
STYLIST

LÄRLING Hantverksprogrammet

ETT KREATIVT OCH SOCIALT YRKE
Som stylist, eller style advisor som det också 
kallas, arbetar du med en kombination av kläder, 
färg och form. Du kan specialisera dig inom 
bland annat mode, makeup eller hår. Konstnärli-
ga, kreativa och sociala förmågor är viktiga inom 
yrket. Du behöer ha en vilja att skapa, hitta på 
nytt, prova dig fram och ha intresse och känsla 
för stil, form och proportioner. Social förmåga 
är också viktig då du har mycket kontakt med 
människor. En stor del av arbetet handlar om att 
sälja in produkter och idéer samt att bygga ett 
brett nätverk.

EN UTMANANDE BRANSCH
Att arbeta som stylist kräver oftast att du är egen 
företagare och villig att arbeta mycket och hårt 
och med varierande arbetstider. Konkurrensen 
om stylistjobben är mycket hård. Ofta kombi-
neras yrket med rådgivning till kunder i sko- 
och klädesbutiker med vanligt förekommande 
arbetsuppgifter för butikssäljare och kassaper-
sonal. Många gånger behöver du vara ”allt-i-allo” 
i butiken. Arbete i butik innebär ofta helgarbete 
och oregelbundna arbetstider.

FÖRDELAR MED ATT VARA LÄRLING
Att läsa som lärling är det bästa sättet att få ta 
del av aktuella yrkeskunskaper och den senaste 
tekniken. Inte minst får du erfarenheter att lägga 
till i ditt CV och möjligheterna till sommarjobb 
och anställning ökar. Du har dessutom möjlighet 
till lärlingsanställning och kan söka en extra 
lärlingsersättning på CSN. Du har också möjlighet 
att läsa in allmän högskolebehörighet.

HUR GÅR DET TILL?
När du går lärlingsutbildning går du i en lärlings-
klass med elever från alla yrkesprogram. Minst 
halva tiden av de tre åren är du på en arbetsplats. 

Du får en yrkesexamen och möjlighet till allmän 
högskolebehörighet och du får förhöjt CSN med 
1000 kr/månad för att täcka mat och eventuella 
reseutgifter. 

PASSAR LÄRLINGSUTBILDNING MIG?
För att lyckas bra på en arbetsplats krävs att du är 
motiverad och intresserad av yrket. Det är extra 
viktigt att vara skötsam med tider, ta ansvar och 
vara nyfiken, kommunikativ, vara bekväm med vux-
na och sköta dina studier. Du behöver också vara 
beredd att göra hela arbets dagar eftersom du följer 
arbetsplatsens tider.

KRAV PÅ APL-PLATSEN
Vi ställer även krav på arbetsplatsen. Det ska finnas 
en lämplig handledare som gått handledarutbild-
ning. Arbetsmiljön ska vara godtagbar och följa 
skolans värdegrund och arbetsmomenten ska vara 
kopplade till skolans kurser. 

Vill du jobba med styling, mode och trender? Söker du efter ett kreativt jobb där  
du får arbeta med människor? Då är inriktningen stylist på hantverksprogrammet 
rätt för dig.



Hör av dig till oss med frågor eller om du vill komma på besök! 
Lärlingskoordinator: ann-sofi.sinkkonen@mark.se

* Arbetsplatsförlagt lärande, praktik
** Svenska, matematik, engelska, idrott
*** Religion, naturkunskap, samhällskunskap, historia, idrott
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