
för att i så stor utsträckning som möjligt kunna arbeta fritt från golfspe
lare. Olika klippstrategier resulterar i olika långa körsträckor och tidsåt
gång. Klippning i 45 gradig vinkel, mot spelriktningen, istället för klipp
ning med raka linjer, i spelriktningen, innebär ökat antal vändningar och 
resulterar i en ökning av den totala sträckan med 30 % och en tidsmässig 
ökning med 35 %. Fairwayklippning i 45 gradig vinkel, av till exempel 
Ingaröds skogsbana, resulterar i en ökning av den totala färdsträckan med 
9,8 km per klipptillfälle (Friberg, 2006).

Övriga åtgärder kan vara att så fairway med rödsvingel som är ett 
mindre skötselkrävande gräs, använda tillväxtreglerande medel, använda 
lokala leverantörer, samt i framtiden, när dessa håller tillräckligt bra kva
lité, använda miljövänliga maskiner.

En studie utförd i detta arbete, analyserade möjligheterna och effekter
na av skötselmoment avsedda till att minska en slumpvis utvald golfbanas 
totala fairwayyta, eller antalet klipptillfällen av fairway, för att slutligen 
reducera bränsleförbrukningen. Resultaten av studien visar på att golf
banan kan reducera den totala bränsleförbrukningen med 84 liter per år 
genom att genomföra de föreslagna åtgärderna. Om samma reducering 
antas möjlig på flertalet av de Svenska golfbanorna, skulle reduceringen 
av bränslemängden bli cirka 42 000 liter per år, vilket är en avsevärd 
mängd. Samma studie visade att strategin med att minska antalet klipp
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Aktiviteter i projektet

I projektet har olika aktiviteter arrangerats. Här kan nämnas

– Onsitebesök på Tygelsjö kyrkogård. Medverkade gjorde Ingemar 
Petersson och Erik Ljungberg från Malmö kyrkogårdsförvaltning, 
Kurt Johansson från Sveriges Stenindustriförbund, Angela Sandell 
från Movium SLU.

– Studiebesök på Næstveds kirkegårde, Danmark

– Gruppmöte

– Föreläsningar om livscykelbedömningar. JanErik Mattsson och 

 Helena Karlén, SLU och Kurt Johansson, SLU och Sveriges   
Stenindustriförbund

– Kyrkogården – föränderlig i tid och rum. Seminarium i Moviums 
regi.

– Skrivkurs – från examensarbete till tidskriftsartikel. Titti Olsson,  
Movium SLU.

Därutöver har studenterna utifrån intresse och vad som erbjudits kunnat 
delta i olika aktiviteter och kunnat ta del av varierande utbud.
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Studenterna har presenterat sina arbeten i olika sammanhang bland annat;

SKKF:s Rikskonferens i Luleå våren 2010; Angela Sandell och 
Cecilia Hidén

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Svenska Kyrkans arbets
givarorganisations kongress i Kalmar hösten 2010; Patrik Svensson och 
Lilly Kristensen

Begravningsnätverkets i Västra Götaland Kyrkogårdsdag, Flemslätt, 
Lerdala, våren 2010; Angela Sandell

Av Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerad Utbildningsdag för 
begravningsombud, Gunnebo slott; våren 2010; Angela Sandell och 
Cecilia Hidén (framlagt av AnnBritt Sörensen)

SKKF Region Väst, utbildningsdag, Kungälv, hösten 2010; Angela Sandell

Studenternas medverkan i externa aktiviteter
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Intressenter

Svenska kyrkans församlingsförbund

Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund

Alingsås kyrkogårdsförvaltning

Borås kyrkliga samfällighet

Emperi Försäljning AB

GRO

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Huskvarna kyrkogårdsförvaltning

Jönköpings kyrkogårdsförvaltning

Kalmar kyrkogårdsförvaltning

Landskrona kyrkogårdsförvaltning

Lunds kyrkogårdsförvaltning

Malmö Kyrkogårdsförvaltning 

Mariestads kyrkogårdsförvaltning

MobilPlant, Sobek RP AB

Mäster Grön ek. för.

Næstveds kyrkogårdsförvaltning

Svensk Kyrkogårdskultur

Sveriges Stenindustriförbund

Trelleborgs kyrkliga samfällighet

Trollhättans kyrkogårdsförvaltning

Visby kyrkogårdsförvaltning

Västerås kyrkogårdsförvaltning

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Projektet bedrivs inom SLUs Movium Partnerskap med delfinansiering från Region Skåne
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Projektet fortsätter

Redan nu pågår en fortsättning på projektet utifrån samma uppläggning 
som det inledande projektet. Flera studenter är igång och i projektet arbe
tar såväl landskapsarkitekt, trädgårdsingenjörs som landskapsingenjörs
studenter. Nedan visas de studier som är igång:

Dessa studier kommer sannolikt att kunna presenteras under våren 2011.

Fler perspektiv; miljövetare och stadsplanerare

Som ett led i utvecklingen av projektet, söker vi samarbete med an
dra högskolor och universitet. Med hjälp av kontakter inom Malmö 
 Högskolan och Lunds Universitet, tekniska högskolan, hoppas vi att 

Anläggning av
askgravlundar utifrån
ett miljöperspektiv

Vatten, e koli
förekomsten

Integration, hållbar
utveckling

Värdet på kyrkogårdens
träd

Kyrkogårdsskötsel
utifrån ett
miljöperspektiv

Naturinslag på
begravningsplatser

GIS – ett verktyg i
kyrkogårdens tjänst

Trädgård för rehab etc
till en stiftsgård
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 studenter där blir intresserade av vårt utbud och våra aktiviteter. Därmed 
får vi in andra infallsvinklar och andra perspektiv på frågorna.

Ett omfattande utbud till studenterna
Såväl intressenter som studenter efterfrågar projektet, med nya infallsvink
lar och nya idéer. Förutom de studenter som redan nu är igång, erbjuder 
projektet ett mängd nya ingångar för studenterna. Det är viktigt för stu
denterna att det finns valmöjligheter. Det är också möjligt för studenten 
att i samråd med sin handledare och utifrån sitt eget intresse justera försla
get så att det passar och blir intressant för studenten att arbeta med. För
utom att de olika förslagen kan genomföras som examensarbete passar de 
att avgränsa för projektarbeten som görs i olika kurser. Projektledningen 
hjälper till med att anskaffa handledare och kontakter. Här följer exem
pel på vad studenterna har att välja bland. Aktuell projektkatalog finns på 
projektets webbsida och uppdateras kontinuerligt.

Riskbedömningar i
kyrkogårdsverksamhet

Planteringskärl

Betesdjur på
kyrkogården

Hantering av
restprodukter

Den bekämpningsfria
kyrkogårdenNaturinslag på

begravningsplatsen

Upphandling av
utplanteringsväxter

Samordning av
gräsklippning

Skötsel av gräs

Livscykelbedömning av
hårda materialer

Kyrkogårdens
arbetsmiljö

Demokrati

Gravskötsel utifrån ett
miljöperspektiv

Kyrkogårdsturism
närturism
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Church Yards

All over Europe there are church yards of all kinds. As long as they are 
maintained in an acceptable way people normally don’t bother much. 
However the matter of death concerns us all and irrespective of believes 
the general opinion is that everyone should be offered an ethical option 
when that time comes.

A church yard represents great values, but some of these are not that 
obvious. For example it is not unusual to find rare species and old, 
unique trees and bushes on a church yard. The question to be ans
wered is: To be able to make an economical decision: is it possible 
to find a way to estimate the value of different specimen of trees 
and bushes and relate that to the costs for professional maintenance? 
How? Consequences?        
 
To attract new visitors: is it possible to arrange guided tours on 
church yards specialized to attract tourists? How? Consequences?  

Integration is an important issue in society and a church yard is no 
exception. On a church yard, what are the alternatives to cope with 
personal wishes from people with different cultural and religious 
background?

1.

2.

3.
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Environmental Issues in Church Yard Businesses

Today sustainable development in society is important to everyone and 
it is no wonder that time has now come to the church yards. A search in 
international databases came up with no results except the already known 
fact that there might be a leakage from buried bodies that can cause pro
blems. Obviously the environmental impact by church yard activities is a 
new field to discover!

At MOVIUM, SLU Alnarp, Sweden, a unique partnership project is 
running on the 2nd year. The title is: Environmental Issues in Church Yard 
Businesses. The project welcomes students at a broad range of university 
programs to do their final projects in close contact with both the sector 
and the university.

Questions to be answered are:

Biodiversity. At what circumstances is a church yard a refugee for 

rare (red listed) species? Should the maintenance be changed in any 
aspect, to better either protect these species or to become more sui
table habitats for these?        
 
Using Life Cycle Assessment (LCA) what are the hot spots in the 
product chain of ornamentals from producer to where the plants are 
used? Different choices of ornamentals (summer flowers, herbaceous 
perennials, bushes and trees) could be compared and the differences 
in Global Warming Potential (GWP) estimated.    
 
What is best for the environment? To use granite, marble, concrete 
or cement? Different choices of solid materials could be compared 
and the differences in Global Warming Potential (GWP) estimated.

1.

2.

3.
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Projektet i pressen

Studenternas arbeten i projektet har rönt intresse i pressen. 
Här några artiklar:

Vad är mest miljövänligt? Kyrkogården 5/2009

Kan kyrkogårdarna göras miljövänligare? Om hur? Grönyteleverantörerna 2/2009

Oklart gravansvar knäckfråga på riksmöte. Kyrkans Tidning maj 2010 

Enahanda sortiment vid graven. ATL maj 2010

Kyrkogården – plats för de döda, kraft åt de levande. Gröna Fakta 2/2010 SLU 
Movium, Alnarp

Populært kirkegårdsprojekt i Alnarp. Artikel av Maria Orwén. Kirkegården, 
hösten 2010

Locka turisterna till kyrkogården. Kyrkogården 4/2010

Vill ha det olika. Memento, oktober 2010

Mycket att hämta på kyrkogården. Kyrkogården 3/2010

Kundvänlig arbetsgrupp om gravskötsel. Kyrkogården 3/2010

Mycket att göra för miljön på kyrkogården. Viola trädgårdsvärlden 6/2010

Angela Sandell har intervjuats i Sveriges Radio P1 den 23 augusti om sitt 
examensarbete.

Lilly Kristensens arbete Energianalys av gravstenstillverkning har omtalats 
som en fallstudie i Kurt Johanssons föredrag Natural stone, an environmen-
tally highly competitive building vid den samlade Europeiska stenindustrins 
konferens i Thessaloniki, Grekland.
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Grunden	för	vårt	välbefinnande	är	beroende	av	naturresurser	och	hur	vi	nyttjar		dessa.	
För	att	denna	grund	skall	kunna	säkras,	behöver	vi	hållbara	lösningar	och	tänka	lång-
siktigt.	Tanken	är	att	projektet,	Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet,	ska	
väcka	nya	tankar	och	förse	kyrkogårdsförvaltningarna	med	underlag	och	handlings-
alternativ,	så	att	de	kan	väga	in	miljöpåverkan	i	sina	val.	Projektet	genomförs	av	stu-
denter	som	genom	sina	examensarbeten	belyser	frågan	utifrån	olika	synvinklar.

Här	presenteras	sammanfattningar	från	de	hittills	gjorda	studierna	i	projektet	genom-
förda	av	studenter	vid	SLUs	trädgårds-	och	landskapsingenjörsprogram	under	2010.	
Dessa	behandlar	frågeställningar	som:	Efterfrågar	gravrättsinnehavare	”bra	miljöval”?	
Hur	kan	behovet	av	lokalt	omhändertagande	av	dagvatten	appliceras	på	kyrkogår-
den?	Hur	kan	kyrkogårdar	tänkas	komma	att	användas	i	framtiden?		




