Bestämmelser för Gesällbrev i:

Tatueraryrket
Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen våren 2017 samt fastställd av Sveriges
Hantverksråd 2017-03-02

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Sveriges Registrerade Tatuerare (SRT)

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter minst 4500 timmars dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller
motsvarande av branschen validerade kunskaper. Se bilaga 1 för närmare detaljer kring
förkunskapskraven.

Gesällprov – allmänna anvisningar
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av yrkesnämnden.
Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar
att den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs
för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna. Provet bör utföras i nära
anslutning till att utbildningen/färdigträningen i yrket slutförs. För att erhålla ett Gesällbrev ska
samtliga obligatoriska delar i gesällprovet vara godkända eller validerade. Se bilaga 1 för närmare
detaljer kring validering.

Provanvisningar
Provet består av två prov och genomförs enligt anvisningarna i bilaga 1 som är framtagna och
fastställda av SRT.

Granskning av provet
Ansvarig granskare är Yrkesnämnden. Granskare ska vara neutrala och utses av branschen på
uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Läs mer om granskningstillfället/granskningen i bilaga 1.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Kostnaden för Gesällprovet är fn. 3500 kr+ moms (4375 kr inkl. moms) för SRT-anslutna
medlemmar och 4000 kr+ moms (5000 kr inkl. moms) för icke SRT-anslutna (2018-03-23).
Summorna kan förändras så kontakta alltid yrkesnämnden för aktuella uppgifter.
Kostnaden för validering av Gesällprovet är 4000 kr + moms för SRT-anslutna medlemmar och
4500 kr + moms för icke anslutna (2018-03-23).
Kostnaden för gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl. moms). Med brevet följer ett ID-kort med
information om Gesällbrev översatt till fem språk.
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Ansökan
Anmälan om att avlägga provet görs till Tatuerarnas yrkesnämnd. Du hittar mer information om
ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilaga 1). Kontaktinformation till Tatuerarnas
yrkesnämnd finns här nedan.
Efter godkänt prov görs en ansökan om att erhålla gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet och
den administrativa avgiften för gesällbrevet på 875 kr inkl moms betalas in. En generell
ansökningsblankett om Gesällbrev finns på www.hantverksrad.se

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Sveriges Registrerade Tatuerare (SRT)
yrkesnamnden@s-r-t.se
www.s-r-t.se
Eventuella yrkestekniska frågor ställs till: yrkesnamnden@s-r-t.se

Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
Fax. 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev!
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Bilaga 1
ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ATT AVLÄGGA GESÄLLPROV
Ansökan/anmälan att avlägga gesällprov görs till Tatuerarnas Yrkesnämnd.
•I ansökan skall personuppgifter och intyg som styrker förkunskapskraven
bifogas. Förkunskapskravet motsvarande ca tre års lärlingsskap, eller lika lång erfarenhet i
öppen verksamhet. Detta kan verifieras genom kontaktuppgifter till mentor, anställningsbevis
eller organisationsnummer till eget företag. Exempelvis intyg från Mentor eller
organisationsnummer som stödjer 3 års företagande.
•Sökande skall kunna styrka hygienkunskaper i form av formellt dokument utfärdat av mentor
eller extern hygienutbildning.
•I ansökan skall motivet som skall utföras i det praktiska provet bifogas. Var uppmärksam på
att alla moment skall vara med i motivet och att det ger underlag för granskarna att göra en
god bedömning av din hantverksskicklighet.
Kunskapsvalidering av utövare
För utövare som varit öppet yrkesverksamma i minst 10 år inklusive ev. lärlingstid kan
gesällprovet valideras. Då behöver sökanden inte genomföra Gesällprovet utan endast fylla i
ansökan om Validering av Gesällprov som finns på SRTs hemsida. I ansökan skall
personuppgifter och intyg som styrker förkunskapskraven bifogas. Detta kan verifieras genom
kontaktuppgifter till mentor, anställningsbevis eller organisationsnummer till eget företagsom
stödjer 10 års företagande.
Delprov 1 -Teoretiskt prov:
Ett teoretiskt prov som omfattar följande ämnen utgör delprov ett.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etik och moral
Lagar och förordningar
Miljöledning
Verksamheten
Hygienkunskap och smittorisker
Hudens funktioner
Stilar inom tatueringsyrket
Kundbemötande
Maskinkunskap
Färgkunskap
Nålkunskap

Frågorna består av flervalsfrågor uppdelat på 3 st delprov där första delen är ett test utan krav.
På gesällprovet, del 2, krävs minst 75% rätt och på slutprovet, del 3, krävs minst 90% rätt.
Sökaren har två försök att klara provet inom loppet av 30 dagar och 90 minuter per
provtillfälle. Vid misslyckande kan ny ansökan göras och då skall avgiften betalas på nytt.

Som underlag har SRTs bok ”Vägen till att bli tatuerare” (isbn: 978-91-637-1899-1), som är
den nationella standard som används, nyttjats tillsammans med Socialstyrelsens
rekommendationer och Miljöbalken.
Delprov 2 -Praktiskt prov:
Det praktiska provet skall utföras på max 4 timmar och innebär att utföra minst en tatuering
från början till slut. Momenten skall innefatta montering av arbetsyta, applicering av stencil,
tatueringsarbete under hygieniska former, avslut av arbete samt slutligen demontering av
arbetsyta. Motivet som skall tillhandahållas granskarna i samband med ansökan, skall
innefatta åtminstone följande fyra moment:
• Konturer/Linjer (skarpa och solida)
• Gråskala/greywash)
• Solid färgsättning
• Färgövergång (mellan flera färger eller färg till hud)
Provet skall göras i en av SRT:s teststudios och övervakas av minst 2 granskare. Datum på
provdagar och övrig information fås av yrkesnämnden innan provtillfället. Sökande står själv
för material, kund och utrustning. En tydlig beskrivning av vad som skall tas med av den
sökanden finns på www.s-r-t.se

