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ABSTRACT

In this thesis I am trying to analyse the state of traditional building craft skills in Sweden
today. The need of traditional skills and knowledge have been on the agenda the last
years. Sweden ratified the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangeble
Cultural heritage in 2003, the challenges of building a sustinible future and the
manitanance of our whole built cultural heritage are central reasons.
During 2010 and 2011 I was through my work involved in two substantial inventories with
the aim of mapping the national situation of craft skills. One inventorie was conducted as
a number of seminars arranged all over the country inviting craftsmen and people who
work with restaurations to discuss the need for knowledge and what is already provided
foor.
The other inventorie was a survey that was e-mailed to 1 440 persons working in crafts
and restaurations ask of their need of traning and their oppinion of other persons need of
traning and knowledge.
Together with a review of the existing craft schools and educational programs in building
craft skills I have been able to identify a number of skills that are in decline or in some
cases already forgotten. But I can also distinguish areas where the knowledge exists
and the interest increases.
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BILAGA 1

1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Hantverkslaboratoriet är ett nationellt centrum för kulturmiljönshantverk som initierades av
Göteborgs universitet och Riksantikvarieämbetet 2009. Verksamheten syftar till att stödja
och främja arbete med våra traditionella hantverkskunskaper inom bygghantverk, landskapsvårdens hantverk och trädgårdshantverk. Genom olika projekt verkar Hantverkslaboratoriet för kvalitetssäkring, dokumentation av traditioner och traditionsbärare samt
spridning av befintliga hantverkskunskaper.
Min anställning vid Hantverkslaboratoriet har gett mig förmånen att fördjupa mig i frågan
om hur det står till med våra traditionella hantverkskunskaper genom medverkade i två
omfattande undersökningar under hösten 2010 och vintern 2011. Den här kandidatuppsatsen på Bebyggelseantikvariska programmet vid institutionen för Kulturvård, Göteborgs
universitet behandlar det nuvarande kunskapsläget för traditionella bygghantverk.
Under Hantverkslaboratoriets första verksamhetsår, 2010, genomfördes 14 dialogseminarier
över hela landet. Det för att lyfta frågan om hur kunskapsläget ser ut för de traditionella
hantverken och vilka behoven är nationellt. Under seminarierna satt vi ner i grupper och
samtalade. Samtalen dokumenterades och sammanställdes sedan till en rapport. En bearbetning och analys av anteckningarna från varje län är den kvalitativa del som den här
uppsatsen baseras på.
Hantverkslaboratoriet deltar som kunskapsstöd i projekt ”Kompetensförsörjning för
kulturhistoriska byggnader och miljöer” (KKBM) som drivs av kulturarvsenheten vid
Statens Fastighetsverk. I Hantverkslaboratoriets roll som kunskapsstöd i projektet, när det
gäller omvärldsbeskrivningen av hantverkskunskaper, fick jag möjlighet att formulera
frågor i webbenkäten som behandlar bygghantverkskunskaper. Genom att analysera data
från webbenkäten kommer kunskapsläget för de traditionella hantverkskunskaperna att
belysas ytterligare i denna uppsats.
Utöver dessa två undersökningar så genomfördes ett antal utredningar 2009 inför starten av
Hantverkslaboratoriet. Tillsammans med rapporter och utredningar samt en litteraturstudie
och en jämförelse av utbildningsutbudet under 2000-talet vill jag här försöka göra en
samlad analys kring specifikt traditionella bygghantverk över hela landet.

1.2 Problemformulering
De traditionella hantverkskunskaperna är en förutsättning för att kunna ta hand om det
byggnadsbestånd som Sverige har. Behovet av att kunskaperna fortlever har till och från
lyfts fram och aktualiserats. Bland annat i under Riksantikvarieämbetets projekt Tradition
och byggproduktion redovisad i bland annat rapporten Gammal kunskap för nutida
byggande 1996. En långsiktig lösning på problemet har dock inte kommit tillstånd. Under
2010 startade Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet som en kraftsamling från
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Institutionen för kulturvårds sida för att sprida kunskaper om, och fånga upp behov av,
hantverkskunskaper i kulturmiljösektorn.
Sverige ratificerade i december 2009 Unescos konvention för skydd av det immateriella
kulturarvet; Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage vilken
antogs vid UNESCOs generelkonferens 2003. Hantverkskunnande, hantverksskicklighet
och traditionerna kring dem är utpekade som immateriellt kulturarv av FN-organet
UNESCO. I konventionen lyfts traditionerna som traderats mellan generationer fram som
ett kulturarv vilket behöver värnas och bevaras för framtiden. Genom att ratificera konventionen så har Sverige tagit ställning att arbeta för att traditionskunskaper fortlever, att
tradering tryggas och kunskaper förs vidare till kommande generationer.
För att kulturvården ska vara en aktör i arbetet med en hållbar samhällsutveckling har
sektorns ekonomiska och resursbesparande fördelar lyfts fram när det gäller förvaltning,
projektering och restaureringar i Erika Johanssons avhandling House Master School från
2008. Det är viktigt i en hållbar framtidsutveckling att kunna förvalta de byggnader vi har
på ett sätt som gör att de inte förstörs eller att deras livslängd förkortas. Förutsättningen för
att kunskap ska kunna omsättas i handling är att kunskaper finns om de tekniker, metoder
och material som används genom tiderna, men kanske framförallt att det finns hantverkare
med kompetensen att använda dessa kunskaper.

1.3 Syfte och målsättning
Syftet är att beskriva, analysera, jämföra och diskutera resultaten från de kvantitativa och
kvalitativa undersökningarna som har genomförts inom Hantverkslaboratoriet. I ett kapitel
redovisas en genomgång av tidigare utredningar och rapporter som har tagit upp frågan om
kunskapsläget för olika hantverkskunskaper. Därutöver innehåller uppsatsen en genomgång av vilka utbildningar som erbjuds inom bygghantverksområdet samt hur utbildningsutbudet sett ut under 2000-talet.
Målsättningen är att kunna ge en samlad bild av kunskapsläget nationellt vad gäller
traditionella bygghantverkskunskaper samt att kunna se vilka kunskapsuppbyggnader som
behövs inför framtiden och utifrån hantverkarnas behov.

1.4 Frågeställningar
Uppsatsen kommer att undersöka hur kunskapsläget för de traditionella hantverkskunskaperna ser ut över landet och kommer att vila på följande frågeställningar:
•
Vad säger tidigare utredningar om bygghantverkskunskap?
•
Vilka utbildningar erbjuds inom traditionella bygghantverk?
•
Hur ser kunskapsläget ut för olika bygghantverk över landet?
•
Vilka faktorer påverkar kunskapsläget?
•
Vilka utvecklings- och fortbildningsbehov finns inom de traditionella
bygghantverken?
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1.5 Avgränsning
Uppsatsen omfattar traditionella bygghantverkskunskaper. Det kan sammanfattas i de hantverksområden knutna till vården och brukandet av våra äldre byggnader. Det är inte någon
exakt beskrivning av en viss grupp hantverksyrken, utan snarare de underhålls- och
restaureringsbehov som finns av äldre byggnader och de kunskapsbehov vad gäller tekniker
och material som då uppstår.
I begreppet traditionella hantverkskunskaper avses traderade kunskaper om material och
byggande som ackumulerats och lärt ut i en tradition. Begreppet får i uppsatsen även
funktionen som samlande begrepp för olika yrkesgrupper och olika tiders sätt att bygga på.
När begreppet används så är det för att tydliggöra att det handlar om ett annat sätt att bygga
på än det som man bygger använder idag.
Respondentgruppen i enkätundersökning omfattar utöver hantverkare i traditionella hantverk även omfattar medlemmar från fackförbundet Byggnads, vilka är en grupp hantverkare
som inte huvudsakligen arbetar med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det har gett ett
intressant jämförelse material som lyfts fram i kapitlet om enkäten. I de utredningar som
gjorts inom byggsektorn framkommer ett intressant sätt att se på hantverkarnas behov av
kunskap. Synsätt som också lyfts fram och kommenteras i analysen.

1.6 Metod och material
Både en kvalitativ- och en kvantitativundersökning kommer att ligga till grund för beskrivningen av kunskapsläget. De undersökande metoder som kartläggningar av kunskapsläget
baserar sig på är väldigt olika till sin karaktär. De har därför också olika fördelar och
brister. Genom en sammanvägd bedömning av både enkäten och dialogseminariernas
resultat, tillsammans med en litteraturstudie och en genomgång av befintliga utbildningar,
kommer jag ändå att försöka nå en så bra beskrivning av läget idag som är möjligt. Här
nedan följer en redovisning av respektive undersöknings eventuella för- och nackdelar.
Därutöver bygger den kartläggningar som används som källmaterial i uppsatsen på enskilda
individers kunskaper om och upplevelser av kunskapsläget. Det kan självklart finnas andra
svar och sanningar om man frågar andra personer. Den bredd som dessa kart-läggningar
och utredningar representerar borde dock ge en mer heltäckande, och rättvisande bild, än
som tidigare funnits att tillgå.
1.6.1 Kartläggning av befintligt utbildningsutbud
I kartläggningen av utbildningsutbudet har program och kurser inom gymnasium, yrkeshögskola, folkhögskolor och högskola sökts av, och i möjligaste mån även relevanta
företagsutbildningar. Genomgången baseras på uppgifter i studera.nu, yrkeshögskolekatalogen, folkhögskolekatalogen, enskilda lärosätens utbildnings- och kurskataloger
samt hemsidor. Kartläggningen har kompletterats med intervjuer av programansvariga
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på Göteborgs universitet, Sjöviks Folkhögskola samt samtal med Henrik Larsson som
arbetat med utbildningsfrågor inom kulturmiljösektorn sedan 1990-talet.
Utbildningarna har sorterats i tre nivåer:
-‐ Grundutbildning, vilken ger en professionalisering, dvs utbildning med hög grad av
standardisering som ger baskompetenser för ett yrkes/professionsutförande.
-‐ Vidareutbildning vilken ger en specialisering, som ger karriärinriktningar inom ett
valt yrkesfält, men de kan även erbjuda överskridande gentemot andra branscher
eller kunskapsfält.
-‐ Fortbildning eller det livslånga lärandet som innebär en kontinuerlig kompetenshöjning i en ständigt föränderlig arbetsmarknad.
Uppsatsens uppdelning mellan grundutbildning och vidareutbildning är inte fixerad till
nivåerna inom det formella utbildningssystemet. De flesta bygghantverksyrken erhåller sin
grundutbildning inom gymnasiet, med färdigutbildning i arbetslivet, men under senare år
erbjuds exempelvis smeder grundutbildning på högskolenivå.
Kartläggningen av dagens utbildningsutbud följer vissa avgränsningar och har klassificeringsproblem som bör framhållas:
Yrkesfältet ”bygghantverk” är omfattande och fokus ligger på de för byggnadsvården
relevanta hantverksyrken vars grundutbildning främst ges inom det nationella gymnasiets
program, det vill säga träarbetare, murare, målare, stenarbetare m fl.
Förekommande byggnadsvårdsutbildningar har visat sig svåra att klassificera i termer av
utbildningsnivå som grundutbildning eller vidareutbildning. På Vindeln Folkhögskola ges
exempelvis ett slags ”preparandutbildning” i byggnadsvård med praktiska moment för
fortsatta studier eller arbete inom fältet. Tidigare kvalificerade yrkesutbildningar och
kunskapslyftsutbildningar med inriktning mot byggnadsvård, som numera avvecklats, har
också haft denna otydlighet i kvalifikationsnivå, huruvida utbildningsdeltagare utan förkunskapskrav får erforderlig kompetens för att arbeta hantverksmässigt eller konsultativt
inom fältet kulturhistoriska byggnader och miljöer. I kartläggningen har byggnadsvårdsutbildningarna, med denna reservation, sorterats bland hantverksutbildningar.
Den sammanställning som finns av utbildningar under 2000-talet anger vilka utbildningar
som inte omnämns i källan eller om den är nedlagd. Där utbildningar beskrivs som nedlagda har detta bekräftats av någon som varit knuten till utbildningen. Den informationen
har jag framför allt fått av mina informanter, alternativt via telefonsamtal med utbildningsansvariga hos respektive utbildningsarrangör. Någon systematisk rundringning till alla
tidigare och nuvarande utbildningsinstitutioner har inte genomförts i arbetet med denna
uppsats.
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1.6.2
Dialogseminarier
Hantverkslaboratoriet genomförde under november och december 2010, samt januari 2011,
14 dialog-seminarium över hela landet. Syftet var att bjuda in till diskussion om kunskapssituationen inom fältet kulturmiljöns hantverk. Seminarierna genomfördes som en typ av
gruppintervjuer med sju till åtta personer i vare grupp. Representanter från Hantverkslaboratoriet, av vilka undertecknad var en, förde anteckningar över de samtal som fördes.
Den sammanställda dokumentationen från dialogseminarierna ger en generell bild av hur
deltagarna på seminarierna bedömer att kunskapsläget ser ut över landet. Anteckningarna
har sedan sammanställts och analyserats utifrån flera olika aspekter. Deltagarna har också
gett sin syn på behovet av kunskapsuppbyggnad och fortbildning för sin egen del och
branschen. Även strukturella problem inom fältet kulturhistoriska byggnader och miljöer
har diskuterats. I den här uppsatsen tas de svar upp som specifikt beskriver direkta brister
eller svagheter i hantverkskunskaper och därigenom är direkt relevanta för den här undersökningen.
Yrkesverksamma inom fältet kulturhistoriska byggnader och miljöer i landets 21 län
sammankallades på 14 platser från Jokkmokk i norr till Helsingborg i söder:
5 nov
9 nov
12 nov
18 nov
19 nov
23 nov
24 nov
25 nov
26 nov
2 dec
3 dec
7 dec
10 dec
21 jan

Kalmar & Jönköping, Eksjö Krusagården i samarbete med Byggnadsvård Qvarnarp
Örebro & Värmland, Karlstad i samarbete med Värmlands museum
Västra Götaland & Halland, Lerum i samarbete med Byggnadsvård Nääs
Skåne, Helsingborg i samarbete med Fredriksdals museum
Blekinge & Kronoberg, Karlskrona Hubendickska huset i samarbete med
Fortifikationsverket
Gotland, Visby i samarbete med Gotlands museum
Stockholm, i samarbete med Skansen och Statens Fastighetsverk
Uppsala & Västmanland, Västerås i samarbete med Västmanlands museum
Sörmland & Östergötland, Julita i samarbete med Nordiska museet
Dalarna, Leksand i samarbete med Stiftelsen Hantverk och utbildning
Gävleborg, Gävle i samarbete med Länsmuseet Gävleborg
Jämtland & Västernorrland, Östersund i samarbete med Jamtli
Västerbotten & Norrbotten, Jokkmokk i samarbete med Ajtte
Västerbotten, Umeå i samarbete med Västerbottens museum

Totalt har ca 2400 inbjudningar skickats till yrkesverksamma inom kulturmiljövården.
Huvuddelen av kontakterna är hantverkare, företag och materialproducenter inom kulturmiljöns hantverk. Utbildningsinstitutioner, länsstyrelsernas kultur- och naturvårdsenheter,
hemslöjdskonsulenterna, byggnadsvårdscentra, besöksträdgårdar, länsmuseerna, stiften m
fl. har också bjudits in att medverka. Dialogseminarierna samlade ca 340 personer. I snitt
har 23 personer medverkat vid varje tillfälle, med flest deltagare i Stockholm som samlade
38 personer respektive Gotland där 14 personer medverkade. Huvuddelen av deltagarna
var hantverkare eller utförare inom fälten bygghantverk, landskapsvård och trädgårdsarbete.
Den alltigenom dominerande frågan, som återspeglar deltagarnas kompetens, har varit
bygghantverk, byggnadsvård och restaurering. Landskapsvårdsfältet har varit mindre men
kontinuerligt representerat, medan trädgårdstemat i huvudsak har representerats i storstadsregionernas seminarier.
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Deltagarna har grovt delats in i följande kategorier (antal personer):
Hantverkare och entreprenörer
-Varav bygghantverkare
-Varav målare
-Varav landskaps- eller trädgårdsarbetare
Materialproducenter
Konsulter
Beställare
Myndighet
Övriga

171
(116)
(18)
(37)
8
25
14
71
31

Seminarierna har genomförts under en halvdag, för- eller eftermiddag. Grupparbetena har
varit huvudnumret. Beroende på antalet deltagare har antingen två eller tre grupper
formerats. När antalet deltagare med kompetens och inriktning mot landskapsfrågor och
trädgårdsfrågor varit tillräckligt många så har en grupp formerats kring dessa teman.
De huvudsakliga frågeteman som varje grupparbete kretsat kring är:
1.
2.
3.

4.

Kunskapssituationen
Materialförsörjningen
Förslag på projekt
Nätverk och samarbete

Under seminarierna har en mängd primärdata samlats in. Uppgifter och förslag i seminarieanteckningar är inte värderade eller källkritiskt granskade. Påståenden om sakförhållanden
skall läsas som någons utsaga eller uppgift. Jag har bedömt det som ett egenvärde att redovisa uppfattningar och tolkningar som finns inom kulturmiljövården, utan att de nödvändigtvis är sanna eller i logisk mening rimliga eller giltiga.
Överlag har personnamn tagits bort. Vem som har sagt vad har inte registrerats, med
undantag av uppgifter om personer som är knuta till ett specifikt projekt, företrädare för ett
företag som omnämns eller någon som besitter särskilt intressanta kunskaper inom fältet.
1.6.3 Enkätundersökningen
Den webbenkät, vars statistik jag har till grund för min kvantitativa undersökning, genomfördes inom ramen för en ansökan som Statens Fastighetsverk (SFV) gjorde till EFS-rådet,
Europeiska socialfonden, i projektet Kompetens för kulturhistoriska byggnader och miljöer
(KKBM). Projektet leds av Per-Ander Johansson på kulturarvsenheten och utöver Hantverkslaboratoiet så var Chalmers Arkitektur och enkätföretaget Ipsos Sweden AB
kunskapsstöd i projektet.
Enkäten utformades under slutet av 2010 och början av 2011. Den e-postades till 1 440
personer som arbetar inom kulturmiljösektorn i stort och tog ca 20 min att svara på. De
e-postkontakter som samlades in för enkäten kom från de olika organisationer och företag
som fanns representerade i projektet. Det var bland andra, utöver Statens Fastighetsverk,
14

Svenska Kyrkan, Fortifikationsverket, NCC, Byggnads, AIX arkitektkontor, Sh bygg,
Tyréns samt vi som var kunskapsstöd i projektet Chalmers Arkitektur och
Hantverkslaboratoriet.
Genom Hantverkslaboratoriets medverkan i projektet så hade jag möjligheten att formulera
ett antal frågor som direkt berörde kunskapsläget för hantverk idag. Alla frågor som ställdes
i enkäten genomgick dock en granskning och justering av projektets ledning. Det för att
frågorna skulle vara så breda som möjligt och kunna besvaras av både trädgårdsmästare och
ingenjörer. Det har inneburit att frågorna ibland kan verka märkligt formulerade utifrån ett
bygghantverkarperspektiv. Något som även kan ha påverkat svaren.
Urvalskategorierna
De som svarade delades även de in i olika kategorier av projektets ledningsgrupp. Det var
främst kategorierna beställare, rådgivare och utförare som undersökningen riktade sig emot
och som SFVs projekt var riktat emot. För att få en bra bild av de som svarat så fanns även
kategorierna: myndighet, utbildning och forskning, museum och stiftelser respektive annat.
Gränsdragningen mellan de olika svarskategorierna var något som SFV tillsammans med
alla som fanns med i projektet resonerade sig fram till. I gruppen utförare sorterades de
yrken som är utförande i en byggprocess, till skillnad från rådgivarna som projekterar och
ger råd eller beställarna som förvaltar eller äger fastigheterna.
I urvalskategorin utförare så ingår alla hantverkaryrken som finns inom byggsektorn och
kulturmiljösektorn. I den här gruppen ingår även svaren från exempelvis konservatorer och
arbetsledare. En stor del av de utförare som besvarade enkäten är medlemmar från fackförbundet Byggnads. Enkäten lades in i ett annat enkätprogram än det som projektet hade för
att kunna e-postas till medlemmarna. Det innebär att deras svar har ställts samman och
tankats över som en svarsgrupp till det sammantagna resultatet. Vilket gör det möjligt att i
statistiken separera grupperna och utläsa Byggnads medlemmars svar från de övriga hantverkare som svarat på enkäten. Jag har i den här uppsatsen använt mig av den möjligheten.
Det är intressant för att se vad de konventionella hantverkare, som inte arbetar med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i så stor omfattning, anser om sin kompetensnivå när det
gäller dessa och vad de skulle vilja lära sig mer om. Det är också intressant att kunna se
skillnader i bedömningen av kunskapsläget hos de olika grupperna, samt var beskrivningarna sammanfaller.
Jag har valt att i uppsatsen benämna gruppen med medlemmar från fackförbundet
Byggnads för utförare-byggnads och den grupp hantverkare som kommer från oss i
projektet för utförare-hantverkare.
Tyvärr kan man inte ur statistiken utläsa hur de enskilda yrkeskårerna inom gruppen
utförare har svarat. För att få en indikation på hur frågan besvarats har jag sammanställt de
fritextsvar som angivits av respektive svarandes yrkesgrupp.
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Statistisk säkerhet
Enkätens besvarades av totalt 1 440 personer och av de så var utförare-byggnads 413 st
och utförare-hantverkare 231 st. Det ger ett konfidensintervall på ca 95 % säkerhetsnivå för
olika urvalsstorlekar enligt nedan, dvs. maximal statistisk felmarginal vid 50% för ett givet
svarsalternativ är i denna undersökning för olika målgrupper:
Utförare Hantverkare:
Samtliga :

231 respondenter = 50 % +/- 6,4 %
644 respondenter = 50 % +/- 3,9 %

Enkäten har tillräckligt stort antal svar på totalnivån för att man skall kunna uttala sig om
resultatet på de ställda frågorna på ett säkert sätt och även utförargruppen har ett högt antal
svarande som ger en relativt hög statistisk träffsäkerhet i svaren.

16

2. TIDIGARE UTREDNINGAR OCH FORSKNING
2.1 Kunskapsbehov inom kulturvårdssektorn
2.1.1 Tradition och byggproduktion 1996
Att behovet av fortbildning varit stort i branschen länge förstår man när man läser om
projektet Tradition och byggproduktion i Gammal kunskap för nutida byggande. Tradition
och byggproduktion. Slutrapport 1996. Projektet inleddes 1996 och det första årets
verksamhet sammanfattades i slutrapporten med förslag på insatser för framtiden. Jämför
deras slutsatser av behov här nedan med de som presenteras i den här rapporten! Under
Riksantikvarieämbetes program ”Tradition och byggproduktion” 1996 genomfördes 70 st
projekt runt om i landet (projektet fortsatte i mindre skala fram till 2001) I slutrapporten
från 1996 års verksamhet pekar man på fyra strategier för fortsatta insatser. De är:
kunskapsinsamling, kunskapsspridning, materialförsörjning och utbildning och kvalitetskrav. Här lyfter man fram att det behövs dokumentation av traditionsburen kunskap, nätverk och öppna restaureringar, ny materialhandbok om traditionella material, databaser,
materialdepåer, vidareutbildning och certifieringar/behörighetsintyg.
2.1.2 Riksantikvarieämbetets kunskapsstrategier 2007
I Riksantikvarieämbetets redovisning av kunskapsstrategier för sitt verksamhetsområde
Redovisning av uppdraget att utarbeta kunskapsstrategier för Riksantikvarieämbetet.
(Ku2007/2258KR) från 2007 lyfts, som den sista av tre punkter, behovet att jobba med
lednings-, organisations- och förvaltningsfrågor som berör kulturarvet. Man lyfter fram
flera av de områden som det nu aktuella projektet också berör:
”Kulturmiljöområdet har behov av att utveckla bättre styrmedel och metoder,
varför kunskapsuppbyggnad behövs om ledning, organisation och förvaltning
samt mer uppföljning och utvärdering av effekterna av kulturmiljöarbetet och
den lagstiftning som reglerar arbetet. Även arbetsformer för dialog och
utvecklad samverkan behövs.”
I det andra målet lyfts också behovet av att visa kulturmiljövårdens roll i omställningen till
ett hållbart samhälle fram.
2.1.3 Kunskapsuppbyggnad kring det kyrkliga kulturarvet
I forsknings- och utbildningsrapporten Kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som
kulturarv. Rapport 2009-09-21 av Karin Hermerén analyserar Riksantikvarieämbetet
behovet av fortsatt kunskapsuppbyggnad kring kyrkomiljöerna som kulturarv. Ansvarsfördelningen som den ser ut idag uppkom efter år 2000, då Svenska kyrkan skildes från
staten. Riksantikvarieämbetet ville därför kartlägga hur separationen gått och hur
kunskapsuppbyggnaden skulle kunna organiseras framöver. Tre fokusområden var
utgångspunkt för utredningen: “i vilka avseenden kunskapssökandet kring kyrkomiljöerna
som kulturarv behöver breddas, behov av kunskapsunderlag för myndigheter inom kulturmiljöområdet samt modell för och organisation av framtida kunskapsuppbyggnad.” I
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arbetet med utredningen genomfördes ca 50 intervjuer med “representanter för olika erfarenheter av kyrkomiljöerna som kulturarv, på nationell, regional och lokal nivå”. Där
utöver arrangerades ett tiotal dialogmöten. Det resulterade i att tre fokusområden där
kunskapsbehov förelåg ställdes upp: fysisk förvaltning, lagstiftning och regelverk samt
samhällsvetenskap/humaniora/teologi. Utredningen tar upp många strategiska problem vad
gäller kontakten med myndigheter, nationell samordning, arkivhållning och publicering av
fakta i till exempel bebyggelseregistret. Frågan om vilken typ av kunskaper som behövs
berörs däremot inte. Inte heller vilken typ av kompetens som behövs för att kunna förvalta
kyrkans byggnader och miljöer. Det konstateras dock att:
“Genom den kyrkoantikvariska ersättningen har Svenska kyrkan skaffat mer
antikvarisk och byggnadsteknisk sakkunskap. Inom både Svenska kyrkan och
bland handläggare vid länsstyrelserna och de regionala museerna finns ett
stort behov av varierad (och utökad) kunskap för tillståndsärenden och
antikvarisk kontroll, exempelvis beträffande teknik, material och kulturhistoria. Inom vissa områden saknas kompetens, oftast vad gäller konservering, orglar, materialkunskap, inventarier och kyrkogårdens naturmiljö.
Här finns en önskan om samordning genom nationella projekt. Samverkan
är överlag en förutsättning för exempelvis församlingar att få tillgång till
behövlig kompetens.
Med möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning över regionala gränser
skulle en typ av kompetenshöjning kunna ske som i dagsläget inte lika enkelt
kan genomföras. Det skulle också vara möjligt att använda kyrkan som
regionalt kunskapscentrum genom att bygga upp hantverkskompetens kring
exempelvis medeltida tekniker, kunskap om material och metoder; kunskap
som är viktig även i ett nationellt perspektiv.”
Utredaren pekar på behovet av nätverk inom kyrkan för att lyfta fram frågor som exempelvis fysisk förvaltning och få en bättre nationell överblick. Också att samordna databaser och
att samverkan med andra aktörer tas upp som viktigt i framtiden. Den slutliga konklusionen
pekar också ut behovet av utbildning för den fysiska förvaltningens aktörer:
“För att underlätta arbetet med den fysiska förvaltningen behövs kontinuerlig utbildning på bred basis och av praktisk karaktär i samverkan med olika
intressenter. Därför föreslås nätverk som samarbetsform, där nya relationer
kan tillkomma och tidigare relationer upphöra, utan att nätverket påverkas.
Ett nätverk är användarstyrt, det gör nytta när och där det behövs.”
2.1.4 Gymnasieskolan
Hösten 2011 så införs en ny form för gymnasieskolan. I den gymnasieutredning som föregick besluten om förändringarna, Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola,
konstaterar utredaren Anita Ferm att det saknas forskning vad gäller kompetensläget
generellt för de elever som genomgått gymnasieskolan. Det vill säga de förändringar av
gymnasieskolan som nu föreslås är inte grundade i ett kartlagt behov när det gäller vilken
kompetens utbildningen ger.
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Vidare så lyfter utredningen fram att samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet
bör stärkas för att ge, inte minst yrkesutbildningarna, ett lättare steg in i arbetslivet.
Utredaren föreslår att det ska införas yrkesprogram och studieförberedandeprogram. Men
slår samtidigt fast att båda dessa program bör ge grundläggande högskolebehörighet för att
inte skapa ”återvändsgränder”.
Utredningen hanterar inte frågan om vad eleverna lär sig inom yrkesutbildningarna.
Däremot så lyfts problemet att det inte finns någon nationellt formerad samordning med
yrkesbranscherna. Utredaren föreslår därför att det ska bildas olika utbildningsråd som ska
bistå utbildningsdepartementet med att fylla de olika yrkesprogrammen med relevant
innehåll samt hjälpa till att ta fram relevanta examenskriterier. Examenskriterier för den
nya gymnasieskolan finns nu framtagna och är tillsammans med ämnesplaner tillgängliga
på skolverket.se.
I ”Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Prop. 2009/10:165”
beskrivs tanken med yrkesprogrammen närmare. En skillnad, jämfört med vad ovan
nämnda gymnasieutredningen rekommenderade, är att yrkesprogrammen inte ska ge
högskolekompetens. Alla elever som går yrkesprogrammen ska dock erbjudas
möjligheten att läsa de ämnen som behövs för att få högskolebehörighet.
2.1.5 Länsstyrelsernas bedömning av kunskapsläget
Artikeln Länsstyrelsernas erfarenheter av vårdinsatser och behov av hantverksutveckling
baseras på en av utredningarna från 2009 inför starten av Hantverkslaboratoriet.
Utredningen genomfördes av Bosse Lagerqvist som besökte kulturmiljöenheterna vid 18
av våra 21 länsstyrelser. Gotland, Uppland och Västmanland besöktes inte på grund av
tidsbrist. Här ringades behov som länet hade inom traditionella hantverk och även
möjligheter och tillgångar som länen har i form av projekt, platser och personer. Bosse
lyfter fram en rad problemområden som han anser bör uppmärksammas särskilt. Dessa
listas ämnesvis och han anger också vilka län som framför allt uttryckt denna brist.
Bristen på kunskaper om puts lyfts fram som problematiskt för: Blekinge, Halland,
Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Södermanland, Värmland, Västra Götaland
”Exempelvis så framhåller Blekinge att reverteringar inte är ett problem, och
Värmland menar att i synnerhet puts på slaggsten är problematisk, och i de
norra länen är det framför allt puts på kyrkobyggnader (murverk i sten) som
är problemet. Halland menar att det är de moderna putserna, t.ex. ädelputs,
som vi kan för lite om. Från Jönköpings sida menar man att putsproblemet är
speciellt märkbart när det gäller profan bebyggelse, i samband med kyrkorestaureringar finns det i allmänhet ett stabilt nätverk av kunniga
hantverkare.”
Inom byggnadsmåleriet råder brist på kunskaper om traditionella färger inom Blekinge,
Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronobergs län.
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Ruinvård och stenarbeten som valvslagna broar anges som ett problem i Jönköping,
Kalmar, Kronoberg, Värmland, Östergötlands län.
När det gäller modernismens material och även kunskaper om industriminnesvård så finns
problem inom Halland, Kalmar och Örebro län.
Plåtslagare verkar känna till och kunna en del äldre tekniker. Däremot så finns bristen på
konsultsidan vilket gör att resultaten ändå kan bli misslyckade. Län där brist finns är
Jönköping, Kronoberg och Södermanlands län.
Ett ämnesfält kallar Lagerqvist ”Den samiska byggnadsvården”. Här har länsstyrelserna
inte så mycket insyn i hur det fungerar då Sametinget har övertagit ansvaret för ”Utvald
miljö” och det verkar råda oenighet inom den samiska kultursfären hur detta ska lösas.
Problemområdet är här begränsat till två län, Jämtland och Västerbotten.
Av Kalmar län tas problematiken med stråtak upp. Det är få som kan läggningsteknikerna
och materialet importeras från Baltikum och Polen.
Kalmar län tar även upp problemen med riktigt kunniga trähantverkare. Kunskaper om
lokala timringstraditioner och kunskaper om specialprodukter som ekspån är det glest med.
Norrbottens län pekar även på problemet med att få fram rätt sorts virke på rätt sätt inför
restaureringar.
Kunskaper om grundläggning är problematisk i Norrbotten på sättningar till följd av
klimatet ofta är ett problem vid stora byggnadsprojekt.
2.1.6 Statens Fastighetsverks behov
I Statens Fastighetsverks interna undersökning, vilken ägde rum 2007 till 2009, genomfördes ett femtiotal intervjuer med beställare och hantverkare. Utifrån dessa sammanställde
utredaren Helena Hammarskiöld ett antal sammanfattande rapporter. I dessa går att ut läsa
att beställarna inte ser någon direkt brist av hantverkare inom byggnadsvård däremot håller
mycket kunskap på att försvinna i och med generationsskiften och dåligt kunskapsöverföring inom lärlingssystem och liknande. Beställarna anser att om en hantverkare har
bra grundutbildning så kan man ”mycket väl lära en hantverkare att jobba med traditionella material och metoder”.
På den direkta frågan om det finns brister inom något särskilt hantverksområde så svarade
man ja inom: måleri (linoljefärg), mureri (främst hantering av kalkbruk), plåtslageri,
timring samt el och VVS-installationer.
”Redan idag är svårt att få tag på hantverkare inom vissa skrån. I takt med att
många material håller på att försvinna eller fasas ut av miljöskäl så försvinner naturligtvis även respektive kunskaperna om respektive hantverk.”
”Djupa kunskaper om kalkbruk, kalk- och lerputs samt om linoljefärg eller
andra traditionella färgtyper håller på att försvinna. På murerisidan finns
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stora brister inte bara om hur man ska hantera kalk utan även på sådana som
kan kallmurning eller hugga natursten. Även inom ”oglamorösa” hantverk
som t ex rörmokare och elektriker finns behov av kunskap om dragningar i
äldre hus. Plåtslagare som klarar av hopsättningar i komplicerade former är
också en bristvara.”

2.2 Utredningar inom byggbranschen
Under 2000-talet har flera undersökningar genomförts som tar upp frågor om kvalitet,
framtida utmaningar och behov, kunskapsläget och liknande inom byggsektorn. Alla med
syftet att komma bort från ”byggfusket” och förtroendeproblemen som finns. Svenska
Byggnadsarbetarförbundet i samarbete med Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå
Tekniska Universitet drev 2008 projektet Det goda byggnadsarbetet. Där identifierades fyra
områden som ansågs skulle påverka byggsektorn mest i framtiden: generationsskiftet,
internationaliseringen, industrialiseringen och den fackliga omstruktureringen. Projektet
konstaterar att det är en internationell marknad både vad gäller byggenas geografiska lägen,
konkurrenternas och arbetskraftens ursprung framöver. När det gäller ”det goda byggnadsarbetet” så konstateras att det kommer att finnas ett stort behov av nyrekrytering av byggnadsarbetare i framtiden. Efterfrågan kommer att vara större än antalet som idag utbildas
inom gymnasiet. Frågor som behovet av differentierad kunskap inom byggarbetarkollektivet, behovet av kunskaper om hållbart byggande eller kompetens för att konvertera
befintlig bebyggelse för framtiden berörs ej som de viktigaste utmaningarna för framtiden.
I Byggkommissionens betänkande Skärpning Gubbar, Byggkommissionen 2002, tas
utbildningsfrågor som rör byggsektorn upp. I ett kapitel behandlas frågan om byggfel och
byggfusk. Där poängteras det personliga ansvaret under en egen rubrik. Det konstateras
också att det även att det förekommer fel som inte grundar sig i dålig projektering utan beror
på rent slarv eller brist på personlig ansvarskänsla för det jobb som utförs. Frågan om de
byggnadsarbetare som monterar lister ”fel” har kunskaperna och insikterna om hur olika
tekniska lösningar är tänkta att fungera. Behovet av utbildningar i byggfysik och exempelvis byggfukt för byggnadsarbetare berörs inte. Det vill säga utredningen tar inte reda på om
byggnadsarbetarna har de ”verktyg” som behövs i form av kunskapen för att inte ”fuska”. I
gymnasieutredningen Framtidsvägen– en reformerad gymnasieskola (som beskrivs här
ovan) konstaterades att det inte finns någon kartläggning av vad eleverna har för kunskaper
efter genomgånget gymnasium. Det konstateras dessutom i Skärpning gubbar att byggsektorn har en generellt låg utbildningsnivå. Enligt en LO-rapport om arbetsmarknads- och
bostadspolitik som togs fram till Byggnads kongress 2002 på konstateras att av de yrkesverksamma i byggsektorn då hade 2002 ca 8% eftergymnasial utbildning jämfört med 28%
för arbetsmarknaden som helhet. Än mer anmärkningsvärt är dock att byggsektorn dessutom
får minst fortbildning på arbetstid av alla på arbetsmarknaden. Byggnadsarbetare hade 2002
0,3 arbetsdagar per år för fortbildning. Byggkommissionen konstaterar i sin bedömning av
utbildnings och forskningsläget inom sektorn att byggsektorn av tradition är förändrings
obenägen och att mycket forskning och kunskap som finns är ”fragmenterad, svåråtkomlig
och oöverblickbar”.
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”Det är tveksamt om byggbranschen själv uppfattar sig som den kunskapsintensiva bransch med behov av att löpande följa kunskapsutvecklingen som
den egentligen borde vara.”
I Statskontorets rapport Sega Gubbar från 2009 (vilken är en uppföljning av Skärpning
gubbar) görs en uppföljning av bedömningen av utbildnings- och forskningsläget. Där lyfts
branschens konjunkturkänslighet i relation till utbildningsinsatser som genomförs och en
försämrad möjlighet att få lärlingsplats. Det konstateras också att det kan bli problematiskt
om de elever som genomgått den nya gymnasieskolan inte har högskolekompetens och går
ut i en lågkonjunktur. Då är deras valmöjligheter få och risken är stor att de byter bransch.
Inte i någon av ovan nämnda utredningar tas frågor upp som berör arbete med eller kompetensen kring hur man förhåller sig till det befintliga byggnadsbeståndet eller kulturhistoriska
byggnader och miljöer.
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3. UTBILDNINGAR INOM TRADITIONELLA
BYGGHANTVERK OCH BYGGNADSVÅRD
Utbudet av utbildningar inom traditionella hantverk och byggnadsvård har varierat över
åren. Här presenteras de utbildningar som är sökbara till hösten 2011 (Sammanställda
under december 2010 och januari 2011). En jämförelse som visar utbildningsutbudets
utveckling under 2000-talet sammanfattas sist i detta kapitel.

3.1 Gymnasieutbildning
I dagens gymnasiesystem är alla program treåriga och ger grundläggande högskolebehörighet. Efter genomgått gymnasium återstår för de flesta hantverksyrken en lärlingsperiod för att
erhålla ett yrkesbevis. Yrkesbevis utfärdas av olika yrkesnämnder där Byggnadsindustrins
yrkesnämnd (BYN) innefattar 17 yrken, exempelvis träarbetare, murare, stenmontörer och
betongarbetare. Därutöver så har till exempel målare och byggnadsplåtslagare egna yrkesnämnder. För att erhålla yrkesbevis som exempelvis träarbetare erfordras normalt 6 800
utbildningstimmar och, varav 4 300 utgör en lärlingstid på en arbetsplats (5 800 för vuxenutbildningar).
Gymnasieutbildningarna inom byggämnena är till sin karaktär huvudsakligen inriktade mot
nyproduktion inom byggsektorn. Ämnen som tar upp ROT-arbeten förekommer. Däremot
finns inte någon inriktning mot frågor som berör kulturhistoriska byggnader och miljöer.
I hantverksprogrammet finns däremot kurser som exempelvis tar upp kulturhistoria,
hantverkshistoria och hantverkskunskap.
Hösten 2011 börjar de första eleverna i den nya gymnasieskolan. Förändringarna beskrivs i
propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Prop. 2009/10:165.
De stora huvuddragen i förändringarna är att:
-

-

-

Det införs två nya examina: en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen.
De som går yrkesprogrammen ska erbjudas möjligheten att skaffa sig högskolebehörighet.
Det lokala friutrymmet, till exempel möjligheten att starta lokala kurser och specialutformade program, kommer att stramas upp.
På yrkesprogrammen minskar tiden för allmänteori, i stället ökar tiden för yrkesämnen.
Det införs nya program. De som berör byggande och förvaltning är: bygg- och
anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, hantverksprogrammet och
VVS- och fastighetsprogrammet.
Inom bygg- och anläggningsprogrammet kan man välja inriktningarna:
anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning, måleri samt plåtslageri.
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-

Inom el- och energiprogrammet kan man bl a välja inriktningarna: elteknik och
energiteknik.
Inom hantverksprogrammet kan man bl a välja inriktningarna: finsnickeri och övriga
hantverk.
Inom VVS- och fastighetsprogrammet kan man läsa inriktningarna: fastighet, kyloch värmepumpteknik, ventilationsteknik och VVS.

Därutöver finns möjligheten att i stället för utbildning på en gymnasieskola gå en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning på gymnasienivå vilken ger en lärlingsexamen.
Byggprogrammet – inriktning husbyggnad och hantverksprogrammet – inriktning
trä och design, Trägymnasiet i Ljusdal
Trägymnasiet i Ljusdal är ett friskolegymnasium med byggnadsvård i det ordinarie kursutbudet. Frigymnasiet lär ut grunderna i olika äldre hantverkstekniker så som finsnickeri,
timring, timmer lagning och äldre målningstekniker. Därutöver går man igenom renovering
av äldre inredningar, fönster och dörrar samt komplettering och nytillverkning. Gymnasiet
ger grundläggande högskolebehörighet.

3.2 Eftergymnasialutbildning på grundnivå
Smide, 180 hp, Mittuniversitetet Kramfors
En smidesutbildning som omfattar brukssmide, verktygssmide, beslagsmide, konstsmide,
gjutning, svetsning, lödning och skärpning, plåt och bänkarbete. Utöver hantverksämnena
så utbildas studenterna även i formlära, konstnärligträning och konsthantverkets teori och
historia.. Utbildningen kan genomföras på 2 eller 3 år. Förkunskaper krävs ej, däremot
genomförs ett arbetsprov. Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.
Utbildning i traditionellt inrednings- och byggnadssnickeri 180 hp, Mittuniversitetet
Kramfors
Utbildningen ger praktiska kunskaper om traditionella snickeritekniker tillsammans med
teoretiska kunskaper om bebyggelsehistoria och hantverkets historia. Utbildningen kan
genomföras på 2 eller 3 år. Förkunskaper krävs ej, däremot genomförs ett arbetsprov. Det
krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.
Fönsterhantverkare
Fönsterhantverkare är en ny form av yrkesutbildning som kombinerar moment ur olika äldre
hantverksområden. Till exempel: glasmästeri, måleri och snickeri. Utbildningen hålls idag i
Finland (tidigare i Ystad) på Byggnadsapoteket i Billnäs och bekostas av en kursavgift.
Utbildningen omfattar 16 veckor och ett slutarbete. Det finns inte några förkunskapskrav.
Lärlingsutbildning för vuxna, Stiftelsen hantverk och utbildning, Leksand
För yrken som är så små att det inte är möjligt att hålla utbildningar finns sedan 2008 hos
stiftelsen Hantverk och utbildning (på uppdrag av Sveriges Hantverksråd) möjlighet att
under ca 2 år som lärling lära sig att utöva dessa hantverk. Efter lärlingsutbildningen
utfärdas ett yrkesbevis.
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Byggnadsvård – renovera varsamt, 1 år, Vindelns Folkhögskola
En allmänt orienterade utbildning på ett år i ämnen som berör byggnadsvård, hållbartbyggande och återbruk av material. Är tänkt som en grund för t ex byggnadsantikvarieutbildningen.
Kandidatutbildning i byggnadsvård, 180 hp, Mittuniversitetet Kramfors
En nystartad utbildning som vill ge kunskaper om byggnadsvårdsfältet i stort, och entreprenörskunskaper med specialisering mot in- och utvändiga snickerier. Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.
Dalarnas Timringsutbildning, 400 yh-poäng, Sjöviks folkhögskola
Utbildningen är hantverksinriktad med timrings- och trähantverk som grund. Därutöver
ingår kurser i bebyggelsehistoria och restaurering av timmerstommar. Inga särskilda förkunskapskrav men betyg, tidigare utbildningar och yrkeserfarenhet bedöms.

3.3 Vidareutbildning
Bygghantverksprogrammet, 180 hp, Göteborgs universitet (Dacapo)
Bygghantverksprogrammet är en högskoleutbildning i traditionella hantverkstekniker. Man
kan välja mellan inriktningarna träbyggande och mureri. Utbildningen kan genomföras på
2 eller 3 år. Förkunskaper krävs samt ett praktiskt intagningsprov. Det behövs grundläggande behörighet för högskolestudier.
Måleridesign, 2 år, i dekorativt måleri, Palm Fine Arts, Norrköping
En kompletterande utbildning i dekorativ design för målare med yrkesbevis eller traditionell
målargesäll. Utbildningen ger kunskaper som spänner från det traditionella, dekorativa måleriet till design och moderna tekniker.
Traditionellt byggnadsmåleri I, fristående kurs, 30 hp, Göteborgs universitet
(Dacapo)
En vidareutbildning för målare erbjuds sedan januari 2011 i traditionellt måleri. Utbildningen ska ge kunskaper om traditionella material och tekniker i det omfattande arbetet
med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker.
Förkunskaper krävs samt grundläggande behörighet för högskolestudier.
Traditionellt byggnadsmåleri II, fristående kurs, 30 hp, Göteborgs universitet
(Dacapo)
Kursen ska fördjupa utbildningen i traditionellt byggnadsmåleri. Förkunskaper krävs samt
grundläggande behörighet för högskolestudier.
Ombyggnad och renovering för bygghantverkare, 200 yh-poäng, Nässjö kommun
Yrkeshögskolan
Utbildningen ger helhetskunskaper om vad som är kvalitet i en byggnad. Den behandlar
främst 1900-talets bebyggelse och är inte en byggnadsvårdsutbildning men ger kunskaper
om vad som är typiskt för olika tider. Kulturhistoriska kvaliteter är en av flera aspekter
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som lyfts fram i befintliga byggnader. Andra är hållbarhet och inomhusklimat. Deltagarna
ska ha genomgått byggprogrammet eller motsvarande. Den är även öppen för elektriker
och andra installationsyrken.

3.4 Fortbildning
Kurs i dekorativa målningstekniker, 4 dagar, Palm Fine Arts, Norrköping
Fortbildningskurs för yrkesverksamma.
Fortbildningskurser för yrkesverksamma, Byggnadsvård Qvarnarp, Eksjö
Byggnadsvård Qvarnarp är en förening, bestående av hantverkare, konsulter och materialleverantörer, verksamma inom byggnadsvård i Kalmar och Jönköpings län. De arrangerar
kurser för yrkesverksamma. Under 2011: färgsättning av byggnader, vävspänning, mura
kakelugnar och glidgjutning av skorstenskanaler. För kurserna tas det ur en avgift.

3.5 Hantverksutbildningar 2001-2011
Den sammanställning av kartläggningar som redovisas här nedan visar att flera ett- till
tvååriga kvalificerade yrkesutbildningar ersatts av ett fåtal längre professionsutbildningar,
de flesta på högskolenivå. Intressant är också att Högskolan på Gotland har gått från att
vara en byggnadsantikvarieutbildning med 50% praktiska hantverksövningar till en helt
teoretisk utbildning enligt Liberal-Education modell. Den innebär att 50% av studietiden så
kan studenterna fritt välja andra kurser inom universitetet som inte handlar om kulturvård.
Under 2011 så kraftsamlar Träakademien vid Mittuniversitetet i Kramfors kring utbildningar
inom kulturmiljöfältet. De arrangerar utbildningar inom smide, byggnadsvård samt traditionellt inrednings- och byggnadssnickeri. Därutöver så har två utbildningar beviljats medel
från yrkeshögskolenämnden; Dalarnas timringsutbildning i Sjövik och Ombyggnad och
renovering för bygghantverkare i Nässjö. Den senare är ett nytt sätt att se på hus. I utbildningen så kommer kulturvärden in som ett av flera värden som en hantverkare kan lära sig
att identifiera i en byggnad. Andra är till exempel material av hög kvalitet eller bra planlösningar.
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Utbildningar i
BYGGNADSVÅRD OCH TRADITIONELLA HANTVERK 2001-2011
År

Praktisk utbildning

Färgförklaring

2001

Sala Uppdragsutbildning, Kvalificerad
yrkesutbildning, 80 p. Hantverksinriktad
byggnadsvårdsutbildning. Viss profilering mot
industriminnesvård.
Vilunda, Kvalificerad yrkesutbildning. Utbildning i
hantverk
Byggnadsvård Qvarnarp. Här finns tre utbildningar
inom ramen för Kunskapslyftet: Reparation och vård
av äldre byggnader, 40 veckor, Byggnadsvård med
inriktning mot inredning, 40 veckor och Sydsvensk
timring, 20 veckor. Utbildning i hantverk.
Främst vidareutbildning för yrkesverksamma.
Hedemora Lärcenter, Komvux/Kunskapslyftet.
Utbildning i hantverk
Ljusdals kunskapscenter, Komvux/Kunskapslyftet.
Utbildning i hantverk
Omnämns ej i kartläggningen

Omnämns ej i kartläggningen

Dacapo Hantverksskola, Mariestad
Bygghantverksprogrammet, 120 p, Göteborgs
universitet
Utbildning i hantverk. Vidareutbildning
för yrkesverksamma.
Dacapo Hantverksskola, Mariestad, Göteborgs
universitet. Två friståendekurser i Traditionellt
byggnadsmåleri I och II.
Nedlagd

Omnämns ej i kartläggningen

Nedlagd

Sjöviks folkhögskola. Timringsutbildning, 1- 2 år.

Byggnadsvård Qvarnarp finns kvar men har ändrat Byggnadsvård Qvarnarp, är idag en företagarförening
form och blivit ett byggnadsvårdscentrum som
för företag i byggnadvsårds branschen. De ordnar
arrangerar kurser för yrkesverksamma i samarbete kortkurser för yrkesverksamma.
med Vuxenskolan.

Omnämns ej i kartläggningen

Nedlagd

Omnämns ej i kartläggningen

Nedlagd

Stiernhööksgymnsiet, Rättvik, KY- utbildning.
Nedlagd
Tillverkning av timmerhus, 40 ky-poäng. Utbildning
i modern timring.
Nedlagd
Nedlagd

Timmermansutbildning i Järvsö, 40 p, Högskolan
Gotland.
Sjöviks folkhögskola. Timringsutbildning, 1- 2 år.

Träakademien Höga Kusten,
gymnasialvuxenutbildning. Byggnadsvård 40 v.
Teoretisk utbildning med praktiska moment.

Högskolan Gotland. Tillämpad byggnadsvård och
traditionella hantverk, 120 p. Utbildning i och om
hantverk och material.

Högskolan Gotland. Byggnadsvårdsprogrammet,
120 p. Teoretisk utbildning med praktiska moment.
Utbildning om hantverk för jobb med
byggnadsantikvariska frågor och projektering.

Teoretisk utbildning

Konsthögskolans Restaureringsskola, Stockholm
Restaureringskonst, 40 p. Påbyggnadsutbildning i
restaureringskonst.
Omnämns ej i kartläggningen

Källor
Färgförklaring

Konsthögskolans Restaureringsskola, Stockholm
Restaureringskonst, 40 p. Påbyggnadsutbildning i
restaureringskonst.
Johannisberg, Västerås, KY- utbildning. Industrioch byggnadsvård, 80 ky-poäng. Utbildning för
jobb som konsult och projektör.
Omnämns ej i kartläggningen
Nackademien, KY- utbildning. Byggnadsingenjör
ROT, 80 ky-poäng. Speciellt mot restaurering av
äldre byggnader och konstruktioner.
Upplands-Väsby/SIFU, KY- utbildning. Restaurering- Upplands-Väsby/SIFU, KY- utbildning.
ROT 80/120 ky-poäng. Utbildar
Restaurering-ROT, 80/120 ky-poäng. Utbildar
"restaureringstekniker".
"restaureringstekniker".
Omnämns ej i kartläggningen
Omnämns ej i kartläggningen

Omnämns ej i kartläggningen
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2011

Folkhögskola, Kunskapslyft, Komvux,
uppdragsutbildning och dyl.
Dacapo Hantverksskola, Mariestad
Bygghantverksprogrammet, 120 p, Göteborgs
universitet.
Utbildning i hantverk.
Vidareutbildning för yrkesverksamma.

Timmerdraget Jamtli, uppdragsutbildning i
projektform. Kurser i timmerbyggnadshanverk,
rundtimring och bebyggelsehistoria, varierande
längd. Främst vidareutbildning av yrkesverksamma.

Praktisk och teoretisk
utbildning

2007

Kvalificerad yrkesutbildning (KY) eller yrkeshögskola
(YH)
Dacapo Hantverksskola, Mariestad KY- utbildning.
Bygghantverk 80 p.
Utbildning i hantverk.
Vidareutbildning för yrkesverksamma.

Komvux Kungälvs kommun.
Byggnadsvårdstekniker, 80 p. Utbilding för
projektledare.

Nedlagd
Sjöviks folkhögskola. Dalarnas timringsutbildning, 2 år,
yrkeshögskola.
Nässjö yrkeshögskola, Ombyggnad och renovering för
bygghantverkare, 1 år. Utbildningen tar upp befintliga
kvaliteter i en byggnad där kulturhistoriska aspekter är
en av flera.
Träakademien, Mittuniveristetet. Smide, 180 p. Bred
hantverksutbildning med formlära och historisk
perspektiv.
Träakademien, Mittuniveristetet. Traditionellt
inrednings- och byggnadssnickeri, 180 p.
Hantverksutbildning i snickeri med bebyggelsehistoria.
Högskolan Gotland, byggnadsantikvarieprogrammet,
120 p. Utbildningen bedrivs idag inom en ny form,
Liberal-Education -modellen, dvs hälften obligatosriska
byggnadsvårdsämnen och hälften helt valfria kurser.
Konsthögskolans Restaureringsskola.Stockholm
Restaureringskonst, 40 p. Påbyggnadsutbildning i
restaureringskonst.
Nedlagd

Nedlagd

Nedlagd

Vindelns Folkhögskola. Byggnadsvård - renovera
varsamt, 1 år. Allmänt orienterande
byggnadsvårdsutbildning.
Nedlagd

Träakademien, Mittuniveristetet. Byggnadsvård, 180 p.
Kandidatutbildning inom byggnadsvårdsfältet med
entreprenörskap med specialisering mot in- och
utvändiga snickerier.
Göteborgs universitet,
Göteborgs universitet,
Göteborgs universitet,
Bebyggelseantikvarieprogrammet, 120 hp.
Bebyggelseantikvarieprogrammet, 120 hp.
Bebyggelseantikvarieprogrammet, 120 hp.
Bebyggelsehistoria i ett historiskt och kulturellt
Bebyggelsehistoria i ett historiskt och kulturellt
Bebyggelsehistoria i ett historiskt och kulturellt
persopektiv.
persopektiv.
persopektiv.
Inventering av bygghantverkutbildningar,
Statens fastighetsverk, Utbildningar i hantverk och Hantverkslaboratoriets kartlägnging 2011.
Riksantikvarieämbetet, dnr 132-717-2002, Ola
byggnadsvård, 2007, Helena Hammarskiöld (OBS! LindaLindblad
Wetterberg, 2002 (Obs! ej utgiven) Byggnadskultur ej utgiven)
nr 1 2002, Kartläggning av Henrik Larsson
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) eller yrkeshögskola Folkhögskola, Kunskapslyft, Komvux,
(YH)
uppdragsutbildning och dyl.
Högskola och universitet
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4. DIALOGSEMINARIERNA
Den beskrivning av kunskapsläget som dokumenterats under dialogseminarierna är ett
stort, och delvis detaljerat, material att sammanfatta. Några huvuddrag som har betydelse
för bygghantverkarnas kunskaper går dock igen i flera län och sammanfattas här. I Bilaga 1
finnas dokumentationen län för län redovisad i något bearbetad form.

4.1 Försvunna hantverkskunskaper
Att jobba med huggen eller obearbetad natursten är den traditionella hantverkskunskap
som det råder störst brist på över hela landet. Bristen har tagits upp i alla län. Andra
hantverk som pekas ut som extremt ovanliga eller försvunna är traditionellt glasmåleri.
Kunskapsbristen påpekas i tre av de län som vi besökt under dialogseminarierna.
Dialogseminarierna visar att det finns en medvetenhet om att det funnits en bred flora av
olika taktyper över landet som inte ”syns” idag. Det handlar både om undertaks- och yttertakkonstruktioner. Att flera av dem inte är beskrivna eller framlyfta i dagens litteratur gör att
de inte uppmärksammas vid renoveringar. Från flera hantverkare och länsmuseer så berättar
man om hur man träffar på dessa tak i och med renoveringar. Ofta finns inte tiden eller
pengarna att dokumentera dem innan de rivs. Det vill säga att det reda kända bekräftas om
och om igen medan nya konstruktionstyper passerar enskilda hantverkare och antikvarier
utan att beskrivas. Här finns mycket hantverks- och materialkunskaper att återupptäcka
genom dokumentationer och grundliga restaureringar.

4.2 Svaga hantverkskunskaper
Det finns några hantverk som i de flesta län pekas ut som yrken där efterfrågan generellt är
större än utbudet av hantverkare. Det är framförallt inom traditionellt byggnadsmåleri och
traditionella mur- och putstekniker.
Inom traditionellt byggnadsmåleri finns det några få utövare över landet. De har generellt
hög medelålder och den utbildning som sker idag inom traditionellt byggnadsmåleri sker
nästan uteslutande via upplärning av egna lärlingar i företag enligt deltagarna på dialogseminarierna. I alla län påpekas att efterfrågan på den här typen av kunnande är stort från
kunder. Likaså intresset när fortbildnings ges. Tyvärr svarar inte utbudet av fortbildning
mot behovet. Utöver kunskaper om traditionell färg så är papp- och vävspänning en allt
ovanligare färdighet hos målare. Likaså kunskaper om traditionella färger på plåt.
Traditionella mur- och putskunskaper är ett väldigt brett kunskapsfält och behovet av olika
typer av specialiseringar inom muraryrket framstår som mycket stort. Det är enskilda
färdigheter som saknas snarare än ett helt kunskapsfält. Det kan handla om att dra lister,
platsblanda bruk eller sätta kakelugnar. Kunskaper om olika traditionella mur- och putstekniker finns här och var i landet men har en svag ställning. Generellt så är efterfrågan på
dessa kunskaper större än utbudet av hantverkare.
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Inom några hantverksyrken lyfts den generella brist på förståelse för ett kulturvårdande
perspektiv på den bebyggelse som man arbetar med. Främst inom el, plåtslageri,
installationsteknik och brand lyfts den låga kompetensen fram. Det finns några få
entusiaster som lärt sig på grund av eget intresse men det finns väldigt lite kunskaper inom
både grundutbildningar och fortbildningar för att kunna öka medvetenheten.

4.3 Starka hantverkskunskaper
Träbyggnadstekniker, verktygstekniker och materialkunskap om trä är de områden som i
undersökningarna framträder som ganska välförsörjt med hantverkare landet över.
Samtidigt så lyfts behovet av att ta fram mer kunskap om de lokala variationer som funnits.
Det finns en uppsjö av traditionella trätekniker i vårt land. När det gäller bärandestommar
av trä, som timring, skiftesverk och korsvirkeshus, så finns det idag flera hantverkare över
landet som jobbar med sin lokala teknik.
Generellt kan man säga att timringskunskaperna i skogsbygderna under de senaste 10 åren
har haft ett uppsving. I län som Jämtland, Dalarna, Västmanland, Jönköping och Östergötlands län så finns idag timmermän. Även i län som Västra Götaland, Halland, Gotland och
Skåne så finns det idag att antal hantverkare inom skiftesverk och korsvirkesteknikerna. I
andra län som Uppland, Örebro och Blekinge finns det enstaka utförare. Det verkar
generellt som att de olika hantverksutbildningar som var verksamma under 1990-talet och
2000-2010 har gett goda resultat då nya generationer utbildats till timmermän och nu är
verksamma främst i de områden som hade dessa utbildningar.

4.4 Beställarkompetensens betydelse för kunskapens fortlevnad
En återkommande problembeskrivning är beställarkompetensen. Goda beställare gynnar
kunniga hantverkare och ett gott resultat. Under seminarierna framkom flera förslag på
insatser som syftar till att höja beställarkompetensen, exempelvis; fortbildning, seminarier,
råd och handledningar till upphandlingsunderlag, utveckling av nyckeltal för traditionella
tekniker och material etcetera. Det finns många oliks slags beställare och problemen skiljer
sig åt.
Om inte traditionella hantverkskunskaper efterfrågas faller de i glömska och bebyggelsen
kan inte förvaltas på ett bra sätt. Därför är kompetensen hos beställarna avgörande, oavsett
om det handlar om stora organisationer som Statens fastighetsverk, Svenska kyrkan och
andra stora fastighetsägare, eller om enskilda husägare. För de privata husägarna finns
många kortkurser och arrangemang där man kan skaffa sig beställarkompetens. De professionella beställarna å sin sida efterfrågar fortbildningsinsatser men är idag ofta helt beroende
av kunniga konsulter när de ska upphandla hantverk.
En annan aspekt är att många byggnadsvårdshantverkare är en eller två mans företag och
lämnar därför inte anbud på större och mer omfattande jobb som Statens Fastighetsverk
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och Svenska kyrkan exempelvis annonserar ut. Det blir en hög instegströskel att lämna
privatkundsmarknaden och ge sig in i anbudsförfaranden och upphandlingsprocesser.

4.5 Hantverkarens kunskaper nyttjas inte
I de flesta län lyfts det faktum att hantverkarens kunskaper inte kommer projekt till nytta
upp. Utförare ser sig själva som en underutnyttjad resurs i restaureringar. Det kan handla
om förslag på lösningar eller kunskapen att bedöma ett hantverksmässigt arbete som blivit
utförts. Kunskaper och perspektiv som ofta saknas i beställar- och rådgivarleden. Hantverksyrkenas spetskompetenser efterfrågas kort sagt inte idag.
Det har också framkommit en önskan om att kunna differentiera personliga kompetenser.
Både hantverkare och beställare har ett behov av att kunna jämföra vad en hantverkare har
för kompetens i relation till en annan. Referensobjekt är sällan tillräckliga då projekten
sällan bedöms utifrån kvaliteten på det som faktiskt blivit utfört. Även kunder och
beställare vill få indikatorer på vilken hantverkare som är mer kunnig eller erfaren än
någon annan. För beställare är det viktigt att kunna försäkra sig om att de köper just den
kompetensen som de behöver i ett projekt.

4.6 Återinför det traditionella lärlingssystemet
Det konstateras att dagens utbildningssystem inte lär gymnasieelever något om traditionella hantverk. Enligt dialogseminariedeltagarna så finns idag inte heller något välfungerade
lärlingssystem som på ett bra sätt säkrar traderingen av äldre kunskaper. Att lita till att det
”löser sig” när det handlar om hotade och svaga kunskaper är inte tillräckligt. Kunskaperna
och erfarenheterna hos de som är kunskapsbärare idag behöver beskrivas, dokumentera och
spridas. Dialogseminarierna visade på ett antal välfungerade lärlingssituationer, främst
bland de traditionella målarna där en mästare lärt upp en yngre lärling under många år. Det
har oftast skett utanför det formella systemet. Lärlingen har helt enkelt jobbat tillsammans
med en traditionell målare och successivt, över många år, lärt sig att måla med de traditionella färgtyperna.

4.7 Framtidens kunskapsbehov
Det räcker inte för den traditionella hantverkaren att behärska hur man gjort i olika tider
med hantverkstekniker och material. De behöver också kunna möta nutidens behov av
lägre energiförbrukning, nya behov av installationer och funktioner i en byggnad. Det finns
fyra områden som i flera län lyfts fram där kunskapen behöver höjas och byggas upp för
framtiden:
Betonglagningar - Kunskapen om hur man gör och med vilka material dessa lagningar bör
utföras i kulturhistoriska miljöer är svag.
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Gränssnitt mellan nya och gamla material - Det behövs mer kunskaper om hur moderna
krav och konstruktioner fungerar med äldre byggnader. Isolering, tätskikt och låga energikostnader. Hur löser man det? Vilka moderna material har visat sig inte fungera eller vara
direkt skadliga för äldre byggnader? Finns detta sammanställt?
Moderna krav och traditionella material i byggnader - Det efterlyses kunskaper som
hur traditionella byggmaterial och konstruktioner svarar upp mot moderna krav inom
exempelvis brandskydd, energikrav och livscykelanalyser. Se till att få dem typgodkända
och lyft fram de som redan är typgodkända lösningar.
Modernismens byggtekniker och material - Kulturmiljövården omfattar allt oftare
byggnader som är byggda under 1900-talets andra hälft. Det var en tid med snabb materialoch teknikutveckling. Att restaurera dessa byggnader är en utmaning och kräver både nya
kunskaper och kanske också förhållningssätt.
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5. ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
5.1 Vem har besvarat enkäten?
Av utförarna-hantverkare så svarar 56% att de är anställda av ett företag medan 33% av
dem är egenföretagare. Bland utförare-byggnads är 91% anställda och 1% egenföretagare.
Bland de få procent som svarat stat/myndighet, museum/stiftelse eller annat återfinns
troligen en del av konservatorerna och trädgårdsmästarna som ingår i svarsgruppen
utförare. Att 8 % av byggnadsmedlemmar inte vet vad de har för anställningsform är lite
märkligt. Möjligtvis får de sin lön via något annat system än av företaget t ex arbetsträning
eller annan typ av sysselsättningsåtgärd och därför inte anser att svarsalternativen passar in
på deras situation.
Var arbetar du?!
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Hos båda grupperna som svarat så är hälften mellan 30 och 49 år och en tredjedel mellan
50-65 år. Den största skillnaden mellan grupperna ligger bland de som är under 30 år, hos
utförare-hantverkare är de 9% medan utförare-byggnads har 20% unga.

Hur gammal är du?
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Hur länge har du jobbat med kulturhistoriska
byggnader och miljöer?
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Hos utförare-byggnads anger 48% att de varit i branschen mindre än 2 år vilket är intressant
att jämföra med åldern hos de som svarat på enkäten. Hos utförarna-hantverkare ligger
antalet år i branschen mer spridda, med tyngd punkten om 27% på mellan 6-10 år. Det är
anmärkningsvärt är att de som varit i branschen längst, 11-20 år eller mer än 20 år, ligger på
8 respektive 9% av de som svarat.
En möjlig orsakerna till att byggnadsmedlemmar överlag är äldre samtidigt som de anger
att de har mindre än 2 år i branschen kan bero på att de tolkat frågan som ”hur länge de
jobbat med kulturhistorisk bebyggelse” och inte i byggbranschen som helhet. Det kan också
bero på att en stor del av de som svarat i utförare-byggnads har angett att de är platschefer/
arbetsledare eller produktionsledare. Om de då har en ingenjörsutbildning bakom sig så kan
deras introduktion på arbetsmarknaden kommit senare än om de enbart gått ett
byggprogram.

5.2 Kulturhistoriska byggnader och miljöer
Det går att utläsa två huvudlinjer i vilken sorts kulturhistoriska byggnader och miljöer
som de som svarat kommer i kontakt med. Det är att utförare-hantverkare som arbetar
med historiska, och ofta skyddade, miljöer som kyrkor och kyrkogårdar, museum och
teatrar, slott och herresäten, torp och gårdar samt parker och landskap i större utsträckning
än vad utförare-byggnads gör.
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Vilken sorts kulturhistoriska byggnader kommer du i kontakt med?
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Svarsgrupperna jobbar i ungefär lika stor utsträckning med sjukhus och vårdanläggningar,
kontor och förvaltningsbyggnader, enfamiljshus samt infrastruktur, mark och anläggningar.
Flerfamiljshus kommer båda grupperna i hög utsträckning i kontakt med, även om utförarebyggnads har något högre värde. Utförare-byggnads kommer också oftare i kontakt med
industribyggnader och industrimiljöer. Bara 10% av utförare-byggnads anger att de inte har
kontakt med dessa kulturhistoriska byggnader och miljöer och 7% vet inte.
Den här frågan är intressant eftersom det inte har angetts någon definition på vilken typ av
hus man menar speciellt ingående. Projektet handlar om kulturhistoriska byggnader och
miljöer, men har det varit tydligt för den som svarar att det är de värdefulla flerfamiljshusen man menar och inte alla flerfamiljshus?

Hur stor del av din tid, under ett år, arbetar du med
kulturhistoriska byggnader och miljöer?
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Hos gruppen utförare-byggnads är det tydligt att man generellt anser sig jobba väldigt lite,
(63%) med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller inte förstår frågan (18%).
I utförare-hantverkare gruppen så är svaren mer jämt fördelade. Hela 24% jobbar 81-100%
med kulturhistoriska byggnader och miljöer och 26% jobbar 11-40% av sin tid med
kulturhistoriska byggnader.

5.3 Kunskapsnivån idag
Utförare-byggnads anser sig generellt vara något sämre på dessa bedömningar än
utförarna-hantverkare. Inom sin egen roll och sitt kunskapsfält bedömer flest, 46 resp 41%,
kunna bedöma kvalitet. Intressant är att 21% av utförare-byggnads anser att det inte är
relevant för deras yrkesroll eller vet ej. Innebär detta att kvalitet inte är ett begrepp som
används eller som man inte har en relation till?

Anser du att du har tillräcklig kunskap om
hantverksskicklighet och utförande för att bedöma
kvalitetsnivån vid arbeten i byggnader och miljöer?
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Här ombes de som svarar att bedöma både sin egen och andra gruppers kompetens inom
kulturmiljöfältets olika ämnesfält. Alternativen ”brist hos alla” och ”brist hos den enskilda
gruppen” ska här läggas samman för att ge den riktiga bilden av bristen. På den här frågan
redovisas både utförarnas syn på kunskapsbrister och vad alla som svarat på enkäten anser.
I diagrammet redovisas utförarnas bild av sin egen, rådgivarnas och beställarnas
kompetens samt alla tre grupperna tillsammans. Det finns tre staplar, en visar utförarehantverkare, en utförare-byggnads och en där båda grupperna visas sammantaget.
Dessa svar är svårast att bedöma utifrån de statistiska svaren då vi inte vet vilken yrkeskår
som bedömt vilken. Har murarna bedömt snickarna eller målarna i sitt svar?
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Det vanligaste svaret i båda grupperna är att man inte vet om yrkeskategorierna har någon
kunskaps brist, ca 50%. Ca 10-15% bedömer generellt att det inte finns någon brist.
Väldigt få är kritiska till den egna yrkesgruppens kompetens, 4-8%. Generellt är utförarehantverkare mer kritiska till både sin egen och andras kompetens än utförare-byggnads.
Bedömning av kunskapsbrister
I följande fråga ombeds respondenterna bedöma kunskapsbristen respektive förståelsen, för
olika kunskapsområden hos de olika grupperna i enkäten; utförare, rådgivare och
beställare.

Trä: Hur bedömer du kunskapsbrist och förståelse hos repsektive yrkeskatergori?
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Trä
Trä är den kategori som flest har en uppfattning om, ca 50 % har svarat på frågan. Det är
när det gäller byggnadstekniker och konstruktioner som den största bristen lyfts fram, en
fjärde del anser att kunskapen brister hos alla grupper. Däremot anser utförarna själva inte
att det finns extra stora brister hos dem. När det gäller snickerier och inredning så är
tendensen att det är något lägre kunskapsbrist.
Mur och puts
När det gäller kategorin mur och puts så är det fler än i fler än i kategorin trä som inte
anser känner till kunskapsläget, ca 65% mot ca 55%. De som uttalat sig lyfter fram olika
typer av specialkonstruktioner som det största bristområdet följt av olika putstekniker.
Minst brist anser utförarna att det finns när det gäller murning, skorstenar och tegel.

Mur och puts: Hur bedömer du kunskapsbrist och förståelse hos repsektive yrkeskatergori?
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Sten och grund
Beskrivningen av kunskapsläget när det gäller sten och grund följer ungefär samma
mönster som diagrammen ovan. Knappt en femtedel anser att kunskapsbristen finns hos
alla och en stor grupp anser sig inte kunna bedöma läget.

Sten och grund: Hur bedömer du kunskapsbrist och förståelse hos repsektive yrkeskatergori?
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Järn måleri och installationer
Även i den här kategorin bedöms kunskapsbrist finnas hos alla av en femtedel av de som
svarat på frågan.

38

(!#$

Järn, måleri och installationer: Hur bedömer du kunskapsbrist och förståelse hos repsektive
yrkeskatergori?
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Alla respondenter
Sammanlagt (brist hos alla och brist hos utförare/entreprenörer) framgår att 30-40% anser
att det är kompetensbrist inom alla ämnen vi frågat om hos alla tre yrkesgrupperna.
Däremot så kan man se att det via dessa fasta svarsalternativ kan vara svårt att sätta fingret
på exakt vilken kunskap eller moment som det brister inom. Det ämnesfält som utförarna
själv pekar ut som det ämnesområde där kunskapsbristen är störst är färg och måleri. Det är
dock inte några höga värden, 11%, tätt följt av träbyggnadsteknik, 10% och puts och tegel
med 10%. Minst brist bedöms finnas bland snickeritekniker, 13%.
Frågan om brister är intressant på många sätt. Varje enskild grupp har tydliga uppfattningar om andras brister medan man bedömer att den egna gruppen inte har speciellt stora
behov. Det ger snarare intrycket att det är samverkan och möjligheter för olika grupper att
använda sin kompetens som behövs än ny kunskap? Att hitta en arbetsform där alla för
möjlighet att lösa sina uppgifter efter bästa förmåga och smartast sätt. Beställarna utpekas
generellt som den grupp som har störst brist på kunskaper inom de flesta ämnesfält.
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5.4 Kunskapsbehov i framtiden
Här listas de fem mest intressanta fortbildningsområdena av 22 möjliga för båda grupperna
av utförare:
1. Bevarande, restaurering och omvandling
2. Byggkonstruktion, byggtekniker, material och hantverkstekniker
3. Arkitektur- och kulturhistoria, park- och husbyggnadsteknik
4. Miljö och hållbar utveckling
5. Värderingar och samsyn, kulturvårdsteori och etik
6. Gestaltning genom bevarande, restaurering och omvandling av byggnader, park och
trädgårdar.

Jag skulle främst vilja ha fort/vidareutbildning inom följande områden.
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Inom gruppen utförare-byggnads fördelades svaren så här:
1. Byggkonstruktion, byggtekniker, material och hantverkstekniker
2. Bevarande, restaurering och omvandling
3. Miljö och hållbar utveckling
4. Energieffektivisering
5. Ledarskap och management
6. Drift och underhåll

För gruppen utförare-hantverkare fördelades svaren så här:
1. Byggkonstruktion, byggtekniker, material och hantverkstekniker
2 Bevarande, restaurering och omvandling
3. Arkitektur- och kulturhistoria, park- och husbyggnadsteknik
4. Miljö och hållbar utveckling
5. Värderingar och samsyn, kulturvårdsteori och etik
6. Beställning och upphandling

Fortbildning inom byggkonstruktion, byggtekniker, material
De som svarade alternativet ”byggkonstruktion, byggtekniker, material” på ovanstående
fråga, vilket var ca 50% av respondenterna, fick även svara på en följdfråga. Svarsalternativen i den här frågan är begränsade, men ger för hoppningsvis en fingervisning om inom
vilka ämnen som de svarande vill kompetensutveckla sig inom.
De tre starkaste svarsalternativen pekar alla mot trähantverk som ett önskat fortbildningsfält. Mest populärt är träbyggnadstekniker; timring, skiftesverk etc följt av materialkunskap
vad gäller trä och arbeta med handverktyg i trä. Övervikten mot trä stämmer väl överens
med den övervikt yrkesgruppen snickare- och timmermän har bland de som besvarat
enkäten. Ännu intressantare blir det dock om man jämför svarsfrekvensen av exempelvis
målare och murare med efterfrågade fortbildningsinsatser. Det visar sig att intresset för
dessa områden överstiger det antal hantverkare inom respektive skrå som besvarat frågan.
De tio totalt mest intressanta fortbildningsområdena, av 26 möjliga, är:
1. Träbyggnadstekniker; timring, skiftesverk, korsvirke, stolpverk, bjälklag och
takkonstruktioner, 65%
2. Materialkunskap vad gäller trä, 53%
3. Arbeta med handverktyg i trä, 39%
4. Materialkunskap vad gäller tegel, sten och puts, 37%
5. Färger och måleritekniker, 36%
6. 1900-talets tekniker och material, 35%
7. Kallmurnng med natursten, 32%
8. Grundläggningskonstruktioner, 30%
9 Användning av näver och mossa vid renoveringar, 29%
9. Användning av lera som byggmaterial, 29%
9. Murning av skorstenar och spisar, 29%
10. Slätputsningstekniker t ex på äldre naturstensmurverk, 28%
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Vilka tekniker skulle du vilja fortbilda dig inom?
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De tio mest intressanta fortbildningsområdena, för utförare-byggnads, av 26 möjliga, är:
1. Träbyggnadstekniker; timring, skiftesverk, korsvirke, stolpverk, bjälklag och
takkonstruktioner, 71%
2. Materialkunskap vad gäller trä, 53%
3. Arbeta med handverktyg i trä, 49%
4. Grundläggningskonstruktioner, 28%
5. 1900-talets tekniker och material, 27%
6. Materialkunskap vad gäller tegel, sten och puts, 24%
6. Murning av skorstenar och spisar, 24%
7. Olika typer av valvslagning, 22%
8. Äldre betongkonstruktioner och lagningsarbete, 19%
9. Kallmurning med natursten, 17%
10. Stenhuggning och montering, 16%
10. Tegelmurningstekniker, 16%

De tio mest intressanta fortbildningsområdena, för utförare-hantverkare, av 26 möjliga, är:
1. Träbyggnadstekniker; timring, skiftesverk, korsvirke, stolpverk, bjälklag och
takkonstruktioner, 65%
2. Materialkunskap vad gäller trä, 53%
3. Arbeta med handverktyg i trä, 39%
4. Materialkunskap vad gäller tegel, sten och puts, 37%
5. Färger och måleritekniker, 36%
6. 1900-talets tekniker och material, 35%
7. Kallmurning med natursten, 17%
8. Grundläggningskonstruktioner, 30%
9. Användning av lera som byggmaterial, 29%
9. Användning av näver och mossa vid renoveringar, 29%
9. Murning av skorstenar och spisar, 29%
10. Slätputsningstekniker t.ex på äldre naturstensmurverk, 28%

Sammantaget så kan man se att det finns ett intresse för alla de tekniker och material som
vi frågat om. Minst en tredje del av de som svarat på frågan vill ha fortbildnings inom alla
de ämnen som vi frågat om.
Det är intressant att byggnads i flera av frågorna har väldigt höga siffror på svaret ”vet ej”
eller ”är ej relevant för min yrkesroll” kring frågor som rör kvalitet och bedömning av
resultat. Det går att resonera kring olika orsaker till detta svar. Det kan bero på att de sällan
har positionen, att det inte är ett kriterium som man jobbar efter, ev att tid och ekonomi är
viktigare mål i arbetet är detaljutförande i hantverket.
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6. SAMMANFATTNING AV KUNSKAPSLÄGET
6.1 Tidigare utredning och forskning
Genomgången av tidigare utredningar och forskning visar att det inte gjorts några kartläggningar av kompetensläget inom de traditionella bygghantverken tidigare. Samtidigt framkommer att behovet av hantverkskunskaper lyfts fram hos kulturmiljöns organisationer och
aktörer över en lägre tid.

6.2 Utbildningar inom traditionella bygghantverk och
byggnadsvård
Gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram är i huvudsak inriktade mot nyproduktion. I dag erbjuds hantverkare några få vidareutbildningar och valbara kurser på grundnivå
som specifikt ger kompetens för att jobba med kulturhistoriskt intressanta byggnader.
Utöver gymnasieskolans utbud av grundutbildningar så finns det utbildningar inom smide,
traditionellt snickeri, timring, fönsterhantverk, träbyggnadshantverk och traditionella muroch putstekniker. Det finns enligt kartläggningen åtta hantverksutbildningar som utbildar i
hantverksämnen som kan sägas ge en bred och grundläggande kompetens för arbete med
kulturhistoriska byggnader. Av de vidareutbildningar som finns beskrivna i kapitlet om
utbildningar behövs, utöver praktisk erfarenhet, högskolebehörighet för att kunna gå tre av
dem.

6.3 Dialogseminarier
Under dialogseminarierna framkom en bild av kunskapsläget som i stort är lika över landet.
Här framkom också en hel del av de strukturella problem som finns inom kulturmiljösektorn. Problem som i många fall är hämmande för de traditionella hantverkskunskapernas
fortlevnad. Det framkom även en hel del förslag på hur dessa problem skulle kunna
avhjälpas.

6.4 Enkätundersökningen
6.4.1 Kunskapsnivån idag
Sammantaget så finns det ganska stora brister inom alla de kategorier och ämnesfält som vi
frågade om. Nästan hälften bedömde att det finns kunskapsbrister generellt. Det var också
en ganska stor del av de som svarat som inte ansåg sig veta. Det kan bero på att frågorna är
ganska specifika samtidigt som gruppen utförare omfattar alla hantverk inom kulturmiljösektorn. Att plåtslagaren inte anser sig kunna svara på frågan om tegelvalv är inte så
konstigt.
Sammanställningen av enkäten visar också det svåra med att få fram en beskrivning av
hantverkskunskaper genom statistik. För det första för att man inte vet vad den svarande
har för grundläggande kunskaper eller orientering inom sitt kunskapsfält. Svarar de utifrån
hur de tror att det är eller utifrån hur de vet att det är. För det andra finns det svårigheter
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med att ta ställning till enkätsvarens svar utifrån ett nationellt perspektiv. Är det så att en
viss kunskap lever och frodas i exempelvis Dalsland men inte finns i Stockholm? Är det ett
kunskapsproblem eller ett spridningsproblem?
Det är intressant att reflektera över varför så få utförare anser sig kunna bedöma kvalitet
inom sin egen profession i webbenkäten. Vad beror det på? Handlar det om en tradition
inom yrket där det inte är hantverkarens roll att ”kvalitetssäkra” och påtala brister? Har
hantverkaren rollen på bygget att anmäla om något inte håller kvalitet? Hur ser man på det
i gruppen?
6.4.2 Fortbildningsönskemål
Genom att titta lite närmare på vilka ämnen som hantverkarna vill lära sig mer om får man
också en indikation på var behoven ligger. De behöver ju exempelvis inte fortbilda sig inom
något som de redan kan.
Trähantverk är de i särklass populäraste ämnet att vilja fortbilda sig inom därefter vill man
lära sig mer om materialkunskaper när det gäller tegel, sten och puts samt färger och måleritekniker. Det är intressant att observera att det är inom våra vanligaste hantverksyrken som
fortbildningsbehovet finns.
Behovet och efterfrågan på att av bredda sig när det gäller byggnadshistoria, restaurering,
byggkonstruktion, byggfysik och andra mer övergripande ämnen som sätter in de traditionella hantverkskunskaperna i ett sammanhang finns också tydligt uttryckt i enkäten.
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7. ANALYS
7.1 Kunskapsläget
Hur står det då till med våra traditionella hantverkskunskaper? Finns de kvar och finns de
hantverkare som vill lära sig mer om dem? Bilden av kunskapssituationen som framträder är
förvånansvärt samstämmig över landet. Det är inom samma ämnesområden som kunskapen
är svag eller försvunnen. Kunskapsläget är hyfsat bra på en generell nivå. Det vill säga där
de grundläggande kunskaperna finns. Däremot så är det spridningen av kunskaper och förståelsen för den befintliga bebyggelsen som utbildarna främst behöver jobba mer med. Att än
mer kunna förstå och uppmärksamma träbyggnadskonstens olika delar är efterfrågat både
hos kulturhantverkarna och de som jobbar med nyproduktion. Kanske kommer Sverige att
åter allt mer framträda som ett kunnigt träbyggarland i framtiden igen.
Inom ett ämnesfält så ser det dock riktigt dåligt ut både vad gäller kompetens, kunskaper
och hantverkare. Det är inom ämnesfältet sten. Det utbildas idag stenmontörer på gymnasienivå. Därutöver finns det inte någon utbildning alls.
När det gäller smala och sällan efterfrågade hantverkskunskaper tror jag att den bild som
kom fram under dialogseminarierna är fragmentarisk när det gäller kunskapsläget.
Glasmåleri kom tillexempel upp i tre län som en svag kunskap. Andra kunskaper som bara
kom upp på enstaka ställen, men som också kan vara i ungefär samma situation, d.v.s. att
det finns en liten efterfrågan och kunskapen är nästan borta, är gelbgjutare, blyfönsterhantverkare och gyllenlädertapetmakare. Fler smala hantverk finns med stor sannolikhet
inom bygghantverksyrkena och borde undersökas närmare. På stiftelsen Hantverk och
utbildning i Leksand jobbar man med en del av dessa hantverk genom sina lärlingsutbildningar för vuxna. Fler smala hantverk och färdigheter kan dock behöva säkras.

7.2 Hantverksutbildningar och kunskapssyn
Inom alla de fält som det önskas fortbildning finns idag grundutbildningsprogram.
Problemet för yrkesverksamma är ofta att det av olika orsaker är svårt att genomföra en
vidareutbildning på två eller tre år. Är man yrkesverksam inom sektorn så kan det vara mer
påkallat med fortbildning inom en enskild färdighet. Den förskjutning från byggnadsvård
som ett ämnesområde, till vidareutbildade hantverkare med hög professionalism är den typ
av kunskapssäkring som jag tror att kulturmiljövården måste bygga på. Det finns en oro för
hur det kommer att se ut med elevunderlag för de vidareutbildningar som jag tar upp i
uppsatsen framöver. De nya yrkesprogrammen inom gymnasieskolan kommer inte att ge
högskolebehörighet enligt de förändringar som planeras till hösten 2011. En förvåning
finns också över det allmänna synsättet att hantverksutbildningar är praktiska och att
teoretisk kunskap därför inte behövs. Oförmågan att se att det inom alla yrken finns en
teoretisk grund och en praktisk verklighet som även, eller kanske framförallt, gäller för
hantverksyrkena. Tillämpad geometri, fysik och matematik är vardag. Att byggbranschen
sedan inte kopplar ihop problemen med byggfel med kunskapsnivån hos den som håller i
hammaren är också förvånande. Att i ena stunden hävda att teoretiska kunskaper inte
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behövs och i nästa förutsätta att kunskaper om byggfysik och fukt-problematik är allmän
kunskap framstår som minst sagt motsägelsefullt. Det konstateras dessutom i gymnasieutredningen, Framtidsvägen - en reformerad skola, att det inte genomförs några undersökningar som visar vad de som går ut från byggprogrammet faktiskt kan. Kanske är det där
man ska börja?
I den sammanställning av utbildningsutbudet under 2000-talet framgår det att många
byggnadsvårds/bygghantverkutbildningar som tidigare funnits har lagts ner. Kartläggningen visar att ett- till tvååriga utbildningar idag har ersätts av ett fåtal längre professionsutbildningar. Jag tror att två faktorer kan framhållas som orsak till den utvecklingen. Dels
att de tidigare utbildningsinsatserna framför allt har varit arbetsmarknadspolitiska åtgärder
där behovet har varit att skapa sysselsättning snarare än att möta ett reellt kompetensbehov
inom kulturmiljösektorn. Därmed inte sagt att utbildningarna inte har bidragit till att höja
kompetensen för sektorn. Den andra orsaken tror jag ligger i att utbildningarna i huvudsak
inte har varit professionsinriktade utan gett en allmän ”byggnadsvårdskunskap”. Det har
gjort att eleverna som genomgått utbildningen, framför allt de utan förkunskaper, har
kunnat lite om mycket. Behovet som jag ser det är snarare att kulturmiljösektorn har behov
av personer med hög kompetens inom sin profession, samtidigt som de har förståelse och
förmåga att anpassa sina kunskaper beroende på vilken typ av kulturobjekt man jobbar
med. Kunskapskraven på hantverkare inom de traditionella hantverken är snarare högre än
på de som jobbar med nyproduktion. De ska både veta hur man gjort i olika tider samtidigt
som de ska förhålla sig till alla tekniker, bestämmelser och standards som finns idag.
Det är intressant att se den förskjutning som skett från byggnadsvårdsutbildningar till
professionsutbildningar inom hantverket idag. Trots att det idag finns exempelvis trähantverksutbildningar med traditionella metoder så lyfts kunskaper om trä fram som det
ämnesfält som yrkesverksamma främst vill fortbilda sig inom. Jag tror att hantverkare efter
genomgången utbildning fortfarande vill lära sig mer och fördjupa sina kunskaper. Kanske
det kan förklara varför även utförargruppen hantverkare vill lära sig mer om detta område
trots att svarsgruppen innehåller nästan 50% timmermän, vilka borde vara de som redan
idag kan mycket om trä.
Framtida utbildningsinsatser bör fokuseras på att fylla de luckor som finns i yrkesutbildningar på grundläggandenivå, exempelvis grundutbildning för stenarbetare. Därutöver bör
vidare- och fortbildningsinsatser rikta sig till redan professionsutbildade. En angelägen
uppgift är att erbjuda vidare- och fortbildningsinsatser för alla yrkesverksamma hantverkare
på både orienterande- och specifiknivå.
Genom att höja kompetensnivån hos, om inte alla så i alla fall en del, av hantverkarna inom
ett hantverk så tror jag att det sedan kan spilla över och inspirera både kollegor och lärlingar.
”Sega gubbar” och ”Skärpning gubbar” försöker hitta lösningar på problemen i byggbranschen i nya byggtekniker. Jag tror att en stor del av lösningen kan ligga i frågan om
vilken kompetens personerna i en byggprocess har. Generellt visar alla rapporter att det finns
kopplingsproblem mellan professionerna. Jag tror också att det finns kopplingsproblem
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inom utbildningssystemet när det gäller synen på vad en hantverkare behöver kunna. Under
vår dialogseminarieturné träffade vi ett stort antal äldre hantverkare, över 70 och 80 år.
Deras utbildning ligger långt tillbaka i tiden. De hade ofta 7-årig lärlingsperiod som grunden
i sin professionsutbildning. En lärlingsperiod under vilken de instruerades av en hantverkare
med mästartitel. Den tid och den typ av tradering av kunskap som detta möjliggör finns inte
i formaliserad form inom utbildningsväsendet idag. Enligt utredningen om gymnasieskolan
så finns heller inte några uppgifter om vad elever på gymnasieskolan faktiskt lär sig. Inte
heller finns det i någon av rapporterna ”Sega gubbar” och ”Skärpning gubbar” någon som
lyfter frågan om vad byggnadssnickare bör ha för typ av kompetens. Däremot så antyds att
de skulle vara lata och därför bygga fel. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att inte någon
gör kopplingen mellan kunskap om, och förståelse för, exempelvis byggfysik och byggfel.
Att det är självklart att den som förstår varför man ska undvika något är mer motiverad att
göra det än den som bara blir kommenderad är självklart. Att yrkesstolthet till stor del ligger
i det faktum att den kunskap som den enskilda yrkeskåren har bekräftas, uppmuntras och
rådfrågas torde råda bot på mycket av de byggfel som idag uppstår. Att bli förpassad till en
utförare som enbart ska göra så som de blir tillsagda (även om de vill invända) främjar inte
en kompetenshöjande och kunskapsintensiv byggprocess. Att inget av detta berörs av de
som utreder fel i byggbranschen blir nästan komiskt.
Det är intressant att höra att i en handfull av länen vi besökt under dialogseminarierna så
har byggnadsvårdsföretagens förening eller länsmuseerna blivit ombedda att komma till
gymnasieskolan och undervisa om traditionellt byggande. Det visar på en indikation från
lärarna att de vill ge eleverna något mer med sig.
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8. SLUTSATSER
Det stora intresse för fortbildning som webbenkäten visar hos både hantverkare inom
kulturmiljövården och byggnadsmedlemmar borde sätta press framåt. Det erbjuds så gott
som inga fortbildningar idag för yrkesverksamma hantverkare. Framför allt inte i någon
organiserad form från samhällets sida. Tyvärr avslogs Statens Fastighetsverks ansökan om
medel från EFS-fonden för fortbildning för kulturhistoriska byggnader och miljöer i april
2011. Därmed vilar nu deras initiativ tillsvidare. Här finns alltså ett öppet fält med
dokumenterade behov och efterfrågan.

8.1 Framtiden
Inför framtiden skulle det vara intressant att göra en historisk tillbakablick och tydligare
utreda när olika brytpunkter i våra traditionella sätt att bygga på inträffar. Skiftet mellan
kalkbruk och cementbaserade produkter som exempel. Det är också av intresse att
kartlägga när man slutade att utbilda hantverkare inom olika traditionella yrken eller
färdigheter. En nordisk, eller europeisk, jämförelse av grundläggande byggutbildningar
skulle kunna ge något att jämföra kunskapsnivån mot på ett intressant sätt. Både vad gäller
synen på hantverkare som yrkesgrupp, faktiska kunskapsinnehållet i deras utbildningar och
olika valideringsmodeller.

8.2 Dåtidens hantverk i framtidens hus
De senaste åren har också en helt ny drivkraft att bevara, och kanske framför allt bruka,
gammal kunskap vuxit fram. Den tar sitt avstamp i det faktum att Sverige förbrukar
resurser motsvarande vårt eget lands resurser gånger tre enligt WWF-rapporten Living
Planet Report från 2010. Att kunna ta hand om det befintliga byggnadsbeståndet är en
förutsättning för att ta tillvara de resurser som en gång investerats, både när det gäller
ekonomi och energi. Det ställer stora krav på alla inom byggbranschen som kommer att
jobba med den befintliga bebyggelsen i framtiden. Det har på senare tid presenterats många
lösningar för hur man kan bygga hållbart i framtiden med låg energiförbrukning och
energismarta hus. Inom kulturmiljösektorn har framför allt Erika Johansson tittat på frågan
om hållbart byggande i sin avhandling House Master School. Hon presenterar en
utbildningsmodell för framtida ledare inom byggsektorn med ett kulturvårdande och
hållbarhetsperspektiv som utgångspunkt.
Jag tror att det finns mycket att bidra med i det hållbara byggandet när det gäller hantverkskunskaper, och då framför allt byggmästarkunskaper om traditionella material och tekniker.
Att med hjälp av empiri och erfarenhetsbaserat byggande lyfta fram tekniker och material
som fungerar ur ett hållbarhetsperspektiv skulle komplettera de försök som görs med passivhus och liknande ingenjörslösningar när det gäller att hitta metoder för framtida byggande.
Att titta närmare på detta område skulle även kunna hjälpa kulturmiljövårdens hantverkare
när det gäller mötet mellan gamla byggtekniker och moderna byggkrav.
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9. SAMMANFATTNING
Denna kandidatuppsats har tillkommit inom ramen för bebyggelseantikvariskt program, på
institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Uppsatsen tar upp och analyserar
kunskapsläget inom våra traditionella bygghantverk idag. Valet av uppsatsämne beror på att
frågor om hantverk på senare tid aktualiserats, dels som immateriellt kulturarv i och med att
Sverige ratificerade Unescos konvention för skydd av det immateriella kulturarvet 2009,
dels för att hantverkskunskaperna lyfts fram av kulturmiljösektorn som en förutsättning för
ett brukat och bevarat byggnadsbestånd samt att uppsatsskrivaren inte anser att hantverkskunskaper lyfts fram som en resurs när kulturmiljövården hävdar sin roll i en hållbar samhällsutveckling.
Under hösten 2010 och vintern 2011 har uppsatsskrivaren har via sitt arbete på Hantverkslaboratoriet (nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk) haft möjligheten att kunna fördjupa sig i frågor om traditionella hantverk genom att delta i två omfattande kartläggningar
av kunskapsläget inom kulturmiljösektorn. Hantverkslaboratoriet genomförde under 2010
och 2011 14 dialogseminarium över hela landet. Analysen av dessa har sammanställts till en
rapport. Inom projekt ”Kompetensförsörjning för kulturhistoriska byggnader och miljöer”
(KKBM) som Statens Fastighetsverk driver deltar Hantverkslaboratoriet som kunskapsstöd
när det gäller hantverk. Inom projektet har en enkätundersökning gjort bland yrkesverksamma inom kulturmiljövården. Uppsatsens syfte är att bearbeta och analysera det källmaterial som samlats in från dessa två undersökningar för att därigenom kunna ge en bild av
kunskapsläget vad gäller traditionella bygghantverkskunskaper samt att kunna se vilka
kunskapsuppbyggnad som behövs inför framtiden och utifrån hantverkarnas behov.
Uppsatsen vilar på följande frågeställningar:
•
•
•
•
•

Vad säger tidigare utredningar om bygghantverkskunskap?
Vilka utbildningar erbjuds inom traditionella bygghantverk?
Hur ser kunskapsläget ut för olika bygghantverk över landet?
Vilka faktorer påverkar kunskapsläget?
Vilka utvecklings- och fortbildningsbehov finns inom de traditionella
bygghantverken?

Inledningsvis görs en genomgång av tidigare utredningar och forskning, en genomgång av
vilka utbildningar som finns idag samt en jämförelse av utbildningsläget under 2000-talet.
Vidare i uppsatsen bearbetas och redovisas län för län för det kunskapsläge som deltagarna
på dialogseminarierna redogjorde för. Därefter följer en genomgång av statistik från enkätundersökningen som genomfördes inom KKBM-projektet. De frågor som tas upp handlar
specifikt om kunskapsläget för hantverkare och önskemål om fortbildning.
En genomgång av materialet från de två undersökningarna ger en förvånansvärt
samstämmig bild av kunskapsläget. Det finns generellt kunskapsbrister både inom och om
de traditionella bygghantverken.
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Störst problem finns inom traditionellt stenhuggeri och stenbyggeri där vissa typer av
arbeten inte utförs idag. Några hantverksområden ringas in som svaga d v s hantverkare
finns som behärskar teknikerna, men efterfrågan är större än utbudet. Det handlar om traditionella mur- och putskunskaper, då framförallt specialkonstruktioner och enskilda färdigheter, samt traditionellt måleri. Under dialogseminarierna framkom även andra aspekter
på hantverkskunskapens behov av att omgivande faktorer verkar för dess fortlevnad. Det
handlar exempelvis om att beställarnas kompetens och förmåga att upphandla kunniga
hantverkare, att hantverkarnas specialkunskaper inte kommer till nytta i projekt idag då
de inte efterfrågas samt synpunkter på att gymnasieutbildning och lärlingstiden idag inte
fungerar när det handlar om att överföra traditionell kunskap.
I slutkapitlen analyseras det kunskapsläge som beskrivits, orsakerna till det och slutligen
resoneras om vilka åtgärder och möjligheter som bygghantverken står inför.
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Dialogseminarier 2010 och 2011
Här följer en genomgång av det beskrivna kunskapsläget när det gäller traditionella hantverk inom våra svenska län.
Det är en sammanfattning av situationen utifrån de anteckningar som gjordes under seminarierna.

Norrbottens län
Det råder stor brist på hantverkare inom alla områden utom möjligen timring där det finns en viss tillgång på duktiga
timmermän. ”Norrbotten glest när det gäller byggnadsvård, tar slut vid Västerbotten.” Få stora firmor nischar sig
mot byggnadsvård, men det finns några små. Kunskapsläget har varit gott inom byggnadsvård generellt, men det
håller på att tunnas ut. Det är en liten byggnadsvårdsmarknad med få jobb leder till att man även får begränsad
erfarenhet och problem att göra kostnadsberäkningar.
Inom en rad yrken är det svårt att hitta hantverkare; elektriker, murare som kan mura spisar, bakugnar, måleri,
kalkmålare, putsare, stuckatör, gelbgjutare, blyfönster. Det är även svårt att finna duktiga snickare - vem kan t.ex.
tillverka en hyvel för restaureringsändamål?
Byggnadsvård. ”Allt gammalt slår vi ner och bygger nytt och fint, speciellt i Norrbotten har det varit det allmänna
synsättet.” Det finns inte så mycket bebyggelse som är äldre än 1800-tal därför har inte traditionen att lappa och laga
varit speciellt utbredd här. ”Man ser aldrig några gamla lagningar på husen”. De fick stå tills de tjänat ut och då
byggde man ett nytt. Begreppet byggnadsvård är allmänt väldigt okänt. Man vet inte vad det står för eller innebär.
Yrkesskolorna är viktiga här för att sprida kunskap.
Det finns ett stort behov av att dokumentera lokala byggnadstyper som finns här. Det råder också ett stort ointresse
för 1960-talets arkitektur.
Mycket trämaterial som man ser i gamla hus är kluvet. Men kunskapen om hur man gjorde är ofta skral både vad
gäller att bila timmer och att klyva virke. En av samebyarna där man skulle klyva bräder, lyckades otroligt bra, Rune
Stocki i Åttjärs sameby som valde timret (stock betyder murken björk) och Måneå sameby.
Samiska byggnader. Här finns stor okunskap bland både samer och museerna när det gäller de äldsta teknikerna. Det
blev väldigt tydligt när man fick bidrag under 1990-talet. Det gjordes då intervjuer med de få äldre gubbar som kunde
beskriva teknikerna. Det är en otroligt värdefull källa samtidigt som det är väldigt känsligt när traditionsöverföringen
bara hänger på 2-3 personer som utfört dessa tekniker i sin ungdom. Alltså ca 50-60 år innan intervjuerna gjordes.
Kunskaper som tecknats ner är hur man byggde torvkåtor utan spik, hur man byggde en njalla traditionellt (det finns
nedtecknat men inte ngn som tillämpar det). Allt man ser idag är spikat. Väldigt på referenser som gjorts på det
traditionella sättet, inte några gamla kåtor finns bevarade. Några rekonstruktioner finns gjorda som experiment. I och
med de intervjuer som gjordes på 1990-talet finns idag en länk mellan de äldre gubbarna och dagens generationer.
Men det är en otroligt svag länk bakåt. Utbildningsinstitution, de har inte varit så intresserade av byggkunskaper.
Mat, slöjd och liknande är större. Det finns inte någon möjlighet att försörja sig som bygghantverkare inom det
samiska.
Pulka-bygge, mycket mer avancerat än en kniv. Finns inte någon efterfrågan på dessa kunskaper idag. Det går inte
några renrajder längre. Man kan behöva inspirera för att få upp ögonen för dessa äldre tekniker utöver slöjden.
Tältkåtan har aldrig varit särskilt uppmärksammad för att det inte lämnas några rester i naturen. En riktigt tältkåta har
inte byggts sedan 50-talet. Finns inte någon nu levande som har gjort det. Söder över försvann den ännu tidigare.
(före 60-talet).
På kulturreservatet Gallejaur fanns nävertak med benspik. Man ska inte göra åverkan på nävret om det ska vara tätt.
Varför spikade man med benspik? Och hur? Man kanske har sett spik som modernitet och tänkt göra likadant? Den
historiska övergången gick direkt från stickspåntak till pannplåt. Det fanns inte något tegel i fjälltrakten. Däremot
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fanns tegel utmed kusten.
Mur och puts. I samekulturen har man inte murat alls. Kalkbruk på någon av öarna. Här finns ingen kalkbergrund.
Lerbruk och kalkbruk beställs idag. Kakelugnsmakeri har tunnats ur mycket, bara några få kvar.

Västerbottens län
Ett generellt problem är att många hantverkare som har kunskaper om traditionella byggnadstekniker är äldre. Man
tvingas förlita sig på dem, men vi måste få in yngre. Det är dock svårt att få in yngre hantverkare i branschen, det är
ett moment 22; unga behöver praktik för att läras upp, men det är få företag som har möjlighet att lägga den tiden det
tar på handledning, de har så mycket att göra. Och företaget har svårt att betala full lön till någon som inte kan så
mycket. Samtidigt måste lärlingen försörja sig och måste ju få en inkomst. Det går inte att jobba gratis i t.ex. sex
månader. Vem vågar då satsa? Egentligen skulle det nog inte vara någon brist på hantverkare inom det här området
om bara föryngringsprocessen funkade.
Ett problem är de långa avstånden. Vill man jobba med byggnadsvård, måste man räkna med att köra långt och sova
borta i veckorna. Det är svårt att förena med ett familjeliv.
Ett problem är att det är svårt att få en samlad bild över tillgången på duktiga hantverkare. Det finns ingen
samordning och det kanske finns hantverkare, men många känner inte till dem. Och ibland hör hantverkare av sig,
men man vet ju inte vad de kan. Även för museerna är det här ett problem; vi har listor över bra firmor, men kan vi
över huvud taget upprätta sådana listor? Det finns en risk att vi inte känner till alla bra firmor och man kan inte
rekommendera vissa firmor före andra.
När det gäller timmermanskunskaper så finns det hantverkare, även yngre. Generellt sett är det välförsörjt med
kunskap. Men det tar tid att bli en skicklig timmerman. Det krävs lång övning, och då krävs det kontinuitet i
efterfrågan. De som lyckats etablera sig har hur mycket som helst att göra, men det är svårt för nya företag att
etablera sig. Det har anordnats en del kurser i timring, men de som går en kurs gör det för sitt eget behov i regel. De
bygger ett hus, men börjar inte arbeta yrkesarbeta inom området och vidareförmedlar inte heller kunskaperna om den
västerbottniska timmermanstraditionen. Knutningen i rundlogar är speciell, annars är det ganska enkla timringar.
Huvuddelen av timmerbyggnaderna är från 1800-talet. Knuten är vanligtvis en överfallsknut. Det finns hus från
1600-talet, men ganska få. Det finns också speciella timmerhus som byggdes i samband med kolningen på 1900talet, under krigsåren. På kurserna vill vi inte lära ut rännknuten. ”Får inte blanda ”katt” bland hermelinerna”. När det
gäller frågan om vilket virke man använt så finns det exempel från byar där gran endast använts i bodar och uthus
och tall i bostadshusen.
Efterfrågan på pärttak är stor, men beställarkompetensen är ganska låg. I olika byar har man haft gran, i andra tall. De
finska firmorna vill gärna använda asp. Aspspån håller längre, upp till 50 år. Det gäller att hitta rätt virke; senväxt
och rakväxt.
Det finns stenhantverkare i länet som kan stenmurar, stenvalvsbroar m.m. Det är en firma från Bohuslän som har folk
här. De funderar på att starta en filial i Västerbotten. Det finns hur mycket stenkonstruktioner som helst i
bruksmiljöer, dammanläggningar, stenvalvsbroar m.m.
Inom mur och puts är det dåligt ställt med företag. Det finns några som kan arbeta med kalkputs, men de är för få. De
som finns är små och inbokade lång tid framöver. De kan inte ta stora jobb, så blir det något stort jobb så är det oftast
en stor firma söderifrån som tar det. Det är väldigt ojämn efterfrågan, vilket gör det svårt att enbart arbeta med
traditionellt mur- och putsarbete. De måste sannolikt diversifiera sig. Det finns en duktig kakelugnsmakare.
Inom traditionellt måleri är det välförsörjt med kunskap. Det har blivit bättre de senaste fem åren. Nya konsulter har
berett väg för kunniga hantverkare och traditionella material. Kyrkjobb med större kontinuitet har gett positiv effekt.
Det är lättare att hitta bra måleriföretag utanför Umeå, t.ex. i Robertsfors och Nordmaling.
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Kunskap om industriminnesvård. På Olofsfors bruk behövde man kunskap för att reparera en stångjärnshammare och
man fick söka sig långt söderut för att hitta personer som hade kunskap och de flesta var 75+. Det är ett generellt
problem med kunskap om industrimiljöer. Det pågår en diskussion med Arbetets museum om att anordna ett
seminarium om restaurering av järnbruk, vattenturbiner, blåsmaskiner m.m.
Hemslöjden. Det finns många skickliga slöjdare här ute i länet. Tidigare hade Hemslöjdsföreningen
knuttimringskurser, nu har det lagts ner. Målerikurser med Annika Nordgren, måla på slöjd.

Jämtlands och Västernorrlands län
Det är problem i alla yrkeskategorier. Många äldre slutar, så det är behov av fler hantverkare inom alla områden. Det
är generellt ett svagt intresse för traditionella hantverk i regionen bland hantverkare. Till Jamtli kommer många
samtal från privatpersoner som vill ha tips om hantverkare. Det behövs hantverkare som har kulturhistorisk
kompetens inom alla områden; snickare, stenhuggare, murare och målare. Inom trä finns det hyfsad tillgång på
hantverkare i Jämtland, men större problem i Västernorrland.
Antalet målare som kan måla med traditionella färger minskar. Det finns tre bra måleriföretag firmor som målar med
linoljfärg. Det kommer att bli problem på materialsidan pga nya regelverk. Det förutspås att man kommer att kunna
köpa färg enbart från byggnadsvårdsbutiker och målarna kommer att göra mer platsblandad färg. Pappspänning är
också ett problemområde.
Stort problem att hitta murare som kan putsa med kalkbruk, mura öppna spisar eller traditionella skorstenar eller har
kunskaper om andra äldre material och tekniker. Det råder ett dåligt kunskapsläge kring kalkputs i regionen. Det
finns några firmor som putsar med kalkbruk; Tremans, Jämtfasad, Berg och Brygt, Rickards mur och kakel, LJ bygg.
Det är alltid industriblandad puts som används, aldrig platsblandad och det är ofta problem med skador på
kalkputsen. Murare putsar kalkbruk som om det vore en KC- puts. Man har inte undersökt de äldre putserna
tillräckligt. Den lokala kalken kan ha varit starkt hydraulisk, men man vet inte hur det var egentligen, så det finns
förhoppningar att det pågående projektet ska ge svar på det. Brist på kakelugnsmakare. Det finns en som är
”sysselsatt i 14 år framåt...”. Ädelputser, är det svårt att få fixat på ett tidstypiskt sätt. På Frösön finns många
speciella putser från 1940-50-talet. Några har renoverats dåligt då kunskapen saknas.
Stenhuggare är en bristvara. Det ringer folk nästan varje vecka till Jamtli som behöver hjälp med detta. Kallmurning
och valvslagning med både huggen och obearbetad sten. Det finns ett stenhuggeri i Brunflo, så där finns väl kunskap.
Vid restaurering av kyrkogårdsmurar är det stora problem att hitta något företag som har god kompetens. Nu läggs
dessa murar oftast om av något stort byggföretag, men det blir sällan riktigt bra. Stenkonservator saknas i regionen,
liksom gelbgjutare.
Det finns några bra plåtslagerier i både Jämtland och Västernorrland. Som beställare har man gett upp det
antikvariska och vill bara ha bra hantverk. Elektriker och rörmokare är ofta problem. Svårt hitta någon som vill göra
ett snyggt jobb och som har medvetenhet om kulturhistorisk värdefull bebyggelse och installationer.
Handkluven takspån är svårt att få fram i stora kvantiteter och med rimlig leveranstid. Kyrkspån kommer ofta från
Finland, det är ibland bra och ibland dåligt. De används främst inom kyrkorenoveringar. Tyvärr så tänker
församlingarna mer på priset istället för kvalitet. Kompetensen om vad som är ekonomi saknas. Kyrkans organisation
behöver ses över, behövs en stödjande projektledare. De går på lägsta priset eller på kontakter.
När man lägger knäpptak så är det viktigt med rätt virke på nävret. Uppföljningsstudie på det? Hur har det gått?
Halvklovor blev väldigt dåligt på kort tid, sågad. Säkerhetsrisk, tak som rasar. Underhållsproblemetik, man kollar
inte upp taken varje år och t ex tar bort löv och kvistar.
Många hantverkare kommer numera från utbildningarna på Träakademien i Kramfors. Det finns utbildning i snickeri
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av gustavianska möbler, i framtiden även interiöra och exteriöra snickerier, beslags- och konstsmide samt
möbeltapetsering. Nu startar även en byggnadsvårdsutbildning så det kommer med andra ord att fylla på.
Målarutbildning i Sundsvall. På Vindelns Folkhögskola finns utbildning i byggnadsvård, slöjd och maskinsnickeri.
Hur står det till med traditionsbärarna? – ”de är ju döda allihop”.
Unga företagare är ofta välutbildade hantverkare som startar egna företag. De är ”taggade” och vill tjäna pengar och
få välja sina jobb, men problemet är att de blir ensamma. De skulle behöva gå med en äldre hantverkare ett par år och
skolas in i arbetslivet.
På målerisidan är det sämre ställt med återväxten. Uppdragen är ganska ensidiga vilket gör att de speciella
traditionskunskaperna inte tillämpas. Företagen måste verka inom områden där det finns efterfrågan. Det är mycket
reparationsmåleri, enkla ytor och fasader. Det är få arbeten med speciella hus och dekorativa moment och då är det
nästan alltid bidragsjobb, exempelvis Skyttmon och Strånäs. Yrket har förändrats. Måleriyrket förändras ständigt
utifrån de nya produkter som kommer. Styrs också av lagstiftningen. Det blir svårare att få tag i traditionella färger
med god kvalitet. Det finns önskan om en traditionell lärlingsutbildning för traditionella målare. I det gamla systemet
i yrkesskolan fanns valbara vägar. Yrkesskolan var fyraårig. Man kunde välja ”yrkesplugget” eller att gå ”på
traditionell”. Skolgången innebar att man gick direkt in i yrkesskolan första året och därefter praktisera två till tre år
och avslutade fjärde året hos en målarmästare. Traditionellt det omvända: man arbetade ett till två år och kom in på
skolan i kortare perioder och fick teoretiska kurser år två till tre och avslutade fjärde året i skolan. I mötet mellan
eleverna med arbetserfarenheten och skolerfarenheten fanns ömsesidig respekt.
I Jämtland finns en stark tradition av samarbete med kulturmiljövården, inte minst inom timringen. Man är
välförsörjd med timmerkunniga personer, och det kommer också nyutbildade från Dacapo. Nyckelpersoner närmar
sig pensionsåldern, men det finns en handfull duktiga yngre timmermän som fyller på. Problemet är att det är många
som kan timra ”standardtimring” efter att ha gått en kurs på 2 veckor. Det är problematiskt när de tror sig kunna
timra professionellt. Man kan endast standardknutar från Dalarna. Byggnadsvården kräver betydligt mer kunskap. Att
kunna se på det autentiska och de lokala dialekterna.
Det saknas tid och ekonomi att ägna åt praktikanter. Produktionskravet är så högt i arbetslivet, byggtiderna är
pressade, så man har inte tid med lärlingar. Det är ett stort ekonomiskt ansvar, om det blir fel, vilket det kan bli med
praktikanter, kan konsekvenserna bli förödande för den enskilde hantverkare eller företaget. Därför får de om de över
huvud taget får praktikplats ofta stå och göra enkla och ensidiga jobb utan handledning.
Kontinuitet och bredd i byggnadsvården. Kontinuitet och kvalitet i hantverksutförande hänger ihop. Att man kunde
någonting för länge sedan är inte detsamma som att kunna göra det nu. Om man inte får jobb direkt så förlorar man i
kunskap. Det tar tid att bli effektiv. Är man borta några år så förlorar man i tempo. Byggnadsvården spänner väldigt
brett. Det finns de som ägnar sig åt specialistkunskaper, som spån och timmer, men i restaurering ingår en hel massa
delmoment. Det skulle behövas större kontinuitet för att klara kunskapen med den nödvändiga bredden, men här är det
liten efterfrågan. Det finns inte tillräckligt många objekt och bidragen är begränsade och följaktligen blir det långt
mellan jobben. Konsekvensen är att det i praktiken blir dyrare och sämre.

Gävleborgs län
”Kunskapsläget är ganska lugnt nu, förr var det verkligen kunskapsproblem, då var man tvungen att gå ut och
missionera. Idag kan det bli mycket ideologi istället. Det finns dock fortfarande hålrum.” Det är problem med få
utbildningar. Flera deltagare på seminariet påpekade att det finns stora problem med kunskapsförsörjningen inom
byggnadsvårdsföretagen. Många yngre företagare saknar att ha någon äldre att vända sig till som mentor. Kan behöva
ett bollplank. Kan vara svårt när man vill vara egenföretagare. Även utbildningar och kurser är bra för sin egen
kunskapsuppbyggnad. Det finns inte tillräckligt med utbildningsmöjligheter och det sker därför inte någon tillräcklig
föryngring tillexempel inom smide. Ett problem är att lärarna inom gymnasieprogrammen inte får någon fortbildning
eller breddning av sina kunskaper. Då kan de ej vägleda eleverna i vilka inriktningar som finns att välja på.
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Fler murare behövs och det kräver en stor utbildningsinsats i länet. Det är svårt med kyrkorestaureringar. Det finns i
princip inga firmor som kan ta på sig sådana jobb häromkring. Enskilda murare finns dock; Christer Börjesson i
Kilafors, Sören Olsson i Ockelbo, Erik Andersson Delsbo, Jens Nyman på Öhmans i Ljusdal.
Stenarbeten är också ett problemområde. Det är få som kan fixa grunder när man grävt in avlopp, valvslagning,
stengrunder av huggen sten, jordkällare etc. Det finns några kompetenta specialister som har själva hantverkskunskapen, även om de kanske inte tillämpar den inom byggnadsvård, t.ex. Kungsbergets stenhuggeri och Kjell
Björklin i Kilafors liksom stenhuggarföretag på Västkusten. Kyrkogårdsmurar kan inte någon ta hand om. Man
kunde förr! Otroliga stenarbeten längs Ljusnan. Källbergs bygg AB har två hantverkare från Moldavien anställda
som sten- och putskunskaper. De har varit här i 4 år och gjort fina jobb, bl.a. ett Erskine-hus med rivputs. Förlorade
kunskaper från andra länder kan vara intressant att omsätta. Men behöver också en kritisk prövning.
Det behövs fler måleriföretag som utför vanligt måleri med traditionella färgtyper samt även dekorationsmåleri. Som
exempel fördes det fram att det inte finns ett enda måleriföretag som är nischade mot målning med tradi-tionella
färgtyper – även om det finns en del enskilda byggnadsvårdsföretag med allroundinriktning som t.ex. målar med
linoljefärg, men alltså inget specialiserat företag. Alf Blom, Näsviken och mindre byggnadsvårds-firmor, t.ex. Shaun
Ward och Per Erlandsson.
Inom trähantverk är det välförsörjt. Gävleborg är känt för timmermanskultur och det finns stora kunskaper här om
timmer, snickerier och fönsterhantverk.
Däremot är det svårt att hitta duktiga plåtslagare, men det finns några; Sören Westbring i Hudiksvall och Bollnäs Plåt
har någon. Det finns stora frågetecken vad gäller ytbehandling av plåt sedan 2006. ”Ska tydligen inte längre gå att
måla med linoljefärg pga att man bytt ytskydd som inte försvinner på 3-4 år, vilket det gjorde förr.” Även frågor
kring svartplåt och blyplåt vore bra om någon drev.
Byggnadsvården i länet. ”Vi gjorde bra saker för 10-15 år sedan, men den kunskapen finns ej idag”. Slutet av 1990talet var en väldigt intensiv period och erbjöd mycket. Då kom pengar via projekt som ”Tradition och
byggproduktion” och ams-projekt. Är det pengar eller initiativ som saknas idag? Kunskapen finns men initiativet
behöver nog tas av någon. Om man formerar projekt så borde man kunna söka pengar på olika sätt.
Norge föregångsland. Christer Börjesson menade att man tagit kunskapsproblemet på större allvar i Norge. Bl.a. har
man startat ett lärlingssystem (Näming) där lärlingar anställs av regionala museer som ordnar lärlings-utbildningar i
företag med ekonomiskt stöd av kommuner. Det kunde dock konstateras att det sker tre positiva aktiviteter rörande
kunskapsförsörjningen i Gäveborgs län. För det första har det flyttat in flera f.d. Dacapo-elever till Ockelbo som har
startat företag med främst privata uppdragsgivare som målgrupp. Wij trädgårdar har också givit uppdrag till dessa.
Länsmuseet har i samarbete med Källbergs bygg AB startat grundläggande byggnads-vårdsutbildning för nysvenskar
och nyutexaminerade studenter från byggprogrammet, som härigenom får en introduktion till byggnadsvårdsarbete.
För det tredje har Timmerblock AB i Ljusdal tillsammans med fyra andra företag startat en friskola på gymnasienivå
där man har en hantverksutbildning med inriktning mot snickeri och en mot bygg där eleverna ges en orientering om
byggnadsvård och traditionellt byggande.
Flera deltagare i gruppen menade att det finns en efterfrågan hos fastighetsägare för underhåll och vårdinsatser
baserade på traditionella hantverk och material. Kan man informera om det varsamma arbetssättet väljer ofta kunden
det. Gångbara argument är att det är naturliga byggmaterial och långsiktigt hållbart.

Dalarnas län
I Dalarna är man lite hemmablind. Intresset för byggnadsvård är svagt, konstigt nog, eftersom många äger ett hus
från 1700- och 1800-talet. Gamla hus uppfattas inte som märkvärdigt. Sommargästerna har ofta hög kvalitetsmedvetenhet och de har dessutom ekonomiska resurser. Många sommargäster ser vad som är unikt och vill vårda
detta. De är intresserade av det som är typiskt för Dalarna. Det finns en skillnad mellan Dalarna och Hälsingland i
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tradition. Det är att man i Dalarna har byggt om och byggt till. ”Det finns knappt en fäbod som ser ut som den gjorde,
utan snarare som en sommarstugekoloni”. Användningen ställer krav och omgestaltar. Å andra sidan kan man se
tidslagren i Dalarna. Det finns stilbrott men man kan följa historien. Vad är rätt historia? När var det rätt?
Det finns hur många timmermän i Dalarna som helst men få som vill och kan arbeta med restaurering. Det är god
tillgång på kunskaper om modern timring, men brist på timmermän med kunskaper och insikter om traditionella
konstruktioner och byggnadsvård. Det finns idag kvar en timmermansutbildning på Folkhögskolan i Sjövik. (Den
godkändes som yrkeshögskola i februari 2011. Författarens kommentar.)
Det råder brist på murare som kan traditionella putser eller har kunskap om olika typer av bruk för olika ändamål.
Också svårt att hitta murare som vill mura skorstenar, ugnar och krångliga jobb. Stöter ibland på konkreta problem;
t.ex. modern puts förstärkt med slagg är jobb som ingen kan ta sig an. Även stenhantverkare är ett stort problem.
Svårt att hitta någon som kan lägga murar och grunder. Att hugga sten på traditionellt sätt liksom att bygga eller
restaurera jordkällare är det få som kan. Det finns några i Röjeråsen och Söderbärke samt stenhuggare på Norsbro
stenhuggeri och på Älvdalens stenindustri. Även kakelugnsmakare är det brist på, men det verkar tillkomma nya.
Kunskapen att använda lera i byggnader försvann helt.
Det är kunskapsbärarna som måste föra över kunskap, från person till person. Villkoren lyder under ”lagen om
tillgång och efterfrågan”. Finns det ingen som vill lära sig blir det ingen tradering. Många traditionsbärare drar sig
undan samhället. Man använder den unika kunskapen för att sköta sitt eget eller verkar endast i sin direkta
omgivning. Börje Hagman på Stiftelsen Hantverk och utbildning jobbar mycket med dessa frågor och kan allt om
alla hantverksmästare. Fråga Börje Hagman om traditionsbärare. Det bästa är att den instans där det finns
utbildningar också sysslar med dokumentation av traditionsbärare. Det finns register på Stiftelsen Hantverk &
utbildning över alla män och kvinnor som har gjort gesäll- och mästarprover sedan 1940-talet. Kvalitetsstämpeln är
gesäll- och mästarprov, att göra det prov som branschen kräver.
Det råder även brist på kunskaper om det gamla inom elektriker kåren, Det finns några målare med kunskaper om
traditionellt måleri. Gemensamt för deltagarna är att man vill göra utvärderingar av arbetens om man utfört. Det för
att lära sig mer och förstå hur man ska höja kvaliteten ytterligare.
Kvalitets- och kopplingsproblem på marknaden. Det finns hantverkare som kan byggnadsvård och det finns
efterfrågan, men hantverkarna hittar inte kund och vice versa.
Mycket av den hantverkskunskap som vi en gång hade och som gått förlorad finns på andra sidan Östersjön.
Pappspända tak som exempel, här arbetar man två sorter medan man i Baltikum har en hel karta på gräng och
variationer i utföranden.

Värmlands och Örebro län
I stort så är det hyfsad tillgång på hantverkare. Det har skett en viss påfyllnad av hantverkare från Dacapo. Det är en
begränsad marknad trots allt. Det finns kunniga trähantverkare och det är hög nivå i det hantverksmässiga som utförs.
Det behövs dock alltid fler timmermän. Speciellt i norra Värmland.
Murare och målare finns men är svåra att få tag på i både Närke och Västmanland. Det finns murningsjobb som ej
blivit genomförda pga att kompetensen inte funnits. När det gäller traditionellt byggnadsmåleri så är det dåligt. Det
finns exempel på att företag har sagt sig kunna det traditionella. När man sedan i efterhand gjort prover på
t ex färgskikt så ser man att målaren ej följt vad som föreskrivs utan använt moderna färger.
När det gäller äldre taktyper så har skiffer en starktradition i dessa trakter. Den lokala skifferframställningen är dock
på tillbakagång och traditionsbärarna försvinner. Inte heller skiffertaken läggs på traditionellt sätt. Hantverkarna får
inte beställningen att det ska göras som det var gjort från början. Det finns inte med i projekte-ringarna. Man anser att
råspånt och papp är en säkrare lösning. Det är dock inte uppföljt eller bevisat att det är så. Det finns till och med
indikationer på att det är sämre. Och att skiffret förstörs då det inte luftas. En okritisk inställning råder hos
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myndigheterna till det ohistoriska sätt att ta sig an skiffertak. De äldre undertakskonstruk-tionerna dokumenteras
sällan. Plåt är ett jätteproblem. Plåtbeslagningarna kommer som garnering som är svår att få tidsenligt. Några få
plåtkonsulter och 2-3 firmor i landet har kunskapen och förståelsen. Det finns inte några vass- och halmtaksläggare
finns ej i länen vilket gör att de tak som läggs om utförs av inresta hantverkare.
I Finnskogen finns speciell näverläggningsteknik. Finns några referensobjekt som behöver dokumenteras, då det inte
är någon levande tradition idag.

Uppsala och Västmanlands län
Det finns många hantverkare och även byggnadsvårdare inom måleri, mureri, snickeri etcetera men det saknas
spetskompetens. Alla är ganska nöjda, men nivån ligger för lågt. Många slipper undan med halvtaskiga arbeten;
”köper en bila från Gränsfors och får byggnadsvårdsuppdrag”. Det finns en osäkerhet och rädsla hos många
antikvarier att ha åsikter om hantverkskvalitet, till följd att dåliga jobb accepteras. ”Vi hantverkare som håller på, vi
gör standardgrejer, man gör sin metod om och om igen. Använder motorsågen hela tiden.” Det är svårt att rekrytera
hantverkare med kunskaper om äldre material och hantverkstekniker och om byggnadsvårdens principer. Det är också
svårt att intressera ungdomar för hantverksyrkena. Det är få företag inom varje kunskapsområde.
Nätverket för byggnadsvård i Västmanland bildades 1995 som ekonomisk förening. Det består av entreprenörer och
konsulter inom byggnadsvård och har ett 40-tal medlemmar, även museer och kommuner. De stödjer varandra, ger
råd, samverkar i marknadsföring, ordnar föreläsningskvällar, byggnadsvårdsmässa och studieresor. Har visst
samarbete med andra nätverk, exempelvis Värmland och Qvarnarp. Har besökt Gotland och sett på deras projekt.
Nätverket är idag ganska passivt. KY- utbildningen i Sala gav en spin-off effekt, men när den slutade har nätverket
tappat aktivitet. Nätverk för byggnadsvård i Uppland startade upp men har runnit ut i sanden.
Det är lagom tillgång på snickare och timmermän. I norra Västmanland finns väldigt många timmermän. Norrut finns
också mycket äldre bebyggelse bevarad. Tegel och puts är inte heller något problem, här finns kompetens. När det
gäller murning med natursten är det svårare att hitta kompetens. Det har funnits företag som varit duktiga på
stenarbeten, men idag beställs inte den typen av jobb, så kunskaperna har försvunnit. Även traditionella
grundläggningstekniker är det dåligt med. Även kunskaperna om slaggsten i norra delen av Västmanland är dåliga.
Vet ej om någon hantverkare har specialkunskaper om det. Kunskaper om stenarbeten och byggande i vatten är ett
stort problem. I Västmanland finns Strömsholms kanal, ett 12 mil långt byggnadsminne med stora underhållsbehov.
Det finns en byggnadshytta knuten dit. Där finns 2-3 personer som har kunskap. Men behoven av kunskap om
dammkonstruktioner, slussar, stenarbeten, traditionella bruk för murarbeten i vatten etc. är mycket stora. Ofta löser
man problem genom att ersätta murverk med betonggjutningar.
I Uppland har det funnits flera gjuterier. Det finns fortfarande några som gjuter efter gamla förlagor. Bland annat
Norrtälje smide, trädgårdsurnor och ett gjuteri i Sigtuna. Vi håller på att förlora kunskaper om tillverkningsprocessen av traditionella material, t.ex. hur man färskar järn i en Lancashireugn. Det börjar bli problem att få tag på
galvad plåt; hur får man t.ex. tag på galvade hängrännor?
Olika äldre takkonstruktioner finns det mycket kännedom om och teorier om. De föreskrivs dock aldrig då de inte
finns dokumenterade eller beskrivna i den modernare litteraturen. D.v.s ingen förstår att använda dem t.ex. tak som
vedtak, stickspåntak och slaggtak. Vasstak och halmtak har det förekommit några restaureringar av äldre tak. Då har
Eje Ahrén lagt om taken. Det finns inget företag i Mälardalen som lägger sådana tak. Västmanland omfattas av en
mellansvensk obunden råghalmstradition. Finns många sådana tak som ligger men det är få som kan identifiera dem.
Det är också intressant att ta reda på om det är svedjeråg som man använt. Det behövs göras undersökningar på de
tak som ej är omlagda. Även vasstak har funnits men de är något senare i tid.
Allt fler efterfrågar omspänning av papptak och väggar i Uppsala. Det finns dock bara två firmor som kan utföra det.
Också linoljefärg efterfrågas oftare och det är fler som kan.
Kunskaper om blyinfattade fönster finns inte redovisade idag. Även kontakter till blyinfattare är svåra att hitta. Det
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här innebär också att det är svårt för fastighetsägare att hitta företag med rätt kompetens. Det saknas kunskaper om
avancerad formsättning vid betongarbeten. Det är i princip ingen som kan formsätta en svängd trappa. Det handlar
bara om montage av prefabricerade moduler i dagens byggen. När det gäller restaurering av betong så finns
översiktlig forskning. Det finns kunskaper om att reparera på Vägverkets sätt, dvs med moderna material och
metoder, men det finns begränsade kunskaper om att göra det antikvariskt riktigt, dvs använda samma material,
struktur och form som användes ursprungligen. Sven-Olov Ahlberg håller på att producerar handbok kring
betongrestaurering. Nästa steg borde vara att genomföra praktiska övningar kring betong-restaurering. Vi har även
dåliga kunskaper om restaurering av många moderna material, liksom om vård av relativt nya byggnader från 195070-tal.

Stockholms län
Generellt har förståelsen för kunskaper om traditionella hantverk har blivit större, men tillgången på hantverkare är
ungefär oförändrat sedan 1970-talet eller har blivit bättre.
Det är otroliga brister inom måleriet, bara några få som har förståelsen för det traditionella måleriet. Det är ofta även
brister hos dem som säger sig kunna. Man får in lärlingar men de har svårt att ta till sig kunskapen som det
traditionella måleriet, vilket är en oroande utveckling. Lärlingsupplägget gör det svårt och fragmentariskt. Eleven
deltar på plats ca 2 dagar per vecka. Det ger brister både i handlag och förståelse för det traditionella. Bättre att ta in
en äldre lärling som är intresserad. Problemet finns även inom snickeri. Synsättet som byggnadsvården har på
befintlig bebyggelse finns det inte någon förståelse för. Det saknas en genuin önskan om att vilja lära sig. Det kan
handla om status och prestige. Man hamnar på byggprogrammet för att man inte kom in någon annanstans. Man är
inte intresserad av hantverket. Det är ett problem för snickaryrket. Idag finns extremt många icke professionella
hantverkarfirmor. Det sker ett dränage på kunskap inom hantverken vilket ger an allt lägre status för yrket.
Det är svårt att identifiera en timmerman eller snickare med tillräcklig kompetens. Många känner sig kallade, men få
har tillräcklig kompetens. Formell utbildning säger inte allt. Man får dela in i intresserade – ointresserade. Ett
exempel från Skansen som nyligen skulle rekrytera en timmerman; 50 har sökt tjänsten, men bara 10 har relevant
utbildning.
Interiöra snickerier är extremt tidsödande och därför är kunskapen låg och används inte så mycket. Exempelvis
kunskapen om att spika masonit är idag ovanlig. Här finns exempel på firmor som vunnit upphandlingar där den här
typen av finsnickeri ingått. När det sedan ska utföras så visar det sig att de inte har en aning om hur det ska gå till
eller ens se ut när det är klart.
Några få företag gör nästan alla putsjobb på kulturhistoriska byggnader i Stockholm. De är många som inte är
Stockholmsbaserade; Tremans fasad från Hedemora och Kumla fasad. Därutöver finns bred kunskap inom företagen
Opus och Morneon. Däremot är inte återväxten av kunskapen inom dessa företag känd. Därutöver finns några firmor
som kan men som har svårt att få jobben då de har få referenser. Inom listdragning så är kompetensen låg. Det görs
alldeles för många fula dragningar. Opus hade ett gäng som bara gick och drog lister som var väldigt duktiga. Ett
stort problem är att gymnasieskolan inte har några murlärare som behärskar yrkets hela bredd. Eleverna ska kunna
lite av varje och blir därför inte duktiga på något. Säsongsarbete gör det svårt att hålla murarkompetenser. Många
murare sägs upp vid midsommar i putsföretag med 6 månaders uppsägningstid. Har inte råd att hålla arbetskraften
när efterfrågan på jobb inte finns. Många kunniga tröttnar.
Stenhuggare finns inte att få tag på. Det finns inga stenhuggare, utan bara stensättare och konservatorer kvar. Man
borde ordna stenhuggarutbildning. Kunskaperna om skiffer och skifferläggning kommer också att bli problem
framöver. Man borde säkra traditionsöverföringen till nya traditionsbärare genom ekonomiska incitament.
Det finns bra plåtfirmor, men färre än för 35 år sedan och de måste kunna bredden – både gammalt och ny
produktion. Man borde ordna specialkurs för plåtslagare inom äldre tekniker.
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Det finns kunskapsbrister inom flera specialområden; tillverkning av gyllenlädertapeter och kyrkfönster och bemålat
glas. Även frågor om hur man arbetar antikvariskt med äldre teknik och material inom rördragningar och el är ett
bristområde.
Det är svårt att få anställning för att jobba med specialhantverk och att få betalt för specialkunskaper. Det finns
många duktiga hantverkare som är egenföretagare som inte hittar och hittas. Det finns problem med lagen om
offentlig upphandling, instegsproblem, ramavtal och avgifter.
Det finns ett stort nätverk, inom Skansen, och med andra friluftsmuseer, exempelvis Jamtli i Östersund. Det finns
alltid någon att fråga. Försöker kunna det mesta inom byggnadsvårdsavdelningen, men köper in specialkompe-tenser
som halmtak och skiffertakläggning.
Traditionsbärarna går i bästa fall i pension. Det finns fortfarande folk som besitter speciella hantverksfärdigheter med
de efterfrågas inte. Idag finns det material och hantverkare att få tag på, men om 25 år har de säkert försvunnit.
Kunskaper är också kopplade till materialtillgång. Bristen på ett material gör att hantverkskunskaper försvinner.
Måste attrahera bra folk i högre utsträckning. Men det är svårt p.g.a av fluktuerande arbetsmarknad.Svårigheter att
koppla ihop rätt hantverkare med beställare. Fixa nätverk av byggnadsvårdsföretag, där beställare kan hitta företag
med rätt kompetens. Det är en angelägen uppgift i Stockholms län. Ordna kurs för utförare och beställare där de kan
mötas så att kontakter skapas mellan dessa. Borgerskapet på Skansen är en resurs för att hitta plåt-slagare. Kontakter
med skrån på Skansen. Stockholms Hantverkareförening har hantverksakademin, det är ett sätt att ordna utbildning
inom hantverk.

Södermanlands och Östergötlands län
Det är problem att hitta hantverkare inom i stort sett alla områden. Det finns ett fåtal hantverkare som är nischade mot
byggnadsvård i Sörmland; 1-2 bra firmor med några anställda samt en del enmansfirmor. Det är brist inom alla
hantverk; plåtslageri, murning och även inom hantverksmässig träkunskap, dvs det saknas kunskaper om att arbeta med
handverktyg. Många är maskinberoende. Ett exempel som nämndes är att det saknas kunskap om klyvning av virke,
medan många kan såga fram ämnen. Efterfrågan finns. Men det finns en marknad, en tydlig efterfrågan efter dessa
kunskaper, men alltså inte tillräcklig tillgång på hantverkare med de kunskaper som efterfrågas. Det resulterar i en del
fastighetsägare tvingas anlita företag som inte har rätt kompetens och man får i slutändan fel resultat efter-som man inte
hittar någon som kan göra på rätt sätt. Behövs fler hantverkare. Det finns alltså ett stort behov av att fler hantverkare
nischar sig mot traditionella bygghantverk och byggnadsvård. Det tillkommer också en och annan ny aktör – vilket är
positivt – men det är svårt att avgöra deras kompetens. Det är osäkert vad de kan helt enkelt. Det saknas tydliga
verifieringssystem, typ gesäll- och mästarbrev. Det är ett problem både inom bygghantverk och slöjd.
Det påpekades att det är vanligt med gesäll- och mästarprov inom måleriyrket, men de har tyvärr inget med tradi-tionellt
måleri att göra, utan enbart modernt måleri. Det finns ett stort intresse bland gymnasieelever för traditionella
måleritekniker, men de får väldigt litet av det i sin utbildning. Det föreslogs att det borde finnas ett särskilt
”kulturmålargesällbrev”.
Vasstak har traditionellt lagts med flera olika metoder i Södermanlands län då det varit ett ”brytlandskap”. Det läggs
på ett sätt idag som blir allt mer standardiserat. Framställa vass verkar vara ett stort behov. Även råghalm. Har
livslängden på halm blivit sämre?? Det har även funnits en del halmtak. Man har observerat takkonstruk-tioner som
inte finns beskrivna: ”Näver, Vasshalm, torv och sedan tegel”. Vad är det för taktäckningstyp? Den har hittat på
många ställen. Har det varit undertak hela tiden eller har det varit ytmaterial en gång i tiden?
Murarna brister i kunskaper om gamla hus. Det blir sämre och sämre. Det är svårt att få tag på någon som kan, bara
2-3 per gymnasieklass är intresserade. Inte heller stenhuggeri finns det någon som kan. Inte heller sten-sättningar.
Det finns frågetecken kring den lokala pinntryckta putsen. Hur gjorde man pinntryckt puts? Även andra avancerade
putstekniker från andra tider behöver beskrivas och förklaras. I länet har det utvändigt varit vanligt att utstockningen
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är gjord av lera under kalkputsen.
Träbyggnadstekniker finns det hantverkare som kan, men behovet är större. Många snickare vill exempelvis
lära sig knuttimring. Det behövs mer omfattande utbildningar inom gamla byggkunskaper innan de kan gå in
och byggnadsvårda. Intresse finns på en del gymnasieskolor hos vissa lärare.
Det har förekommit projekt där man tydligt kommit in i problematiken med betongrestaureringar. St Botvids kyrka i
Oxelösund, är byggd under mitten av 1900-talet med råa betongytor synliga. Den behövde restaureras med betong
som skulle vara lokalt bränd och ha rätt kulör och ballast. Det hade arkitekten ursprungligen lagt
stor vikt vid. Det fick bli en kompromiss med infärgad cementen i lagningarna, blev inte alls bra.

Gotlands län
Kunskapsläget är gott på Gotland. Kulturarvet är påtagligt närvarande på ön och intresset för byggnadsvård är relativt
stort. Många köper kulturhistoriskt värdefulla byggnader med den uttalade målsättningen att bevara dem. Det gör att
efterfrågan på kunskaper traditionella material och hantverksmetoder och byggnadsvård är relativt stor, vilket
avspeglas i att det finns många företag inom byggnadsvård; Nätverket för Byggnadsvård på Gotland har drygt 30
medlemsföretag. Det finns ett flertal företag som kan jobba med kalkputs, murning av kallmurar, fönsterrenovering,
måleri, träbyggnader etc.
Kunskaper om traditionella träbyggnadstekniker är allmänt god. Det har tidigare varit brist men nu är intresset stort.
Att jobba med timmerhus kan några få, men det är en ovanlig byggnadskonstruktion på Gotland. Det finns äldre
litteratur om bulhus och på Högskolan skrevs det ett examensarbete om hur man bygger bulhus för ca 10 år sedan.
Kunskaper om traditionella putstekniker är ett ständigt pågående utvecklingsprojekt. Tack vare Kristin Balkstens
forskning vid högskolan så har mycket hänt de senaste åren. Det finns några som kan. Man kan behöva jobba mer på att
nå ut med de senaste råden och rönen och sprida kunskapen till de yrkesverksamma. Kunskaper om platsblandat bruk
har också ökat även om många köper bränd kalk och släcker själva från modern kalkugnar, Nordkalk. Det mesta
blandas på plats. Ballast är ett större problem, ofta är sanden för grov. Från en sandleverantör, kan vara ett problem,
kanske starta ett sandtag där man får ta ut den sand man behöver för restaureringar där sanden är skiktad naturligt i
strandvallar etc. Vissa kunskaper om putsning och kunskapen om härdningen i relation till frost och sol-ljus kan vara
dålig eller att man inte vattnat inför kalkning. Kalkbruk på skiftesverkskonstruktioner i Visby innerstad byts ut mot KCbruk vid renoveringar. Entreprenörerna vägrar använda kalkbruk för att de ej får kalkbruk att fungera. De som säger sig
kunna kalk och att det blir sprickor kalkbruket är ett problem som följer med materialet och som kunden ej kan
acceptera. För att inte får backjobb så använder de istället KC.
Murare som kan mura avancerade tegelfasader med speciella fogar och förband m.m. är svåra att hitta. Stuck och
listdragning, gesimser, stuck på fasad är också områden med begränsad tillgång på duktiga utövare. Kalk och sand-sten
är det man traditionellt murat med på ön. Tegelsten finns det ganska lite och man träffar sällan på det. Man hade
problem med kalksprängning i brända lerprodukter. Gjorde att det inte fick någon lång livslängd och mycket av det
försvann på 1970-talet. Silikattegel finns här, pressten, finns i varenda murstock. Man hade ofta färgat in bruket.
Problem att få tag på den stenen igen. Styvmoderligt behandlad i fasader. Användning av den lokala leran. Kunskapen
att slamma och sila den lokala leran är låg bland keramiker. Det finns ett företag som förädlar leran idag. Det är en 1,5
år lång process. Först på 1700-t anlades de första krukmakerierna. På 1850-talet publicerades en artikel om hur man ska
slamma leran. Lerklining har varit väldigt ovanligt. Men att mura med lera i murverk har däremot varit vanligt. Man har
sedan fogat eller putsat med kalkbruk. Understrukna tegeltak, finns några original kvar men det håller på att försvinna.
Det är en svår konstruktionstyp som behöver mycket underhåll, efter varje storm. Därför försvinner de lätt på
privatbostadshus.
Stenhuggare råder det brist på. På Gotland finns få som kan hugga nytt. Det kan finnas någon på t.ex. Slite Stenhuggeri som fortfarande kan, även om maskiner har ersatt det manuella arbetet. I restaureringssammanhang har
konservatorer ersatt hantverkare. Man har börjat konservera istället för att hugga nytt. På Öland i Borghamn finns
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duktig stenhuggare i ett familjeföretag.
Vi kan t.ex. ha förlorat kunskap som vi inte känner till och därför inte saknar. Tor Broström talade om att det finns en
risk för glidande referensramar kring kunskapsinnehållet i hantverk. Han tog agtaksläggning som ett exempel; vi har
en obruten tradition, men hantverket utvecklas och förändras även om ingen märker det. Traditionsbärarna idag lägger
agtak på ett annat sätt än man gjorde för 50 år sedan, det har gamla gubbar vittnat om. Det finns en del specifika
kunskapsområden där det finns kunskapsbrister och där man borde bedriva forskningsarbete; troderväggskonstruktion,
d.v.s olika väggfyllningsmetoder i en bärande ramkonstruktion av trä var ett sådant område som nämndes.
Pinnmursteknik, var vanlig i socknar där man ej hade egenskog. Det byggs som ett bulhus men med stenkross istället
för bulor. Väggen panelkläs sedan utanpå. Det förekom under 1800-talets andra halva fram till 1890-talet.
Svårt hitta bra plåtslagare. Jobbar inte så mycket på andra äldre tekniker utöver blytaken. Gardells gör sådant men är
inte specifikt inriktad på sånt. En man i Roma, som det skrivs om i museets bok kan. Smeder finns med varierande
kunskaper. I Vamlingsbo var en duktig smed inblandad i väderkvarnsrestaurering. Frode Falkenhag,
hemslöjdskonsulent, har bildat nätverk kring detta.
Traditionella material väljs ofta bort även vid kulturhistoriska renoveringar. Linolja blir alkyd, kallvattenfärger ersätts
med moderna etc. Det finns inte stöd i forskningen som gör att man ”törs” använda det traditionella.
Ett viktigt hantverksområde där det kommer att bli problem är gelbgjutare. Det finns en duktig gelbgjutare i Visby,
men han är den enda i ett stort geografiskt område.
Kunskap om glasmåleri från 1800-talet finns begränsat kapacitet, enbart en firma i landet som kan det här. Man
borde utbilda fler utövare. Byggnadshyttan jobbar med blyfönster. De kan också vidarebefordra mer avancerade jobb
till konservatorer i Tyskland eller Stockholm.
Elektriker har dålig kunskap om i vilken utsträckning man får och kan använda gamla elinstallationer.
Dokumentera efterkrigstidens kunskaper om tekniker och material. Det är ej för sent än, många kunskapspersoner
finns ännu i livet. Exempelvis dysten från Bara-myr. Fabrik på 50-talet. Bröt dy och torkade i lador. Det användes till
innerväggar och isolering till värmerör. Som en lersten. Finns en hel del.
Måleriet och målare på Gotland finns ej dokumenterade. Det fanns ej något eget skrå på Gotland utan de låg under
Stockholm, 1933 brann hantverksföreningens arkiv med förteckningarna över målarna, upp. En målar kunskap är
pappspänning vilket verkar vara allt ovanligare att någon kan. Det finns i många hus. Försäkrings-bolagen hittar inte
någon som kan laga eller ersätta pappen och det blir gips istället.

Jönköpings och Kalmar län
Det finns inte något hantverk där det helt saknas utövare i regionen, men det är svårt att få tag på hantverkare inom
en rad yrken och inom några är det stora problem. Länsstyrelsens representant påpekade att tillgången på
byggnadsvårdsinriktade aktörer har utvecklats kraftigt de senaste 15 åren. Då fanns ca 3 företag verksamma inom
byggnadsvård och idag finns minst 15 företag.
Det finns timmermän men i allmänhet är kunskapen om byggnadsvård låg. I Virserum finns timringskurser med
dalatimring istället för den småländska traditionen. De tidigare utbildningarna på Byggnadsvård Qvarnarp, och i viss
mån Dacapo, har bidragit positivt. I Kalmar län är det inte många som behärskar timmermanstekniker. Inte heller
kunskaper om virkesberedning eller val av virke. Blockat timmer används. När det gäller inrednings-snickerier kan
kvaliteten i hantverket spreta väldigt mycket.
Det finns ingen som behärskar kallmurning, grundläggning och valvslagning, så det finns inte någon som vill ta sig
an eller ens lämna offert på t.ex. källare, stensatta brunnar och stengrunder. Renoveringar till vilka länsstyrel-sen
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beviljat bidrag blir inte utförda. Stenhuggeri håller på att dö ut fullständigt på fastlandet, men på Öland finns kunskap
kvar. Sjöbodar och vattennära byggnader är det svårt att hitta hantverkare som vill jobba med. Sten-konstruktioner i
vatten är det inte någon som behärskar.
Man efterlyser mer kunskaper om hur moderna krav och konstruktioner fungerar med äldre byggnader. Isolering,
tätskikt och låga energikostnader. Hur löser man det? Vilka moderna material har visat sig inte fungera eller vara
direkt skadliga för äldre byggnader? Finns detta sammanställt? Spånskivor och Gullfiber används inte längre av
hantverkarna när de jobbar med gamla hus. De har med sin erfarenhet sett hur olika material skadat husen. Stenull
göder svamp, enligt Johan Mattsson.
Det är dåligt med plåtslagare som man kan diskutera sig fram till lösningar med. De flesta vill att jobben ska gå fort
och jobbar hellre med färdiga delar som ska monteras och inte ”grotta” ner sig i olika detaljlösningar. Det gamla
smidet har redan haft en liten renässans. Man har fångat upp mycket. Många är internationella. Hämtar in tradition
österifrån där det aldrig varit utdött. Priset är problemet. Få har råd. Även rörmokare och elektriker med särskild
kunskap om äldre installationer är en bristvara.
Inom betonglagning är kunskapen är generellt låg. Det utförs lagningar av t.ex. balkonger men det håller inte och är
dyrt. Man använder inte samma material som innan vilket gör att utseendet skiljer och de tekniska egenskaperna
uteblir.
Kalkbrukskunskapen är inte allmänt spritt. Folk som kan mura skorsten eller putsa med kalkbruk finns, men det är
inte alltid någon som vill betala. Går att motivera kunden med hållbarhets- och återbruksaspekter. Vass- och halmtak
är det få som jobbar med. På Öland är det ett par personer. Materialet importeras från Estland. Svårt att få tag på
långhalm.

Västra Götaland och Hallands län
Tillgången på hantverkare med kunskaper inom traditionella bygghantverk har förbättrats avsevärt de senaste 20 åren
och Dacapo hantverksskola har bidragit till att det idag är lättare att rekrytera nya medarbetare med rätt utbildning.
Men då den allmänna kunskapsnivån har förbättras så finns ett behov av ökad fördjupning. Men det är fortfarande
problem att hitta ”vanliga snickare” med kunskaper om hur äldre hus är byggda, ett varsamt förhållningssätt och med
god materialkunskap och en förmåga att bevara detaljkonstruktioner i äldre byggnader.
Inom traditionella träbyggnadstekniker finns kunskaper idag även om det inte är så många som håller på. Det har till
stor del återupptäckts de senaste 10 åren. Traditionella mur- och putstekniker är det däremot dåligt med. Man uppskattar att det är ca tre-fyra firmor i Västsverige som tar sig an större mur- och putsjobb med traditionella tekniker.
Även stenarbeten finns också bara några få firmor som jobbar med det gäller t.ex. valvslagning, grundkonstruktioner
och bearbetning av sten. Även små delar av den stenhuggeriverksamhet som funnits längs västkusten finns kvar.
Det är ont om plåtslagare, de är generellt för få. ”De tävlar med gamla tekniker men får sedan ha det som hobby.”
Det finns många duktiga men de börjar bli gamla. Inom byggnadssmide är det enormt låg kunskapsnivå inom både
hantverkar- och konsultleden. På exempelvis kyrkojobben så finns det inte ens med någon som kan bedöma smide.
Jobben går till svetsfirmor istället för byggnadssmeder, vilket medför att smidet ersätts med andra material och det
blir mycket fel. Gjutjärnstillverkning finns. Det går att få delar till balkongräcken och spiror ersatta med likvärdiga
material. När det gäller förgyllningar av exteriöra byggnadsdelar finns det många ”fuskare” som ej behärskar förgyllarkonsten egentligen. Tyvärr så har inte de som besiktigar jobben kompetensen att bedöma kvaliteten på jobbet.
Det finns inte några anställningar för de som har specialkompetenser. De måste bli egna företagare även om de
egentligen inte är klara för att driva företag. Det blir problematiskt på flera sätt. Det finns inte någon ”mentor” eller
yrkeskollegor inom samma skrå. Vilket gör det svårt att hålla hög kompetensnivå.
En kunskap som snart är utdöd i Sverige är glasmåleri. En av de sista firmorna avvecklas i Stenkullen nu. Kunskaper
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om blyglas och glasmåleri är i kris.
Halmtak vet väldigt få något om. Halm har provodlats på Visingsö och vass har skördats i sjön Tåkern. Här finns
mycket att göra.

Blekinge och Kronobergs län
Alla är överens om att det finns brist på kompetens och kunskap. Ur ett förvaltarperspektiv finns det inte tid att söka
upp kompetensen även om den finns. Alla är också överens om att kompetensbristen ökar genom hög medelålder och
att flera lämnar byggnadsvården för andra uppdrag. Lönsamheten inom byggnadsvården är dålig i jämförelse med
övrig byggverksamhet. De flesta med hög ambition och kompetens är en- och fåmansföretag som inte klarar av större
entreprenader. De medelstora företagen tycker inte det är lönt att ha kompetensen inom företaget. Det finns rätt bra
med teoretisk kunskap men den praktiska har det varit betydligt sämre med. Dacapo har inneburit en hel del även om
det är svårt att få de med den utbildningen att stanna i länet.
Ett viktigt önskemål är att det skulle finns gymnasieprogram med byggnadsvårdsinriktning, gärna med nationell
inriktning. Karlskrona är en utmärkt plats p.g.a koncentrationen av byggnadsminnen. SFV kommenterade att
bygghantverkare måste ha referenser vi upphandling. Fler företag måste också bli mer alerta vid upphandlingar
annars blir det lätt samma gamla vanliga som lämnar in.
Det finns god tillgång på kunskap inom trähantverk, maskinsnickeri och fönsterrenovering. Timmermanskunskap
finns i regionen, främst i Småland och Skåne. Kunskaper om traditionella träbyggnadstekniker är dålig och svag.
Kunskaper om traditionella snickeritekniker är det främst äldre, oftast pensionärer, som har.
Det råder stor kunskapsbrist inom stenarbete. Det saknas t.ex. kunskap att demontera och montera, granit. Det finns
dock ett par duktiga killar på PEAB som kan renovera kalkstensmurar, men vi vet inte om det finns andra som kan?
Kunskapen att mura stengrunder är riktigt utdöd. Hugger in lite sten i grunder är det några som gör. Det finns några
unga stenmursläggare men det är också få.
Det finns företag som kan traditionella puts- och murningstekniker, t ex i Kalmar. De använder framförallt produkter
på säck. Bruket från Öland är naturligt hydrauliskt. När det gäller kunskaper om kalkputstekniker kan det börja bli
problem att hitta hantverkare. Kalkputs är det som använts invändigt. Kalken levererades från Öland. Lerklining
verkar vara ovanligt i Östra Blekinge. Utvändigt har man putsat på granris innan hönsnätet kom. Även på 20-tal
användes fortfarande näver bakom. Tegelmurning är inte något problem, putsfirmor har sugit upp många. Risken är
att det kommer att minska för att uppdragen är få. Inga lärs upp.
Som ensamföretagare är det svårt att få tid och möjlighet att pröva. ”Jag har som egen företagare gjort många fel och
kan förmedla erfarenheter av mina misstag.” Behövs nätverk både att förmedla erfarenheter och att få tips och råd. Hur
får jag tag i någon som kan spänna papptak? I Karlskrona finns mycket kunskap inom FortV och SFV men de är
”inkapslade”, eftersom det huvudsakligen arbetar med sina egna byggnader. Ute i näringslivet finns många problem och
få nätverk. Hantverkare kommer från andra län och länder, men kunskapen stannar inte i regionen. Hur förvalta den?
Fabriks- och hantverksföreningarna lyftes fram som en resurs. I Karlskrona samlas 70-80 företagare som lyssnar på
3-4 företag varje månad. Finns ofta i varje kommun. En befintlig infrastruktur att använda eller samverka med.
Samtidigt framhölls behovet av ett specifikt byggnadsvårdsnätverk. Viktigt att man träffas kontinuerligt. Hantverksföreningarna är en resurs, men de är ortsspecifika nätverk och finns inte överallt. Aktiviteterna skiljer sig åt. Viktigt
att ta ställning till geografin i bildande av nätverk. Hur arbeta över en stor geografi? Folk är inte villiga att resa för
långt. Bräkne Hoby är centrum i Blekinge. Kalmar och Blekinge och delar av Kronoberg har naturliga kopplingar.
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Skåne län
Det är svårt att rekrytera hantverkare med tillräcklig kompetens, sa ett par av de medverkande byggmästarna. Många
är intresserade, men få har verklig kunskap. Det verkar som att många intresserade har svårt att skilja på att ha vetskap
om hantverk och ha verklig hantverkskunskap. Många praktikanter som företagen tar in ger upp snabbt. Det är särskilt
svårt att rekrytera folk med hantverkskunskaper t.ex. stenhantverk, timring, stråtak, smeder och sticketak. Men trots
detta har det blivit bättre genom Dacapo och Qvarnarp. Betydligt bättre än på 1970-talet. Det behövs fler utbildningar.
Det finns tillräckligt med hantverkare som kan ta hand om de viktigaste byggnaderna, t.ex. byggnadsminnena. Men de
mer ordinära byggnaderna tas inte om hand på rätt sätt. Många fastighetsägare har inte förstånd att efterfråga rätt
åtgärder och många husägare tror inte att det finns ”riktiga” hantverkare med kunskaper om traditionella material och
tekniker samt restaurering. Det behövs fler åtgärder för att informera fastighetsägare och hjälpa dem att hitta
hantverkare med rätt kunskaper. Ett problem är att många hantverkare har fullt upp och därför svårt att hinna engagera
sig i marknadsföringsåtgärder, t.ex. kurser för fastighetsägare. Men detta sker redan i viss omfattning, t.ex. inom
ramen för Föreningen skånska gårdar och motsvarande förening i Halland.
Flera deltagare menade att gymnasieskolornas byggprogram borde ändras så att de åtminstone skulle ge byggeleverna
grundläggande kunskaper om äldre byggtekniker, så att de förstår att det finns annat än enbart moderna material och
konstruktioner.
Det område som är i kris är avancerat stenarbete. Där finns det inga eller få hantverkare. Det kan gälla huggning av
granit och gnejs, kila ut sten, reparera murverk som kalvar, lägga grunder och valvslagning. Viss kunskap finns hos
några byggnadsvårdsföretag samt på stenhuggerier och gravvårdsföretag. Någon föreslog också att det kan finnas
kunskaper om stenhantverk bland utländska hantverkare, t.ex. polacker. Men det är svårt att rekrytera unga människor
till hantverk och till stenhantverk verkar det omöjligt. Man måste jobba för en statushöjning i detta och andra
hantverk. Det måste bli fint att vara hantverkare. Man borde satsa på grundläggande utbildning i stenhantverk så att
fler åtminstone kunna lägga en grund, mura en mur och mura naturstensskorstenar. Dessutom borde man satsa på
specialistutbildningar.
Utbildning behövs även inom mur och kalkputs med t.ex. tegelarkitektur samt mura med lera. Risk med få firmor är
att det kan bli standardlösning 1A som tillämpas vid de flesta restaureringar. Länsstyrelsen kan ställa högre krav på
egen dokumentation av speciella detaljer. Ju högre krav desto mer intressant blir det.
Traditionella måleriet funkar inte med ackordprislistan. Enligt uppgift är ackorden i nymåleri 200 kr /tim. Betalningen
för måleri med traditionell oljefärg är 140-150 kr/tim. Då värnar varken fack eller byggherre det traditionella. Om det
inte händer något snart så kommer kvalificerat måleri inte att finnas. Kunskap måste betala sig. ”Vi tar lika mycket,
390 kr/tim, som ett måleriföretag som inte kan hälften så mycket.” De större målerifirmorna är inriktade på ackord. I
varje jobb ställs frågan vad kan vi hoppa över, hur skapa vinst? Ackordsprislistan inriktad på att måla samma yta 2-3
ggr per dag. Ackordsprislistan borde ses över utifrån kvalitet. Hantverkarens kunskap måste användas. Statusen är
viktig. Om arkitekten eller antikvarien inte lyfter fram den kunniga målaren så kommer den kunniga målaren inte att
överleva. Statusen på hantverkaren måste upp.
De flesta snickare arbetar med tekniken som kom vid sekelskiftet 1900. Den äldre byggnads-snickarkunskapen är idag
”slöjdsocial”. Att förädla sina egna material. Substitutionsprincipen borde också gälla byggnadsvården. Finns det ett
miljövänligt alternativ ska man använda det.
Det finns ofta gedigna kunskaper om virke och virkeskvalitet på de små bondsågarna, särskilt där man har låg
produktivitet på lantbruket, man kan få vad man vill med god framförhållning, till lågt pris. Fura avverkas idag efter
90 år trots att det borde gå 130-150 år, men det betalar sig inte. De sista 50 åren skapas kvaliteter. Sågarna exporterar
upp till 90%. Konsumenterna är mer kvalitetsmedvetna på t.ex. tyska marknaden som gör att det bästa går på export.
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