
TEKNISKT  CERTIFIERING AV GRAVSTENSMONTÖRER

år 2019 tog Sveriges Stenindustriför-
bund initiativ till en ny certifiering för 
kvalitetssäkrad montering av gravstenar 
och de första gravstensmontörerna 
godkändes hösten 2020. Bakgrunden var 
det spretande utbudet av monterings-
metoder, ofta svåra för både kyrkan och 
privatpersoner att bedöma och jämföra. 

Gravrättsinnehavaren har ansvaret 
för att se till att gravvården blir rätt 
monterad och är skyldig att åtgärda 
gravstenar som inte står säkert.

— Det var en kombinerad säkerhets- 
och kvalitetsfråga för branschen, säger 
Kai Marklin. 

Certifieringen är ett slags självregle-
ring som garanterar att monteringen och 
provning lever upp till Centrala Grav-
vårdskommitténs riktlinjer. 

— Den omfattar bland annat be-
lastningskrav, olycksfallsrisk, krav på 
dubbar, grundläggning och gjutning. 

Lockande certifiering
Närmare 30 gravstensmontörer har hittills certifierats  
enligt riktlinjerna från Centrala Gravvårds kommittén.

– Vi ser ett stadigt ökande intresse för våra kurser 
och får även nya medlemmar tack vare certifieringen, 
säger Kai Marklin, ordförande för Sveriges Sten
industriförbund.    TEXT PETER WILLEBRAND

För att certifieras krävs dels en god - 
känd teoretisk tentamen, dels ett del-
tagande i en förberedande praktisk del. 

– Certifieringen är giltig i fem år. Det 
räcker med att en medarbetare på varje 
företag har gått utbildningen för att 
certifieringen ska vara uppfylld. 

På förbundets hemsida finns en lista 
över godkända montörer och medlems-
företag. 

–  Godkända företag får även uppvisa 
förbundets logotyp för säker montering i 
sin externa kommunikation. n

Fotnot: Centrala Gravvårdskommittén  
(CGK) består av representanter från 
Gravvårdsfirmornasriksorganisation/
SverigesStenindustriförbund,Svenska
Kyrkansarbetsgivarorganisation,Sveriges
kyrkogårds-ochkrematorieförbundsamt
FöreningenSverigesKyrkogårdschefer.

FAKTA 
CERTI FIERADE PERSONER  
OCH FÖRETAG.

Glimmasten
PiaAnderssonochAndreasSvensson
Glimåkra Stengravyr  
Calle Hjortenbrink
Gullbergs Sten och Fasadvård
GabrielGullbergochCarlHolmström
Henry Andersson Stenhuggeri
RickardLagerström
Naturstenskonsult Fundell
MagnusFundell
Nilssons Stenhuggeri & Gravvårds-
fabrik AndersBertilsson,Niklas
GustafssonochRobertTuresson
Norrköpings Sten industri
Jonas Andersson
Nossebro Stenhuggeri
HenrikJonsson,ThomasNiklasson
ochStefanLindahl
Orsa Stenhuggeri
TorstenLenner
Petterssons Stenhuggeri  
MagnusBerglund
J Thorns Stenhuggeri
AndréeThorn
VE-Sten
AndreasAxén,JohanIvarsson, 
JeffKain,StanislawKomperda,Simon
Merio,TonieNenzén,AndersSzmili-
chowskiochSimonEneviTjörnemar
Västerviks Stenhuggeri 
ElisabethAhlström
Västsvensk Stengravyr 
AlexandervonderPahlen

thomas niklasson på Nossebro Sten-
huggeri är en av dem som numera kan 
kalla sig certifierad gravstensmontör. 

– Vi ser det som ett kvitto på att vi 
arbetar med rätt metoder, vilket såklart 
är en trygghet för de kunder och privat-
personer vi möter i jobbet. Jag har flera 
exempel där just certifieringen har varit 
den avgörande faktorn när vi jämförts 
med andra entreprenörer. Det handlar 
om förtroende helt enkelt, säger han. 

När pastoratet meddelar en gravrätts-
innehavare att gravstenen måste säkras 
skickar man ofta med ett utskick med 
olika entreprenörer att välja mellan. Men 
det framgår inte om dessa är certifierade 
eller inte, åtminstone inte än. 

– Vi hoppas att pastoratet så små-
ningom även anger vilka som är certifi-
erade. Kyrkan har ju själv, via Centrala 
Gravvårdskommittén, varit med om att 
ta fram underlaget för certifieringen. 

Ett certifierat företag har möjlighet 
att använda certifieringens  logotyp i den 
egna marknadsföringen. 

– Vi har precis inlett det arbetet. 
Thomas Niklasson understryker att 

kursdeltagandet inte bara handlar om 
certifiering, det ger även en inblick i hur 
andra företag arbetar med gravvårdar. 

– Det sker ett kunskapsutbyte av idéer  
och metoder som alla vinner på. Och 
internt blir det en viktig vidareutbild-
ning för medarbetarna, säger han. n

“Ett kvitto på att vi arbetar rätt”

34


