
Stolt 
hantverkare  
- Seriöst 
företag!

Mur & Putsföretagen är den rikstäckande  
branschföreningen för murat och putsat
byggande.



Föreningens ändamål
Mur & Putsföretagen ska tillvarata 
medlemmarnas intressen och främja fri 
företagsamhet med sunda former för  
affärsuppgörelser. Vidare skall  
organisationen verka för branschens  
fortbestånd och för dess vidareutveckling  
i tekniskt och kvalitativt avseende. 

Publikationer
Mur & Putsföretagen tar kontinuerligt fram 
publikationer och hjälpmedel för kunder  
och medlemsföretag. Som t.ex ”Puts & Plåt” 
som beskriver hur plåtarbeten ska utföras 
för att säkerställa en tät fasad samt den 
grundläggande handboken ”Rätt murat  
och putsat”. Vi arbetar också med att ta 
fram branschregler. 

Mur & Putsföretagen 
Om företaget som du är anställd i har valt 
att vara medlem i Mur & Putsföretagen.  
Då innebär det att du har en arbetsgivare 
som är seriös och där du kan vara stolt över 
att arbeta!  

Vad innebär det för dig rent konkret?
Bland annat så innebär det att ditt företag 
tar ansvar för dig och din arbetsmiljö.  
Jobbar aktivt för att fler ska välja murning  
i sin gymnasieutbildning och för att  
branschen (murat och putsat) ska växa.  
Vidare arbetar vi för att fler ska bygga 
murade och putsade fasader, så att vi i 
branschen, du och dina kollegor har jobb i 
framtiden.

OM MUR & PUTSFÖRETAGEN
Mur & Putsföretagen, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat  
byggande. Föreningen grundades 1966 och har runt 90 medlemsföretag över hela landet 
som utgörs av entreprenörer, leverantörer, återförsäljare och intressenter.  
Verksamheterna utför puts- och murningsarbeten eller levererar material och utrustning 
för murat och putsat för cirka 7 miljarder kronor per år.



 

”Det bästa är att få  
jobba med händerna,  
träffa nya människor  
och vara ute i  
friska luften”
 
 - Adam Kristensson, Murare 
   Yrkes SM-vinnare 2016  

Hållbarhet och kvalitet
Murat och putsat ger en lång hållbarhet 
från uppförandet av en fasad med  
minimalt underhåll. 

Som murare kan du arbeta med murning 
så som nyproduktion, underhåll,  
renovering av gamla kulturfastigheter  
eller liknande.

Mureri är än idag ett hantverk som  
kräver stor yrkesskicklighet.

Goda anställningsmöjligheter 
Det är brist på utbildad arbetskraft  
idag, vilket innebär att det finns goda  
anställningsmöjligheter efter avslutad  
gymnasieutbildning.

Utbildning
Treårigt byggprogram på din lokala 
gymnasieskola. 

Kunnig inom hantverk
Ingen kan ta ifrån dig ditt hantverks- 
kunnande, det är som att cykla, har man  
lärt sig det så kan man det resten av livet. 
Med tiden får man bredare och fördjupade 
kunskaper. 

I Sverige ligger vi långt fram gällande 
hantverksmetodik, vilket innebär att man 
håller en ”hög” utbildningsnivå om man 
skulle välja att praktisera yrket alternativt 
ta anställning i andra länder i världen.
 
Att mura och putsa är en ovanlig och  
relativt svår kunskap vilket gör att man  
får en hög konkurrenskraft och större 
anställningsmöjlighet över tid. 

Steget till att bli egen företagare är litet  
när man väl lärt sig yrket. 

VÄLJ MURARE SOM YRKE!
Mur & Putsföretagen har byggt upp ett lärarnätverk runt om i landet. När eleverna  
på gymnasieskolorna gör sina val så är Mur & Putsföretagen och medlemsföretagen
på plats och informerar om muraryrket och varför de ska välja inriktning murning.



Grundkurs CFE
Du får som anställd i ett företag som  
är medlem i Mur & Putsföretagen en  
digital utbildning som är unik för Mur & 
Putsföretagens medlemmar. Den kallas  
Grundkurs - CFE vilken görs digitalt,
dvs när det passar dig. Tanken är att alla 
hantverkare i Mur & Putsföretagens  
medlemsföretag ska ha minst samma  
kunskapsnivå i yrket. 

Murning och Putsning Klass 1
En tredagars lärarledd utbildning som
syftar till att ge deltagarna kunskaper att
leda och övervaka murningsarbeten och
riktar sig framförallt till arbetsledare. 

Gesäll- och Mästarbrev
Muraryrket är ett yrke att vara stolt över
och det är ett av världens äldsta yrken!

När du uppfyller kriterierna i din roll som 
murare finns ytterligare möjligheter att 

stärka din kompetens och CV genom att 
ansöka om att utföra prov till Gesäll- och så 
småningom kanske även Mästarbrev. (Inget 
krav att man måste ha ett Gesällbrev för att 
gå mot Mästare) 
Vill du veta mer om hur du göra?   
 
Läs mer här:  
www.murochputsforetagen.org/ 
kompetensutveckling 
 
Kulturhantverksstipendiet
Är du murare kan du även söka  
ett stipendium som heter  
Kulturhantverkstipendiet.
Det innebär i korthet att du får
chansen att under två veckor utvecklas
inom yrket på en annan arbetsplats,  
hos ett annat företag och göra arbets- 
moment som du kanske inte kunde  
tidigare. Allt betalas via stipendiet. 

Läs mer här: 
www.kulturhantverksstipendiet.se 

ERBJUDER KOMPETENSUTVECKLING



ARBETSMILJÖANSVAR 

Din hälsa är viktig!

Därför vill Mur & Putsföretagen ligga i framkant och  
samarbeta med andra för att ta fram de senaste rönen  
kring till exempel kvartsdamm och hur vi kan förhindra olyckor  
och förslitningar med hjälp av vägledning i arbetet för riskbedömning.  
 
Varje arbetsplats är unik och det råder ofta olika förhållanden. Är du  
företagsmedlem kan du ta hjälp av digitala gratis verktyget KMA online.  
 
Företagen i Mur & Putsföretagen är aktiva i detta arbete och tar genom sitt 
medlemskap i Mur & Putsföretagen och även i Byggföretagen, ansvar för  
att medarbetarna ska må bra hela livet. 

ARBETSPLATS 

Du som arbetar i ett Mur & Putsföretagen företag,  
arbetar under ett kollektivavtal och kan därför  
känna dig trygg. 

• Fasta spelregler som gjorts upp av parterna –  
arbetsgivarorganisationerna och Byggnads. 

• Alla anställda omfattas av ett bra försäkringsskydd 
som parterna har kommit överens om. 

• Konkurrens på lika villkor genom att löner och anställningsvillkor  
regleras.  

• Klara regler för hur konflikter på arbetsmarknaden ska lösas.  
Tack vare kollektivavtalet har vi i Sverige få störningar på  
arbetsmarknaden



Läs mer om Mur & Putsföretagen och dina möjligheter att bli ännu bättre
www.murochputsforetagen.org

Så till slut,  
om du väljer murning
som karriär och om du 
jobbar i ett företag  
som är medlem  
i branschföreningen  
Mur & Putsföretagen

- Är du en del av en stolt 
historia och en lysande  
framtid!

C
opyright_m

op_vernr: stolt20220314


