
 

 



II 

 

                   

  

 

Murare - ett framtidsyrke? 
En studie av muraryrkets förändring och dess konsekvenser för 

murarutbildningen 

Masons a future profession? 
A study of the walls of the profession change and its impact on the 

walls of the training 
 

 

 

En bild från murarnas storhetstid (www.raa.s 

 

 

                                                                                                            Kalmar, 2011-10-26 

                                                                                                                    antal poäng 15 

                                                                                                        Ämne/Kurskod 2UV06L 

                                    Handledare: Adrian Ratcik, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

                                

                                                                           Namn författare Kennet Wahlqvist, Jonas Johansson 

 



III 

 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
Linnéuniversitetet                                    Kennet Wahlqvist Jonas Johansson 
Institutionen för teknik 
 
Linnaeus University 
School of Engineering 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work                     Adrian Ratkic                      Daniel Alvunger 
 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Murare ett framtidsyrke? 
Masons a future profession? 
 
 

Sammanfattning (på svenska) 
Detta arbete handlar främst om muraryrkets framtid, samt om hur kunskaper inom yrket 
riskerar att förloras. Vi börjar yrkets resa ur ett historiskt perspektiv om hur yrket har sett ut, 
och sträcker sig fram till nutid och hur yrket ser ut idag. Den tar även upp hur viktig skolans 
roll och utbildningen är för att bevara yrket, och de yrkeskunskaper som finns och måste få 
finnas kvar. 

 
 
 

Nyckelord murning, konstruktioner, utbildning, puts, kakel, tegel, fasad, kunskaper, 
hantverkare, hantverkets framtid. 

Abstract (in English) 
This work discusses the future of the profession, and how knowledge within the profession is 
in danger of being lost. It begins from a historical perspective of the profession and, describes 
it’s development up to the present and how the profession looks like today. It also addresses 
the importance of the school and the training, and how they need to be designed in order to 
preserve the profession and the professional knowledge that must be allowed to survive. 
 
 
 
 
 

 

 

Key Words  Masonry, constructions, education, plaster, tile, brick, façade, knowledge, craftsmen, 
craft the future. 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 
2011                                                           Svenska                                 41 

Internet/WWW           http://www.lnu.se          

 



IV 

Sammanfattning 

Hur ser framtiden ut för dagens byggelever som väljer inriktningen mureri? Är 
utbildningen i linje med vad branschen efterfrågar? Dessa frågor är högst relevanta både 
för utbildningen och för de blivande yrkesmännen. 

De elever på byggprogrammet som väljer att bli murare får under skoltiden lära sig 
grunderna till hantverket. Problemet som vi ser det är att branschen inte ser likadan ut 
idag som den gjorde för exempelvis 25 år sedan. För att bilden ska klarna går vi tillbaks 
till 60- talet och arbetar oss fram tills idag. Ett faktum är att det då murades i större 
omfattning. Problemet för hantverket idag är att murarna i större omfattning är 
uppdelade i fack. Det har vuxit fram fler specialföretag som inriktar sig på ett fåtal 
moment inom hantverket. Kontentan blir att många murare inte får möjligheten att 
utveckla sina kunskaper från skoltiden. Denna utveckling har för oss medfört en oro för 
murarens framtid.  

Historien ger bilden av att betongens intåg är en orsak till att murningen minskat. Andra 
orsaker är att nya metoder i utförandet ändrats och vissa metoder är mer eller mindre 
bortglömda. Det som gårdagens murare kunde kan endast ett fåtal av dagens murare. 
Kunskaperna finns men i och med att fler murarföretag valt att specialisera sig får deras 
murare bara utveckla ett begränsat antal kunskaper som exempelvis puts eller keramiskt 
arbete.  

En viktig aspekt för att hantverket ska kunna fortleva samt utvecklas är att hantverkaren 
har materialkunskap. I dag finns och används det nästan uteslutande färdigblandat bruk 
som man bara behöver tillsätta vatten till. Detta leder till att utövaren inte får lärdom om 
brukets olika komponenter. I förlängningen är risken stor att denna kunskap utarmas. För 
att murarna även i framtiden ska kunna kalla sig murare är det viktigt att han/hon får 
kunskaper om metoder och material.  

Våra samtal/intervjuer har lett fram till nya insikter om hantverket och situationen för 
murarna. När det handlar om husbygge var muraren mer involverad i processen än vad 
han/hon är idag. En och samma murare utförde samtliga moment som ingår i murarens 
verksamhetsområden. Muraren var en del i företaget tillsammans med övriga kategorier av 
hantverkare. Idag kommer muraren ofta in i processen som underentreprenör. Han/hon är 
således inte med i laget på samma vis som när de var anställda i samma företag som de 
övriga hantverkarna. Det som talar emot murarnas samhörighet är att den äldre 
generationens murare ansågs vara tjuriga och svåra att ha och göra med. Detta är en 
stämpel som mer och mer tvättats bort. Dagens generation anses vara mer flexibla och 
lättare att samarbeta med.  

Det finns både fördelar och nackdelar med murade konstruktioner. Det viktigaste för ett 
hantverk är att inte tappa de kunskaper som finns samt att utvecklingen i yrket inte stannar 
upp. För att förstå fördelar och nackdelar behövs det kunskaper hos beställarna, 
konstruktörerna och hantverkarna. Skolan har en viktig roll att genom sina kunskaper i 
ämnet förmedla dessa till eleverna. Den skola vi varit i kontakt med har ett bra samarbete 
med branschen. Detta är en bra grund för ökad förståelse hos branschen gentemot de 
gamla traditionerna som muraryrket bär med sig.  
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Summary 

What is the future for today´s construction students who choose the direction masonry? Is the 
training in line with what the industry demands? These issues are highly relevant both for 
training and for the aspiring professionals. 

The students on the building programme which choose to become masons may during school 
time learning the basics to craftsmanship. The problem as we see it is that the industry does not 
look out today as it did 25 years ago, For the picture to become clearer, we'll go back to the 
1960s and work our way until today. The fact is that it mason’s work is not any more done to 
the same extent as it was before. The problem for the masonry today is that the profession is to 
a greater extent divided into specialties. It has grown up more ad hoc companies have grown up 
focusing just on a few moments in the craft trades. The bottom line is that many masons do not 
get the opportunity to develop their knowledge from school. This development has led to our 
concern for the future of masonry. 

The history gives an impression that the entrance of the concrete has been one reason why 
masonry has decreased. Other reasons are that new methods of carrying out the work have 
changed and some methods have been more or less forgotten. What yesterday's masons could 
do can be done by only a few of today's masons. Knowledge exists but with more companies 
that have chosen to specialize masons may only develop a limited number of skills such as 
plaster or ceramic work. 

An important aspect in getting crafts to survive and evolve is the artisan’s material knowledge. 
Today there exists and is used almost exclusively a pre-mixed mortar there you only have to add 
water. This leads to the education where practitioners do not get lessons on the use of different 
components of the mortar. As a consequence of this, there is a great risk that this knowledge 
will collapse. If the masons could call themselves masons, it is important that they acquire 
knowledge of methods and materials. 

Our conversations/interviews have led us to new insights about the craftsmanship and the 
situation of the masons. When it comes to housing masons were more involved in the process 
than they are today. One and the same mason used to do all parts of the craft. Mason was a part 
of the company, together with other categories of craftsmen. Today, he/she enters building 
process as sub-contractor. He/she is therefore not part of the team in the same way as when the 
masons were employed in the same company together with the other craftsmen. What tells 
against masons is that the older generations of masons were considered stubborn and difficult to 
deal with. Today this stamp is more and more being washed away. Today's generation is 
considered to be more flexible and easier to work with. 

There are both advantages and disadvantages of masonry constructions. The most important 
thing for a craft is the preservation of the existing skills and that development of the profession 
does not stop up. In order to understand the advantages and disadvantages of different types of 
constructions, it is necessary for clients, designers and craftsmen to have knowledge. The school 
has an important role to pass this knowledge to the students. The school we have been in 
contact with has a good cooperation with the industry. This is a good basis for the improved 
understanding in the industry that the old traditions are highly relevant for today’s art of 
masonry. 
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Abstract 

 

Detta arbete handlar främst om muraryrkets framtid, samt om hur kunskaper inom yrket riskerar 
att förloras. Den tar sin början ur ett historiskt perspektiv om hur yrket har sett ut, och sträcker 
sig fram till nutid och hur yrket ser ut idag. Den tar även upp hur viktig skolans roll och 
utbildningen är för att bevara yrket, och de yrkeskunskaper som finns och måste få finnas kvar. 

 

Nyckelord: murning, konstruktioner, utbildning, puts, kakel, tegel, fasad, kunskaper, 
hantverkare, hantverkets framtid. 
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Förord 

Vi som skrivit detta examensarbete heter Kennet Wahlqvist och Jonas Johansson. Arbetet ingår 
som en del i vår utbildning till yrkeslärare på Linnéuniversitetet. Eftersom vi båda har en 
bakgrund som murare tycker vi att ämnet vi valt att skriva om ”muraryrkets framtid” är ett ämne 
som ligger oss båda varmt om hjärtat. Processen startade redan i början av vår utbildning med 
tankar och diskussioner runt det som blev vårt syfte i examensarbetet.  

Allt eftersom arbetet fortskridit har vi fått mer kunskap i hur yrket sett ut i ett historiskt 
perspektiv, men även fått mer insikt i hur viktig utbildningen till murare är för yrkets framtid. 
När vår utbildning nu är klar har vi båda anställning som yrkeslärare och känner att arbetet vi 
gjort kommer att stärka oss i våra lärarroller. 

Vi vill slutligen tacka alla som hjälpt oss att kunna utföra examensarbetet, speciellt vår mentor 
Adrian. Alla som ställt upp och svarat på de frågor och funderingar vi haft. Sist men inte minst 
vill vi tacka våra familjer som ställt upp genom att ge oss den tid och arbetsro vi behövt för att 
kunna utföra arbetet. 

Kennet och Jonas 
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1. Introduktion 

En grundläggande tanke med byggprogrammet är att eleverna ska lära sig ett yrke, de 
ska bli hantverkare. Under det första året får eleverna prova på programmets samtliga 
yrken. Till andra året har de valt en inriktning det vill säga det slags hantverk de vill 
vidareutbilda sig inom. De elever som valt att bli murare får lära sig samtliga moment 
som en murare ska kunna, det branschen förväntar sig att en murare ska behärska.  

När vi började arbeta som murare fick vi ta del av alla uppgifter en murare kunde 
ställas inför. Företagen hade egna murare och hyrde oftast bara in arbetskraft vid 
speciella behov som exempelvis tidsbrist. Av egna erfarenheter vet vi att idag blir ett 
stort antal murare i yrkeslivet endast experter inom ett begränsat område.  

De större företagen anställer inte murare i samma utsträckning som när vi började våra 
yrkeskarriärer. Idag säljer allt fler företag bort stora delar av de moment som innehåller 
murningsarbete. Om detta fenomen gäller för hela landet vet vi inte, men att denna 
utveckling gäller i Kalmarregionen vet vi eftersom vi själva och flera av våra kollegor 
drabbats av dessa förändringar. Risken med detta så som vi ser det är att mycket 
kunskap kan försvinna. I nuläget finns det en hel del företag som specialiserar sig inom 
någon del av murarens uppgifter. Som utexaminerad har man de grundläggande 
kunskaper som en fullärd murare besitter. Får eleven anställning i ett företag som 
exempelvis sysslar enbart med keramik är risken stor att han/hon inte utvecklas och 
kunskap riskeras att gå förlorad.  

Murning är ett gammalt hantverk med ett brett spektra av kunskaper. Det finns flera 
äldre byggnader med mycket detaljer innehållande både putsglädje och murarglädje. 
Detta är kunskap som är svår att läsa sig till. Frågan är vad all denna kunskap tar vägen 
med den utveckling som råder i byggbranschen. Många gånger fokuseras det mer på 
kostnader än resultat, funktion och exteriör. Vill vi i framtiden återuppta äldre byggsätt 
kan det bli problem när för få hantverkare förfogar över den kunskapen. Ett 
perspektiv som lärarutbildningen fått oss att uppmärksamma är hållbar utveckling. 
Enligt våra erfarenheter från byggbranschen byggs det idag med en hel del material 
innehållandes mycket kemikalier. Går vi tillbaka i historien byggdes det nästan helt 
uteslutande med naturliga material som gick att återanvända.  

Flera av byggprogrammets murare kommer inte att bli murare med de kompetenser av 
kunskaper som en murare utbildar sig mot. Vi grundar detta påstående på egna 
observationer från åren vi varit i branschen. Vår undersökning kommer att utgå från 
ett historiskt perspektiv till ett nutida perspektiv.  

Hur såg utbildningen ut när vi föddes och hur ser den ut nu? Vilka uppgifter hade 
murarna och vilka har de idag? Finns det skillnader? Detta är frågor som vår 
undersökning ska ge svar på. En aspekt som undersökningen ska ge svar på är om 
utbildningen för murarna påverkat denna utveckling.  
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2. Bakgrund 

Vi har i detta arbete ställt oss frågan varför murarbranschen ser ut som den gör idag, 
det har i byggbranschen blivit så att murarens roll har förminskats radikalt från 60-talet 
tills nu i den region vi bor. För ca 50 år sedan byggdes det en hel del byggnader i sten. 
Både med bärande väggar samt väggar med fasadbeklädnader vilket gjorde att det 
behövdes fler murare på byggarbetsplatserna än vad det erfordras idag. Men efterhand 
har det utvecklats andra byggmetoder som ex inneväggar klädda med gipsskivor, och 
detta har inneburit att muraren har fått mindre och mindre arbetsuppgifter att utföra. 

Vi ser även tendenser till att muraryrket som det en gång var riskerar att försvinna, då 
det idag har blivit indelat i ett flertal branscher såsom ex plattsättare och putsare som 
förr alltid tillhört murningsyrket. Vi är oroliga att mycket kunskap kan gå förlorad då 
man delat upp yrket i flera nischade delar, muraren var en mångsidig yrkesman som nu 
riskerar att försvinna. 

Vi har därför valt att forska i hur skolans roll kan påverka branschen, och hur 
utbildningen bedrevs innan murarens roll började förändras. Har utbildningen 
påverkat branschen? Eller är det andra faktorer som bidragit till att det ser ut som det 
gör idag? En intressant jämförelse för frågorna är att titta på hur utbildningen såg ut i 
början på 60- talet och hur den ser ut idag.  

Vi som utför detta examensarbete är i skrivandets stund två studenter som går på 
Linnéuniversitetet En av oss är verksam lärare på byggprogrammet medan den andre 
arbetar som murare men till hösten 2011 börjar arbeta som yrkeslärare. Våra 
ambitioner är att bli behöriga yrkeslärare. Vi har båda en gedigen bakgrund som 
hantverkare. Det som ledde fram till vårt syfte med undersökningen var en gemensam 
rädsla för muraryrkets framtid. Idag finns det avsevärt fler företag som specialiserat sig 
på något av murarens uppdrag. Risken som vi ser det är att ett av de äldre hantverken 
riskerar att mer och mer tyna bort. Kunskaperna finns utspridda i de olika företagen 
men den blir uppdelad mellan olika hantverkare. Ett projekt som innefattar murning, 
putsning och arbete med keramiska plattor kan i dylika fall bli ett arbete med flera 
olika firmor inblandade. När vi startade våra yrkeskarriärer var detta kunskap som 
varje murare besatt och även kunde utföra.  För att muraren även i framtiden ska vara 
en murare bör kunskapen vara komprimerad i en och samma person. Under 
utbildningen får muraren lära sig grunderna till samtliga moment som en murare ska 
kunna. När de kommer ut i arbetslivet och ska utveckla sina kunskaper blir detta med 
stor sannolikhet betydligt svårare om de hamnar på ett företag som specialiserat sig på 
ett särskilt moment än om de arbetat på ett företag med en större bredd.  
 
Blickar man tillbaka på murarnas situation och status har det skett en hel del 
förändringar fram till idag. Berglund (2009) skriver i sin doktorsavhandling att det var 
murarna som i början på 1900- talet besatt den högsta statusen bland hantverkarna. 
Berglund har i sin avhandling ett belysande exempel från 1920- talet om 
statusskillnaden mellan hantverkarna.  

 
”När vi hade taket färdigt på ett boningshus var det murarnas tid att börja mura 
murverk och skorsten. De var något förmer än andra på något vis. De ville inte 
tilltalas med ordet du. I synnerhet murare i femtioårsåldern och uppåt ansåg sig 
på något sätt mer värda än andra arbetare på byggen. Och de fick dessutom mer 
betalt än vi övriga. I regel fick en murare en krona mer per timma och det tyckte 
jag för min del var för stor skillnad”(a. a, s56). 
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Att det verkligen var så här har en av oss författare fått höra ett flertal gånger under sin 
uppväxt. En av bröderna till en av författarens far var snickare och sa ofta ”murarna är 
kungarna på bygget”.  
 
Idag har hantverkarna likvärdig status. Ett dilemma enligt vår mening är att även 
arbetsuppgifterna mellan hantverkarna inte är lika tydliga som de var tidigare. 
Problemet är inte att hanverkare äger flera kunskaper utöver det som är traditionellt 
riktat till sitt specifika yrke. Det kan många gånger vara nödvändigt speciellt i mindre 
företag. Problematiken är att kunskap och yrkestradition riskerar att gå förlorad om 
det enbart blir byggnadsarbetare istället för snickare, betongarbetare och murare. 
Ytterligare en orsak till förlorad kunskap enligt vår tanke är de allt fler 
specialistföretagen inom murarbranschen. Detta kan leda till att de traditionella 
murarna till sist dör ut och kvar blir specialister inom en begränsad fördjupning i 
enstaka moment som knyter an till muraryrket.  
 
På byggprogrammen utbildas det hantverkare inom samtliga inriktningar. De elever 
som väljer att utbilda sig till murare får med sig grunderna till samtliga moment en 
murare ska kunna. Det går även att utbilda sig till murare som traditionell lärling vilket 
innebär att utbildningen förläggs till arbetsplatsen. Oavsett vilken väg man väljer får 
man en bred bas av kunskaper till ett hantverk. Tanken är att man sedan ska utveckla 
sina kunskaper ute i arbetslivet. Det är detta som är problemet med fler specialiserade 
företag. Som lärling i ett dylikt företag är risken stor att utvecklingen i de kunskaper 
som skolan gett stannar och man utvecklas enbart inom en begränsad del.   
 

2.1 Finns det en framtid för muraryrket? 

Redan i slutet av första terminen på lärarutbildningen började vi diskutera murarens 
framtid. Vi fann ganska snart en gemensam grundinställning till vad en murare är och 
borde vara. Vi kände båda en rädsla och olust för just detta hantverks framtid. En av 
slutsatserna vi kom fram till är att det blir för få utav de murare som går ut från 
gymnasiets byggprogram som blir vad vi kallar murare.  

Murare är ett av världens äldsta hantverk. ”Tegelbyggnadstekniken är mycket 
gammal och har använts av människan i många årtusenden”(Gustavsson, 2003, 
s5). Bo G Hellers Professor i konstruktionslära säger att i början av 1900- talet 
präglades byggandet av murade konstruktioner. Han menar att murarna var en ansedd 
grupp. Problemet var bara att de var för få i förhållandet till anspråket. Detta gjorde att 
murarna ansågs som ett slags frälse bland hantverkarna (vbyggaren.se). Att detta 
stämmer vet vi utifrån våra erfarenheter med rotarbeten i äldre byggnader. Går man 
runt i exempelvis Kalmar och studerar äldre byggnader kommer man att få se fasader 
murade i flera olika förband och valvbågar. Väggarna pryds även av stuckatur, och 
olika listdragningar i putsen. De äldre husen vittnar om att det murades i betydligt 
större utsträckning än vad det görs idag.  

 Vi tycker det vore tragiskt om ett hantverk med så gamla anor riskerar att 
försvinna. Att framställningen av murarens arbeten ska försvinna tror vi inte 
kommer att ske men att det minskat har vi sett under våra år i yrket. Ett intressant 
perspektiv i ämnet behandlar Universitetslektorn Miklós Molnár i sin rapport Murat och 
putsat byggande på offensiven med Effektiv informationshantering i fokus. Molnár menar att 
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misstroende mot murade konstruktioner bland arkitekter och byggnadsingenjörer 
beror i första hand på brist på kunskap i ämnet (Molnár, 2003).  

 

En aspekt som vi vill uppmärksamma kring muraren är dennes hantverksstatus. Vi 
tror att med specialfirmor ökar riskerna för att kunskaper kommer att gå förlorade. 
Om ett omfattande arbete ska utföras och det krävs tillvägagångssätt utanför 
specialistkunskapen är risken stor att det tas en genväg och resultatet blir inte 
fackmannamässigt genomfört. Gunilla Andersson (2002) skriver om olika 
hantverkare i boken Den inre teatern i lärandet . Hennes skrift kommer in i samma 
tankebanor som vi beskriver. Andersson menar att olika hantverkare med skilda yrken 
tänker likartat i flera situationer även om deras skapelser ska bli helt olika. ”Speciellt 
uppfattar jag planeringen av det kommande arbetet och funderandet över olika 
möjligheter att gå till väga, som en gemensam nämnare. När arbetet därefter startat 
sker det med en annan rytm som är snabbare och utan någon tvekan. När en 
hantverkare bestämt sig för en metod får han inga fler chanser. Metoden måste vara 
den rätta annars blir inte resultatet av högsta kvalitet. Det går inte att ångra 
sig”(Andersson, 2002, s266).  

 

Om vi backar bandet till den tiden när våra yrkeskarriärer inom byggbranschen 
startade, år 1986 kan vi se följande. När vi kom ut som lärlingar var det inte ovanligt 
att byggföretagen hade egna murare anställda. Detta medförde att vi fick tillfälle att 
omsätta våra kunskaper från utbildningen till det verkliga livet i byggbranschen. Idag är 
det flera murare som inte är självgående murare. Vi kan efter våra yrkeskarriärer i 
branschen konstatera att flera av dagens murare behärskar bara ett eller ett fåtal 
moment utav murarens arbetsuppgifter. En arbetsgivare vi samtalade med när vi båda 
arbetade som murare berättade att självgående murare får man leta efter. Han menar 
att ena dagen ska det sättas kakel och nästa dag kan det hända att en fasad ska muras 
eller putsas. Han säger att sådana murare inte växer på träd. Det är dylika tankar och 
diskussioner som bidragit till vårt syfte.  

 

 

2.2 Murning ur ett historiskt perspektiv  

Tomas Gustavssons forskningsprojekt om murverk ger ett realistiskt perspektiv på 
murningsarbete. ”Den viktigaste orsaken till det murade stombyggandets tillbakagång 
torde ha varit att man under perioden efter 1930, i byggbranschen såväl som i 
samhället i stort, kom att betrakta murat byggande som en omodern 
teknik”(Gustavsson 2003, s10). Han menar att tiden efter 1930 associerades det 
hantverksmässiga murandet med äldre tider. Istället satsade man mer på prefabricerat 
(förtillverkat) byggande när det gäller stommarna. Gustavsson skriver att ett utav 
problemen med den moderna utvecklingen var att betongbyggnadstekniken inte var 
disponibel i den utsträckning som marknaden krävde. Man var av den orsaken tvungen 
att komplettera i stor grad med bärande tegelmurverk. Det man gjorde med de murade 
väggarna var att man slätputsade dem så att det inte syntes att det var den 
hantverksmässiga metoden som använts (a.a.).  

Berglund är i sin doktorsavhandling inne på samma linje. Hon skriver att en stor del av 
murarens uppgifter försvann med betonggjutningens intåg i byggbranschen. Ett 
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intressant utdrag ur Berglunds avhandling är hämtat från en av byggnadskongresser år 
1960. Där säger man att i framtiden kommer arbetsstyrkan att bestå av ett enda stort 
arbetslag (Berglund 2009). Arbetslaget kommer i framtiden att bestå av samtliga 
hantverksgrupper inom bygg, snickare, murare, betongare. 

Det är inte bara betongen som orsakat mindre arbete för murarna. Arbetet med 
taktegel tillhörde muraren.  Detta var en gång i tiden murarnas sysselsättning med 
murad taknock i bruk. En syssla som oinskränkt hörde till i murarna var det keramiska 
hantverket. Man la klinker i bruk och satte upp kaklet i bruk. I och med kakelfixets 
intåg till branschen har det blivit enklare att arbeta med keramik. Detta har medfört att 
fler yrkesgrupper nu kom att utföra dessa sysslor.  

 

2.3 Bortglömda murningstekniker 

Vi tänker här ta upp några arbetsmetoder inom murning som är bortglömda eller 
håller på att glömmas bort. Det första handlar om kakel, förr när man satte kakel så 
sattes det i bruk en metod som användes fram tills att kakelfixen upptäcktes och blev 
populära. När kakelfixen började användas så behövde inte underlagen vara murade 
längre och detta var naturligtvis en stor fördel då husbyggnation i trä blev mer och mer 
populärt. På 70-talet då detta var en nyhet var badkar väldigt populärt och hushållen 
var ganska sparsamma med att bada och duscha, då var fuktskador i våtrum nästintill 
obefintliga. I dagens samhälle när både vuxna och barn duschar minst en gång om 
dagen har fuktskador blivit ett mycket stort problem. Detta tror vi hade kunnat 
undvikas med hus byggda i stenmaterial. Då kakelsättning alltid varit en del i 
murningsyrket innebar kakelfixen att det inte längre behövdes en murare till att utföra 
dessa keramiska arbeten. Detta ser vi tydligt idag då nästan alla yrkesgrupper sätter 
kakel, denna utveckling är inte till fördel för muraryrket då företagen likaväl kan 
anställa en snickare till dessa uppgifter. Det andra handlar om klinker. Innan kakelfixen 
(som även används till klinker) upptäcktes lades även klinker i bruk. Denna metod 
används idag framför allt till stora golvytor i butiker och dylikt. Då detta skall göras 
hyrs företag från utlandet in då det här hemma inte finns så många som klarar av det. 
På Lars Kaggskolans byggprogram får murarna lära sig detta för att det inte skall 
glömmas bort. För ett par år sedan var en av eleverna ute på praktik på ett av de större 
kakelföretagen i Kalmar. Han skulle med några anställda där lägga ett entrégolv med 
denna metod. Då ringde han till skolan för att få reda på blandningsförhållandena på 
bruket då han inte var säker på hur det skulle blandas. Däremot visste han hur han 
skulle gå till väga, det visste ingen av de anställda ”kakelsättarna” på företaget. Detta är 
ingen bra utveckling inom bygg, men en skapad utveckling då alla ska kunna allt. 

 Med den skapade utvecklingen menar vi att en och samma yrkesarbetare skall kunna 
utföra alla yrkesmoment inom bygg. Vilket i praktiken blir mycket svårt då alla 
hantverksyrken kräver specialkompetens inom sitt område. Enligt våra erfarenheter tar 
det ca 10 år att bli duktig inom sitt område.  

En annan del i muraryrket som är på väg att falla i glömska är eldstäder, förr fanns 
minst en eldstad i varje bostad medtillhörande murstock, Då murades både eldstad och 
murstock med tegel. Det murades upp efter kundens önskemål och blev ofta som en 
”möbel” i vardagsrummet. Dessa eldstäder var inte speciellt lönsamma att använda 
som värmekälla då det fordrades mängder av redan uppvärmd luft för att det skulle 
brinna, men de flesta installerade en insats i gjutjärn eller plåt i eldstaden för att 
motverka detta och få en billig värmekälla. Idag finns det på marknaden en oerhörd 
mängd med kaminer och spisar som är både mindre och effektivare.  
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Även murstockarna är mindre och effektivare då dessa är gjorda i gjutna block och 
lättmonterade även för en icke murningskunnig person. Detta gör att traditionella 
”öppna spisar” inte muras i någon större utsträckning idag. Det vanligaste idag inom 
spismurning är köksspisar som muras för att få en extra värmekälla i köket eller vid 
strömavbrott men också som utsmyckning. Det är oftast specialfirmor som utför dessa 
arbeten. 

En annan värmekälla som är värd att nämnas är kakelugnen, det finns idag bara ett 
fåtal kakelugnsmakare kvar och för att gå en utbildning till kakelugnsmakare krävs att 
man har yrkesbevis som murare. Vi känner två kakelugnsmakare som båda närmar sig 
pensionen och inte har några som tar över efter dem i dagsläget, detta är också en gren 
på murningsträdet som riskerar att dö ut. Anledningen till våra betänkligheter är att 
detta yrke är ett enmansjobb vilket kanske har lett till ett minskat intresse. När vi har 
talat med dessa två yrkesmän så berättade de att det ofta blir kvällsarbete men även en 
hel del helger. Detta kan också vara en orsak till minskat engagemang bland murarna.  

En annan sak som väldigt många drar sig för är att man utför arbetet hemma hos folk i 
deras vardagsrum och därmed måste vara noga med att täcka in och skydda deras 
tillhörigheter; det blir väldigt mycket sot och smuts när man demonterar en kakelugn 
och vid uppförandet används mycket vatten vilket gör att man smutsar ner ganska 
rejält. Det är ju så att när man väl påbörjat arbetet så vill oftast kunden ha det klart så 
fort som möjligt, därav arbetstiderna, kvällar och helger.                                                                                      

En annan del i murningsyrket som inte många behärskar idag är listdragning, en 
arbetsmetod som var vanlig förr vid putsningsarbeten. Listdragning är det man ser på 
äldre putsade hus framförallt i städerna som utsmyckning under takfot och runt 
fönster och dörrar. Denna metod används idag framförallt vid renovering av befintlig 
puts och i stort sett aldrig vid nyproduktion då det är mycket tidskrävande. Det är 
oftast specialfirmor som utför dessa arbeten. 

Dessa ovan nämnda murningstekniker är inte helt bortglömda men eftersom de utförs 
av specialfirmor och inte alla får chansen att lära sig dessa så tror vi att de kan 
glömmas bort med tiden. I dagens uppstressade samhälle där pengar är det viktigaste 
tar man tyvärr inte alltid tillvara på gammal kunskap utan ersätter den med nya 
metoder och material för att spara in på kostnaderna. 

När man läser Roger Säljös bok Lärande i praktiken förstår man vikten av att all den 
tysta kunskapen förs vidare till kommande generationer. ”Det är lätt att inse att varje 
samhälle har ett behov av att försäkra sig om att de fysiska och teoretiska färdigheter 
som man utvecklat kan bevaras och föras vidare till kommande generationer” (Säljö 
s.38, 2000). Säljö menar att vi måste se till att gammal kunskap förs vidare annars 
riskeras den gå förlorad. ”Om man inte skaffar miljöer och kommunikativa situationer 
där dessa görs tillgängliga för människor, riskerar man förlora de insikter man gjort” 
(a.a. s38).  

 

      

2.4 Historiskt perspektiv på skolning och materialval 
Vi tror att det behövs en historisk tillbakablick i murarens utbildningssituation för att 
förstå hantverkets utveckling. Utbildning kan och bör ses ur flera olika perspektiv. En 
intressant aspekt som vi valt att undersöka är material där vi fokuserar på 
mur/putsbruk. När vi började arbeta som murare var det vanligt med en sandhög, 
bindemedel och vatten som blandades till ett bruk. Detta kändes helt naturligt. Vi hade 
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lärt oss hur mycket av varje produkt det behövdes för att tillverka det bruk som 
arbetsmomentet erfordrade. Detta är en kunskap som håller på att försvinna.  

Idag blir det allt mer vanligt med färdigblandade produkter där man bara tillsätter 
vatten. Frågar vi de yngre murarna om de blandat bruk på gammalt traditionellt sätt 
blir oftast svaret nej.  

När kunskapen med sammansättning av bruk tenderar att försvinna är risken stor att 
en del av hantverket går förlorad. Denna kunskap förmedlades teoretiskt och praktiskt 
under vår tid som murarelever och den förmedlas även idag. Skillnaden är att 
kunskapen inte praktiseras i den utsträckning som den bör för att den ska kunna bestå.  

I skolans utbildning används det kalkbruk till övningarna. Bruket lagas till på det äldre 
nedärvda sättet med kalk, sand och vatten. Användning av kalkbruk innebär kunskaper 
med lång historisk bakgrund. Vad kommer då detta in när det gäller vårt syfte med 
avhandlingen? I vårt syfte talar vi om vår oro för muraryrkets kommande tid. Vi tror 
att kalkbruk kan ligga i yrkets framtid dels på grund av en tilltagande diskussion i 
samhället och bland byggnadsarbetare om uthållig utveckling. Ett kalkbruk är en ren 
naturprodukt. Riksantikvarieämbetet har utgivit en skrift Kalk & Hantverk för 
byggnadsvård och nybyggnad (www.raa.se) där man berättar om kalkbruk och hur kalken 
framställs. Forskaren Ewa Sandström Malinowski är en av författarna till skriften. Hon 
menar att fram till 1940- talet var kalk det vanligaste bindemedlet i murade 
konstruktioner samt även till ytskikt av puts. Därifrån och fram till 1970- talet 
användes kalk allt mindre som bindemedel eftersom det ansågs som för klent och 
opassande som byggnadsmaterial. Sandström menar att materialet och 
hantverkskunskaperna under denna tid tynade bort. Idag tillverkas det kalkbruk på 
bland annat Öland. Framställningen av kalken grundar sig på gammal kunskap som är 
väl värd att återupptas.  

 

2.5 Dagens skolning  
I dagens utbildning på gymnasienivå får muraren en allsidig utbildning. De får testa 
och känna på murarens hela arsenal av kunskaper och de färdigheter en murare 
förväntas kunna. Eleverna får träna en hel del på grundmomenten inom mureriet 
putsning, murning och arbete med keramiska plattor. En elev på byggprogrammet från 
Lars Kaggskolan säger ”Bra lokaler och förutsättningar för att nå en bra 
utbildning”(Tobias, murare). En annan elev uttrycker att ”Atmosfären är jättebra 
mellan lärare och elever.” (Martin, murare) (gyf.se).  

En substantiell del i utbildningen med inriktning på att bli murare är den 
arbetsplatsförlagda utbildningen. I en skrivelse från regeringen talar man om tre 
specifika mål som en utbildning på gymnasial nivå ska uppfylla. För det första ska 
eleverna förberedas för ett liv som vuxen i samhället med de krav som detta medför. 
”För det andra ska gymnasieskolan förbereda individen för inträdet i 
arbetslivet.”(www.sweden.gov.se). Sista målet handlar om individens behov av 
självförverkligande och den personliga utvecklingen. 

Ett av målen för gymnasieskolan är följaktligen att förbereda individen för ett 
arbetsliv. De elever som väljer att bli murare ska således slussas in i yrkeslivet som 
murare. Problemet som vi ser det är att för få av murareleverna kommer att bli 
fulländade murare med samtliga kriterier som fodras för hantverket. Att eleverna 
kommer att förberedas för arbetslivet är en sak. Frågan vi ställer oss är till vilket 
arbetsliv är det meningen att de ska förberedas på. Vi tolkar det som att de elever som 
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väljer hantverket murare skall förberedas för muraryrket. Vi vill undersöka om skolan 
idag lyckas med att förbereda eleverna för deras karaktäristiska yrkesval. 

Ett av målen i Lpf94 är att eleven ”tror på sin egen förmåga och sina möjligheter att 
utvecklas,”(Lärarens handbok, s.66). Våra observationer visar att flera elever som gått 
på byggprogrammet med inriktning mureri hamnat på företag som enbart sysslar med 
enstaka delar ur mureriets åligganden. Vår fundering när vi läser ovanstående citat är 
hur dessa elever ska kunna utvecklas som murare när de inte får praktisera allt de lärt 
sig under sin murarutbildning.  

Längre fram finner vi ett intressant mål för eleverna som knyter an till ovannämnt 
citat. Att han/hon ”är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 
utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv och ökad internationell samverkan. 
Eleven skall därmed förstå behovet av personlig utveckling i yrket”(a.a., s72). Att 
yrkessituationen för murare förändrats har vi märkt av om vi jämför dagens situation i 
förhållande till 80- talet då vi började arbeta som murare. Då hade de flesta regionala 
och internationella firmor egna murare och lärlingarna kunde utveckla sin förmåga 
inom samtliga moment. Om det nu är så att branschen vill ha specialfirmor med fokus 
på utvalda områden inom mureriet blir det enligt vår mening svårt att motivera 
eleverna att utveckla samtliga moment de har erhållit under utbildningen.  

Vi märkte att fler och fler företag även de som vi själva varit verksamma i entledigade 
sina murare och började hyra in dessa tjänster.  

Det positiva är att det bildats företag av murare som inriktar sig på traditionellt 
muraningsarbete. Det negativa som vi ser det är att företag med endast ett fåtal 
inriktningar inom murarens åtaganden vuxit. Det är här vi ser risker för hantverkets 
framtid. De murare som är anställda i specialföretagen riskerar med tiden att förlora 
sin kunskap inom övriga moment. De kommer att bli experter på de moment som 
företaget har som inriktning men den övriga kunskapen de har kan falla i glömska. 
Murning är ett hantverk som kräver träning för att man ska utvecklas såväl som att 
kunna utveckla sina kunskaper.  

Vi anser att ett hantverk med så gamla anor som mureriet har bör få ha en plats även i 
framtidens näringsgrenar. Det är funderingar i sådana här banor som framkallat vårt 
syfte i undersökningen.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Tillsammans har vi flera års erfarenhet inom murarbranschen. Vi har arbetat på allt 
från rikstäckande företag till firmor med endast ett fåtal anställda. I början på våra 
yrkeskarriärer hade mer eller mindre samtliga företag egna murare. Under de senaste 
åren har det skett en förändring för murarna. De stora företagen anställer sällan några 
murare, utan de köper hellre dessa tjänster.  

Vi har märkt att murarbranschen blivit mer och mer nischad. Många som utbildar sig 
till murare blir inte murare utan de blir specialister inom någon inriktning av murarens 
arbetsuppgifter. Syftet med vårt arbete är att undersöka orsaker bakom denna 
utveckling och särskilt fokusera utbildningens betydelse i detta sammanhang samt 
diskutera tänkbara pedagogiska implikationer för yrkeslärare inom mureriinriktningen 
på byggprogrammet. 

Vi kommer att titta på murningsyrket från nutid och bakåt för att få en bild om 
utbildningen kan eller har påverkat yrket. Från äldre kollegor har vi hört att det 
murades i mycket större omfattning när de var unga än vad som görs idag. Vad beror 
detta på? Vår målsättning är att få svar på våra frågor med hjälp av det historiska 
perspektiv som kan kopplas till vår problemformulering.  
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4. Metod 

Inför denna uppgift diskuterade vi om hur vi skulle samla in information till arbetet, vi 
enades om att vi skulle söka efter litteratur på bibliotek, söka på internet samt 
genomföra ett antal intervjuer. Att hitta information om murningsutbildning i böcker 
visade sig vara nästintill omöjligt. Vi ansåg att internet borde vara ett bra forum att 
söka på, och det fanns några sidor som visade sig intressanta men det finns ingen som 
forskat i just detta ämne innan vad vi hittat. Att forska i ämnet vi valt visade sig vara 
svårt, men ett antal uppsatser tar upp vissa delar som sammanfaller med vårt 
forskningsområde. Att hitta styrdokument som visar hur utbildningen sett ut ur ett 
historiskt perspektiv var även det svårt, man tar inte upp exakt hur utbildningen såg ut 
så det var vi inte hjälpta av. Vi valde att genomföra intervjuer med yrkesmän som 
utbildats under 60-talet, för att få en så rättvis bild som möjligt på hur utbildningen såg 
ut. Detta var ett bra sätt för oss att få fram de fakta vi behövde. Det enda problemet 
var att flera av våra äldre kollegor i branschen har avlidit. Detta gjorde vårt sökande 
efter intervjupersoner något begränsat, men vi anser att de vi intervjuat har gett oss de 
uppgifter vi behövt inför arbetet. 

4.1 Undersökningsmetod 

Litteratur: 

 Vi sökte efter litteratur i ämnet på olika bibliotek, men fann inte så mycket. En av 
anledningarna är att det inte skrivits så mycket om den tysta kunskap som vi forskar 
inom. ”Antalet böcker och framställningar om vetenskaplig teori och metod är 
flödande, medan framställningar om praktisk kunskap är sparsamt förekommande” 
(Gustavsson 2004 s.7).  Gustavsson menar att ”De som finns utgår i stor utsträckning 
från de teoretiska utgångspunkter som finns i den ena eller andra forskar- eller 
utbildningsgruppen” (a.a. s7). 

 

Vi har hittat en del intressant läsning om olika arbetsmetoder och tekniker inom 
muraryrket. Anledningen till att vi vill ta upp detta är att vi upptäckt brister i 
utbildningen till murare. Våra erfarenheter från yrket sträcker sig från slutet på 80- 
talet fram tills idag. Vi har inte lärt oss genom skolans utbildning att praktiskt mura 
exempelvis olika munkförband. Den litteratur vi hittat i ämnet går i hög grad att 
använda i utbildningssyfte samt för att utveckla och bevara gammal tradition i 
muraryrket. Den har även delgivit tankar och idéer till vidare utveckling i skolans 
övningar för murare.  

Internet: 

Att söka på internet var ett självklart val för vår undersökning, då det mesta finns att 
hitta på nätet. Vi har valt att följa Gustavssons läror om forskares teoretiska 
utgångspunkter. Läsningen i olika forskares rapporter om praktisk kunskap har givit 
oss intressanta uppslag och nya vägar genom deras referenslistor. Detta har lett fram 
till ett intressant projektarbete (Gustavsson 2003) och doktorsavhandling (Berglund 
2009) som vi inhämtat kunskap och inspiration ifrån. Genom andras arbete och 
referenslistor har vi hittat publikationer som berikat oss ytterligare kunskap till vårt 
syfte. Förutom sökning i olika databaser har vi även googlat med sökord som 
murningens historia, byggkultur, murverkskonstruktioner, stenhus och dylikt.  
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Intervjuer: 

För att få en historisk bild tagen ur verkligheten valde vi att intervjua personer med 
många år i branschen.  

Inför intervjuerna har vi var för sig formulerat ett antal frågor som kan kopplas till vårt 
syfte. Frågeställningarna har vi sedan lagt upp på läroplattformen där vi kunnat studera 
varandras frågor. Vid fysiska träffar har vi enats om vilka frågor som är mest relevanta 
för undersökningens resultat. Efter avslutade intervju, samtal med respondenterna har 
vi var för sig sammanställt våra anteckningar. För att informationen inte skulle gå 
förlorad såg vi det som nödvändigt att bearbeta materialet så fort vi kunde. Därefter 
granskade vi varandras utskrifter enskilt. Därefter diskuterade vi våra resultat av 
arbetet och kunde på så vis få med det någon av oss kan ha missat. Vi anser att denna 
metod bidrar till att få ut mesta möjliga kunskap.  

Det material vi fick fram efter intervjuer och samtal har vi vävt in i resultat och 
diskussion tillsammans med den litteratur och forskning som vi använt.  

Den litteratur och forskning som har stämt överens med vårt syfte har vi först läst 
överskådligt. Därefter har vi fokuserat på de delar av materialet som vi funnit mest 
intressanta och som kunnat tillföra något till vår forskning.  

Vi valde att genomföra ett antal intervjuer med personer som hade de kunskaper vi 
sökte. För att få ut mesta möjliga av intervjuerna valde vi att göra dessa i form av 
samtal där vi vävde in intervjufrågorna. När den ena var involverad i konversationen 
antecknade den andre allt för att få med det mesta av det som sades. Varje enskilt 
samtal varade cirka två och en halv timmar med muraren och läraren, samtalen ägde 
rum i de intervjuades hem. Detta för att få samtalen så naturliga som möjligt. 
Arbetsledaren har intervjuats kontinuerligt under en månads tid. Vi diskuterade 
boniteten med enkäter till en undersökning med det syfte som skulle besvaras. 
Slutsatsen blev att vi valde att lägga all fokus på intervjuer.  

Vår egen erfarenhet: 

Under våra år som hantverkare har vi samtalat med ett flertal hantverkare och 
personer med anknytning till branschen. Hantverkarna är allt från lärlingar till 
pensionärer. Övriga personer består av lärare, arbetsledare samt personer från 
organisationer med anknytning till branschen. Vi kommer att använda oss av 
kunskaper och tankar från dessa samtal. Våra egna erfarenheter och kompetenser i 
egenskap av yrkesmän kommer att sätta sin prägel på arbetet. Resultatet kommer att 
styras av forskningsrapporter, litteratur, intervjuer, samtal samt våra egna erfarenheter.  

 

4.2 Urval 

De vi intervjuat och samtalat med är i första hand en lärare, en murare och en 
arbetsledare. Läraren har cirka 30 år i muraryrket bakom sig innan han började som 
yrkeslärare. Muraren är idag pensionär med en bakgrund som murare sedan tonåren. 
Arbetsledaren har haft egen verksamhet som byggherre och arbetar idag som 
arbetsledare/personalchef.  
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4.3 Genomförande av undersökning 

När vi diskuterade om hur vår undersökning skulle gå till ansåg vi att intervjuer vore 
ett bra alternativ, vi skrev ner ett antal relevanta frågor för vår undersökning. I de 
projekt som ingår i lärarutbildningen har vi använt bland annat intervjuer och enkäter. 
Vi kom fram till att enkäter inte skulle tillföra undersökningen den kunskap vi 
eftersträvar till vårt syfte. Anledningen till att vi valde bort enkäter är att vi ville ha en 
levande diskussion, både för vår egen och rapportens skull.  Efter några telefonsamtal 
hade vi ringat in de personer som vi tyckte hade de kunskaper vi sökte, Vi diskuterade 
innan de personliga mötena om hur vi skulle genomföra intervjuerna. Vi kom fram till 
att låta intervjuerna bli till samtal där frågorna vävdes in, när intervjuerna skulle göras 
valde vi att medverka båda två. Detta för att vi inte ville missa något som de 
intervjuade sa, vi valde att inte banda intervjuerna för att få så avslappnade möten som 
möjligt. Vi började mötena med att berätta om undersökningen och våra tankar bakom 
den, fördelen vi såg med detta var att vi fick information som vi inte räknat med från 
början och samtalen varade cirka 2,5 timmar.  

Möjligheterna med en intervju såg vi som nästan obegränsade, då vi fick fram fakta 
som inte gick att hitta någon annanstans. Bo Göransson pratade mycket om exempel 
och anekdoter att upptäcka nya kunskaper (Kalmar 1/14- 11). Eftersom vi 
genomförde intervjuerna som samtal fick vi med alla dessa aspekter. Att samtala med 
personer som har över 40 år i branschen ger det historiska perspektivet ett ansikte 
direkt plockat från verksamheten.    

4.4 Etiska överväganden 

Vi har valt att studera det etiska övervägandet som är skrivet i boken Metodik för 
utvecklingsarbete och utvärdering (Carlström.  m.fl. 2006). Samtliga respondenter har 
blivit väl upplysta om undersökningens dignitet. Respondenterna har vid första 
kontakten samt vid intervjutillfället tagit emot information om vad vi är för några och 
vad vårt syfte med undersökningen är. Vi har försäkrat samtliga respondenter om att 
vidta största sekretess angående samtalen, intervjuerna som de medverkar i. Därav 
benämns inga uppgifter som kan avslöja respondentens identitet i uppsatsen. All 
dokumentation från samtalen, intervjuerna förvaras på säkert ställe hos författarna till 
uppsatsen. 

4.5 Databearbetning 

Att ha delat författarskap innebär både för och nackdelar. En stor fördel är att man 
kan ge varandra fortlöpande feedback under arbetets utveckling. I boken Skriva för att 
lära av Dysthe. m.fl. (2002) visar en undersökning att de flesta intervjuade tyckte att de 
olika skrivstilarna upplevdes som ett problem. Respondenterna menade att det var 
tidskrävande med omskrivningar för att få ett sammanhängande alster.  

För att motverka problem och underlätta bearbetningen med texten har vi 
kontinuerligt lagt upp våra pågående arbeten på en gemensam läroplattform som 
Linnéuniversitetet tillhandahåller. Att läsa varandras texter har underlättat arbetet med 
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att få en sammanhängande rapport. Läsningen i sig har hjälpt såväl som sporrat oss i 
vårt skrivande och fört in oss i nya tankebanor kring vårt syfte med undersökningen. 
Genom täta telefonkontakter har vi kunnat diskutera texter och tankar. Cirka en gång i 
månaden har vi haft fysiska möten där vi sammanställt och färdigställt materialet till 
undersökningen.  

Vi har delat upp arbetet genom att ha eget ansvar för utvalda delar i rapporten. Det 
egna ansvaret innebär att man är ansvarig för de delar man blivit tilldelad eller valt. Vi 
tycker att detta har fungerat bra och inspirerat oss till att hjälpa varandra med 
ansvarsområdena. Under diskussionerna har det kommit fram nya perspektiv och 
tankar till de olika avsnitten i rapporten.  

Intervjuerna har varit delvis ostrukturerade. ”Man kan t.ex. tänka sig en ostrukturerad 
intervju där vissa områden är föremål för närmare utfrågning . Intervjuaren är då fri att 
formulera frågor efter situationen, men tvingas ändå till viss disciplin, då vissa 
bestämda områden måste tas upp” (Carlström. Carlström, Hagman. 2006, s188). I vårt 
fall utgick vi från en bestämd frågeställning som vävdes in i intervjun/samtalet. När 
den ene författaren var involverad i samtalet antecknade den andre på så vis blev 
samtalet mer naturligt och avslappnat. Direkt efter intervjun renskrevs anteckningarna 
av respektive författare och lades upp på nämnda läroplattform för genomläsning. 
Inom en snar framtid jämförde vi våra tankar och tolkningar kring samtalet för att det 
inte skall bli några misstolkningar. 

 

4.6 Metodkritik 

När man gör en undersökning av denna dignitet önskar vi att det fanns mer tid till 
förfogande. Ska man genomföra ett byggprojekt finns det ofta en budget som ska 
följas. Budgeten i vårt fall är tiden den tid man har den har man. Att hitta litteratur 
som stämmer in på det syfte som undersökningen ska besvara är både tidskrävande 
och framför allt svårt beroende på vårt valda syfte.  Om det funnits mer tid skulle vi 
sökt mer litteratur på fler olika bibliotek och intervjuat bibliotekarier om olika litteratur 
i vårt valda ämne. Framför allt skulle vi sökt i de större städernas bibliotek.   
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5. Resultat 

 

5.1 Muraryrkets utveckling 

Vi har i detta arbete tittat på muraryrkets framtid och historia eftersom vi båda har vår 
bakgrund i muraryrket. Vi har gjort intervjuer med två murare som varit verksamma 
från 60-talet och framåt och därigenom insett att dagens murare inte har den bredd i 
yrket som de hade på deras tid. Vi ser en fara för yrket och tror att kunskap riskerar att 
gå förlorad om denna utveckling fortsätter. 

Vi har genom våra intervjuer förstått att murarens arbetsuppgifter skiljde sig lite åt 
beroende på vart i landet man befann sig. I Stockholm var plattsättare ett eget skrå på 
60-talet medans plattsättning ingick i murarens uppgifter i Kalmar under samma tid. 
Idag har det i hela landet blivit så populärt med plattsättning att det oftast utförs av 
speciella plattsättningsföretag. Om man utbildar sig till murare idag får man lära sig 
plattsättning, men när eleverna ska söka arbete efter skolan väljer många att börja som 
plattsättare. Dessa elever blir efter fullgjord lärlingstid plattsättare, och får då ett 
yrkesbevis som plattsättare. Detta har indirekt medverkat till att murare har blivit 
tvungna att skola om sig till andra yrken. Vi har själva erfarenheter av att det blivit så . 
Följande episod styrker vårt påstående. En av oss skribenter arbetade på en stor 
byggfirma när hans murarkarriär startade och fick där utföra alla moment som tillhör 
muraryrket plattsättning, murning, puts mm. Men allt eftersom att ett större antal 
plattsättningsföretag bildades så dumpades priserna på plattsättning och fler och fler 
företag köpte in dessa tjänster för att spara pengar. Det kom även många nya regler för 
plattsättning i våtrum, vilka bidrog till att företagen pressades med garantier som ofta 
kunde bli kostsamma. Detta ledde i sin tur till att hälften av oss murare på företaget 
blev uppsagda, och flera av murarna skolade om sig till andra yrken. 

Om vi blickar tillbaks på 60-och 70-talet och tittar på hur man byggde villor, så ser vi 
att de flesta hus på den tiden hade murade källare, ofta på grund av att husens 
uppvärmningssystem bestod i olja eller ved vilka krävde ett pannrum. De två murarna 
vi intervjuat har berättat för oss att muraren oftast var med och göt betongplattan till 
huset för att därefter kunna mura upp källarväggarna. Efter att väggarna var klara 
murade man upp murstocken. När dessa moment var klara lämnade muraren bygget 
och lät snickarna resa husstommen. Efter att stommen var rest och huset var tätt 
återvände muraren för att lägga källargolvet i cementbruk. När golvet var lagt putsades 
källarväggar med putsbruk. Det murades oftast en öppen spis i huset och ett flertal 
villor bekläddes även med en tegelfasad. Om huset skulle ha en keramisk beklädnad 
föll även denna uppgift på muraren.  

Vi träffade en arkitekt och frågade honom varför man idag med den kunskap om 
inneklimat som vi har, inte ritar in fler murade konstruktioner i byggnader. Hans svar 
var att det inte finns någon med den kunskap som krävs för att utföra dessa moment, 
vi svarade honom att kunskapen finns men eftersom ni inte utnyttjar den riskerar den 
att försvinna. Detta blir lite av moment 22 man ritar inte in murning för man tror 
kunskapen saknas, och man behöver inte utbilda så många murare eftersom man inte 
murar så mycket. 

Om vi går tillbaka till underhållskostnader och jämför en tegelbeklädnad med en 
träfasad, har vi för att få en prisuppfattning talat med en målare om hur mycket det 
kostar att måla om ett hus. En normal villa för en familj på ca 150 m² kostar idag 
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någonstans mellan 60 000–80 000 kronor att måla om. Det blir då närmare 200 000 
kronor utslaget på 30 år bara i underhåll. Det innebär en årskostnad på ca 6500 
kronor. Jämför man detta med en tegelfasad som är i det närmsta underhållsfri bortsett 
från målning av vindskivor och utsprång blir årskostnaden någon hundralapp. 

Det finns dock nackdelar med tegelbeklädnader. På senare år har det upptäckts två 
allvarliga fel och brister med tegelfasader. Det första är att fasader vittrar sönder och 
detta beror på att armeringen som lagts in mellan stenarna inte varit rostfri. När man 
murade fasad på 60- och 70-talet lade man in vanlig armering och denna placerades 
ofta alldeles för långt ut i fogen. Detta resulterar i att med tid och längd börjar 
armeringen att rosta vilket bidrar till att den expanderar, när den expanderar lossnar 
bruket i fogen och vatten tränger in i fasaden. När fasaden blivit vattendränkt och det 
blir minusgrader spränger vattnet de stenar som vattnet trängt in i. Vi har personligen 
varit med och bytt ut sådana stenar och resultatet blir oftast en väldigt ful fasad då 
man inte får samma färg på stenar och bruk. 

Det andra felet har uppstått vid byggnader med trästomme beror på att det förr inte 
var ovanligt att man kastade ner det bruk man hade kvar vid dagens slut mellan teglet 
och stommen i den så kallade luftspalten. Man var heller inte speciellt varsam vid 
murningstillfället utan lät bruk falla ner i luftspalten. Detta resulterar i att bruket 
mellan stenarna när de blir utsatta för regn transporterar fukten igenom fogen och in 
till isoleringen i stommen. Vilket medför att stommen så småningom börjar mögla och 
huset måste genomgå en mycket omfattande renovering. En av de vi intervjuat har 
bekräftat ett sådant fall. I detta fall var husets stomme så upprutten att man fick byta 
ut allt material i stommen en meter upp från golvet.  

Hade detta då kunnat undvikas? Ja om man använt rätt material i armeringen och 
utfört arbetet på ett mer fackmannamässigt vis, dagens elever får lära sig att en 
luftspalt aldrig får täppas igen med bruk och att man använder armering av rätt 
kvalitet.  

Nu är det nya produkter på väg in i branschen det kommer ett nytt tegelformat, detta 
tegel är massivt och ska muras med ett nytt bruk. Detta bruk är ett så kallat tätbruk 
som motverkar att fukt kan transporteras igenom det, dessutom används en rostfri och 
syrafast armering. Allt för att dessa problem vi beskrivit ovan inte ska kunna uppstå. 

Ett av de största hindren för att inte bygga med murade konstruktioner är att man 
under byggtiden tillsätter mycket fukt, i dagens samhälle är tid pengar och därför väljer 
man ofta bort moment som kräver långa torktider. Att bygga in fukt i en byggnad blir 
på lång sikt väldigt dyrt, då man kommer att få problem som kostar mycket att rätta 
till. 

 

5.2 Murarens funktion 
När vi började våra yrkeskarriärer fans det murare i de flesta företag både rikstäckande 
och regionala. Idag är det sedvanligt att företagen köper muarens tjänster från 
specialistföretag eller arbetsgivare som bara har murare anställda. För att få en 
förklaring till denna utveckling börjar vi med att titta i backspegeln. Hur var 
situationen på arbetsmarknaden sett ur ett historiskt perspektiv för murarna? 

 När vi diskuterar/diskuterat med äldre kollegor oavsett yrkesroll om murarens 
ställning i byggbranschen samt hur det såg ut på en byggarbetsplats när vi föddes på 
60- talet blir det generella svaret att de var ”kungarna på bygget”. Bo G Hellers 
Professor i konstruktionslära menar att i början av 1900- talet präglades byggandet av 



16 

Kennet Wahlqvist, Jonas Johansson 

murade konstruktioner. Han skriver att murarna var en respekterad kår som ständigt 
var för få i förhållande till behovet. Detta gjorde att murarna ansågs som ett slags 
frälse bland byggnadsarbetarna (vbyggaren.se).  

Tittar man på villor från 60- talet och några årtionden framåt hade flera hus källare 
med tillhörande pannrum. Uppförandet av hus med denna karaktär innebar mycket 
arbete för murarna. En av de två murarna vi intervjuade berättade om hur han 
upplevde sin yrkesroll från den tiden. Han berättade att under sin ungdomstid som 
murare arbetade han en hel del med villor. Det arbetet bestod till stora delar att mura 
grunder och källare. När han sedermera putsat ytorna la han in golv bestående av 
jordfuktigt cementbruk. I och med att de flesta villorna hade panrum behövdes det en 
murstock med kanaler för ventilation såväl som eldstad. I de fall husen skulle bekläs 
med tegel utförde han även det momentet. Han menar att på den tiden var det vanligt 
med olika munkförband som en extra utsmyckning till skillnad mot dagens mer vanliga 
halvstensförband.  

Även i större ålderstignare byggnader förekommer det mycket murade och putsade 
uppbyggnader. Studerar man äldre fasader klädda med tegel finner man snart att det 
finns en stor mängd olika murförband. Ett murförband förklaras enklast med hur 
stenarna ligger i förhållande till varandra. Det vanligaste förbandet idag är 
halvstensförband som bygger på att stenarna ligger över varandra med en halv stens 
förskjutning. Hellers menar att just förband var en svensk specialitet (vbyggaren.se). 
När vi var på studieresa med murarklubben i Kalmar gick vi förbi en äldre byggnad. 
En av gamlingarna som var med flinade lite och sa att det där förbandet hade vi väl 
ingen aning om vad det var för något. Vårt svar blev att vi inte viste men vi påtalade 
att anledningen var att vi aldrig fått mura ett sådant förband och således aldrig lärt oss 
detta.  

På byggprogrammet får murarna lära sig ett antal förband vill de fördjupa sig med mer 
kunskap får de rådfråga den äldre generationen eller läsa i skrifter. I boken 
Sekelskiftets byggteknik (Björk. m.fl. 1988) kan man läsa om olika murförband och 
valvmurning. Boken är dels skriven för att användas vid lärlingsutbildningar till olika 
byggnadsyrken. Med den och liknande publikationer går det att läsa sig till olika 
förbands utförande.  

När vi gjort/gör observationer på ålderstignare konstruktioner förtäljer de om att det 
murades i stor utsträckning. De äldre och pampiga byggnaderna tyder på en stor 
kunskap om murteknik. Kunskapen visar sig både på putsen och murningen med alla 
olika förband och valvbågar med mera. ”Dagens murare kan trava tegel i löpskift som 
beklädnad på en stomme av t. ex. trä- eller stålreglar. Förr kunde de t o m mura valv, 
de var de viktigaste och högst betalda hantverkarna” (byggnadsvard.se).  

Under vår intervju kom det fram att murarna var ett släkte som höll ihop och värnade 
om sitt skrå.  

Att murarna var eniga märktes på deras motvilja att gå med i den gemensamma 
fackföreningen. Berglund (2009) skriver i sin doktorsavhandling att murarna var bland 
de sista yrkesgrupperna som anslöt sig Byggnadsarbetarförbundet 1961. De två 
murare som vi intervjuade verifierar denna utsaga. Den ene tillade att murarna i 
Kalmar inte heller ville gå med i det gemensamma ackordet med övriga hantverkare i 
förbundet utan skickade ombud som skulle rösta nej i kongressen. På något vis 
röstade ändå ombuden ja till förbundets förslag om en sammanslagning även för 
murarna. Murarnas samhörighet i Kalmar visade sig återigen på 90- talet då det 
bildades en murarklubb. Under de första åren var uppslutningen mycket stor. Aktuella 
frågor för kåren och gemensamma resor till ändamålsenliga platser ordnades. Under 
senare tid avtog intresset mer och mer idag ligger klubben vilande. 
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5.3 Ett historiskt perspektiv på muraryrket 
Då vårt arbete handlar om murarens roll och vad utbildningen har för roll för yrket, 
kommer vi att titta på hur det ur ett historiskt perspektiv har sett ut på 
arbetsmarknaden. 

Vi har valt att inte gå längre tillbaka än till 60- talet för att kunna ge en bild av 
arbetsmarknaden som inte är alltför inaktuell.  

På 60- talet var Sverige i en fas där det fanns gott om arbete men ont om bostäder, vi 
hade en arbetskraftsinvandring och Sverige växte. Då arbetskraften ökade och 
bostäderna inte räckte till, och de bostäder som fanns hade låg standard beslutade 
regeringen att något måste göras. De flesta fabriker låg i städerna vilket bidrog till en 
urbanisering till städerna, det var brist på bostäder i städerna och 1964 beräknade man 
att det behövde byggas ca 85 000 lägenheter per år. Det krävdes dessutom att 
byggnaderna placerades så att det var enkelt att nå arbetsplatserna. 

Miljonprogrammet som man döpte till Höjd bostadsstandard SOU 1965:32, beslutades 
1964 och gick ut på att under 10 år 1965-1975 skulle 1 miljon nya bostäder produceras. 
Det var inte bara nybyggnation som innefattades av beslutet, man skulle även utföra 
renovering av byggnader för att höja bostadsstandarden. Detta innebar naturligtvis att 
byggbranschen hade fullt upp, på denna tid byggdes det mesta i så kallade ”tunga 
konstruktioner” det vill säga betong och sten.  

Om man tittar på den tidens byggnadskonstruktioner ser man snart att murarens roll 
var betydande på många sätt, alla innetak i lägenheterna putsades något man inte gjort 
sedan slutet på 70- talet. De allra flesta byggnader värmdes genom oljeeldning, och 
krävde därmed rejäla murstockar som även innefattade ventilationskanaler till alla 
lägenheter. Ventilationskanalerna putsades med en teknik som kallas kurbitsputs, en 
sedan dess i stort sett utdöd teknik. Dessutom var många av byggnaderna klädda med 
tegel utvändigt, eller puts två moment som utfördes av murare.  

Om vi som alternativ tittar på småhusbyggnationen som också var omfattande på 60- 
och 70- talet, var även de uppvärmda med olja eller ved. Vilket krävde ”pannrum” i 
byggnaden, dessa placerades oftast i källaren vilket gjorde att källarväggar behövde 
muras. Det krävdes naturligtvis även murstockar, något som var mycket populärt var 
även en öppen spis. En extra värmekälla som även var en ”möbel” i huset. Väldigt 
många hus kläddes också i tegelfasader, för att hålla ner underhållskostnaderna. 
Badrummen kaklades ofta och även i köken sattes kakel över diskbänken, lika dant 
som idag med skillnaden att idag är det oftast en plattsättare som utför arbetet. 

 

Idag startas ett nytt miljonprogram, som omfattar renovering av de byggnader som 
byggdes under det förra miljonprogrammet. För att kunna renovera äldre byggnader 
behövs det kunskap om äldre byggnadstekniker. En väsentlig skillnad i dagens 
utbildning om man jämför med den på 60- talets början är utbildningen efter skolan. I 
timmar räknat är utbildningen under lärlingstiden ungefär lika lång som den 
skolförlagda. Den stora skillnaden är att många utav dagens murarlärlingar fastnar i 
olika fack. Många murare gör sin lärlingstid i ett företag som är specialiserat på ett fåtal 
av murarens arbetsuppgifter. Kontentan blir att de murarna inte kan färdigutveckla 
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samtliga tekniker som de lärt sig under den skolförlagda utbildningen. Under vår 
lärlingstid fick vi vara med på samtliga moment inom muraryrket. Vi fick träna och 
upprepa samtliga moment av det vi lärt i vår yrkesutbildning. Ett exempel är arbetet 
med putsade tak. Detta moment lär man sig inte idag på byggprogrammet. Man lär sig 
inte heller att putslaga väggar vilket kan komma att behövas när miljonprogrammets 
byggnader ska renoveras. Dessa färdigheter fick vi lära oss när vi kom ut som lärlingar.  

 

 
 

 

 

5.4 Från novis till expert 
Muraryrket har funnits sedan urminnes tider, man har i årtusenden murat ugnar för 
matlagning men även bostäder. I Sverige bildades under 1400- talet så kallade ”skrån”, 
ett skrå var en yrkesgrupp. Här bildades murarskrået och de hade dels till uppgift att 
utbilda ”lärpojkar”, men även sociala uppgifter såsom att ta hand om sina medlemmar 
mm. När lärpojken arbetat 7-8 år kunde han avlägga ett gesällprov, vilket innebar att 
han gjorde ett arbete för att visa vad han kunde. Efter gesällprovet kunde han avlägga 
ett mästarprov, men detta var strikt kontrollerat, fanns det inget behov för en mästare 
fick han antingen söka sig vidare till en annan stad, eller fortsätta som gesäll. Man hade 
alltså en bra kontroll på hur många arbetstillfällen som fanns, och styrde utbildningen 
därefter (kalmarlänsmuseum.se). 

På 50- och 60-talet fanns två sätt att utbilda sig till murare. Det ena var traditionell 
utbildning där man utan förkunskap började arbeta på en byggarbetsplats i ett 
murarlag, som på den tiden kunde innehålla ett tiotal murare. Den som styrde laget var 
murarbasen vilken hade som uppgift att styra arbetet och se till att man hade en bra 
avkastning angående inkomsten. Där skolades lärlingen mot det han behövde lära, då 
han så småningom ska tillhöra arbetslaget och följaktligen göra rätt för sig. Den andra 
möjligheten att utbilda sig till murare var genom yrkesskola, som var tvåårig. Till 
skillnad från dagens skolutbildning var inriktningen bara riktad mot murning, man 
sökte alltså direkt mot yrket.  

En bidragande orsak till att man inte som idag eftersträvar en bredare kompetens var 
att varje yrkeskategori hade sina egna listor på olika arbetsmoment som tillhörde yrket, 
vilket man också hade betalt för att utföra. Gjordes något som inte tillhörde t.ex. 
murarna hade man svårt att vid accordsmätningen få betalt för det utförda momentet, 
utan den som hade rätten till arbetet kunde tillgodogöra sig detta. Med andra ord fanns 
det ingen anledning att lära inom andras områden. Yrkesskolan var oftast uppbyggd så 
att viss träning kunde göras i skolan under första året, och sedan via lärlingsbyggen 
som skolan själv ordnade eller tillsammans med kommun eller företag. I andra fall var 
eleven placerad på företag under andra utbildningsåret. 

Det går även idag att utbilda sig till murare utan att gå i skolan, man blir då lärling och 
arbetar 6800 timmar för att erhålla sitt yrkesbevis. Men i och med den nya 
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gymnasiereformen GY2011, läser man de gemensamma gymnasieämnena på skolan 
och arbetar resterande tid på arbetsplatsen om man går lärlingsprogrammet. 

 

5.5 Reflektioner angående murning 
Ett av våra ändamål med arbetet är att få svar på hur murarens roll ser ut nu och i 
framtiden. En intressant aspekt är hur personer med insyn i branschen ställer sig till 
murade konstruktioner.  Framförallt om de anser att det behövs murare i 
byggbranschen och vad de ska ha för kunskaper. 

 I det här kapitlet kommer vi att redovisa resultat från olika rapporter, 
dokumentationer och forskningar som har associationer till murarbranschen. Vi vill 
även spegla olika personers tankar och åsikter om murningens betydelse i 
byggbranschen.  

Konstruktören Tomas Gustavsson med 20 års erfarenhet i byggbranschen har ägnat 
sig åt att forska om tegel. Gustavsson menar att tegel är ett material som går att 
anpassa till dagens krav på komfort och energieffektivitet. ”Men en förutsättning är att 
man erkänner att modernt byggande måste innehålla en betydande del 
hantverksmässighet”(arkitekt.se). Problemet enligt Gustavsson med murade hus är inte 
arbetsmetoden eller materialet utan bristen på murare. ”De är ett utdöende 
släkte”(arkitekt.se).  

En intressant aspekt i ämnet behandlas i Universitetslektorn Miklós Molnár rapport 
(Murat och putsat byggande på offensiven med Effektiv informationshantering i fokus). Skrivelsen 
är baserad på undersökningar genomförda av Lunds Tekniska Högskola. Skrivelsen 
fokuserar på murning och informationen om murade konstruktioner. Molnár skriver 
att arkitekters och framför allt byggnadskonstruktörers misstro till 
murverksprojektering beror på otillräckliga kunskaper i ämnet. Respondenterna i 
undersökningen pekar på bristande informationshantering som en bidragande orsak till 
sina okunskaper kring murat och putsat byggande. De tycker att murverksindustrin 
inte är lika aktiva som övriga materialindustrin med spridning av information 
(Molnár2003).  

 

Bo G Hellers Professor i konstruktionslära känner en viss oro för murarbranschen. 
Han skriver i tidningen V byggaren att murningen gått tillbaks i Sverige. Detta enligt 
Hellers trotts att tillgången på fler materialval som exempelvis olika blockmaterial. 
Hellers ställer sig frågande till denna utveckling att murningen minskat när 
materialtillgången blivit större. Han menar att fakta som talar för murverk är att de kan 
användas både i låga och höga lastbärande konstruktioner. De stora fördelarna är 
variationerna genom olika bruksblandningar och sten/block samt materialets ljud och 
brandmotstånd (vbyggaren.se).  

En förklaring till minskningen kan vara det som respondenterna i Molnárs rapport 
förespråkade, att informationen är alldeles för bristfällig. Ett annat motiv kan vara 
Gustavssons teori att det finns för få verksamma murare.  

Ett vanligt argument som hörs från villaägare och entreprenörer är att tegel är ett dyrt 
material.  Arkitekten Lotta Nordén menar att ”Det finns en schablonföreställning hos 
beställaren vid upphandling att tegel är ett dyrt val. Samma gäller 
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anbudsgivarna”(arkitekt.se). Molnár skriver i sin rapport att entreprenörer oftast inte 
har egna resurser för murningsarbete. Han menar att de vid behov anlitar 
underentreprenörer. Att det anlitas fler underentreprenörer än renodlade 
murningsentreprenörer beror enligt Molnár är att det på att det finns alldeles för få 
murningsentreprenörer speciellt till större objekt. Molnár menar att en skillnad är att 
priset blir högre när de anlitar en underentreprenör. (Molnár.2003). 

 

I Molnárs rapport om muraning säger några av respondenterna. ”Tyvärr har 
uppfattningen spritt sig att stenhus är dyra, just på grund av att det mest har byggts 
mer påkostade arkitektritade stenhus. Generellt sätt borde dock stenhus inte bli dyrare 
än andra hus. Standarden har blivit högre i stenhus med påkostade ytor och 
köksinredning.” ”Murverk är säkert konkurrenskraftigt inom småhusbyggandet, där trä 
dominerar helt i Sverige. En murad stomme med gjutna bjälklag blir kanske någon 10 
000 dyrare men det är försumbart med tanke på hela investeringskostnaden” 
(Molnár.2003, s22). De nackdelar med murade konstruktioner som respondenterna i 
Molnárs rapport lyfte fram var de längre torktiderna och entreprenörernas tappade 
kunskaper om murning. Bertil Johansson på Sveriges provnings- och forskningsinstitut 
lyfter fram en del viktig aspekt när det handlar om murade konstruktioner. Han 
bekräftar påståendet om att torktiden är ett problem och tilläger att byggfukten kan 
ställa till stora bekymmer. Han menar att tiden för uttorkning är svårigheten med 
konstruktionen i och med den långa torktiden. Enligt Johansson tar det upp emot ett 
år för ett murverk att helt torka ut (byggahus.se).  

En fråga som blir relevant i diskussionen är om det finns underlag för murade 
konstruktioner. Undersökningarna från Lunds Tekniska Högskola visar att det finns 
ett intresse för murade hus. Resultat från utredningen visar att Var tionde svensk 
villaköpare i första hand vill ha ett stenhus om utbudet vore större (Molnár.2003). 
Molnárs rapport och Gustavsons forskningar visar att stenhusalternativets andel 
enbart är 5 %. Miklós Molnár anordnade år 2008 ett seminarium om murverk som 
lockade cirka 2000 deltagare med anknytning till byggbranschen. Ett resultat från en 
enkätundersökning visade att 90 % av de som köpt stenhus var nöjda med sitt val 
medans 60 % av trähusköparna var nöjda med sitt val (lth.se).  

En av de två murarna vi intervjuade har arbetat som murare cirka 50 år och han 
poängterade vikten av att få mycket övning i murarens olika moment. Han anser att ett 
av det grundläggande faktum till kunskap inom ett hantverk är möjligheten att få göra 
samma moment under en längre tid och på så vis erhålla en säkerhet till momentet. De 
grundläggande arbetsuppgifterna för en murare är puts, murning med olika slags sten 
och arbete med keramiska plattor. Hans tanke med upprepningen var att muraren 
slutligen ska behärska de tre grundläggande arbetsmomenten. Därefter tycker han att 
han har de grundläggande förutsättningarna för att utveckla sig inom hantverket. Vi 
diskuterade även värvet med keramisk utformning. Respondenten berättade att när 
han var i Stockholm och arbetade i början på 60- talet hade plattsättarna fortfarande 
ett eget skrå. Han blev förvånad när han 1963 flyttade tillbaks till Kalmar där murarna 
utförde arbete med både keramik och sedvanligt murningsarbete.  

Respondenten berättade att han började arbeta i murningsbranschen som traditionell 
lärling. Han hade turen att ha två äldre bröder som kunde lära ut hantverkets konst 
direkt som han utryckte det i en verklig miljö. Respondenten talade om att han på den 
tiden tyckte att de som gick i gymnasiets byggprogram var inga riktiga murare ”de 
sprang mest runt och larvade sig”. På senare tid anser han att utbildningen blivit bättre 
främst beroende på bättre lärare med bred yrkesbakgrund.  
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5.6 Branschens uppfattning om murarna och 

murning 

Ända sedan vi började våra yrkeskarriärer har det legat i vårt intresse att förhöra oss 
om hur murarna var förr. Ett intressant perspektiv att ta upp är hur arbetsledare 
ser/såg på murarna.     

När vi diskuterar med äldre arbetsledare om vad de har för bild av murarna blir ett 
återkommande svar att de var en tjurig grupp. En arbetsledare berättade att han i unga 
år arbetade som hantlangare. Han sa att murarna ofta beställde bruk som skulle 
levereras upp på ställningen strax innan dagen var slut. Kontentan blev att han som 
hantlangare fick köra ner bruket, kasta det och rengöra kärrorna. Att murarna var 
skickliga hantverkare råder det inget tvivel om det säger de flesta arbetsledare som vi 
pratat med. Nämnde arbetsledare tycker att dagens murare är mer flexibla samt lättare 
att ha och göra med. Han menade att det var svårt att få en murare att göra något 
annat än de moment som ingick i murarens syssla.  

Ett av de regionala företagen vi varit i kontakt med entledigade sina murare och hyrde 
in murartjänster från specialfirmor eller murarfirmor. En av orsakerna till 
uppsägningarna enligt en arbetsledare var att vissa murare ansågs svårplacerade. Ett 
annat argument som hördes var att företaget slipper ansvaret med exempelvis badrum.  

När vi pratar med de yngre murarna (runt 40år och yngre)då säger de att de tycker det 
är roligt att ibland göra något som inte har med murning att göra. De murarna blir 
precis som förstnämnde arbetsledaren säger merflexibla.  

Personalchefen på en mindre murarfirma i Kalmarlän tycke att det är svårt att hitta 
murare som är självgående. Han menar att det var lättare förr idag blir många murare 
putsare eller plattsättare. Han tyckte murarna förr hade andra förutsättningar än vad 
de har idag.  

En av de vi intervjuat, en lärare med 40 år i branschen, sa vid ett av intervjutillfällena 
att problemet med att det inte finns så många murare är att de stora företagen i trakten 
som tidigare hade flera murare anställda, sa upp sina murare för att slippa stå för 
garantierna som ett bygge medför. Ett företag har alltid en garantiperiod där man 
binder sig att reparera ett antal år efter att bygget är färdigställt, om vi tittar på det här 
med plattsättning har det sedan ett antal år tillbaka varit väldigt mycket problem. Det 
har kommit en mängd nya regler och material, för att slippa stå för dessa kostnader 
som det medför säljer man bort dessa moment till underentreprenörer. Man kan på så 
sätt även minska på byggkostnaderna. Det är inte heller ovanligt att de stora företagen 
är delägare i t.ex. isolerings och gips fabriker och givetvis vill använda dessa material i 
största möjliga mån, stora företag har ofta olika konstruktioner de använder som 
gipsväggar med stålreglar som exempel. Det går mycket fortare att bygga en innevägg 
med gips och stålreglar än om den ska muras upp, och det är inte ovanligt att man 
därför väljer detta alternativ för att spara tid. Nackdelen med gips är att om det 
används i offentliga byggnader som ex en skola där det är hårt slitage kommer den förr 
eller senare att gå sönder och det blir dyra renoveringskostnader, en murad innevägg 
går inte sönder och kräver således ingen renovering och blir på lite längre sikt billigare. 
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6. Diskussion 

Under diskussionsdelen kommer vi att belysa undersökningens syfte med 
ett perspektiv grundat på våra egna erfarenheter. Vi kommer att diskutera 
resultatet i undersökningen och jämföra detta med våra egna 
ståndpunkter och lärdomar från åren vi arbetat som murare. Värdet på 
våra förmenanden bygger på flera års erfarenheter från branschen. Alla 
problem och diskussioner med kollegor samt övriga med en koppling till 
vårt hantverk har hjälpt oss till att få en ökad förståelse för murarnas 
situation.  

När man varit verksam inom ett specifikt område under ett flertal år 
stöter man emellanåt på problem som genererar till lösningar och nya 
lärdomar. Har man dessutom som i vårt fall arbetet med människor i 
olika åldrar och olika delar av landet har detta lett till intressanta och 
lärorik sätt att ta itu med olika problem. Vi hoppas att våra samlade 
upplevelser och intryck kommer att ge läsaren ett ytterligare perspektiv 
(utöver öriga referenser) på vårt syfte med undersökningen. 

6.1 Murarens situation  

Bo G Hellers Professor i konstruktionslära säger att i början av 1900- 
talet omfattades byggandet av murade sammansättningar. Han skriver att 
murarna var en väl ansedd grupp enda problemet var att de var alldeles 
för få i förhållandet till behovet. Detta medförde att murarna var en 
ansedd grupp bland hantverkarna (vbyggaren.se). Tittar man på äldre 
byggnader förstår man ganska snart att det krävdes fler murare förr än 
det görs idag. Under våra tidigare år som murare hade muraren en given 
plats i det unisona laget på en arbetsplats. Idag ser det annorlunda ut, 
murarna blir ofta inhyrda till de olika moment som innefattar 
murningsarbete. När muraren var integrerad i företaget var det inte 
ovanligt att denne ena veckan satte kakel för att nästa vecka vara ute och 
putsa eller mura fasad. Det krävs en stor mängd kunskaper i hantverket 
för att kunna förverkliga alla uppgifter som ligger på murarens bord. 
Gustavsson menar att det råder en brist på murare att de är en utdöende 
grupp (Gustavsson 2003). Vi tror att en anledning till bristen kan vara att 
murarens uppgifter är uppdelade i specialistföretag. Det finns rena 
murarfirmor som utför samtliga moment men enligt vårt sätt att se det är 
de för få.  

Vi menar att den största grunden till problemet för få murare idag är att 
företagen inte anställer murare utan att de istället hyr in dessa tjänster. De 
hyr in murare från företag som specialiserat sig på utvalda delar inom 
murningsarbetet. De följder det får för dessa murare är att de blir 
antingen putsare, kakelsättare eller håller de på med murningsarbete 
bestående av murning med någon form av sten eller block.  

Ett dilemma som kan påverka murarens roll i byggprocessen är att han i 
mycket större utsträckning inte är anställd i företaget tillsammans med de 
övriga hantverkarna. Detta kan medföra ett hinder i den personliga 
utvecklingen. Våra yrkeskunskaper hade inte varit på den nivå de är idag 
om vi inte arbetat i lag med flera yrkesgrupper. Detta är inte specifikt för 



23 

Kennet Wahlqvist, Jonas Johansson 

murarna utan det gäller med största sannolikhet samtliga yrkesgrupper. 
Genom samarbete samt att kunna se vad som krävs för ett lyckat resultat 
utifrån de olika yrkesgruppernas förutsättningar lär man sig vad man själv 
behöver beakta så att alla kan göra ett bra arbete. Ett hantverksmässigt 
samarbete mellan olika yrkesgrupper öppnar möjligheten att kunna 
diskutera olika problem och därmed få flera perspektiv på problematiken. 
Vi är övertygade om att det behövs diskussioner mellan yrkesgrupperna 
för att den personliga utvecklingen ska gå framåt. När ett team med flera 
hantverksgrupper ingår i laget blir det med automatik diskussioner som 
många gånger leder till ökad utveckling inom det egna hantverket.  

 

6.2  Hantverkares gemenskap 

Av våra intervjuer och litteraturstudier framkom det att murarna förr var 
ganska eniga. En anledning till den slutsatsen grundar vi på deras motvilja 
att gå med i den gemensamma fackföreningen. Berglund (2009)  skrev att 
en av de sista yrkesgrupperna som anslöt sig till 
Byggnadsarbetarförbundet var murarna. Muraren som vi samtalade med 
berättade att murarna i Kalmar var av samma uppfattning. De skickade 
dessutom ett ombud till Stockholm med det demokratiska beslutet att 
rösta nej till det gemensamma ackordet (trä, betong och mur) som 
byggnads föreslog på 60- talet. Det som säger emot sammanhållningen är 
att det ombud som Kalmars murare skickade ändå röstade mot det 
demokratiska beslutet de tagit. I Kalmar mitten av 90- talet gjorde 
murarna ett försök för att öka gemenskapen i kåren. De bildade en 
murarklubb där enigheten de första åren var mycket stor men med tiden 
svalnade intresset. 

Vår tanke är att gemenskapen blir starkare med en enighet mellan 
samtliga hantverksgrupper. Jämför vi sammanhållningen när vi var 
anställda i ett företag som företräder samtliga yrkesgrupper mot att vara 
anställd i en mer specialiserad firma var det en större enighet i den 
förstnämnda sammansättningen. Framförallt blev planeringen utav 
arbetet bland yrkesmännen en större del och bidrog till en bredare 
gemenskap bland hantverkarna.  Detta är något som vi i vår lärarroll kan 
ge till våra byggelever att lära sig fördelarna med ett fungerande lagarbete. 
Vi tror att alla blir vinnare i byggprocessen om samarbete sitter i 
ryggraden hos samtliga hantverkare. Att det ska finnas en solidaritet inom 
den egna kåren är självklar. Men det ska inte vara så att man ser sig som 
förmer och av den anledningen inte vilja samarbeta. Vi har själva upplevt 
i synnerhet med de äldre murarna en motvilja att samarbeta. Flera av den 
äldre generationens murare vägrade att göra uppgifter som inte ingick i 
deras normala åligganden. Våra samlade erfarenheter säger oss att ett 
sådant agerande inte gynnar någon.  
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6.3 Problematiken för murarna 
En av arbetsledarna vi diskuterade med tyckta att dagens generation av 
murare var lättare att samarbeta med än den äldre generationen. Det som 
vi tycker är underligt är att flera företag inte anställer murare. Det 
regionala företaget som vi nämnde i resultatdelen är inte ensamma med 
att säga upp sina murare. Fler företag hyr murare vid behov. En intention 
inför vår undersökning var vart yrket är på väg. Vi anser att det finns en 
risk för yrkets framtid och att mycket av kundkapen kan gå förlorad. Vi 
tycker att man ska spinna vidare på arbetsledarens känsla att det är lättare 
att samarbeta med dagens murare. Att murarna ansågs som en tjurig 
samling kan ligga kvar hos arbetsgivarna. Detta är något skolan kan jobba 
på i sin kontakt med företagen. Ett alternativ är att bjuda in till ett 
seminarium där murarnas framtid ska diskuteras. Huvudfrågan kan 
förslagsvis vara om branschen vill att det ska finnas murare med kunskap 
om delar av hantverket. Eller om de i framtiden vill ha murare med hela 
registret av kunskaper.  

Om vår teori stämmer, att kunskap kan gå förlorad med 
specialistföretagens frammarsch vill vi framföra våra farhågor för 
branschen. Vissa företag säger att ansvarsbiten och problematiken med 
placeringen av de murare som inte ville delta i annat än murningsarbete 
var skäl till att hyra in tjänster. Våra erfarenheter och observationer säger 
att detta inte riktigt stämmer för dagens murare. De flesta av dagens 
murare säger själva att de inte är främmande för andra uppgifter. De 
menar att det är en stimulerande del i vardagen att ibland få syssla med 
något helt annat.  

 

I skolans utbildning får murareeleverna en bra bredd av kunskaper 
han/hon får lära sig grunderna inom mureriet. Tanken är att eleverna 
sedan ska vidareutveckla sina kunskaper ute i arbetslivet. För att 
lärdomarna skall bestå och sitta i ryggraden behövs det kontinuerlig 
träning. Våra egna kunskaper är väl förankrade tack vare alla år vi arbetat 
som murare och på det sättet fått en fortlöpande träning på momenten. 
Vissa moment som man inte utövat under ett antal år kan i början kännas 
svåra och främmande. Men tack vare flera års upprepning kommer vi 
ganska snart in i det tänk som behövs för uppgiften. Detta kan bli ett 
problem för de lärlingar som under skoltid bekantat sig med samtliga 
moment om de sedan som lärlingar hamnar i ett företag som endast 
sysslar med ett fåtal av murarens arbetsuppgifter.  

Vi tror att en väg att gå för att lösa problemet är att gå via de mindre 
murarfirmorna. En av de personalchefer vi samtalat med tyckte det var 
svårt att hitta fulländade murare. Vi menar att det är företag med den 
filosofin som vi yrkeslärare ska försöka bearbeta. Redan vid första 
kontakten angående elevernas praktik kan vi lärare framföra argument 
som exempelvis nu har ni chansen att lära och forma eleven efter 
företagets image. Vår tanke är att en väg för murarnas framtid är att få 
dessa företag att istället för att leta efter fullärda murare istället satsa på 
lärlingar och göra dessa till välutbildade murare. Vi vet att i alla fall i 
Kalmar regionen har de flesta fullärda murare arbete. Det gör det än mer 
angelägnare att föra in våra tankar till de företag som letar efter 
självgående murare.  
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Det handlar om ett hantverk med urgamla anor och en gedigen 
kunskapsbank som riskerar att tyna bort. Vi är övertygade om att hela 
branschen förlorar på den trend som råder angående hantverket mureri. 
Kunskaperna kommer säkert att finnas kvar men de blir begränsade. De 
kommer att vara uppdelad på flera personer och den gamla traditionella 
muraren riskerar att försvinna. När helheten i kunskapen blir utspridd 
finns det en risk att de gamla kunskaperna tynar bort. Tittar man på äldre 
byggnader innehåller de ofta fina utsmyckningar som exempelvis olika 
tegelförband, listdragningar i putsen, valv med mera. Idag är det oftast 
enkla fasadförband som muras och de putsade husen innehåller sällan 
olika detaljer.  

Vi tror att detta delvis kan bero på ekonomi men även att dessa 
kunskaper börjar försvinna. En anledning till detta är enligt vår teori att 
får man inte arbeta med samtliga moment är det svårt att utveckla sig. 
Arbetet blir ensidigt att likställa med ett löpande band på en fabrik. En 
aspekt är att ekonomin börjar styra. Det blir billigare att utföra samma 
metod och då stannar utvecklingen upp. Företaget uppmanar inte 
hantverkaren att förkovra sig i sitt yrke. Enligt vårt sätt att se det blir det 
inga murare utan det blir putsare, plattsättare eller tegelmurare.  

 

    6.4 Skolans samarbete med branschen 

Vi har i vårt examensarbete skrivit om muraryrkets framtid och våra tankar om detta, 
vi har beskrivit hur yrket ser ut och vad som väntar våra elever när de gått ut skolan. 
Efter långa diskussioner och tankar kring murningsutbildningen har vi kommit fram 
till att skolan och arbetslivet har en stor roll för hur muraryrket kommer att se ut i 
framtiden. Vi har även i detta arbete framställt hur muraryrket har blivit uppdelat i ett 
flertal nischer. För att eleverna ska få med sig så mycket kunskaper som möjligt från 
skolan krävs det att utbildningen är förstklassig och att eleverna får lära sig yrket från 
grunden, alla måste få träna på de olika momenten som en murare kan ställas inför. 
Men det betyder inte att eleverna är självgående när de slutar skolan utan snarare att de 
vet och har grunderna i yrket, de har fortfarande halva utbildningen kvar efter 
skolgången.  

Skolan måste ha ett nära samarbete med branschen för att kunna hålla sig uppdaterad 
om nya material och tillvägagångssätt, eleverna måste få de kunskaper branschen 
önskar om de ska vara anställningsbara efter skolan. Den skolan vi gjort vår VFU på 
under vår utbildning har ett sådant samarbete, och det är väldigt gynnsamt för 
eleverna. Branschen har en företrädare som är något av en länk mellan branschen och 
skolan, denna företrädare bekostar elevernas verktyg och deras arbetskläder. Detta 
görs på följande sätt när eleverna gör sin APU på företagen betalar företagen ett antal 
kronor per timme för eleverna, dessa pengar går till företrädaren som i sin tur betalar 
ut en liten del av dessa pengar till eleverna i matersättning resterande del bekostar 
elevernas utrustning. Tack vare att eleverna får med sig sin utrustning när de slutar 
skolan blir de samtidigt något attraktivare i anställningssyfte. För att göra eleverna 
ännu attraktivare för branschen är det en fördel om de får så många behörigheter med 
sig som möjligt, ex ställningskort, heta arbeten, säkra lyft och behörighet för mobila 
arbetsplattformar mm. Genom att ha ett sådant samarbete kan branschen få den 
arbetskraft de önskar, eleverna har också större chans att få en anställning efter skolan. 
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Ett annat sätt att samarbeta kan vara att bjuda in olika företag i branschen till skolan, 
där kan företagen berätta om sina verksamheter och få eleverna att förstå hur 
branschen fungerar och vad som krävs av dem i deras kommande yrkesroller. När 
eleverna ska göra sin APU är det viktigt att företagen vet hur skolans utbildning är 
uppbyggd, det är inte ovanligt att man på företagen tror att eleverna är självgående när 
de ska göra sin APU. Skolan har som en av sina viktigaste uppgifter inför elevernas 
APU att informera APU handledarna på företagen, genom att ha så kallade 
handledarträffar där alla handledare är välkomna kommer de att få den kunskap som 
krävs.  

 

6.5 Samarbete mellan företagen  
Vi har kommit fram till att då muraryrket blivit indelat i nischer, puts, kakel mm, vore 
det för elevernas bästa om även företagen hade ett bra samarbete. Om vi till exempel 
har två elever som vill bli murare och den ena gör sin APU på ett plattsättningsföretag, 
och den andra på ett putsföretag blir deras utbildning genast nischad i dessa två 
branscher. Om ett sådant samarbete vi beskriver här ovan skulle fungera kunde 
eleverna efter halva APU perioden byta plats med varandra för att på så sätt få en 
större bredd i sin utbildning. Det är inte ovanligt att en elev som gjort sin APU på ett 
putsföretag sedan får anställning på företaget, och sedan blir putsare. Vi tror att 
företagen måste samarbeta på ett sådant här sätt om muraryrket ska bevaras, idag finns 
endast ett fåtal företag i vår region som håller på med allt inom murning alltså 
renodlade murarföretag. Det finns även specialyrken inom murning ett sådant är 
kakelugnsmakare, för att utbilda sig till kakelugnsmakare krävs att man är en fullbetald 
murare. Om man väljer att arbeta som putsare och får yrkesbevis som en sådan kan 
man med andra ord inte utbilda sig inom kakelugnsmakeri. 

 

6.6 Slutsats 
Detta examensarbete har givit oss flera nya aspekter och kunskaper knutna till vårt 
syfte. Efter att ha läst intressanta och lärorika forskningsrapporter och arbeten med 
koppling till vårt syfte har vi fått flera perspektiv att arbeta utifrån. Intervjuerna och 
samtalen har även de gjort att vi fått en djupare förståelse för hantverksgruppen 
murare tagen från människor som är/varit i produktionen. Resultatet av vår forskning 
gör att vi tror på en framtid för murarna. Vi ser att det växer fram företag som riktar 
sig till murare med en bred kunskap om hantverket. De företag som specialiserar sig 
på ett fåtal inriktningar erfordrar kunskaper som muraren besitter. Det väsentliga är att 
se till att dessa kunskaper även i framtiden tillhör hantverksgruppen murare.  

En viktig del i vårt uppdrag som yrkeslärare blir att förklara för eleverna 
att det finns företag som inriktar sig på utvalda delar inom murarens 
uppdrag. Samt att det finns renodlade murarföretag som utför samtliga 
moment i hantverket. Oavsett vilket företag eleven väljer är det viktigt att 
han/hon får vetskap om att de kunskaper de fått från skolan aldrig är 
onödiga. Kunskaperna härstammar från en yrkeskår med urgamla anor 
och dessa ska eleverna bevara och utveckla i den mån som det är möjligt. 
Vi menar att man aldrig vet vad framtiden har att erbjuda. Det som 
verkar passa idag kanske inte passar imorgon.  

Här anser vi som yrkeslärare att vi fyller viktig roll att förmedla och 
bevara gammal kunskap. Om den utveckling vi belyser under kapitlet 
bakgrund fortsätter, anser vi det vara vår skyldighet att varje elev som 
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väljer att bli murare får kunskaper om de gamla metoderna samt 
materialkunskap inom murarhantverket. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

En ordlista 

Förband = Man lägger stenarna i en viss ordning och erhåller ett förband, detta stärker 

väggen och skapar ett estetiskt utseende. 

 

(lth.se) 

Munkförband = Ett specifikt utseende på fasadväggen. Bestående av hela (koppsten) 

och halva stenar.  

Halvstensförband = Stenarna läggs hela eftervarandra. Vartannat skift har en halv 

stens förskjutning följaktligen ser vartannat skift lika dant ut. 

Skift = En rad bestående av sten och bruk. 

Fog = Det som ligger mellan stenarna eller de keramiska plattorna. 

Murstock = Kanaler från eldstad och ventilation, murstocken slutar under yttertaket 

där skorstenen tar vid 

Kakelfix = Lim att montera keramiska plattor med 

Bindemedel = Ex kalk eller cement som blandas med sand och bildar ett bruk 
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APU = Arbetsplats förlagd utbildning 

VFU = Verksamhets förlagd utbildning 

Luftspalt = Mellanrummet mellan husstommen och fasadbeklädnaden 

Löpskift = Författaren syftar på en väggbeklädnad av tegel utan utsmyckningar såsom 

ex valv 
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Bilaga 2 

Frågor till intervjuerna  

Dessa frågor har legat till grund för samtal och intervjuer. 

När började du din karriär som murare? 

Hur länge har du arbetat som murare?  

Hur såg det ut med arbetsfördelningen på företagen? 

Vilka olika yrkesgrupper var anställda utav företagen? 

Hur var murarens roll i företagen? 

Kan du beskriva hur utvecklingen för murarna sett ut under din yrkeskarriär? 

Vad finns det enligt dig i murarens roll som ser annorlunda ut idag mot när du 

började? 

Hur ser din väg ut från att du kom på tanken att bli murare tills du blev fullbetald? 

Vilken roll spelade skolan i din utbildning? 

Vad fick du lära dig på yrkesskolan? 

Hur har du haft nytta av de olika momenten du lärde dig på yrkesskolan?  

Kan du se några skillnader på dagens utbildning mot när du utbildade dig? 

Vad anser du skiljer sig kunskapsmässigt mellan dagens murare och de murare som var 

verksamma när du började?  

Vilka är de största skillnaderna på byggsättet idag och när du började din karriär? 

Vilka önskemål har du på dagens utbildning vad det gäller mureriet? 
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