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SAMMANFATTNING  
 

I dagens läge är det svårt att få en personligt gjord gravsten till ett rimligt pris. Minsta förändring 

utanför standardstenen kostar extra, framförallt om man vill ha fram en tredimensionell form. En 

personlig gravsten ska inte behöva vara en klassfråga. 

Svenska kyrkogårdar är inte heller någon säker arbetsmiljö. Tunga gravstenar är en ständig olycksrisk 

och orsakar, förutom akuta skador, även slitageskador på personalen då många tunga lyft måste 

göras för hand.  

Vilosten erbjuder ett vackert, personligt och billigare alternativ till dagens traditionella gravstenar. 

Den nya tillverkningsmetoden gör det möjligt att ta fram gravstenar med avancerade former till ett 

betydligt lägre pris. Denna tillverkningsmetod gör även att gravstenarnas tyngd halveras, vilket gör 

hantering och montering enklare.  

Vi har under projektet tagit fram en tillverkningsplan, försäljningsplan samt sex olika modeller som 

visar materialets kapacitet och som även passar in på svenska kyrkogårdar. 

Vilosten erbjuder säkra gravstenar för kunder med höga designkrav och en begränsad budget. 

ABSTRACT  

It is currently difficult to get a personalized tombstone made at a reasonable price. The smallest 

changes beyond the standard tombstone cost extra, especially if you want a three-dimensional 

shape. A personal tombstone shouldn’t have to be a class issue. 

Another problem is that Swedish cemeteries aren’t a safe working environment. Heavy gravestones 

are a constant risk and causes, in addition to acute injuries, wearing injuries among the staff as much 

heavy lifting has to be done by hand. 

Vilosten offers a beautiful, personal and less expensive alternative to traditional headstones. This 

new manufacturing method makes it possible to produce tombstones with advanced shapes at a 

much lower price. This manufacturing method also makes it possible to heavily reduce the weight of 

the tombstones, enabling easier handling and mounting.  

During this project we’ve developed a production plan, a sales plan and six different models that 

show the capacity of the material and that also fit into Swedish cemeteries. 

Vilosten offers safe headstones for customers with high design standards and a limited budget.  
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INLEDNING  
I detta avsnitt beskrivs projektets bakgrund, problembeskrivning, syfte och mål. 

BAKGRUND  
Dagens gravstenar framställs till största delen av natursten. Stenen fästs vid ett fundament, nedgrävt 

i jorden på kyrkogården, för att inte välta. För mer information kring fästning, se bilaga 1.  

Idag tillverkas de flesta gravstenar genom att man först spränger sig ned till berggrunden där berget 

är tillräckligt kompakt och utan sprickor. Detta resulterar i stora åverkningar på svensk natur då 

större delen av det material som sprängs bort är spill och används som vägfyllnad.   

De stenblock man får fram sågas i enbart två standardtjocklekar, 10 mm och 16 mm, och skickas 

sedan till stenhuggerier runt om i Sverige. 

Vid stenhuggerierna skärs gravstenar ut ur stenblocken för att sedan slipas, poleras och graveras. 

Detta är en omständlig process och vid specialbeställningar blir det genast dyrt. 

Specialbeställningarna skulpteras för hand, vilket ofta resulterar i ett slutpris på 50 000 kronor. Även 

gruvhuggna kanter på vanliga gravstenar måste knackas fram för hand. Processen har sett ungefär 

likadan ut i alla tider, enda skillnaden är att en större del av arbetet numera görs med hjälp av såg- 

och slipmaskiner. Tvådimensionella former som hjärtan och nallar sågas fram med bandsåg.   

Då gravstenarna är tunga, ofta över 100 kg, är det stor skaderisk för de anställda som hanterar 

gravstenarna. Varje år skadas ungefär 5 personer allvarligt i Sverige i samband med hantering av 

gravstenar. Denna olycksstatistik omfattar endast de som arbetar på kyrkogårdar och inte besökande 

på kyrkogårdarna. Olyckorna ger ofta skador som allvarliga diskbråck, benbrott och krosskador på 

händer och fötter. I höstas omkom även en liten flicka då en tung gravsten välte över henne. 

PROBLEMBESK RIVNIN G   

I dagens läge är det svårt att få en personligt gjord gravsten till ett rimligt pris. Minsta förändring 

utanför standardstenen kostar extra, framförallt om man vill ha fram en tredimensionell form.  

I dagsläget är Svenska kyrkogårdar ingen säker arbetsmiljö. Tunga gravstenar är en ständig olycksrisk 

och orsakar, förutom akuta skador, även slitageskador på personalen då många tunga lyft måste 

göras för hand.  

SYFTE  

Syftet med vårt projekt är att ta fram en ny typ av gravsten som gör det möjligt att ta fram vanliga 

och tredimensionella gravstenar till en låg kostnad. Gravstenarna ska även vara lätta för att minska 

risken för allvarliga olyckor och underlätta montering. 

MÅL  

Målet med projektet är att innan redovisning ha tagit fram minst en prototyp på en gravsten. Vi ska 

också ha tagit fram en vinst- och kostnadskalkyl, ha planerat försäljningsvägar och gjort en färdig 

hemsida.  

De färdiga gravstenarna ska även ha en reducerad vikt på minst 50 % jämfört med dagens stenar.  
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PROJEKTBESKRIVNING  
Nedan beskrivs projektets projektorganisation, intressenter, krav, önskemål, budget, tidplan och 

risker. 

PROJEKTORGANISATION  
Projektgruppens medlemmar: Lovisa Strömsholm och Stina Relfsson 

Handledare: Jeanette Gullbrand 

Examinator: Leif Nordin 

INTRESSENTER 
Kärnintressenter: Projektmedlemmar, Handledare, Examinator 

Primärintressenter: Anhöriga till nyligen bortgångna 

Sekundärintressenter: Begravningsbyråer, kyrkogårdsförvaltningar, kyrkogårdsvaktmästare, 

stenhuggerier, SLU i Alnarp 

KRAV OCH ÖNSKEMÅL  
 Ska gå att gravera     K 

 Ska följa uppsatta regler kring gravvårdar   K 

BUDGET  
Tillgängliga resurser under projektets gång har varit 65 000 kronor från Almi Företagspartner Halland. 

Se bilaga 2 för djupare beskrivning. Projektgruppen har också fått bidrag på 2 000 kronor från 

Högskolan i Halmstad. 

TIDPLAN  
För att strukturera upp projektet gjordes tidigt ett Gantt-schema över projektets större etapper, se 

bilaga 3. Schemat följdes under hösten men vi underskattade mängden tid som behövdes för att rita 

upp modellerna i CAD, vilket försenade prototypframtagning. För det faktiska schemat, se bilaga 4.  
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RISKER  
I början av projektet listades projektets eventuella risker: 

 Patentintrång 

 Stöld av projektet 

 Osämja i projektgruppen 

För diskussion kring risker och åtgärder för att minimera dem, se bilaga 5. 

SEKRETESS  
I samband med yttre kontakter har sekretessavtal skrivits för att förhindra spridning av projektidén. 

Dessa har bland annat ingåtts mellan projektgruppen och Angelica Johansson, rådgivare på Fonus 

Halmstad. Dessutom har sekretessavtal skrivits mellan alla projektgrupper inom årskursen.  

 

METOD 
Som övergripande produktutvecklingsmetod har främst Dynamisk produktutveckling använts.  

Metoden fokuserar mycket på en gemensam vision som styrmedel i projektgruppen istället för satta 

regler och riktlinjer. Metoden utgår också ifrån att idégenerering, testning och faktainsamling ska ske 

parallellt under hela projektets gång. 

Förutom metoder som ingår i Dynamisk produktutveckling har vi också använt oss av Parvis 

jämförelse, QFD-huset och SWOT som beskrivs nedan.  

BR AINS TOR MIN G  

Under projektet har vi kontinuerligt använt oss av brainstorming för idégenerering. Vi ansåg det 

viktigt att få fram många idéer, både på projekt och på modeller. Detta för att kunna välja mellan så 

många idéer som möjligt. 

Brainstormingen har skett både enskilt och i grupp, i det senare fallet har kreativ dialog använts som 

främsta verktyg. Metoden går ut på att projektgruppen samlas vid ett bord med ett vitt papper eller 

en tom whiteboard framför sig. Den första personen börjar beskriva och rita upp sina idéer medan 

resterande gruppmedlemmar fokuserar på att förstå och förbättra de nedskissade idéerna. När den 

första personen har slut på idéer går turen vidare till nästa person och så upprepas proceduren tills 

alla medlemmar har skissat ned sina idéer. (Ottosson, 2010) 

PARVI S  JÄMFÖR ELS E  

För att tidigt i projektet värdera vikten av olika egenskaper hos gravstenar gjordes en parvis 

jämförelse. I en parvis jämförelse radas produktens olika egenskaper upp och jämförs sedan, en och 

en, med varandra. Detta resulterar i ett poängsystem där viktigaste egenskapen får högst poäng, se 

bilaga 6.  En parvis jämförelse ger en tydlig överblick av var fokus bör ligga vid utvecklingen av 

produkten. (Bergman & Klevsjö, 2007) 

Vår parvisa jämförelse kan vara bra att ha som mått att gå efter, men egentligen är vikten av dessa 

egenskaper subjektivt. Olika kunder värderar olika egenskaper olika högt och det är därför svårt att 
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göra en generell parvis jämförelse. Denna parvisa jämförelse baseras på intervjuer med Halmstads 

kyrkogårdsförvaltningar, kortare intervjuer med omgivning samt våra egna värderingar och 

uppfattningar om marknaden.  

BAD-PAD-MAD   

BAD-PAD-MAD är en förkortning för Brain Aided Design-Pencil Aided Design-Model Aided Design. I 

första steget, BAD, handlar det om att tänka på hur man bäst genererar idéer själv och använda det. 

Det kan handla om miljöombyte, att röra på sig eller att visualisera problemlösningen. Nästa steg, 

PAD, kretsar kring vikten av att skissa idéer för hand från början för att inte begränsa kreativiteten. 

Det avslutande steget, MAD, används för att enkelt testa de idéer man har kommit på utan att 

behöva fokusera på exakta detaljer. Detta görs genom att bygga modeller i lera, lego, papp eller 

frigolit. (Ottosson, 2010) 

Under detta projekt har vi flitigt använt oss av metoden, mängder av idéer har skissats upp både 

hemma och i skolan och de som intresserat oss mest har sedan modellerats upp i lera. Först därefter 

har modellerna ritats upp i CAD.  

BENCHMARKI NG  

Efter brainstormingen började vi med benchmarking, en metod där man undersöker konkurrenters 

utbud. Det vi undersökte främst var konkurrenters nuvarande utbud av gravstenar och tillbehör. 

Benchmarkingen utfördes främst på Edurus, GRF Gravvårdar, Petterssons stenhuggeri, Laholms 

stenhuggeri och Minnessten. Benchmarkingen baseras på konkurrenters kataloger, hemsidor och 

intervjuer vid studiebesök. 

UPP RITNIN G I  CAD 

Under projektet har närmare tio gravstenar ritats upp i CAD-programmet Catia. 

Sekretess 

STUDIEBESÖK  

För att skaffa den information som krävdes gjorde vi studiebesök på ett stenhuggeri, ett stenbrott, 

sju kyrkogårdar, tre kyrkogårdsförvaltningar och fem begravningsbyråer.  

INT ERVJUER   

Under många av studiebesöken gjordes också intervjuer med branschkunniga. Vi har bland annat 

intervjuat anställda vid tre förvaltningar, fem begravningsbyråer och ett stenhuggeri. Dessutom har 

vi träffat en professor vid Institutet för kulturstudier och orientaliska språk vid Oslos Universitet som 

doktorerat i gravvårdskultur.  
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QFD-H U S  

För att sammankoppla egenskaper och konkurrenter gjordes ett QFD-hus. Denna modell är ett sätt 

att värdera och analysera krav och önskemål på en produkt samt hur väl de uppfylls i förhållande till 

konkurrenter. Modellen är uppbyggd av tre huvuddelar, i de två första viktas produktens egenskaper, 

kundönskemål och målvärden mot varandra och i den tredje jämförs produktens förmåga att 

uppfylla kundönskemålen med konkurrenternas. För utförligare beskrivning, se bilaga 7 och bilaga 8. 

(Bergman & Klevsjö (2007) 

R ISK AN ALY S –  SWOT   

En riskanalys gjordes för att bedöma projektets starka och svaga sidor samt de möjligheter och hot 

som finns. SWOT står för ”Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats” och är ett verktyg där 

dessa olika aspekter radas upp och delas in i en matris. (Kotler, 2010) På detta sätt får man en klar 

och lättöverskådlig bild över företagets starka och svaga sidor. För projektets SWOT, se bilaga 5. 

 

TEORI:  GRAVSTENARS BETYDELSE FÖR SORGEBEARBETNING  
 

I detta avsnitt har vi tittat mycket på vad gravstenen har för betydelse för de efterlevande. Vi har 

använt artikeln ”Designing a memorial place: Continuing care, passage, landscapes and future 

memories” av Anna Petersson och Carola Wingren (2011). Artikeln behandlar vikten av en personlig 

gravsten och gravplats, framförallt vid dödsfall genom trafikolyckor. Artikeln har baserats mycket på 

intervjuer med de anhöriga där de beskriver sina val kring gravplatsen. En central slutsats i artikeln är 

att de anhöriga vill att gravplatsen ska spegla den avlidnas ursprung, intressen och personlighet, både 

genom gravstenens utformning och hela gravplatsens placering. Behovet av att visa den avlidnes 

personlighet verkar även öka ju yngre personen är. Artikeln beskriver också de anhörigas behov av 

att fortfarande ta hand om den avlidne, speciellt vid yngre dödsoffer. Detta visar sig bland annat 

genom att de anhöriga gärna tar med små minnessaker och placerar vid graven som deras personliga 

tillhörigheter, minnen från resor och andra presenter.  

Artikeln beskriver också kopplingen mellan fysiska objekt och minnet av den avlidne. Det är svårt att 

komma ihåg den avlidne som enbart en ande i ett odefinierbart tillstånd. En gravsten eller något 

annat föremål kan enligt artikeln hjälpa till att överbrygga avståndet mellan den faktiska personen 

och minnet av personen. Det ger de anhöriga en möjlighet att minnas och känna närvaron av den 

avlidne genom både syn och känsel. 

Liknande iakttagelser har gjorts i boken ”Gravstenar i Sverige och Norge som symboler för känslor, 

tankar och idéer i vår egen tid” av Anders Gustavsson (2003). Även här beskrivs relationen mellan de 

anhöriga och gravplatsen och betydelsen av att göra den personlig. Boken går också igenom 

skillnaden i utformning mellan gravplatser för barn och ungdomar och för medelålders och äldre 

avlidna. Gravstenar för barn eller yngre personer tenderar att vara mindre i storlek samt mer 

personliga i jämförelse med äldre avlidna. Här följer man i större utsträckning de tidigare 

traditionerna i gravvårdkultur. 



 

6 
 

Boken beskriver också att det inte verkar finnas någon större skillnad på gravstenar för dödfödda 

barn och äldre barn, de är båda påkostade och visar på föräldrarnas sorg och saknad. 

På de äldre barnens gravstenar ristar man gärna in barnens teckningar, fot- eller handavtryck eller 

den avlidnes favoritleksak. Det börjar även bli vanligare med personporträtt på stenen.  

En annan vanlig företeelse är enligt boken att anhöriga, både familj och vänner, ofta skriver brev och 

dikter till den avlidne som placeras vid stenen. Dessa förstörs tyvärr lätt av väder och vind. 

 

UTVECKLINGSPROCESSEN  
I detta avsnitt beskrivs projektets genomförande. Det beskriver bland annat resultat av de verktyg 

som användes, patentundersökning, förundersökningar kring kyrkogårdar samt framtagning av 

modeller. 

VERKTYG  

IDÉGEN ERERIN G  

I början av projektet gjordes en grundlig brainstorming för att få fram så många olika idéer och 

varianter på gravstenar som möjligt. Dessa skissades upp på A3-papper och på Whiteboard, se  

bilaga 9.  

Sekretess 

PARVI S  JÄMFÖR ELS E  

Den parvisa jämförelsen som gjordes visade att en av de viktigaste egenskaperna för gravstenar var 

möjligheten att addera text. Andra viktiga egenskaper var att stenen inte välter och att stenen var 

vacker och passade in på kyrkogården. Den parvisa jämförelsen användes sedan som en del i QFD-

huset. Den parvisa jämförelsen kan ses i bilaga 6. 

QFD-HUS ET  

QFD-matrisen visade, i likhet med den parvisa jämförelsen, att kunna addera text var av hög prioritet. 

Den visade även att det starkaste sambandet mellan två produktkrav var mellan enkel skötsel och 

smutsavstötande.  

Genom detta verktyg klargjordes även konkurrenternas styrkor och svagheter, var vi måste förbättra 

oss och var vi kan ta marknadsandelar. Jämfört med konkurrenterna låg vi högt i kategorier som 

”vacker/passande”, ”personlig” och ”billig”. För en utförligare analys och beskrivning av QFD-huset, 

se bilaga 7 och bilaga 8. 

PAT ENT  O CH NY HET SGRAN SKNI NG  

Vi undersökte tidigt möjligheten att patentera vår idé.  

Sekretess 
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VARUMÄRK E  

Kontinuerligt under projektet har olika varumärkesnamn tagits fram. Projektgruppen ville ha ett 

namn på svenska då gravstenarna i nuläget främst är tänkta att säljas i Sverige. En annan anledning 

var att inte låta för kommersiella och för att appellera även till äldre kunder. 

Sekretess 

 

MATERIAL  
Sekretess 

 
FÖRUNDERSÖKNING KRING KYRKOGÅRDAR  

LAGAR O CH R EGLER  

Under hösten tillbringades mycket tid med att samla fakta kring de lagar och regler som omfattar 

svenska kyrkogårdar och gravvårdar. Dessa lydde tidigare under strikta regler men har sedan 1990 

blivit friare. Numera ses en gravplats lite på samma sätt som en tomt, innehavaren får bestämma vad 

som ska uppföras men måste anpassa sig till grannar och områden. Lagtexten kan ses i bilaga 13. 

Kyrkogårdarna är för det mesta indelade i olika kvarter där liknande stenar placeras i indelade 

områden, vill den anhörige till exempel ha en liggande sten blir den avlidne placerad i ett område 

med liggande stenar.  

De anvisningar som finns gällande gravstenar säger att gravstenen inte får vara stötande eller bryta 

mot god sed, i övrigt är det ganska fritt. De som godkänner och avgör om en gravsten får monteras 

på en kyrkogård är den aktuella kyrkans kyrkogårdsförvaltning. För exempel på regler kring 

godkännande, se bilaga 14. 

GRO:s föreskrifter  

Centrala Gravvårdskommittén, som är ett samarbete mellan Gravvårdsfirmornas riksorganisation, 

Svenska kyrkans församlingsförbund och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, har tagit fram 

riktlinjer kring montering av gravstenar. Dessa riktlinjer beskriver ingående hur fästning av 

gravstenen bör se ut. Som vi beskrivit i bakgrunden till projektet ska fästningen bestå av ett 

betongfundament som gravstenen fästs vid med hjälp av rostfria ståldubbar. Dessa riktlinjer kan ses i 

bilaga 15. 

FÄS TNIN G  

Redan tidigt i projektet funderade vi kring olika fästningsanordningar. Tankegångarna kretsade kring 

olika former på fundament och hur gravstenarna skulle fästas på dessa.  

Sekretess 

När vi hittade GRO:s föreskrifter för montering övergav vi dock idén då GRO:s färdiga fundament var 

lättare att anpassa till stenarna och lättare att montera för kyrkogårdsvaktmästare. Vi ansåg det vara 

en fördel att hålla oss till de riktlinjer som fanns för att lättare bli accepterade av 

kyrkogårdsförvaltningarna. 
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NUV AR AN DE PRO CESS   

För att få en inblick i branschen besökte vi ett av Sveriges största stenhuggerier, Petterssons 

stenhuggeri i Trollhättan. De använder till stor del maskiner vid framställning av gravstenar i 

natursten till skillnad från mindre stenhuggerier där mer görs för hand. En säljare på Petterssons 

stenhuggeri visade oss runt i maskinparken och gav oss mycket information kring hur tillverkningen 

går till idag, hur montering sker och vilka kostnader man kan räkna med. Denna information 

användes i valen kring fästning, marknadsföring och försäljning. 

KYRKO GÅR DS FÖRV ALT NING AR  

Flera besök har under projektet gjorts hos kyrkogårdsförvaltningar, främst i Halmstad. Under dessa 

besök har vi bland annat fått reda på att de flesta kyrkogårdar är uppdelade efter placering, främst 

liggande eller stående, och efter typ, modern eller gammaldags. Vi fick också reda på att Halmstads 

kyrkogårdsförvaltning, som ansvarar för den största kyrkogården i området, monterar sina egna 

gravstenar men att mindre kyrkogårdar oftast överlåter detta helt till stenhuggerier. Projektgruppen 

fick också delta i en montering där det tog två vaktmästare cirka tre timmar att montera en gravsten. 

En stor del av tiden bestod av nedgrävning av fundament. 

I slutet av projektet åkte vi runt och träffade ansvariga för tre olika kyrkogårdsförvaltningar för att 

visa vår produkt och se om våra modeller skulle bli godkända hos deras förvaltning. Mottagandet var 

positivt överlag, två av förvaltningarna skulle godkänna alla våra sex modeller. Den tredje, 

kyrkogårdsförvaltningen i Söndrum, skulle godkänna fem av modellerna men hade synpunkter på 

storleken hos en av modellerna. Detta på grund av att de enbart hade områden för stående och 

liggande stenar, och modellens mått passade inte för något av dessa områden. Projektgruppen tror 

dock att detta skulle gå att lösa då det fanns gravstenar på Söndrums kyrkogård som var placerade 

utanför de traditionella områdena som inte heller följde måtten.  

BEGRAV NINGS BY RÅER  

Projektgruppen besökte också fem begravningsbyråer i Halland för att undersöka om dessa skulle 

vara intresserade av att sälja vår produkt.  

Sekretess 
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FRAMTAGNING AV MODELLER  

3D-MODELLERI NG  

Ett av våra största delmoment i projektet har varit att överföra de skissade gravstenarna till CAD-filer.  

Sekretess 

PROTOT YP  

Efter framtagningen av modellerna i Catia ville projektgruppen skapa en fullskalig prototyp. För att 

göra detta kontaktades Prototal, som tillverkar prototyper och mindre serier för småföretag. 

Prototypen beställdes och anlände i början av maj.  

UTVECK LIN G AV HEMSI DA  

För att nå ut till våra kunder på ett modernt sätt ville vi skapa en lockande och informativ hemsida. Vi 

undersökte möjligheten att anlita en webbyrå men vi ansåg att det blev för dyrt i förhållande till 

kvaliteten på hemsidan de kunde leverera. För offert, se bilaga 19. Hemsidan skapades istället av 

projektgruppen i Sitoo Web. Sitoo Web är en programvara som genererar kod utifrån de designer, 

funktioner och innehåll som användaren skapar. Programmet är relativt lätt att använda då 

användaren först kan skapa en övergripande layout och sedan redigera innehållet i varje sida. För att 

ytterligare optimera vår hemsida gick vi på en av Sitoos endagskurser, ”Skapa en säljande hemsida”, i 

Göteborg. Denna kurs var mycket informativ och belyste aspekter som annars lätt glöms bort. Kursen 

tog upp ämnen som olika kundtyper och hur man attraherar dem, samt vad målet med hemsidan är 

och hur det smidigt uppnås. 
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BENCHMARKI NG  

När vi skissat upp en mängd idéer på olika gravstenar började vi se över konkurrerande företags 

produkter. Vi tittade på övergripande design, storlekar, priser och tillbehör såsom socklar, motiv och 

blomlådor. Vi fann att våra gravstenar särskilde sig från nuvarande sortiment i form men kan ändå 

ses som en uppdatering av nuvarande utbud. Vi märkte också att konkurrenters gravstenar generellt 

var mindre i storlek än vi förutsett. Vi bestämde oss för att anpassa våra gravstenar så att de ligger 

närmare konkurrenternas storlekar för att inte sticka ut på för många fronter samtidigt. Att skilja sig 

för mycket storleksmässigt kan också kraftigt försvåra godkännandet av gravstenar hos en 

kyrkogårdsförvaltning. För exempel på de måttkrav som finns, i detta fall från 

kyrkogårdsförvaltningen i Halmstad, se bilaga 14. 

 

PRODUKTEN  

 
Sekretess 

Gravstenarna kommer vid montering att fästas i GRO-fundament på samma sätt som naturstenar, 

vilket underlättar montering och hantering på kyrkogården. 

 

Sekretess 

 

PRODUKTIONSPROCESSEN  
 

Sekretess 
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AFFÄRSSYSTEM  
Nedan beskrivs Vilostens marknad, marknadsplan och distribution. I avsnittet beskrivs också 

projektets fortsatta utveckling i form av ekonomiska kalkyler och framtida tidsplan. 

MARKNADEN  

STOR LEK PÅ MARK NAD  

I dagsläget dör ungefär 90 000 personer i Sverige per år enligt Statistiska Centralbyrån (2008). Av 

dessa väljer ungefär 25 % att köpa en gravsten enligt Charlotta Lindgren på Sveriges 

Begravningsbyråers förbund. Detta gör att marknaden är ungefär 22 000 sålda gravstenar per år. 

Resterande gravsätts i existerande familjegravar, sprids i minneslundar eller sprids utanför 

kyrkogårdsmiljön. 

Som man kunde höra i radioprogrammet Tendens i P1 är dock minneslundarna på nedgång och 

många anhöriga vill istället ha en grav- eller urnplats med en sten som utmärker graven. Detta 

öppnar för en ökande marknad där köparna ställer högre krav på ett bredare utbud. 

SEGMENT ERIN G O CH K UND ER  
 

Sekretess 

 
KONKURR EN S   

 

Sekretess  
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MARKNADSPLAN  
Gravstenarna är tänkta att säljas genom tre olika kanaler: genom en modern hemsida, genom 

begravningsbyråer och genom broschyrer hemskickade till de anhöriga. Vi kommer själva att ta emot 

alla kundsamtal och sköta rekrytering av begravningsbyråer.  

BEGRAV NINGS BY RÅER  

De kunder som går via en begravningsbyrå kan tillsammans med begravningsentreprenören fylla i ett 

formulär över hur de vill att deras gravsten ska se ut. I detta formulär kan kunden välja modell på 

gravsten, stenfärg, text, textfärg och tillbehör.  

HEMSI DA  

För att få en ökad försäljning har vi tagit fram en modern, lugn och tilltalande hemsida. Hemsidan är 

enkelt upplagd för att inte förvirra kunden men har ändå många funktioner som konkurrenters 

hemsidor saknar.  

Sekretess 

Det är viktigt att hemsidan ändå hålls lugn och städad och inte blir för kommersiell. Därför kommer 

layouten att vara avgörande.  

BRO S CHYR  

För att komma i kontakt med fler kunder kommer vi även att skicka hem broschyrer till de anhöriga. 

Detta kommer att ske en månad efter den avlidnes bortgång för att inte väcka anstöt och för att inte 

bryta mot de inofficiella regler som gäller inom branschen.  

Eftersom broschyrerna inte kan skickas ut tidigare är det extra viktigt att ha goda kontakter med 

begravningsbyråerna. Begravningsbyråerna har tidigt kontakt med de anhöriga och kan lämna ut 

gravstensbroschyrer redan vid första mötet. Dessa broschyrer har på så sätt en månads försprång 

gentemot de som skickas hem i brevlådan. 

Vi har varit i kontakt med Posten och Bring Citymail för att få prisuppgifter över vad det skulle kosta 

att skicka ut broschyrer till alla Sveriges begravningsbyråer. För mer information, se avsnitt 

”Ekonomisk kalkyl”. 

PRIS S ÄTTNI NG  
 

Sekretess 

 
SERVI CE O CH UN DER HÅLL  

Nuvarande stenhuggerier ger en garanti på tio år för alla sina gravstenar och det är även vad vi 

kommer att ge för att kunna konkurrera på marknaden. Förutom tio års garanti kommer även 

leverans och montering på kyrkogård att ingå i priset.  

Sekretess 
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DISTRIBUTION  
Sekretess 

EKONOMISK KALKYL  
 

Sekretess 

MONTERIN G  

Vi beräknar monteringskostnaden till 1 500 kronor. Enligt Lennart Andersson, kyrkogårdschef på 

Halmstad kyrkogårdsförvaltning, tar kyrkogården ut en avgift på 1 000 kronor för att montera en 

gravsten. Till denna kostnad har vi adderat en transportkostnad från vårt lager i Göteborg till 

kyrkogården. Skulle vi istället montera gravstenarna själva är det möjligt att vi skulle kunna sänka 

denna kostnad. 

Sekretess 

BRO S CHYR ER  

För att marknadsföra oss till begravningsbyråer har vi tänkt skicka ut broschyrer. Detta skulle kosta 

cirka 7 000 kronor enligt Postens Reklamfixaren på deras hemsida. Då har vi räknat med att skicka ut 

broschyrer på åtta sidor i A5-format till 500 begravningsbyråer runt om i landet. Vi har även varit i 

kontakt med Bring Citymail som istället skulle ta 2 000 kr.  

Sekretess 

TIDPLAN FÖR LANSERING  
 

Sekretess 

 
RISKER  
 

Sekretess 

 

DISKUSSION  

KRAV  

 

Sekretess 
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METO D  

Utvecklingsmetoden dynamisk produktutveckling som vi använt oss av under projektet har i stort 

fungerat bra, vi har hela tiden använt oss av en gemensam vision och kontinuerligt tagit fram fler 

idéer parallellt med andra aktiviteter. Däremot har vi inte använt oss av de förslag på dokumentation 

som metoden förespråkar i lika stor utsträckning. Vår dokumentation har främst bestått av skisser 

och anteckningar från diverse möten. Någon typ av veckorapportering hade kunnat strukturera upp 

arbetet bättre. 

 

Sekretess 

 

MODELLER  

 

Sekretess 

 
REFLEKTIO NER  KRI NG TE O RI  

 

Sekretess 
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