
Gesäll- och Mästarbrev är hantverksbranschernas  
bevis på stor yrkesskicklighet.

Vägen  
till gesäll & 
mästarbrev



Att föra hantverket och kunnandet vidare
Även i framtiden kommer mycket av 
byggnadsarbetarens arbete att handla 
om bevarande av befintliga byggnader 
och miljöer. Reparation och restaurering 
av dessa ofta kulturhistoriskt intressanta 
och värdefulla byggnader kommer alltid 
att pågå. 

I gamla byggnader är ofta murarens  
arbete det mest centrala. Det är den gam-
la murarens och murarmästarens teknik 
som vi idag gör allt för att bevara och 
spara till eftervärlden.  
 
För oss i Mur & Putsföretagen och för dig 
som murare gäller det att möta historiens 

hantverk med dagens moderna teknik - 
här kommer alltid att ställas stora krav på 
hantverket!   
 
En stor del av Mästarens arbete är just att  
föra hantverket och kunnandet vidare så  
att dessa kulturvärden som är så viktiga  
för vår identitet kan bevaras.

För att vi skall möta beställarnas och  
samhällets krav om den gamla  
byggnationens fortlevnad ges möjlighet  
att ansöka, genomföra och tilldelas  
gesäll- och mästarbrev!

Gesäll och mästarbrev
Gesällbrevet är hantverkarnas egen  
kvalitetsgaranti. Gesällbrevet visar att 
du har en fullgod yrkesutbildning och att 
du har klarat ett teoretiskt och praktiskt 
yrkesprov som har blivit granskat och 
betygssatt.

Mästarbrevet är det högsta beviset på  
yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke 
och garanterar förutom stort yrkeskun-

nande och erfarenhet även pålitlighet 
som hantverksföretagare. Mästarbrevet 
visar att du både är en skicklig och  
erfaren yrkesperson, samt att du har  
en viss kunskap inom ekonomi,  
mängdberäkning, ritningslära mm. Som 
murare är Gesäll- och Mästarbreven  
bevisen på din stora yrkesskicklighet.



Tomas Lööw, murarmästare och produktionschef.

Hur gör du 
din anmälan?
 
Ansökningshandlingar och  
mer information hittar du  
på Mur & Putsföretagens 
hemsida under  
kompetensutveckling.



  

GESÄLLBREV

Två år efter att du erhållit ditt yrkesbevis  
kan du ansöka om att få genomföra ett  
gesällprov. Provet är både ett teoretiskt  
och praktiskt prov. Efter provet erhåller  
du ditt Gesällbrev som är ett bevis på att  
du uppfyller branschens krav på  
yrkeskunnande.

MÄSTARBREV

För att ta Mästarbrev krävs att du  
har varit yrkesverksam i minst 6 år  
efter utfärdat yrkesbevis samt att  
du kan påvisa din yrkesskicklighet  
genom Mästarprovet. Provet är både  
praktiskt och teoretiskt och är ett  
unikt erkännande av din yrkeskunskap.

Under prisutdelning 2021 delade Reinhold Gustafssons stiftelse ut stipendium till sex nya murargesäller.



Branschorganisationen Mur & Putsföretagen tillsammans med 
Sveriges Hantverksråd organiserar, kontrollerar och validerar 

utförandet av såväl gesäll- som mästarprov.

Som anställd i ett företag som är medlem i Mur & Putsföretagen  
får du hjälp och en del av kostnaden subventionerad.

Ansökningshandlingar och mer information hittar 
du på sidan kompetensutveckling på

www.murochputsforetagen.org



Tomas Lööw, murarmästare och produktionschef.  
Tomas tog emot sitt mästarbrev under Nordbygg 2012.

– Det här är ett  
väldigt kreativt 
yrke och ett fritt  
arbete. Jag har  
arbetat med såväl 
nyproduktion som 
ombyggnad och  
renovering.
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