
 

 
Målarmästare - vad gör och hur blir man målare 

Vad gör och hur blir man målare och målarmästare 

Yrket 

Bevarar, förskönar och färgar tillvaron 

Som målare arbetar man överallt som t ex  bostäder, kontor, skolor, sjukhus, industri. 
Sommartid mycket utomhusmiljö och vinter inomhus. 

Arbetsmomenten varierar från dag till dag, sällan är den ena dagen den andra lik. 

Målaryrket är ett fritt skapande hantverkarbete, målaren är en ytbehandlingsspecialist. 

Utför arbeten som underarbeten, spackling, grundning, målning, tapetsering, dekoration, 
lasering, marmorering mm.  

Goda egenskaper som målaren bör ha är att man är praktiskt lagd med eget ansvar att ha 
färg- och formkänsla, materialkännedom, beräkningskunnande och bra kontakt med 
människor eftersom man nästan dagligen är i kontakt med kunder, arbetskamrater, 
färghandlare, arkitekter, byggare mm. 

Arbetsmiljön  

Idag används nästan bara färger som är vattenbaserade. 

Utbildning 

Gymnasieskolans treåriga byggprogram. 

1:a året är gemensamt med andra grenar inom bygg. Pröva på olika material och 
arbetsmetoder för att känna efter vilket yrke som lämpar dig bäst. 

2:a -3:e året koncentreras på måleriutbildning, materiallära, maskiner, verktyg, arbetsmetodik, 
färgbrytning, ritningslära, arbetsplanering mm. 

Efter gymnasieprogrammet arbetar man som lärling i två år. 

Efter lärlingsutbildningen avlägger man ett gesällprov, gesällbrevet är ett yrkesbevis. Detta är 
även gällande internationellt. 

Traditionell lärling 

Bakgrund varierar och man har med sig kärnämnena från en annan utbildning. Den praktiska 
och yrkesteoretiska utbildningen står företaget för. 

Målarmästare 

Man skall ha gesällbrev sedan tidigare samt arbetat i minst sex år som målare, man skall vara 
verksam inom yrket, man skall visa yrkesskicklighet och kompetens för att leda ett företag 
som innebär kunskaper och färdighet ibland annat bokföring, budgetering, kalkylering och i 
vissa fall måste även ett mästarprov avläggas. 

Relaterade länkar 

 



Målning - Hur du lyckas med målning och tapetserar själv  

Färgsätta - hur man väljer rätt färg/kulör? 

Målerimaterial - vilka målarfärger och målerimaterial används och varför? 

Måleriprodukter - vilka måleriverktyg används och varför? 

Övriga tips & råd
 

www.alcro.se, www.flugger.se, www.nordsjo.se, www.beckers.se, www.tecknos.se, www.caparol.se, www.eco.se,  
www.durosweden.se, www.borastapeter.se, www.farg-kvalitet.com, www.anti-corrosion.com, www.ncs.se 
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