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Sammanfattning 
 
Under projekttiden har 1 125 nyckelpersoner*  nåtts av information samt erhållit 
dokumentation i form av hela Stenhandboken eller delar därav. 
Grundidé: Föreläsningar för målgruppen och genomgång av dokumentation samt utdelande av 
detta. 
Dessutom har 230 Stenhandböcker delats ut utan rådgivning. 
 
*) Som nyckelpersoner räknas personer som kan påverka viktiga beslut. 
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TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led 
 - från kunskapsuppbyggnad till marknad 
 
Inledning och bakgrund 
Natursten är en stor produkt i Europa – dock kan konstateras att Sverige har en av de lägsta 
per-capitaanvändningen! Detta beror bl a på bristande applikationskunskaper i alla led: 

� Stenleverantörer (nya aktörer, nya stensorter) 
� Föreskrivande led 
� Monteringsledet 
� Kontrollerande led 

Det finns kunskap i branschen, efterhand har den dokumenterats men ej nått målgrupperna. 
Inom vissa områden finns också kunskapsbrist. 
Under MinBaS I genomfördes insamling och dokumentation av befintlig kunskap samt 
kompletterande kunskapsuppbyggnad. Nu (i MinBaSII) genomförs arbetet med att föra ut den 
dokumenterade kunskapen samt komplettering med ytterligare kunskapsuppbyggnad och 
systematisering av denna. 
 
Verktyget – Stenhandboken 
Stenhandboken har etablerats som en ”bibel” för branschen och övriga som söker information 
om natursten som bygg- och anläggningsmaterial. Inom ramen för MinBaSII fortsätter 
utvecklingen och uppdatering av innehållet. 
 

 
Stenhandboken – Branschens ”bibel” 

 
Genomförande och mål 
Målet med detta delprojekt är att föra ut och gå igenom Stenhandboken till 1 000 
nyckelpersoner*. Grundidén har varit föreläsning i samband med genomgång och utdelning 
av dokumentation. *) Som nyckelpersoner räknas personer som kan påverka viktiga beslut. 
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Inom ramen för delprojektet har följande tagits fram: 
� Bildspelspresentation 
� Stenprovstavlor 
� Demonstrationsmaterial 

Ovanstående har, tillsammans med Stenhandboken och filmen ”Ur Berg”, använts vid 
föreläsningar med nyckelpersoner. 
 

 
Filmen ”Ur berg” 

 
Arenor – egna 
För att nå ut till nyckelpersonerna så har ett koncept med halvdagsträffar tagits fram. 
Träffarna har planerats till Stockholm, Göteborg och Malmö. Personliga inbjudningar har 
gjorts och påminnelser via e-post och telefon har gjorts. Målet var 48 träffar med ca 20 
nyckelpersoner vid varje tillfälle. Detta visade sig svårare än planerat. Totalt har 12 träffar 
med 140 personer genomförts. 
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Inbjudan till halvdagsträffar för nyckelpersoner 

 
Arenor – befintliga 
När ovanstående problem med att nå ut till målgruppen uppdagades så omprövades strategin. 
Istället för att jobba med att etablera egna arenor så påbörjades arbetet med att hitta etablerade 
arenor som man kunde använda. Detta har visat sig vara ett lyckat koncept. 
Följande arrangemang har ”släppt in” projektet med sin del av informationsspridning av 
Stenhandboken: 
 
”Breanässeminariet” 
Ett arrangemang som återkommer två gånger per år. Till detta kommer ledande arkitekter och 
tekniker. Föreläsningar kombineras med studiebesök. Här har nu alltså 
”Stenhandbokskonceptet” lagts till. 
Resultat under projektet: 5 seminarier med 110 personer. 
Från början var dessa seminarier arrangerade av stenföretag i sydsverige, men från 2010 har 
detta lyfts till en nationell nivå med Stenakademien i Bohuslän och Sveriges Stenindustri-
förbund som medarrangörer. 
 

 
Inbjudan till ”Breanässeminariet” 

 
”Natursten i kyrkogårdsmiljö” 
Arrangemanget riktar sig till kyrkogårdschefer och motsvarande. Under två dagar föreläser 
välkända arkitekter och aktörer inom kyrkogårdssfären. Nu kompletteras detta även med 
”Stenhandbokskonceptet”. Dessutom har ett liknande tvådagarsseminarium genomförts för 
Lunds stift med ca 70 deltagare. 
Resultat under projektet: 4 seminarier med ca 130 personer. 
 



MinBaS II 

Mineral•Ballast•Sten                      Område 4                          Rapport nr 4.2: 101231 

 

6 

 
Inbjudan till ”Natursten i kyrkogårdsmiljö” 

 
”Natursten i park och trädgård” 
Den 26-29 mars 2009 genomfördes ovan nämnda arrangemang i Stockholm. Genom goda 
kontakter kompletterades detta med ”Stenhandbokskonceptet”. 
Resultat: 3 timmars genomgång av Stenhandboken till 80 personer. 
 

 
Program för ”Natursten i park och trädgård” 

 
”Attraktiva offentliga rum” (24-26 augusti 2009) 
Även detta arrangemang kompletterades med ”Stenhandbokskonceptet”. Deltagarna här var 
gatuchefer, planerare och motsvarande. 
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Resultat: 1,5 timmars genomgång av Stenhandboken till 60 personer kompletterat med 
diskussionstillfällen. Flera representanter för stenbranschen deltog som experter vid 
diskussionstillfällena. 
 

 
Program för ”Attraktiva offentliga rum” 

 
”Gatukontorsdagar 2010 – forum för stadsmiljö ” 
Svenska kommunal-tekniska föreningen arrangerade sin konferens i Karlstad 4-6 maj 2010 i 
samarbete med Sveriges Kommuner och landsting. Kurt Johansson föreläste om ämnet 
”Natursten ger karaktär och identitet till vårt offentliga rum” samt fick möjlighet att delta i 
diskussioner och mingel och gick igenom och delade ut delar av Stenhandboken. C:a 170 
personer deltog från hela Sverige deltog i denna konferens. Deltagarna var helt rätt målgrupp 
frö budskapet. Exempel på befattningar: fastighetschef, gatuingenjör, gatuchef, 
Stadsträdgårdsmästare, politiker, trafikingenjör, avdelningschef, teknisk chef, 
trafikverksdirektör. 

”Moviums Rådgivningsdagar” 
Nätverket Movium har rådgivningsdagar i olika ämnen inom sitt område, bl a ”Natursten i 
utemiljö”. Endagsföreläsningar med medverkan av ledande arkitekten, Kent Johansson samt 
praktiska studier av naturstensobjekt i stadsrummet ingår i dessa. Dessa rådgivningsdagar har 
genomförts i Malmö och Stockholm med totalt ca 60 deltagare. 
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Välbesökt konferens med rätt målgrupp 

”Internationella perspektiv på förvaltning och underhåll av stenbyggnader samt presentation 
av Stenhandbokens häfte restaurering.” 18 – 19 mars 2010 

I samband med ICOMOS konferens i Stockholm fick Sveriges Stenindustriförbund en hel 
dags egenkonferens där Restaureringshäftet presenterades och delades ut till de 80 deltagarna. 
En mycket bra arena erbjöds här: rätt målgrupp, stort antal deltagare och gott om tid.  

 

 

Utmärkt arena för introduktion av häftet Restaurering  
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Kontrollanterna/Besiktningsmännen 
Arenorna ovan, både de egna och de etablerade, når i huvudsak ut till arkitekter, beställare 
m fl. En annan mycket viktig målgrupp är de som godkänner de utförda arbetena. Därför har 
också arbete lagts på att nå gruppen besiktningsmän. Här fanns arenan ”Gröna 
besiktningsmän”. Innehållet kompletterades med natursten och markbetong. I och med detta 
kunde namnet ändras till ”Besiktningsmän för utemiljö”. Tack vare delprojektet så är nu detta 
en etablerad arena. 
Resultat: 4 kurser med 55 deltagare. 
 

 
Inbjudan till ”Besiktningsmän för utemiljö” 

 
En pilotkurs ”Natursten i byggnader” har genomförts för byggnadsbesiktningsmän. Sex 
personer deltog och gav kursen högt betyg. För byggnadsingenjörsföreningen i Skåne har 
givits föreläsningar och utdelats dokument för totalt ca 40 deltagare. 
 
Slutkonsumenterna 
Under projektets gång har även problemet med att nå ut till privatpersoner/slutkonsumenter 
bearbetats. Till denna målgrupp kan konstateras att Stenhandboken är för omfattande – 
specialdokument måste tas fram. Arbetet har resulterat i ett specialutdrag ut Stenhandboken 
gällande bänkskivor. För att nå ut med detta så har seminarier för återförsäljare av köksbänkar 
genomförts. 
Resultat: 2 seminarier med 60 deltagare. 
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Specialdokument gällande bänkskivor 

 
Rådgivning per telefon 
Genom att annonsera (i tidningen Sten och genom Movium) så har, sedan augusti 2007, 
ca 500 samtal hanterats. Av dessa har ca 50 varit samtal från nyckelpersoner. Till dessa har 
Stenhandboken distribuerats. 
 

     
Annonser gällande rådgivning 

Övrig rådgivning och tekniköverföring 
Utöver vad som angetts ovan har ett antal andra större och mindre tekniköverförings-
aktiviteter förekommit. 
 
Resultat  
Vid projektstarten i augusti 2007 satts målet att vi skulle nå 1 000 nyckelpersoner. Vi kan nu 
konstatera att per december 2010 har 1 125 nyckelpersoner nåtts av föreläsningar och 
genomgångar av aktuella avsnitt ur Stenhandboken. Till detta skall läggas att c:a 230 
Stenhandböcker distribuerats utan genomgång. Vi kan alltså konstatera att det uppsatta målet 
har nåtts. 
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Fortsatta arbetet 
Förutom att fortsätta med det påbörjade arbetet och nå ännu fler nyckelperson så finns, inom 
ramen för detta projekt, andra utmaningar. Med tidigare nämnda kombinationer av egna och 
etablerade arenor så når projektet ut till arkitekter och kommuntekniker - dock kan konstateras 
att problem kvarstår när det gäller att nå ut till entreprenörer, utanför SSF, som monterar 
natursten. Detta gäller speciellt de stora aktörerna. Problemen med felaktig montering är ett av 
hindren för en fortsatt utveckling av naturstensanvändandet i Sverige. 
 

 
Exempel på felaktig montering 

 

 
Ännu ett dåligt exempel! 

Montering utförd av ett av Sveriges 
största entreprenadföretag.  

Godkänd besiktning!!!: 
Markplattor UTAN fogar!!! 
AMA föreskriver 10 – 15 mm 
Stenhandboken 6 mm fog 

 

↓ Fog saknas 
FELAKTIG MONTERING 

Om några år kommer 
det att se ut så här… 
…då kommer man att 
skylla på dålig sten! 

Undermålig montering av trappa 

↓ Fog saknas 
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De senaste åren har naturstensanvändningen ökat. Insikten om att kunskap behövs och att den 
finns har växt. Branschen känner en större trygghet med framtagen och pågående 
teknikdokumentation – MEN den måste ut till ”marknaden”! Detta projekt är bara en god 
början! 
 
2011-03-31 Kurt Johansson 


