


Information angående kravet på ekonomikunskaper vid 
ansökan om Mästarbrev 
 
Enligt mästarbrevskungörelsen ska den sökande kunna uppvisa handlingar som styrker 
kunskaper i småföretagande/småföretagsekonomi. Focus ska vara grundläggande 
kunskaper om bl.a: 
 

 Att sköta löpande redovisning i verksamheten/företaget. 

 Att kunna läsa och förstå resultat och balansräkning. 

 Att kunna hantera kalkylation och prissättning. 

 Att kunna upprätta en enkel resultatbudget. 

 Att ha förståelse för redovisning av sociala avgifters påverkan på resultatet, samt hur moms och 
källskatter påverkar företagets likviditet och balansräkning. 

 Att förstå regelverk för småföretagande (lagar, förordningar, företagsformer etc.). 

Då regelverk och innehåll förändras över tid, är det viktigt att den sökande är uppdaterad inom 
ämnesområdet 
 
Inriktningen ska i första hand vara på småföretagsekonomi – inte ex. 20 p Företagsekonomi från 
Högskola.  
 
Kompetensen kan den sökande ha ex genom: 

 Specifika branschutbildningar med ovan nämnda innehåll. Omfattningen på utbildningen bör 
vara minst 60 timmar.  

 Från tidigare studier, utbildningar/kurser i grundutbildningen. 
 Genomförda utbildningar/kurser som t ex ”starta eget”, ”Småföretagsekonomi”, ”Ekonomi för 

små- och medelstora företag” (bifoga kursinnehåll) . Utbildningen ska omfatta minst 60 
timmar. 

 
Utbildningen/kursen kan ha anordnats av bl a olika studieförbund, KOMVUX, Arbetsförmedling, 
Länsarbetsnämnden, NUTEK, revisionsbyråer eller andra utbildningsanordnare. 
 
Sveriges Hantverksråd pekar inte ut någon särskild utbildningen utan hänvisar till det utbud inom 
detta ämne som finns på marknaden. 
 
Intyg från revisor/redovisningskonsult 
Ett annat sätt att styrka sin kompetens är att bifoga ett intyg från företagets 
revisor/redovisningskonsult som intygar den sökandes kunskaper enligt ovan. Villkoret för intygandet 
är att det framgår av intyget att han/hon är auktoriserad eller godkänd/diplomerad och att denne tagit 
del av denna information. 
 
 
För mer information kontaktar du Stiftelsen Hantverk & Utbildning i Leksand som på uppdrag av 
Hanverksrådet administrerar all hantering av gesäll- och mästarbrev i Sverige.  
 
Telefon: 0247-369 50, fax:0247-151 70, e-post marita.olars@hantverk-utbildning.se 



Intyg från revisor/redovisningskonsult 
 
Enligt mästarbrevskungörelsen ska den sökande kunna uppvisa handlingar 
som styrker kunskaper i småföretagande/småföretagsekonomi. Focus ska 
vara grundläggande kunskaper om bl.a: 
 
*  Att sköta löpande redovisning i verksamheten/företaget. 
* Att kunna läsa och förstå resultat och balansräkning. 
* Att kunna hantera kalkylation och prissättning. 
*  Att kunna upprätta en enkel resultatbudget. 
*  Att ha förståelse för redovisning av sociala avgifters påverkan på resultatet, 

samt hur moms och källskatter påverkar företagets likviditet och balansräkning. 
*  Att förstå regelverk för småföretagande (lagar, förordningar, företagsformer 

etc.). 
*  Då regelverk och innehåll förändras över tid, är det viktigt att den sökande är 

uppdaterad inom ämnesområdet 
 

Härmed intygas att  
 
 

 
Namn    personnummer /ååmmdd-xxx 
 
besitter ovan nämnda grundläggande kunskaper i 
småföretagande/småföretagsekonomi enligt mästarbrevskungörelsen. 
 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
    
 
 
Underskrift, namnförtydligande samt firma 
 
 
 
 
Tjänstetitel 
 
 
OBS! Villkoret för intygandet att han/hon är auktoriserad/godkänd revisor eller 
godkänd/diplomerad redovisningskonsult.  
 









Mästarbrevsyrken (102) grupperade i kategorier (SH & U 091115)  
 

Beklädnad, Textil/Mode 
Brodör 
Damskräddare 
Gardindekoratör 
Handvävare 
Handstickare  
Hattmakare 
Herrskräddare 
Klänningsskräddare 
Konstbrodör 
Konstvävare 
Maskinstickare  
Modist 
Snörmakare 
Tapetserare 
  

Byggyrken 
Byggmästare 
Byggnadsplåtslagare 
(Byggnadssnickare) 
Glasmästare  
(Golvläggare) 
Kakelugnsmakare 
Murare 
Målare  
  

Elektronik/El 
Elektronisk kommunikation  
Hem- och konsumentelektronik (Radio/TV) 
Maskinelektriker 
  

Fordonsyrken 
(Bilelektriker) 
Billackerare 
(Bilmekaniker) 
(Bilskadereparatör) 
  

Frisöryrken 
Damfrisör 
Frisör  
Herrfrisör 
Perukmakare 
  

Gjuteriyrken 
Gjutare 
Klockgjutare 
Konstgjutare  
  

Livsmedel 
Bagare- & Konditor 
Charkuterist med styckning  
Frukt- och grönt i detaljhandeln 
Kock- kallskänka 
Köttyrket i detaljhandeln 
 

Maritima hantverk 
Båtbyggare (se trähantverk) 
Repslagare 
Riggare 
Segelmakare 
  

Metallhantverk 
Bleckslagare 
Cicelör 
Gravör-(Blankstick/silver-/Skylt- stans och 
stämpelgravör) 
Guldsmed 
Hovslagare  
Kopparslagare 

Metalltryckare  
Silversmed 
Smed/konstsmed 
Svetsare 
Tunnplåtslagare  
 
Musikinstrumenthantverk 
Gitarrbyggare  
Harmoniumbyggare 
Orgelbyggare 
Pianotekniker 
Violinbyggare 
(Stråkinstrument) 
  

Skinn- päls och läderhantverk 
Bilsadelmakare  
Etuimakare 
Garvare 
Handskmakare 
Inredningssadelmakare 
Körsnär 
Pälssömmare 
Sadelmakare 
Skomakare (best. och nytillv. ortoped, rep.) 
Väskmakare 
  

Trä/möbelhantverk 
Båtbyggare 
Dekopör (intarsia -möbelsnickeri) 
Möbelrenoverare 
Möbelsnickare 
Träbildhuggare 
Träsvarvare 
Tunnbindare 
  
Övriga hantverk 
Biodlare 
Bokbindare 
(Boktryckare) 
Borstbindare 
Cykelreparatör 
Florist 
Fotograf (reklam, porträtt) 
Förgyllare 
Glasslipare 
Hudterapeut 
Instrumentmekaniker 
Juvelfattare  
Kemtvättare 
Korgmakare 
Krukmakare 
Litograf 
Låssmed 
Maskinmekaniker 
Mekaniker 
Mjölnare 
Modellsnickare/tekniker 
(Oljeeldningsinstallatör) 
Serigraf 
Skorstensfejare 
Skyltmålare 
Stengravör 
Stenhuggare 
Trädgårdsanläggare 
Urmakare 
Vagnmakare 
Vittvättare 
Ädelstensslipare
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