
   
 

 
Bestämmelser för Mästarbrev i: 

Kakelugnsmakaryrket 
 
Bestämmelserna är framtagna av branschen, fastställd av Sveriges Hantverksråd 2018-12-06 samt 
reviderade av branschen november 2021. 

 
Ansvarig bransch-/yrkesorganisation 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR  

 
Krav för Mästarbrev 
För erhållande av Mästarbrev ska den sökande uppfylla följande krav: 
 
● Gesällbrev 

Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med 
branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd.  
 

● Arbetslivserfarenhet 
Den sökande ska vara verksam i yrket och utöver grundutbildning ha dokumenterat 
arbete/utbildning minst 10 000 timmar, motsvarande ca 6 år i yrket eller inneha likvärdiga av 
branschen validerade kunskaper. 
 

● Utbildning 
Den sökande skall med godkänt resultat ha genomgått av Sveriges Hantverksråd godkänd 
Mästarutbildning eller inneha motsvarande av branschen validerade kunskaper. 
Mästarutbildningen innehåller utbildning i företagande och ledarskap med bäring på yrket. 
 

● Lämplighet 
För att erhålla Mästarbrev får den sökande inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med hänsyn 
till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256).  Prövning görs av Sveriges Hantverksråd efter 
inlämnad ansökan. 

 
Ansökan 
Ansökan om Mästarbrev sker i samband med antagningen till Mästarutbildningen. Till ansökan skall 
följande handlingar bifogas: kopia på gesällbrev, handlingar som styrker att du är yrkesverksam och 
har arbetslivserfarenhet enligt kraven ovan. 

Du hittar mer information om Mästarutbildningen på www.hantverksrad.se 
Har du övriga frågor om hur du ansöker, kontakta Gesäll- och Mästarbrevskansliet. 

 
Kostnad 
Kostnaden för Mästarbrevet är 2 000 kr + moms (2 500 kr inkl. moms) som ska betalas i samband 
med att ansökan görs till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. 

 
 
 
 

http://www.hantverksrad.se/


   
Kontaktuppgifter: 

 
Branschorganisation: 
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 
SHRs Granskningsnämnd 
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm 
 
Kontaktperson: Agneta Carlson 
info@hemslojden.org 
Tfn. 08-54 54 94 52 
www.hemslojden.org 

Gesäll- & Mästarbrevskansliet: 
Sveriges Hantverksråd   Tel. 0247-369 50 
Gesäll- & Mästarbrevskansliet   Fax. 0247-151 70 
Box 147     www.hantverksrad.se 
793 23 Leksand    info@hantverksrad.se 

 
Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Mästarbrev! 
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