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Nya frisörers utmaningar 

- Ser nyexaminerade frisörer håret eller kunden i helhet som arbetsmaterial? 

Sammanfattning (på svenska) 
Frisörers arbete med preparat som påverkar hårets kemiska uppbyggnad ökar och därmed även 
felbehandlingar på salonger. Detta skapar frågor kring från gymnasieutbildningen 
nyexaminerade frisörers kunskaper kring hur frisörers arbetsmaterial, det vill säga kunden, 
fungerar i samverkan med den kemiska behandling som utförs. Branschen ställer krav på en 
komplett genomförd gesällutbildning som löper från första skoldagen till 3000 timmar efter 
avslutad gymnasieutbildning för att få kalla sig behörig frisör. Trots det är det inte förbjudet att 
starta företag inom frisörbranschen utan utbildning. Detta leder till många felbehandlingar på 
grund av okunskap kring håret som arbetsmaterial, vilket kunden får lida för. Trots det backar 
inte svenska lagar upp frisörtjänster utan lämnar området öppet för egna spekulationer och 
tyckanden. Detta är ett orosmoment då branschen trots ökat elevutbud de senaste åren påvisat 
rekordlåga siffror för godkända gesällprov. Forskning kring hår finns då produktionen av 
produkter är enorm, men frågan är om frisörerna som användare av produkterna sitter på 
kunskapen kring håret och om de använder den kunskapen när de arbetar med kunden. Detta är 
något Skolverket menar ska synas i elevers kunskap om materialet inom sitt hantverk.  

Fokus som använts i studien är grundade på tre områden. Dessa presenteras som Kund som 
helhet eller bara hår? Undervisningens styrkor och svagheter samt Yrkesutövandets 
förutsättningar. 

Den metod som utgjort största delen av datainsamling har bestått av en kvalitativ undersökning i 
form av två fokusgruppintervjuer. Urvalet har bestått av från sin gymnasietutbildning 
nyexaminerade frisörer från två olika gymnasieskolor med olika inställning till vikten av att 
hantera hårets beskaffenhet utifrån kundens hälsa och livsföring. En bakgrundsprofil till syftet har 
även gjorts via litteraturstudier. 

Resultaten visar respondenters erfarenheter och arbetets fokusområden utifrån utbildningens 
inriktning. De påvisar skillnader i sin uppfattning kring förutsättningarna för kemiska behandlingar 
av kundens hår som skiljer sig beroende på vilken skola de gått på, men påvisar även skillnader 
efter hur praktikplatsers förhållningssätt kring hårets beskaffenhet. Upplevelser i undervisningen 
påvisar vad de anser vara bra respektive dålig lärostil. Utöver det är framtidstron för ett arbete i 
yrket inte glasklar. 

Diskussionen sker utifrån respondenternas syn på vägt mot branschens och skolans perspektiv. 
Skillnaderna mellan respondenternas utbildningsbakgrund ger en fingervisning om hur 
undervisningens fokus kan påverka hur eleven väver ihop teoretisk och praktisk kunskap samt 
hur nyexaminerade frisörer ser på sin egen materialkunskap i yrket. Här finns även 
respondenters syn på bra undervisning. 

Vidare forskning kring området skulle kunna utforma ett arbetssätt för skolor att påvisa vikten av 
hårets beskaffenhet för ett rättsäkert arbete, samt att ge underlag för en yrkesbeskrivning som 
på så vis kan ligga till grund för framtida lagstiftning. 
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Abstract (in English) 
The use of chemical substances that negatively affect the biological composition of hair has 
increased, leading to more mistreatments in salons and hair studios. This has, consequently, led 
to questions arising from educators within the field regarding the knowledge levels of newly-
trained hairdressers/stylists relative to the potential reactions of customers’ hair and the 
increasing use of preparative substances. 

Research and development conducted in the general field of hair-care is plentiful due to the huge 
level of production within the industry. Questions remain unanswered, however, in terms of 
whether those using the products within the profession have the relevant knowledge and/or if this 
knowledge is applied practically. 

The focus of this study is threefold: 

 The customer; a whole (an entirety) or just hair 

 The strengths and weaknesses of teaching within this field 

 The pre-requisites for practicing the profession   

Results indicate respondents’ experiences in the relevant areas dependent upon educational 
focus points. Furthermore, results show disparities in the understanding of pre-requisites 
concerning the chemical treatment of customer’s hair dependent on the school attended. A 
differentiation can also be seen practically, dependent on the variety of approaches and attitudes 
towards hair within salons offering practical placements. 

Experiences within the processes of learning show views of what are considered good or bad 
teaching styles. Belief in the employment potential within the industry is a debatable issue. 

The discussion has a comparative format; results herein are placed in contrast to the industry 
and in relation to the perspective of the school/educational institutions. 
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Sammanfattning 

Frisörers arbete med preparat som påverkar hårets kemiska uppbyggnad ökar och därmed även 
felbehandlingar på salonger. Detta skapar frågor kring gymnasieutbildningens nyexaminerade 
frisörers kunskaper om hur frisörers arbetsmaterial, det vill säga kunden, fungerar i samverkan 
med den kemiska behandling som utförs. Branschen ställer krav på en komplett genomförd 
gesällutbildning som löper från första skoldagen till 3000 timmar efter avslutad 
gymnasieutbildning för att få kalla sig behörig frisör. Trots det är det inte förbjudet att starta 
företag inom frisörbranschen utan utbildning. Detta leder till många felbehandlingar på grund av 
okunskap kring håret som arbetsmaterial, vilket kunden får lida för. Trots det backar inte 
svenska lagar upp frisörtjänster utan lämnar området öppet för egna spekulationer och 
tyckanden. Detta är ett orosmoment då branschen trots ökat elevutbud de senaste åren påvisat 
rekordlåga siffror för godkända gesällprov. Forskning kring hår finns då produktionen av 
produkter är enorm, men frågan är om frisörerna som användare av produkterna sitter på 
kunskapen kring håret och om de använder den kunskapen när de arbetar med kunden. Detta är 
något Skolverket menar ska synas i elevers kunskap om materialet inom sitt hantverk.  

Fokus som använts i studien är grundade på tre områden. Dessa presenteras som (i) Kund som 
helhet eller bara hår? (ii) Undervisningens styrkor och svagheter samt (iv) Yrkesutövandets 
förutsättningar. 

Den metod som utgjort största delen av datainsamling har bestått av en kvalitativ undersökning i 
form av två fokusgruppintervjuer. Urvalet har bestått av från sin gymnasietutbildning 
nyexaminerade frisörer från två olika gymnasieskolor med olika inställning till vikten av att 
hantera hårets beskaffenhet utifrån kundens hälsa och livsföring. En bakgrundsprofil till syftet 
har även gjorts via litteraturstudier. 

Resultaten visar respondenters erfarenheter och arbetets fokusområden utifrån utbildningens 
inriktning. De påvisar skillnader i sin uppfattning kring förutsättningarna för kemiska 
behandlingar av kundens hår som skiljer sig beroende på vilken skola de gått på, men påvisar 
även skillnader efter hur praktikplatsers förhållningssätt kring hårets beskaffenhet. Upplevelser i 
undervisningen påvisar vad de anser vara bra respektive dålig lärostil. Utöver det är framtidstron 
för ett arbete i yrket inte glasklar. 

Diskussionen sker utifrån respondenternas syn på vägt mot branschens och skolans perspektiv. 
Skillnaderna mellan respondenternas utbildningsbakgrund ger en fingervisning om hur 
undervisningens fokus kan påverka hur eleven väver ihop teoretisk och praktisk kunskap samt 
hur nyexaminerade frisörer ser på sin egen materialkunskap i yrket. Här finns även 
respondenters syn på bra undervisning. 

Vidare forskning kring området skulle kunna utforma ett arbetssätt för skolor att påvisa vikten 
av hårets beskaffenhet för ett rättsäkert arbete, samt att ge underlag för en yrkesbeskrivning som 
på så vis kan ligga till grund för framtida lagstiftning. 
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Abstract 

Frisörers arbete med preparat som påverkar hårets kemiska uppbyggnad ökar och därmed även 
felbehandlingar på salonger. Detta skapar frågor kring från gymnasieutbildningen nyexaminerade 
frisörers kunskaper kring hur frisörers arbetsmaterial, det vill säga kunden, fungerar i samverkan 
med den kemiska behandling som utförs. Forskning kring hår finns då produktionen av 
produkter är enorm, men frågan är om frisörerna som användare av produkterna sitter på 
kunskapen kring håret och om de använder den kunskapen när de arbetar med kunden. 

Fokus som använts i studien är grundade på tre områden. Dessa presenteras som: Kund som 
helhet eller bara hår? Undervisningens styrkor och svagheter samt Yrkesutövandets 
förutsättningar. 

Resultaten visar respondenters erfarenheter i arbetets fokusområden utifrån utbildningens 
inriktning. De påvisar skillnader i sin uppfattning kring förutsättningarna för kemiska 
behandlingar av kundens hår som skiljer sig beroende på vilken skola de gått på, men påvisar 
även skillnader efter hur praktikplatsers förhållningssätt kring hårets beskaffenhet. Upplevelser i 
undervisningen påvisar vad de anser vara bra respektive dålig lärostil. Utöver det är framtidstron 
för ett arbete i yrket inte glasklar. 

Diskussionen sker utifrån respondenternas syn på fokusområdena vägt mot branschens och 
skolans perspektiv.  

Nyckelord: Hårets beskaffenhet, frisörprodukters verkan, praktisk/teoretisk kunskap, frisörers 
arbetsmaterial 
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Förord 

Som författare till examensarbetet utbildar jag mig till yrkeslärare på gymnasienivå inom 
Hantverksprogrammet med inriktning frisör. Under utbildningstiden men även under mina 16 år 
som verksam frisör har jag sett elever med mycket kunskap kring hårets beskaffenhet både visa 
oro för egna beslut samt göra riskabla val av kemiska produkter som ökar risken för 
felbehandlingar. Skillnader mellan skolors upplägg och inriktning varierar kraftigt och branschen 
har förändrat förutsättningarna för elevers utbildning. Dessa förutsättningar skapade 
frågeställningar som har väglett arbetets tema. 

Min vision inför framtiden är att alla frisörer ska få möjlighet att arbeta rättssäkert med givna 
strukturer att förhålla sig till, vilket jag under min tid som frisör saknat och troligtvis många med 
mig. 

Jag vill tacka min mentor Jan Andersson som under utbildningen hjälpt mig att utvecklas både 
som lärare och människa, min handledare Linda Hiltunen som guidat och stöttat mig från början 
till slut i examensarbetet. 

Vidare vill jag tacka alla respondenter som deltagit i studien. 

Sist men inte minst stort tack till min make och mina barn som stått ut med mig under arbetets 
alla sinnesstämningar, samt mina föräldrar som vid många tillfällen gått in som ”stand-in”-
föräldrar för att jag skulle ha möjlighet att arbeta med min studie. 

 

Halmstad, augusti 2012 

Jennie Fogelström 
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1. Introduktion 

Idag arbetar frisörer alltmer med kemiska behandlingar som påverkar den kemiska 
uppbyggnaden i hårstrået. Dessa behandlingar riskerar att förstöra kundens hår och 
hud om det inte görs med rätt kunskap. Samtidigt är det frisören kunden rådfrågar när 
det gäller konditionen på både hår och hud vid behandlingstillfällen. Enligt konsument-
tjänstlagen har missnöjda frisörkunder inte några rättigheter, då frisörtjänster är 
undantag från lagen. Professionaliteten i yrket innefattar goda yrkeskunskaper och 
ansvar gentemot kunden, men har inget stöd i svensk lag. 

Under mina 16 år i frisöryrket har jag sett riktigt bra arbeten utförda av frisörer. Men 
även arbeten som jag har ifrågasatt. Dessa misstag, som för kunden är katastrofala, kan 
resultera i månader av ”bad hairdays”. Under senare år har jag upplevt att dessa blivit 
alltfler. Det finns i huvudsak två förklaringar. För det första att kunder experimenterar 
mer med kemiska behandlingar som är inhandlade över nätet eller i alldaglighandeln, 
utan någon som helst kunskap om kemin. För det andra att frisörer behandlar hår 
utefter modefärger med mindre hänsyn till hårets kondition än tidigare. Detta arbete 
kommer att betona det senare det vill säga frisörernas arbete. 

För att belysa denna problematik tänkte jag beskriva ett scenario som kunnat sluta i 
katastrof för kunden; Scenariot är taget från min egen erfarenhet som frisör.  

En kund har varit och färgat håret i en nyöppnad ”inne salong”. Håret är nyligen färgat 
i en ljus ton, men är så skadat att hållbarheten är negativt påverkad. Mycket av det har 
redan gått av. (Kunden gråter…)”HUR ska jag göra? snyftar hon fram. I mina öron lät 
det som att hon(frisören) kunde sin sak! Hon (frisören) skulle bara lägga i lite färg så att 
håret skulle se lite sommarfräscht ut… så blev det så här! Kan du se om det går att göra 
något? Eller är det bara att raka av?” Jag tittar på hår och hud. Då hittar jag flera sår på 
hårbotten och hårstrån som gått av i nästan samma längd överallt på huvudet. 
Misstankarna går till två alternativ. Drastisk förändring i livet eller en tidigare 
behandling som inte har tagits hänsyn till. Efter lite frågor om varför kunden från 
början ville färga håret ledde till svaret. Någon tidigare behandling var det inte frågan 
om då hon aldrig färgat eller permanentat håret förr. Anledningen ligger i att under ett 
halvårs tid hade kunden varit inne i en djup depression och för två månader sedan fått 
en medicin som fungerar. Därför kände hon i sitt tillfrisknande ett behov av att som 
hon beskrev det ”städa ytan” genom ett frisörbesök. Under de månader hon mått som 
sämst har kroppen inte klarat av att producera ett hållbart hårstrå och en frisk hud, då 
de flesta näringsämnen kroppen orkat ta upp ur födan gått åt till att överleva. Därav har 
fel val av produkter gjorts i förhållande till hårets kondition, vilket lett till att mycket 
hår gått till spillo samt att huden blivit hårt åtgången. Kunden fick hjälp med vårdande 
behandlingar och produkter i närmare 6 månader innan hon upplevde att håret var sig 
likt som innan första färgningen. Denna kunskap besitter jag efter 16 år som 
yrkesverksam frisör men hur mycket teoretisk och praktisk kunskap har egentligen 
nyexaminerade frisörer om kundens hår när de avslutat sin utbildning?  

Som Skolverket benämner det i examensmålen för hantverksprogrammet i nya 
Gymnasieskola 2011 (GY 11) ska utbildningen tillhandahålla följande:    

”utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det 
innebär att kunna genomföra vanligt förekommande arbetsuppgifter från idé till 
färdig produkt, d.v.s. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och 
hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt 
analysera och utvärdera resultatet.” (Skolverket.se/d).  
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För att eleven ska kunna identifiera behov, välja rätt verktyg och metoder samt utföra 
en väl genomförd behandling krävs att eleven är trygg i sin kunskap kring alla delar 
vilka även innefattar hårets beskaffenhet. Lever frisörutbildningen upp till att skapa 
denna trygghet hos eleverna? En iakttagelse jag gjort, som frisörlärare, är att många 
elever uttrycker en oro för att utföra sitt yrke under sina praktiktimmar. En viktig fråga 
att ställa i sammanhanget är av vilken anledning elever uttrycker sin oro att utföra sin 
profession? Ligger oron i att elever på gymnasienivå upplever att de inte har tillräckliga 
kunskaper om näringslära, och hur deras behandlingar kan påverka kundernas hår?  

I denna studie försöker jag ta reda på om den kunskap frisörelever på gymnasiet 
erbjuds kring hårets uppbyggnad och kondition samt kunskapen runt produkters 
verkan på hår och hud, räcker för att de på ett professionellt sätt ska utföra arbeten 
utan att riskera att förstöra kundens hår och hud. Detta utifrån elevers medvetenhet, 
kunskap och funderingar kring ämnet när de precis har gått ut en gymnasial 
frisörutbildning. Samtidigt ligger det i mitt intresse att ta reda på hur elever anser att 
utbildningen kan förbättras.  
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2. Bakgrund 

Som en beskrivning av bakgrunden till arbetet har jag valt att undersöka branschens 
krav och förutsättningar samt elevens förutsättningar. 

2.1 Frisörbranschens krav 

För att idag kallas behörig frisör krävs att frisöreleven efter avslutad 
gymnasieutbildning på hantverksprogrammet med inriktning frisör genomgår Delprov 1 
vilket motsvarar ett teoretiskt prov samt sex praktiska delmoment med minst godkänt 
betyg. Därefter ska frisören arbeta 3000 timmar med handledning för att få avlägga 
gesällprov som innefattar nio praktiska delmoment (Frisor.se/b). Godkänt gesällprov 
belönas med ett gesällbrev. Detta ger frisören rätt att kalla sig för behörig frisör 
(Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, 2010-2012). 

Eftersom Sverige idag har fritt företagande och därmed inga krav på utbildning för 
den verksamhet företaget bedriver, har hantverksyrken svårt att bevisa sin status i 
samhället. Stiftelsen Hantverk & Utbildning menar att Gesällbrev1 är det verktyg som 
ger större chanser till bra arbete både i och utanför Sverige och är således det 
yrkesbevis som finns att tillgripa i syftet att stärka både sin egen och yrkets status 
(Stiftelsen Hantverk & Utbildning, 2011). Utbildningen inför Gesällprovet har 
förändrats från att från början varit en traditionell lärlingsutbildning till att senare bli 
en deltidsutbildning på yrkesskola. Utbildningen slussades under 1960-talet in och blev 
en del av gymnasieskolan (Andersson Gustafsson, 2002). Där ligger utbildningen fram 
till Delprov 1 kvar än idag, med konkurrens från FYN-godkända2 privatutbildningar 
samt företagsförlagd Traineeutbildning. Under färdighetsutbildningen krävs även att 
salongen har utbildade handledare.(Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas 
förbund, 2010-2012;  Frisor.se/c).  

Enligt Thomas Francke dåvarande vd på Sveriges Frisörföretagare (SFF) finns det inte 
någon gymnasial utbildning till frisör som ”fullt ut lever upp till branschens kriterier” 
(Aftonbladet Klick, 2010 oktober, s. 14). Eftersom branschen vill se mer kompletta 
utbildningar är denna studie ett led i att försöka se var utbildningen kan breddas.   

2.2 Felbehandlingar 

Att tillgodose kundens önskemål är en del av frisörens arbete. Detta bör göras med 
säkerhet och utan risk för kunden. Här är det inte bara håret som räknas in utan även 
funktionen av håret som en förlängning av det största känselorgan vi har. Det vill säga 
huden. Samtidigt som håret har en viktig uppgift för individen som ett redskap att 

                                                      

1 Gesällbrev är det yrkesbevis som delas ut vid godkänt Gesällprov vilket är det yrkesprov 
frisörer och andra hantverkare utför för att kunna påvisa sin kunnighet i yrket. 

2 Utbildningar godkända av Frisörernas yrkesnämnd. 
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försköna sig med förstärker det rena fysiska varningssignaler och skyddsfunktioner för 
kroppen (Dahlstrand, 2008, s.5-29 ). En kemisk felbehandling hos frisören kan på så 
vis påverka kroppens försvar, samtidigt som det många gånger påverkar kundens 
självkänsla och självbild om resultatet av behandlingen inte överensstämmer med det 
som är överenskommet kund och frisör mellan. Av den anledningen är det viktigt att 
nyexaminerade frisörer besitter rätt kunskaper i utförandet av sitt yrke. Annars 
resulterar det i missnöjda kunder, vilka har möjlighet att vända sig till Allmänna 
reklamationsnämnden (ARN) för att få sitt fall prövat gentemot konsumenttjänstlagen. 
Detta har innan 2007 inte varit möjligt då ARN inte tagit upp fall kring frisörtjänster 
tidigare. Enligt konsumentverket gäller lagen fortfarande inte frisörtjänster då de 
räknas till ”behandling på levande djur” vilket innefattar människan, men utlovat pris 
på önskat resultat har här varit avgörande i fallande dom hos ARN (ARN/a; 
Konsumentverket/a).  

Av egen erfarenhet, som yrkesverksam frisör, vet jag att det förekommer många 
felbehandlingar på landets frisörsalonger. Att utföra sina tjänster på ett 
fackmannamässigt vis är något som konsumentrådgivaren Anette Skogsäter menar är 
frisörens skyldighet (Lärarnas nyheter, 2012-03-02). Med detta menar Skogsäter att 
frisören ska kunna sina produkter och veta hur de påverkar kundens hår och hud. 
Därutöver ska kunden kunna lita på att frisören i möjligaste mån förutser vad som kan 
gå fel och avråder kunden från behandling om det finns skäl för det (Lärarnas nyheter, 
2012-03-02). Detta visar vikten i att ha goda kunskaper kring Kemisk -Tekniska 
Leverantörförbundets (KTF) rekommendationer runt frisörprodukter och dess 
användning (Kemisk -Tekniska Leverantörförbundet). Med den vetskapen i tanken 
behöver frisörer vara väl medvetna om hur hårets uppbyggnad är och hur det kan 
tänkas reagera tillsammans med produkterna. 

2.3 Elevers vägran 

Mina 16 års erfarenhet från frisöryrket, och två år från frisörläraryrket, har resulterat i 
att jag stött på många elever som tycker att själva kundrelationen är problematisk. 
Därtill har jag under mina yrkesverksamma år som frisör varit ansvarig handledare för 
ca 20 elever ute på sin praktik i yrket. Större delen av dessa elever har kommit från 
gymnasieutbildning och övriga har gått på en FYN-godkänd utbildning. Trots olika 
utbildningsformer har min uppfattning kring problematiken för kundrelationen varit 
likartad. Så gott som alla har varit mer eller mindre livrädda för att själva ta sig an 
kunder och vill inte, trots en intensiv handledning, ta ansvar för besluten som görs 
gentemot kund. En aspekt till i det jag lagt märke till hos mina praktikanter är att i den 
diskussionen eleverna skapat med kunden sällan handlar om håret och dess kondition, 
utan om livsstilar och andra för frisör-kundrelationen neutrala händelser i vår omvärld. 
Mot denna bakgrund ska föreliggande studie öka förståelsen om elevernas perspektiv 
gällande deras inställning till kundrelationer. 

2.4 Tidigare forskning 

Som frisör och blivande yrkeslärare förvånas jag över bristen på studier kring 
felbehandlingar på kund hos frisörer. Min grund till förvåning är att det i alla företag, 
vilka producerar frisörkemiska material, forskas intensivt kring produkters verkan på 
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hår samt hårets befintliga uppbyggnad. Denna forskning tenderar dock att stanna i 
företaget. När den egentligen borde nås ut till frisörutbildningar, vilka grundutbildar 
frisörerna som är tänkta användare till produkterna. Den förklaring jag hittat är att 
frisörbehandlingar inte räknas in under konsumenttjänstlagen, varvid det inte finns 
underlag att föra statistik kring felbehandlingar hos frisörer. Skulle lagen varit gällande 
är det fortfarande svårt att göra en rättvis undersökning av detta då Allmänna 
reklamationsnämnden (ARN) endast tar upp fall där kostnaden överstiger 500 kronor 
(ARN/b). Något som frisörbehandlingar inte alltid når upp i. Enligt Sveriges 
Frisörföretagare (SFF) uppmanar de sina medlemmar att själva förhandla med kunden 
kring eventuella felbehandlingar, vilket skapar ett stort mörkertal då företagare är 
vinsttänkande och inte villiga att ta upp det som kan skapa negativ kritik till 
verksamheten (Frisor.se/a ). Trots detta kan vi fortfarande läsa många exempel på 
felbehandlingar i exempelvis bloggar och veckotidningar där kunder inte velat gå 
tillbaka till frisören då de inte längre har förtroendet kvar för denne. Då ett sådant 
scenario kan vara både missvisande och ge frisören dåligt rykte utan faktisk grund 
behöver frisörer vara väl uppdaterade med sina produkters verkan och sitt materials 
både kondition och funktion. 

2.4.1 Utövande via kunskap  

Under mina studier har jag sett hur yrkeslärarutbildningen riktar stort fokus på hur 
praktisk kunskap kan bedömas. Det ger kopplingen till att undersöka vad praktisk 
kunskap är. Naturliga följdfrågor, vilken jag inte tänker besvara utan enbart skrapa lite 
på ytan kring, är då vad är egentligen teoretisk kunskap och används den i praktiken? 

I hela lärandet krävs en process i form av kunskapssökande och ett slutresultat i någon 
form, vilken skapar lärande i både teoretisk och praktisk form. För att på förhand veta 
hur slutresultatet ska bli krävs en vägledning i hur man tar sig dit. Den vägledningen 
leder till milstolpar i processen vilka gör arbetet genomförbart. Som pedagog behövs 
träning i hur den typen av vägledning ska se ut och elevens uppfattning kring sökandet 
är avgörande för hur slutresultatet ter sig. Detta visar att både process och slutresultat 
krävs för att en förståelse kring uppgiften ska infinna sig (Gustavsson, 2002). I denna 
studie får nyexaminerade frisörer diskutera givande och mindre givande minnen från 
utbildningssituationer i sin frisörutbildning.  

För att veta om elever kan använda sin teoretiska kunskap i praktiska situationer kan 
som Skolverket idag rekommenderar en utvärdering av slutresultat och process göras 
tillsammans med eleven för att ha en möjlighet att förstå och utreda elevens 
tankebanor kring problemformuleringen (Skolverket.se/a ). Visar eleven att den 
kunskap som skapats under teoretiska former används för att lösa problem har denna 
elev klarat att applicera teoretiska kunskaper som ett komplement till en praktisk 
kunskap, vilket vidgar elevens förståelse för situationen. 

2.4.2 Ny gymnasieskola, nya möjligheter 

Gymnasieskolan har sedan höstterminen 2011 genomgått radikala förändringar i form 
av nya ämnesplaner och utformningar av kursinnehåll. Det skapar nu möjligheter till 
att utreda vilka kunskapsluckor som finns på frisörutbildningen och skapa bättre 

http://www.skolverket.se/
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förutsättningar för yrkeskompetenta frisörer.  

Skolverket beskriver hantverksutbildningens inriktning till frisör som att den ”ger 
kunskaper om och färdigheter i olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg 
samt kunskaper om material som förekommer inom branschen”(Skolverket.se/b) och 
i examensmålen kan vi läsa att ” Utbildningen ska också leda till att eleverna/…/får 
insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och 
miljö”(Skolverket, 2011, s. 125). För att förstå och ”bli väl förberedda inför framtida 
förändringar” måste elever lära sig att arbeta professionellt ”genom att lära sig 
materialens olika egenskaper” (Skolverket, 2011, s. 126). Är den bilden reell eller möts 
vi av en annan verklighet hos eleverna? Hur kan i så fall skolor förbättra sin utbildning 
till att synliggöra Skolverkets bild i det praktiska arbetet?  

Som det ser ut i framtiden läser frisörelever 600 poäng gymnasiegemensamma ämnen, 
400 poäng programgemensamma ämnen för Hantverksprogrammet samt 500 poäng 
frisörinriktning 100 poäng gymnasiearbete och 200 poäng individuellt val (Skolverket 
2011, s. 130) detta ger en stor möjlighet till fördjupning i vad frisöryrket står för och 
vad som krävs både praktiskt och teoretiskt (Skolverket.se/c). Utöver dessa poäng ska 
alla gymnasieelever minst genomgå 15 veckor av arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
Under dessa veckor strävar idag Skolverket efter att elevernas handledare ute på 
arbetsplatsen ska ha särskild utbildning för detta. 

2.5 Statistik 

Frisörbranschens krav på gesällbrev och arbetsmiljöverkets krav på säkerhet påvisas i 
den statistik som redovisas nedan. 

2.5.1 Utfärdade gesällbrev 

För att se varför Sveriges Frisörföretagare (SFF) ändrat kraven på utbildning innan 
slutgiltigt gesällprov får genomgås, har jag undersökt den utredning som gjordes 2008 
som grund för ett nytt utbildningskoncept. Statistiken över utfärdade gesällbrev ligger 
mellan 1992-2007. Där kan vi se drastiska förändringar när det i början av 1990-talet 
förändrades i gymnasiereformen till att sänka mängden frisörtekniska 
utbildningstimmar. Det resulterade i att gå från 625 stycken utfärdade gesällbrev 1992 
till 158 stycken år 2000. Detta trots ökat antal platser på gymnasieutbildningar då 
friskolor från 1992 haft möjlighet att få skolpeng på samma sätt som kommunala 
skolor får och haft lika höga krav på sig att följa samma läroplan som kommunala 
skolor. Denna kurva har för visso vänt och år 2007 var antalet utfärdade gesällbrev 
uppe i 472 stycken men ligger på så sätt fortfarande på en nivå där antalet är en 
fjärdedel mindre än 15 år tidigare (Francke & Westman, 2008, s. 10 ). Detta visar dels 
att kunskapsnivån sjunkit dels att inte alla som utbildas väljer att göra gesällprov för att 
slutföra sin utbildning.  

2.5.2 Krav på förbättringar  

Kemiska arbetsmiljörisker ligger i topp för antalet krav arbetsmiljöverket ställt på 
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frisörer då brister i hantering och användning granskats under första halvan av 2011 
(Arbetsmiljöverket). I undersökningen visade sig att 1008 krav på förbättringar av 
totala 1663 krav handlade om kemiska arbetsmiljörisker vilket ger ytterligare 
funderingar kring frisörers kunskap om sina produkters verkan både inom utbildningar 
och ute på arbetsplatser. 

Nuvarande verkställande direktör på Sveriges frisörföretagare (SFF), Ted Gemzell, 
menar att den viktigaste frågan de arbetar med är att konsumenten ska kunna 
förutsätta att alla frisörer på marknaden har goda kunskaper runt de kemiska preparat 
de använder i arbetet (Frisor.se/b). Denna produktanvändning påverkar även frisörens 
egen hälsa och bättre kunskap skulle även kunna leda till ändrade siffror i 
arbetsmiljöverkets inkomna anmälningar vilka talar om att mellan 2005 och 2009 
bestod cirka en fjärdedel av de ungefär 400 anmälningar av arbetssjukdomar utgjordes 
av allergi, eksem och luftrörsbesvär som beror på hantering av kosmetiska produkter 
såsom hårfärg, permanentprodukter och blonderingspreparat. (Frisor.se/b; 
Arbetsmiljöverket)   



 

 

8 

Jennie Fogelström 

3. Syfte och frågeställningar  

För att sammanställa syftet med denna studie vill jag kortfattat göra en återkoppling till 
bakgrunden i arbetet. Frisörer ute på salonger arbetar utan regelverk som tydligt talar 
om vad frisören är skyldig att ta hänsyn till vid kemiska behandlingar. Det orsakar 
många felbehandlingar med för kunden katastrofala resultat i form av håravfall och sår 
på huden. En bred kunskap kring kroppens uppbyggnad och förmåga skulle på så vis 
ge en större säkerhet i vad som innefattas i ett professionellt utförande. Då 
gymnasieskolan och där med den gymnasiala frisörutbildningen är i en direkt 
förändringsfas i och med gymnasiereformen 2011 vill jag förstå hur elever ser på sin 
kunskap och utbildning. 

3.1 Syfte 

Syftet är att undersöka om yrkesutbildade frisörer upplever att de har tillräckliga 
teoretiska och praktiska kunskaper att utföra sitt yrke. Mer precist är avsikten att 
undersöka om gymnasieskolans yrkesutbildning tillhandahåller sina elever tillräcklig 
kunskap om hårets uppbyggnad och kondition, det vill säga näringslära, för att de på 
ett säkert och professionellt vis kan utföra sitt yrke, utan att riskera skador på kundens 
hår och hud. Ytterligare ett delsyfte är att undersöka hur gymnasieskolans 
yrkesutbildning eventuellt kan utvecklas och förbättras utifrån elevernas behov och 
perspektiv. 

3.2 Frågeställningar  

För att besvara syftet formuleras följande frågeställningar: 

1. Vilka erfarenheter har nyutbildade frisörer av sin yrkesutbildning vad gäller deras 
kunskap om håret som arbetsmaterial?  

2. Hur mycket kunskap upplever nyutbildade frisörer sig ha kring materiallära i syfte 
att kunna ta hänsyn till hårets beskaffenhet vid kemiska behandlingar samt för att 
kunna förmedla information kring påverkan till kund?  

3. Hur kan yrkesutbildningen på gymnasial nivå utvecklas för att bredda elevernas 
kunskap kring hårets beskaffenheter och kemisk påverkan på håret? 

3.3 Avgränsningar 

I de intervjuer jag utfört fokuserar på hur nyexaminerade frisörer diskuterar och väger 
kunskaper kring kundsituationer, samt deras syn på vad som är givande utbildning och 
inte. 
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4. Metod 

För att synliggöra hur elever som genomfört frisörutbildningen upplever sina 
yrkeskunskaper är avsikten att göra en kunskapsinventering bland elever som nyligen 
genomgått sin utbildning. 

I min undersökning har jag valt att arbeta via en kvalitativ form av datainsamling. 
Denna form kännetecknas av data i form av berättelser och erfarenheter och mäter i 
större utsträckning viktig kunskap, i motsats till kvantitativ forskning som i huvudsak 
mäter riktig kunskap (Carlström, 2007,s. 124). Detta val är gjort då respondenter på ett 
nyanserat vis ska kunna resonera kring och påvisa vilka kunskaper inom studiens syfte 
denne besitter.  

4.1 Undersökningsmetod 

För att besvara syftet har jag valt en kvalitativ metod i form av fokusgruppintervjuer. 
Det innebär en intervju i form av en grupp som tillsammans får diskutera och resonera 
kring specifika teman som intervjuaren presenterar. I fokusgruppintervjun skapas 
fokus på diskussionen och en bredare målgrupps erfarenheter och kunskaper, snarare 
än på få enskilda respondenters sakkunskaper, vilket tydligare framträder i enskilda 
eller gruppintervjuer. 

Då jag valt en delvis öppen struktur i intervjuerna via fokusgrupper behöver jag ta 
hänsyn till områdets fokus och hur olika aspekter i frågeställningarna kan påverka hur 
diskussionerna formas (Carlström, 2007, s. 188-191). Fokus ska då ligga i allas 
erfarenheter och kunskaper för att tillgodose kundens bästa i det första området som 
riktar sig mot kundsituationer. För att få en riktning på diskussionen har gruppen tre 
fall att diskutera och här måste jag vara tydlig med att detta inte är ett förhör utan bör 
vara inspirerande kring hur arbetet runt kund kan gå till.  

Då fördelarna med datainsamling via fokusgrupper är stora när formen är en 
kunskapsinventering påvisas då den sociala infiltrationen har möjlighet att lyfta fram 
dolda styrkor hos respondenten. Det genom att denne kan uppmanas till att förklara, 
för den självklara resonemang för övriga respondenter, försöker jag reda ut vilka 
nackdelarna är. En aspekt kan vara att negativ påverkan via kroppsspråk och ordval 
från sina övriga respondenter kan hämma spontana funderingar. Dessa kan påvisa 
djupa kunskaper som respondenten inte själv knyter an till området, men kan föra 
diskussionen i andra riktningar. Det andra fokusområdet riktar sig mot utbildning och 
kunskapsinlärning. Här har tanken varit att respondenterna skulle vara kritiska och 
konstruktiva, samt utvärdera sin egen utbildning genom att fundera kring hur de skulle 
vilja att utbildningen ser ut i framtiden och om de tycker att någon del eller någon 
undervisningsmetod under utbildningen som varit irrelevant.  

4.2 Urval 

Jag har valt att göra två fokusgruppintervjuer med från sin gymnasietutbildning 
nyexaminerade frisörer från två olika gymnasieskolor. Skolornas kursutbud är lika. 
Kurserna som genomförts är Materialkunskap med Skolverkets beteckning HVK1203 
under utbildningen, vilken är Inrättad 2000-07 och finns sökbar i Skolverkets 
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författningssamling (SKOLFS) som 2000:58. Utöver det har de läst om produkters 
kemiska verkan på hår i samband med färg och strukturförändrande kemi. Synbar 
skillnad mellan skolorna ligger i att den ena skolan fokuserat undervisningen på hårets 
beskaffenhet utifrån yttre kemisk påverkan. I den andra skolan har näringslärans 
påverkan på frisörens arbete via hårets beskaffenhet, genomsyrat all 
frisörundervisning.  

 Jag tog kontaktade undervisande lärare på skolorna via telefon för att ge hela klasser 
förfrågan om att vara med i undersökningen och de som svarat ja på frågan har fått 
möjlighet till det då jag inte velat gå in och handplocka utifrån egna värderingar kring 
individernas kunskap då risk för favorisering och riktade resultat felaktigt kunnat 
uppfyllas. Elever kontaktades efter visat intresse dels via mail dels via telefonsamtal 
under vårterminen år 2012, då eleverna gick sin sista termin på hantverksprogrammet 
med inriktning frisör. Detta för att öka mina chanser att hålla kontakten med de som 
ville vara med i undersökningen även efter studenten. 

Totalt har fem nyexaminerade frisörer medverkat i studien. Den ena fokusgruppen, 
Grupp 1 bestod av tre respondenter medan den andra, Grupp 2 bestod av två 
respondenter. Samtliga respondenter är kvinnor i åldern 18-22 år. Båda grupperna är 
ihopsatta av individer som känner varandra sedan innan. Det gynnar situationen 
genom trygghetskänsla i gruppen då de öppet kan berätta om sina erfarenheter. Då en 
av grupperna är en del av den klass jag undervisat under vårterminen år 2012 har jag 
valt att lägga undersökningen efter studenten, då dessa respondenter då inte har något 
beroendeförhållande till mig i form av lärare (Carlström, 2007, s.172). 

För att avidentifiera mina respondenter använder jag fingerade namn. 

4.3 Genomförande av undersökning 

För att ha ett underlagsmaterial att diskutera kring i intervjuerna har jag sammanställt 
tre förekommande kundsituationer. Dessa har respondenterna fått diskutera runt och 
beskriva sina handlingsförfaranden utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Av dessa 
fall har två olika utgångslägen i hur näringsläran påverkar frisörens arbete och dennes 
val av produkter och arbetssätt medan det tredje mer söker beskrivning av 
respondenternas handlingsförfarande med kund. Utöver det har jag tagit fram en 
intervjuguide som fokuserar på frågor kring utbildning och kunskap. Dessa är mer 
specifika frågor som berör tre områden runt utbildningen. 1. Skolans roll kring 
kundrelationer 2. Upplevda möjligheter respektive brister i egen utbildning 3. Skolans 
struktur(se bilaga 2). 

Då jag valt intervjuer i form av fokusgrupper har jag tagit fram intervjuguide dels i 
dialog med handledare, men även gjort två små testrundor. En med två lärare och en 
med två frisörer. Då syftet med pilotundersökningarna var att få förståliga 
formuleringar och tydlighet i intervjuguiden fick lärarna diskutera frågor som handlar 
om utbildning och kunskap, medan frisörerna diskuterade kundsituationerna 
(Carlström, 2007, s. 170, 191).  

För de intervjuer jag valt att genomföra har förutsättningarna varit gynnsamma då alla 
respondenter haft sin sista kurs under utbildningen klar innan intervjuerna gjordes. 

För att minimera risken av störande moment använde jag mig i det ena fallet av en 
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skolsal efter skolavslutningen, då inga andra elever eller vuxna fanns på skolan. Detta 
för att skapa en lugn och trygg miljö då respondenterna inte längre har några 
kravbilder från skolan, men fortfarande känner att det är en miljö de känner sig 
bekanta med. Den andra fokusgruppintervjun genomfördes utanför skolan i en vid 
tillfället stängd föreningslokal nära respondenternas arbetsplats då 
transportmöjligheter till skolan blev en stressande tidsaspekt. 

I början av sessionen fick alla presentera sig med namn, ålder, skola och 
fritidsintressen. Vid båda tillfällena bjöd jag på kaffe med lättare tilltugg för att skapa 
en gemytlig stämning i gruppen (Halkier, 2010, s. 61). 

Då jag ville vara säker på att inte missa något i diskussionerna spelades intervjuerna in 
via en surfplatta för att i ett senare skede bearbetas i en transkriberad form. 

4.4 Etiska överväganden 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att följa 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Därför har studien vilat på de fyra 
hörnstenarna; informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet, för att hålla på individskyddet gentemot de respondenter som deltagit 
i studien (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2005). 

I samband med fokusgruppintervjuerna har respondenterna informerats om studiens 
syfte. Samtliga respondenter har också informerats om vad samtyckeskravet innebär. 
Denna information fick respondenterna vid intervjuns start då alla deltagare i 
fokusgruppen blev både muntligt och skriftligt informerade om studiens 
genomförande. Därutöver fick studiens medverkande information om deras rättighet 
att avbryta eller avböja att svara när som helst. Utöver den informationen fick de en 
muntlig beskrivning av min önskan kring var fokus ska ligga under 
intervjudiskussionerna. Under samma genomgång utlovades anonymitet, samt att jag 
är den enda som kommer att ha tillgång till intervjumaterialet, i linje med Carlströms 
(2007, s. 171 ) rekommendationer. Som bilaga 1 ligger informationsbladet alla 
respondenter fått innan intervjun vilket förklarar förhållandena för intervjun. 

4.5 Databearbetning 

Då jag valt att spela in intervjuerna till digitala filer har jag haft möjlighet att 
transkribera dessa i efterhand. Det för att kunna göra en analys av data som påvisar en 
så korrekt bild som möjligt av respondenternas åsikter (Halkier, 2010, s. 68; Carlström, 
2007, s. 307).   

Jag har analyserat hur respondenterna resonerar runt hela kunden som utgångsmaterial 
i yrkets alla val och hur de uttrycker sig runt sin syn på utbildning och kunskap. Övriga 
delar som i största hand kretsar kring hur respondenternas arbetsplatser förhåller sig 
gentemot skolan samt diskussioner som fokuserar på specifika kunder allmän bild av 
hur respondenten agerar i vanliga kundrelationer. Då detta ligger utanför studiens 
område har jag valt att inte använda detta i analysen. 

För att få en rättvis bild av hur eleverna ser på sin utbildning och hur de uppfattar 
kundsituationen har jag i min analys studerat hur väl elevens uppfattning stämmer med 
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branschens och skolans krav och hur de resonerar runt kunden som helhet. 

För att se likheter och skillnader har jag meningskategoriserat utskrivna intervjuer med 
kategorierna: 

1. Kund som helhet eller bara hår? 

2. Undervisningens styrkor och svagheter 

3. Yrkesutövandets förutsättningar 

som grund för resultatredovisning och diskussion (Carlström, 2007, s. 313). 

4.6 Metodkritik 

Då fler grupper och/eller fler respondenter per grupp kunnat ge en bredare och mer 
trovärdig syn på hur nyexaminerade frisörer ser på sitt arbetsmaterial, skulle slutsatser 
kunna generaliseras. För att påvisa risker med att en kvalitativ metod lyfter synen på 
erfarenheter, resonemang och diskussioner skulle en fördjupning kring studiens kärna i 
form av respondentens kunskap kring näringslärans betydelse för yrket vara möjlig i 
syfte att bredda inhämtad data. En form skulle kunna med risk för att hamna i 
förhörssituation med respondenten att bena ur mer med specifika frågor i stället för 
att ha hela den undersökningen som en diskussions form. En annan möjlighet hade 
varit att genomföra observationer för att komplettera respondenternas ord (Carlström, 
2007, s. 323). En sådan hade även fokuserat på elevens kunnande och inte andras 
berättade erfarenhet vilket till viss mån visat sig bli respondenternas referensram. 

Då respondenterna i Grupp 1 i början av intervjun uttryckte en viss oro över att ”göra 
bort sig” inför mig som erfaren frisör, reflekterar jag över hur elevens uppfattning 
kring egen kunskap i ämnet kan skapa rädsla vilken kan påverka respondentens 
agerande i diskussionen. Detta om respondenten ser intervjun som en 
bedömningssituation. Därav har jag valt att undersöka respondenternas resonemang 
kring  styrkor och brister närmare i form av fokusgrupper. Då risk föreligger att jag 
som intervjuare ingriper för ofta och på så vis riktar respondentens uttryck och stör 
diskussionsutvecklingen, har jag förberett mig på flera olika plan inför intervjuerna. 
Bland annat genom pilotundersökningar och en genomarbetad intervjuguide 
(Carlström, 2007, s. 283-287). 

Då transkribering genomförts och utifrån den tillsammans med ljudfil av intervjun har 
en analys av vad respondenternas uttryck gett svar på är risken att delar av uttryck för 
kunskap försvunnit då vissa delar inte skrivits ned utan enbart följts via ljudfil. Detta är 
en liknande risk som även händer om en text plockas ut ur sitt sammanhang. Därför 
har jag även lyssnat till de delar som inte är utskrivna för att skapa en helhetsbild ur 
materialet för att inte fastna i detaljer.(Carlström 2007,s. 322). 
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5. Resultat 

Studiens resultat bygger på respondenternas erfarenheter av sin utbildning. 
Inledningsvis ska dessa respondenter presenteras i korthet.  

Grupp 1 

Kajsa 19 år, Lisa 18 år och Sara 19 år som alla tre gått en gymnasial frisörutbildning på 
en friskola i en av södra Sveriges medelstora kuststäder. Idag arbetar de som frisörer i 
samma stad som de gått i skolan. Kajsa och Lisa är på de salonger de gjort sin praktik 
på, vilka båda utger sig för att vara ”modesalonger” och har ett par generationer 
frisörer medan Sara fått anställning på en liten nyöppnad salong som drivs av en frisör 
med två års erfarenhet.  

Grupp 2 

Ida 22 år och Malin 19 år. Ida har gått en samhällsvetenskaplig utbildning i två år 
innan hon började på frisörutbildningen. Båda har gått sin frisörutbildning på ett 
kommunalt gymnasium i en medelstor stad mitt i Sveriges södra halva. Denna skola 
har under utbildningstiden genomsyrat frisörundervisningen med näringslära. Vid 
intervjutillfället arbetar båda på samma salong vilken är en gammal inarbetad salong 
med flera generationer av frisörer som arbetar.  

 

Resultaten kommer att presenteras och analyseras utifrån tre områden. 1. Kund som 
helhet eller bara hår? 2. Undervisningens styrkor och svagheter 3. Yrkesutövandets 
förutsättningar.   

5.1 Kund som helhet eller bara hår?  

För att konkretisera respondenternas syn på vad frisörens arbetsmaterial är har jag 
undersökt deras resonemang kring förutsättningarna för kemiska behandlingar av 
kundens hår. Detta genom att analysera vilka frågor respondenterna menar sig ställa till 
kund och vad de väger in i den kemiska analysen. För att urskilja om respondenten i 
första hand ser enbart håret som arbetsmaterial eller om kundens livsföring och hälsa 
tas i beaktning vid utförande av behandlingar har respondenterna i grupp diskuterat 
hur de faktiskt gör och tänker i arbetet. Görs en bedömning av enbart för ögat synliga 
beskaffenheter som ligger till risk för felbehandlingar eller resonerar respondenterna 
med kunden kring kundens mående och hårets uttryck för att säkerställa sitt eget 
arbetes slutresultat?    

5.1.1 Kunddialog 

För att skapa möjligheter till ett lyckat resultat förs en dialog med kunden hos alla 
respondenter. Dessa dialoger ser annorlunda ut beroende på om det är en ny kund 
eller om kunden är en återkommande kund på salongen.  För att följa resonemanget 
respondenterna fört följer här en liten genomgång av båda gruppernas menade 
förfarande vid behandling av dels ny dels återkommande kund. 
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Då både Grupp 1och 2 visar stor kunskap i kundbemötande genom att på ett likartat 
sätt välkomna kunder oavsett om det är en ny eller återkommande kund, försöker jag 
utröna om de skiljs åt i dels sitt praktiska arbete dels det teoretiska i form av 
produktval och de skäl som anges.  

Första delen respondenterna beskriver handlar om att ta reda på vad kunden har för 
förväntningar och önskemål. Som Kajsa menar måste en frisör för att fortsätta sin 
behandling ha kunskap ”om vad kunden vill uppnå”. Här vill samtliga respondenter 
genom frågor och dialog kring en färgkarta applicera kundens beskrivning till en 
gemensam uppfattning. Därefter fortsätter de med en frågestund kring hårets 
beskaffenhet. Grupp 1 fokuserar här på att det är viktigt att ta reda på om kunden har 
någon tidigare färg eller annan kemisk behandling i håret. Anledning är att kunna ta 
hänsyn till det i val av behandlingspreparat för behandlingen. Grupp 2 har utöver det 
ytterligare ett par infallsvinklar vilka innefattar personliga saker som intressen och 
egenvård av håret och allmänhälsa men även ”hur kundens framtoning via kroppspråk 
och så är”. Detta för att lära känna kunden närmare. Något Lisa sticker ut med i 
Grupp 1 är att hon oftast även gör ”en miniversion av färganalys” innan hon beslutar 
vilken färg hon ska välja. Detta är inget hon delger kunden utan använder enbart för 
att välja klädsamma färger vid behandlingen. 

Här börjar Grupp 1med nästa steg sin kemiska behandling, medan respondenterna i 
Grupp 2 fortsätter med sin analys genom en konditionsgenomgång av håret innan de 
går vidare med den kemiska behandlingen. 

Som ensam respondent berättar Ida att hon alltid ”försöker utnyttja tillfället i 
schamponeringen till att sälja in vårdande produkter som matchar kundens 
förutsättningar”. Detta påvisar en särskild tanke med att använda sina teoretiska 
kunskaper kring arbetsmaterialet i form av både hår och produkter, men även en 
reflektion över hur kunden själv kan förbättra hårets förutsättningar för 
nästkommande behandling. 

Sara förklarar att salongen hon arbetar på har en policy att till alla nya kunder 
poängtera att om det är något som inte känns bra eller att färgen släpper inom två 
veckor är kunden alltid välkommen att höra av sig antingen via telefon eller via besök 
för en vidare konsultering eller kostnadsfri åtgärd. Detta påvisar en vilja om att ha 
nöjda kunder, men även att inte riskera att få dåligt rykte utifall en behandling inte 
skulle vara optimalt hållbar till både känsla och kemi. 

Det som i första hand skiljer respondenterna åt i resonemanget när det gäller en ny 
kundrelation är att två av tre i Grupp 1 enbart utgår från kundens önskemål och en väl 
synlig yttre påverkan på håret medan Lisa själv tar kommandot över önskemålet och 
nyanserar behandlingsvalet för att se kunden som en helhet genom en färganpassning. 
Grupp 2 påvisar en djupare syn på sitt arbetsmaterial då både Ida och Malin 
poängterar vikten av att se hela kundens livssituation både vad gäller intressen, hårets 
inre och yttre beskaffenheter och Ida påvisar även tanken på hur kunden ska kunna få 
ett bättre hår genom egenvård med välanpassade produkter. Sara har under sin tid på 
salong lärt sig vikten av nöjda kunder vilket syns i hennes reflektion över 
arbetsplatsens policy kring kundinformation, men hon använder policyn för att säkra 
en osäkerhet kring slutresultatet.   

Nu vet vi att respondenterna arbetar med olika former av dialog med nya kunder. Är 
då detta något som återspeglar sig på återkommande kunder eller skiljer sig arbetets 
förberedelser sig åt här? 

Om vi då fokuserar på hur respondenterna arbetar när kunden sedan tidigare besök är 
känd, visar det sig att Lisa som tidigare skiljt sig något från Grupp 1 genom att 
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vidareutveckla färgval med hänsyn till kundens egna färger helt plötsligt förlitar sig till 
tidigare skriven behandlingsdokumentation då hon anser att det är ett snabbare 
arbetssätt. Skulle det visa sig att kunden vill ändra på något menar hon att ”då säger de 
ju till”. Kajsa och Sara arbetar med samma frågeställningar som med en ny kund för att 
vara säkra på att inte missa det de ser som viktigt. Ida och Malin för en något bantad 
dialog då kundens stil sedan tidigare är känd, men analysen av hårets beskaffenhet, 
livsföring och hälsa tullas det inte på.  Sen finns det flera sorters kunder. En del vet 
precis vad de vill och andra lämnar över ansvaret helt. ”Diskussionen handlar helt 
enkelt om önskat helhetsresultat där både färg och klippning diskuteras”, förklarar Ida. 
Som Malin arbetar så kontrollerar hon ”alltid hårkvalitet, uppsugningsförmåga, 
vitandel m.m.” Det för att försäkra sig om att konditionen på kundens hår klarar vald 
kemisk behandling. 

Det visar sig alltså att Lisas syn på kunden består i att det är ett hår att behandla, 
medan både Kajsa och Sara fortfarande ser kunden som en helhet i likhet med Grupp 
2. Återigen ser jag Ida och Malin briljera med en tanke kring hela arbetsmaterialet det 
vill säga kunden. 

5.1.2 Håranalys 

Vid en kemisk behandling på kund finns många parametrar att ta hänsyn till för att 
uppnå önskat resultat. För att få ett rakt svar på om detta är något respondenterna 
tänker på eller om bedömningar inför kemiska val enbart görs efter igenkännanden 
och generella antaganden. Vid den direkta frågan ” -Gör ni en grundläggande 
håranalys inför en färgning eller annan kemisk behandling?” blev reaktionen från: 

Grupp 1 

Sara: -”Nej det gör jag faktiskt inte.” och Kajsa fyller i med ”/…/ visst kan man 
reflektera på att någon mår dåligt eller är labil, men jag har inte tänkt på att det 
påverkar håret. Jag vet ju att det kan göra det, men jag tänker inte så när jag ser håret. 
”Här menar Lisa att hon tänker lite på det, men bara det som är uppenbart på håret 
såsom tidigare prepareringar eller stora kvalitetsskillnader. 

Då ingen i gruppen arbetar med att göra grundläggande håranalyser genom att gå 
igenom hårets beskaffenheter utifrån inte enbart på ytan synligt resultat, kan 
konstateras att kunskaper kring produkters och livsförings inverkan på håret inte 
analyseras innan vidare behandling. De som menar sig förstå betydelsen men inte tar 
full hänsyn till denna är Kajsa och Lisa vilka betonar sin vetskap om att en mental 
ohälsa och kemiska behandlingar kan påverka håret   

Grupp 2 

Malin: -”Ja, jag kollar alltid hårkvalitet, uppsugningsförmåga, vitandel å så… för att jag 
vill inte skada håret, men jag vill ju att färgen ska ta ordentligt och inte rinna av, men 
heller inte addera och bli sotig.” Ida nickar i samförstånd och menar att även hon 
arbetar på det sättet. Hon tillägger även att detta är något skolan nött, nött och nött 
vid alla behandlingar och diskussioner runt ämnet från dag ett i utbildningen. Vilket 
hon anser har automatiserat arbetet till att hon bara utför en grundlig genomgång av 
hårets kondition utan att lägga en tanke på om det skulle vara något som går att slarva 
med. 

Både Malin och Ida påvisar kunskaper om hur hårets beskaffenheter påverkas av såväl 
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livsföring som kemiska behandlingar. 

Ur synvinkeln att frisörer som Skogsäter menar ska avråda kunden eller till och med 
avstå att behandla kunden vid klar risk för kunden ser jag stora skillnader i 
resonemanget respondenterna för (Lärarnas nyheter, 2012-03-02). Att bara ta hänsyn 
till tidigare kemiska behandlingar och inte bry sig om att bedöma sitt totala utgångsläge 
vilket samtliga respondenter i Grupp 1 menar sig slarva med riskerar stora skador på 
både hår och hud för kunden. Lisa är den som reserverar sig något och menar att 
tidigare kemisk påverkan är något hon delvis har i åtanke vid arbetet. Hennes 
resonemang går mer i linje med det resonemang Grupp 2 för kring långsiktigt 
tänkande med nöjda kunder och fortsatt friskt hår, trots att både Malin och Ida går 
djupare i sin förståelse kring hårets befintliga kemi.  

5.1.3 Näringslärans vara eller inte vara  

Som frisör möter du många typer av människor i din yrkesroll. Det innefattar alla 
livsstadier och hälsotillstånd. Inom de kemiska behandlingar frisören utför ser vi med 
orsak i individens förutsättningar olika resultat på lika behandlingar. Vi får även 
möjlighet att träffa kunder som själva stött på problem med håret och kommer till 
salongen för att få en komplett lösning på deras problem. Detta kan ligga i att de själva 
kemiskt har preparerat håret eller blivit felbehandlade hos en annan frisör. Övriga 
anledningar ligger oftast i kundens egna hälsotillstånd, vilket vi inte kan åtgärda men 
det är något som en frisör måste ta hänsyn till vid alla typer av kemiska behandlingar. 

Hur ser då respondenternas erfarenheter ut kring näringslärans närvaro i yrket? Lisa 
beskriver här ett exempel på en av de kunder hon varit med och studerat under sin 
praktik på salong. ”- Vi hade en kund som själv visade vad hon upptäckt. Hon drog 
bak det i en tofs och borstade fram jättemycket så (hon visar ca 3 cm mellan fingrarna) 
korta hår.” övriga respondenter i Grupp 1 undrar vad som hänt och Lisa fortsätter 
”Jo, men jag tror att kunden sa att hon hade gått på mycket mediciner och sen slutat 
med dem.” ”Sen kan det ju märkas på håret om man stressat eller så”, tillägger Sara.  

Detta är en vanlig orsak likväl som att kunden kommit på att den vill starta ett 
hälsosammare liv och balanserat kost och motion på ett bra sätt så att kroppen mår 
bättre och orkar få igång produktionen av hår i hårsäckar som tidigare legat kvar i en 
vilofas. 

Då även Grupp 2 diskuterat vikten av att veta hur kundens förutsättningar till ett friskt 
hår är ser Ida en möjlighet att göra en merförsäljning med sin kunskap om hur 
kroppen fungerar och då ” brukar jag alltid fråga om de stressar mycket/…/ och sen 
frågar jag om de tillsätter något hälsokostpreparat för att få kroppen på spåret igen”. 
Svaren på detta ser hon som en viktig del i sitt arbete med att välja rätt produkter till 
kunden, men hon uttrycker även att hon ”/…/ alltid tycker det är lättare att sälja 
produkter till kunder med hår eller hårbottenproblem.” Det är något Malin håller med 
om, men menar även att det kan vara bra att upplysa kunden om att ” utan sömn och 
så mycket stress och kanske inte ens regelbundna och bra matvanor så kan man ju 
tappa ganska mycket hår. Allt påverkar väldigt mycket.” 

Ida kontrar med att ” Vi har ju fått lära oss och på sätt och vis blivit nästan 
hjärntvättade i skolan att livet i övrigt med sömn, kost, motion och allmänhälsa 
påverkar så mycket att jag har resonerat så hela tiden” 

Vid en jämförelse av de båda grupperna anser båda att näringsläran är viktig och synlig 
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i yrket. Grupp 1 går inte lika detaljerat och självsäkert in i sina diskussioner kring 
näringslärans påverkan av håret som Grupp 2 gör, vilket kan tolkas som en större 
osäkerhet i ämnet. 

5.2 Undervisningens styrkor och svagheter 

Kommer elever att referera kunskap till sin utbildning i längden eller är det ett helt 
avslutat kapitel när studenten är ett faktum? Som svar på det kan vara om skoltiden 
varit en positiv upplevelse kring kunskapsutveckling eller inte. För att se om 
respondenterna anser att de lärt sig mycket under skoltiden eller om de ser det som 
bortkastad tid har en del av undersökningen varit att ta reda på vilka delar av 
utbildningen som de upplevt varit mer och mindre givande.  

5.2.1 Undervisningens utformning 

Då det inte är självklart att alla undervisningssituationer är anpassade till alla elever 
alltid, kan det ifrågasättas hur en anpassning skulle kunna se ut. Det kan som Kajsa 
menar vara att ”Vi har ju haft en del halvflummiga lektioner i ettan när halva klassen 
skulle agera kunder och andra halvan frisörer. (skratt) Det är ju svårt att få det 
seriöst!(skratt)/…/kundbemötande är något som kommer av sig själv när man har 
kunder och då tränas man liksom på det”. Sen kan just den situationen även ses ur 
Idas perspektiv och konstatera att det kunde varit skönt att hinna träna lite mer på 
varandra och kanske på modeller som man inte känner för att ”jag var hypernervös 
första gången jag skulle ha kund”. 

Positiva upplevelser som alla respondenter lyft fram är de situationer då de upplevt 
undervisningen som ”på riktigt”. Då har de åsyftat antingen praktiska demonstrationer 
av lärare på modell då de kunnat diskutera kring exempelvis hur markerade kanter ska 
sättas i nacken på en herrklippning. Detta uppfattas mer givande än att själv ha 
möjlighet att träna på en docka med teoretiska fakta som bakgrund. Ett annat exempel 
som lyfts är att kunna arbeta i mindre grupper än de 14 alternativt 16 elever/grupp 
som ingått i deras praktiska lektioner. I så stora grupper anser respondenterna det bli 
för långa väntetider för att få en bra cirkulation i klassrummet och lärosituationen blir 
då ineffektiv då alla ligger på olika nivåer i uppgifterna och kan på så vis ha svårt att se 
fördelar med att följa med på övrigas hjälp av läraren. Ingen respondent har tagit upp 
möjligheten att skapa kunskapsutbyte med klasskompisar utan diskuterar enbart om 
läraren som kunskapskälla och bollplank. 

Båda grupperna var även rörande överens om att dockor i undervisningen har en 
mycket bra funktion i början av utbildningen då alla dessa har samma förutsättningar 
för allas teknikträning, men de har i slutet upplevt att kunder alternativt modeller gett 
större utmaningar vilket skapat bredare kunskaper hos dem själva.  

Sara poängtera att skolan har visat en ordentligt negativ typ av lärostil vilket för henne 
innebär undervisning i projektform. Hon menar att det varit någon gång när de skulle 
” vara kreativa och skapa något overkligt”. Det var ett projekt vilket riktade sig till 
surrealismens utformning, vilket skapat temat Surrealistiska frisyrer. Ytterligare 
alternativ av projekt påvisas under intervjun och hon menar att det inte ger henne så 
mycket som undervisningsform. Däremot är hon mycket positiv till att 
branschkontakter håller kurser under lektionstid. Lisa däremot menar att oavsett 
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lektionsupplägg eller uppgiftsform ”lär man ju sig alltid något” bara av närvaro och 
repetition av tekniker. Det kanske inte alltid är det som är syftet med lektionen som är 
mest lärorik utan övriga kunskaper som i förlängningen kan påverka annat lärande. 

För att påvisa vikten av återkommande undervisning kring kroppens funktion menar 
Ida att de ” läst ganska mycket om olika orsaker till håravfall och skador på håret. Där 
innefattas ju även en hel del näringslära och sjukdomsbeskrivningar /…/ för att kunna 
se skillnad på olika hårtyper och konditioner. Det har vi tragglat och tragglat under 
utbildningen så att det sitter i ryggraden.”  

Alla fem respondenter är helt eniga om att de praktiska lektionerna måste innehålla 
kundpass till viss del. Här är de även samstämmiga i att elever under andra terminen 
ska få möjlighet att arbeta på modeller vilka i början ska vara för eleven kända 
människor. Trots det anser de att okända modeller med enkla arbeten kan tänkas vara 
en lösning för att ta bort rädslan hos elever inför kundpass som på så vis kan 
appliceras under hösten i tvåan för att utveckla både tider på behandlingar samt 
behandlingstyper.   

Genom detta avsnitt utläser jag att eleverna helst av allt arbetar praktiskt för att befästa 
den kunskap de inhämtat. Då detta går att applicera på många sätt urskiljer jag 
respondenternas vilja i att undervisningen ska skapa en ”yrkesverklig” känsla hos 
eleven. Även repetitiv undervisning upplevs givande i både praktisk och teoretisk 
form. Den praktiska upplevs då även som positiv i en progression. Däremot 
projektformer som inte är tydligt framskrivna i syftet verkar vara en mindre lyckad 
form av undervisning för vissa elever, trots att det är en form som är anpassningsbar 
efter elevens bästa lärostil.   

5.2.2 Kundpass på skola v.s. praktik på salong 

Kunder som behandlas på skolan, menar Malin är en nödvändighet från ett ganska 
tidigt stadie i utbildningen. Det för att ha känslan av att kunna hantera kundsituationen 
innan första praktiken på salong blir aktuell. Här anser hon att modeller för exempelvis 
håranalyser och applicering av inpackning redan första terminen i ettan är ett alternativ 
för att skapa den trygghetskänslan hos eleven inför kundmottagande på salong vid 
första praktiken. Detta kan även gynna vad Ida menar att hennes skola varit noga med 
att poängtera med att ”hela kunden räknas och det innebär ju sömn, kost, motion och 
om det är någon typ av medicinering” och med mycket träning hinner eleven då 
automatisera ett sätt att ta reda på all fakta som påverkar håret. 

Lisa ser praktiken på salong som något mycket positivt, då det hjälpt henne att se hur 
andra frisörer med mer erfarenhet arbetar och det har på så vis gett henne en 
referensram på hur en frisör kan föra sig och vad som kan diskuteras med kunden. 
Hon poängterar även att hennes praktikplats har varit mycket hjälpsamma och hon 
förstår att alla inte har varit lika lyckligt lottade som henne. Ytterligare en fördel med 
en bra praktikplats där det finns flera anställda är att det även finns flera 
kunskapsnivåer som en elev kan få god nytta av. Det har både hon och Kajsa 
reflekterat över vad gäller skolans undervisning att enda kunskapen som är högre än 
deras egen är den läraren besitter och läraren ska räcka till för hela gruppen. 
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5.3 Yrkesutövandets förutsättningar 

Då kraven på nyexaminerade frisörer är stora är respondenternas framtidstro för ett 
arbete i yrket inte glasklar. Utbildningen är nyligen omformad och frisörerna som 
lämnar gymnasieskolan har 3000 timmar kvar av sin gesällutbildning innan gesällprov 
får avläggas. Inte förrän då får de kalla sig behöriga frisörer.  

5.3.1 Elevens syn på egna förutsättningar  

Respondenterna påvisar de möjligheter som ges för att hantera alla krav som ställs på 
dem som elever men även som nyexaminerade frisörer. Då du inte är klar med din 
utbildning efter gymnasiet påvisar Malin vikten av att ”inte komma ut helt grön, starta 
eget och aldrig kunna ha den dialogen med kollegor” vilken krävs i arbetet runt 
kunden. Det är en färdighetsutbildning som behöver handledas och då bör dialogen 
vara aktiv i lärsituationen. Här poängterar både Ida, Lisa och Kajsa att skolan kunnat 
fokusera mer på vanliga arbeten som utförs på salonger idag och på så vis tränat mer 
på bland annat herrklippningar med maskin, permanent, bruduppsättningar, 
skäggklippningar och ”tantläggningar”, vilka de påvisar oro i att utföra på egen hand 
ute på salongen. De anser att skolans fokus ligger för mycket på ren teknikträning och 
ser inte kopplingen med vardagliga frisyrer i det.  

Malin vänder på ordningen och påvisar vikten av att stå på sig i eget kunnande. Som 
exempel menar hon att salonger hon varit på inte tar hänsyn till att skyddautrustning 
såsom handskar är tillverkat för att skydda mot kemikalier i ett uttalat antal minuter 
och här behöver nya frisörer visa sin kunskap inom kemins värld för att arbeta på ett 
säkert sätt. Hon efterlyser också punktutsug vid blandningsplatsen av kemikalier samt 
ovanför arbetsplatsen för att skydda både frisören och kunden från kemiska ångor. 
Detta är något som i vissa länder (bland andra Danmark) är lag på, men Sverige har 
inte anammat detta i lagstiftningen. 

Då respondenterna nyligen tagit studenten och även fått arbete på salonger ser de hur 
skolan skulle kunna vinkla utbildningen att bli mer fokuserad på ”vanliga” frisyrer och 
inte stå och nöta så många timmar med teknik. Att fokusera mer på vissa moment 
anser de skulle skapa större trygghet i arbetet. Malin är den enda som anser att även 
kommande utbildningstimmar ska fortsätta att utveckla henne som frisör. Hennes 
övertygelse är att dialogen kollegor emellan är ett sätt att vidareutvecklas. 

5.3.2 Arbetsplatsens krav gentemot skolans 

Då salongens krav på eleven ute på sin praktik är en av olika lärostilar i undervisningen 
bör skolan och salongen sikta åt samma håll. Det är något Sara reagerat på då 
tidsperspektivet för behandlingar inne på skolan är inte anpassat som förberedande 
arbete för salongsarbete. Det har på skolan varit möjligt för en vanlig damklippning 
med tillhörande färgbehandling att dra ut på tiden till närmare 4 timmar. Detta är en 
behandling salongskraven oftast ligger vid behandlingstid på 1,5 - 2,5 timmar för att 
kunna bli lönsamma. Detta kompletterar Lisa med att rimligt vore om skolan minskar 
undervisningsgrupperna och anpassar tiden på en behandling till för salongen rimliga 
tider som en förberedelse inför färdighetsutbildningen på salong. Då tidsperspektivet 
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på behandlingar i skolan inte är i närheten av salongens upplever respondenterna en 
stress av salongens krav. Sara menar att hon inte hinner ställa grundläggande frågor till 
kunden innan arbetet behöver vara igång, vilket gör att hon missar information som är 
nödvändig för en bra kemisk behandling. 

Lisa upplever heller inte att salongerna har vetskap om utbildningens utformning och 
skulle gärna se ”att salongerna har mer koll på vad vi kan och vad de kan förvänta sig 
av sin elev.” Med hänsyn till detta resonemang ses inte kundens önskemål som centralt 
i lärsituationen utan upplevs enbart som ett arbetsmaterial vilket eleven förväntas 
kunna hantera. 

För att skaffa en bild av vad respondenterna sagt kan vi konstatera att praktikplatser 
utgår i sin arbetsplanering för eleven från tron att eleven är färdigutbildad och kan 
arbeta under samma tidsförhållanden som anställda frisörer. Detta är något skolan tar 
åt andra hållet och skapar en motsats i att presentera för mycket tid där eleven inte 
behöver tänka på tid som en del av arbetet. Respondenterna påvisar en kulturkrock 
vilken skapar stress hos eleven. 

Resonemanget Lisa för kring salongens vetskap om elevens utbildning handlar om 
dålig kommunikation mellan skola och praktikplats. Detta är något Skolverket och 
branschen arbetar med att utveckla genom krav på handledarutbildningar. 
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6. Diskussion 

Diskussionen kommer att vara uppdelad i två huvuddelar. I första delen ligger ett 
resonemang kring resultaten i form av respondenters uppfattningar och 
bakgrundsbilden till syftet med arbetet. Här lyser även mina egna uppfattningar 
igenom. Den andra delen presenterar en sammanfattning av vad som framkommit i 
under studien samt ett slutord som presenterar nya vinklar vilka är intressanta 
områden att forska vidare inom. Även framtida användningsområden av resultaten 
som framkommit diskuteras i denna del.  

6.1 Resultatdiskussion 

För att skapa en struktur genom resultatdiskussionen utgår jag från de tre 
huvudområden som behandlats i resultatdelen. Där utgår första delen från: Kund som 
helhet eller bara hår? Andra delen hanterar: Undervisningens styrkor och svagheter. 
Medan tredje och sista delen närmre undersöker: Yrkesutövandets förutsättningar.  

6.1.1 Kund som helhet eller bara hår? 

Då konsumenttjänstlagen inte är gällande för frisörtjänster, har frisörer inget uttalat 
krav i lagtext att tillgodose kundens önskan. Trots det har Allmänna 
reklamationsnämnden valt att vid ett tillfälle ta upp ett fall vilket hänvisar till att priset 
för behandlingen översteg överenskommet pris (ARN/b). Detta är något 
frisörföretagarna aktivt försöker avstyra genom att uppmana frisörföretagare att själva 
förhandla med missnöjda kunder (Frisor.se/a).  

Hur ska en nyexaminerad frisör som precis påbörjat sin färdighetsutbildning resonera 
kring en kemisk behandling för att ge kunden önskat resultat? Vad ställs det för krav 
på frisören från arbetsgivaren? Och syns skillnader i resonemang kring hårets 
beskaffenhet i de olika intervjugrupperna? 

Då konsumentrådgivaren Anette Skogsäter menar att utförande på fackmannamässigt 
vis är det sätt som ska skydda kunden från felbehandlingar undrar jag hur 
respondenterna ser på fackmannamässigt utförande utifrån grunden i sina utbildningar 
(Lärarnas nyheter, 2012-03-02). Här skiljer sig resonemanget sig åt då Grupp 1 i de 
flesta fall hänvisar till att grunden för ett väl genomarbetat val av produkter ligger i att 
veta om kunden tidigare gjort kemiska behandlingar. I motsats till detta hänvisar 
Grupp 2 flertalet gånger till att en grundlig håranalys där både allmän hälsa och 
livsföring samt tidigare behandlingar vägs in är grunden för ett väl genomtänkt arbete. 
Jag anser att Grupp 2 har ett bättre utgångsläge om kunden efter behandling 
återkommer och inte är nöjd med resultatet, då det kan finnas en bredare förståelse till 
vad som kan gått fel i behandlingen. Ytterligare ett perspektiv som även Skogsäter 
presenterar som kundens trygghet är att om dennes hår alternativt hud är så skadat 
eller skört bör frisören med håranalysen som god grund avsäga sig arbetet och 
minimera risken till en felbehandling och i förlängningen risk för att skada kroppens 
försvar (Lärarnas nyheter, 2012-03-02; Dahlstrand, 2008, s. 5-21). Dock har 
nyexaminerade frisörer som ej fullföljt sin färdighetsutbildning rätten att ha en 
handledare som hjälp vid sina kundbehandlingar (Sveriges Frisörföretagare och 
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Handelsanställdas förbund, 2010-2012). Då Grupp 1 på ett konkret sätt poängterar att 
kunden bör återkomma om de inte är nöjda kan jag utläsa en viss osäkerhet ur en rent 
yrkesmässig synvinkel. Detta menar jag påvisar vikten av att vara påläst om hur 
produkterna påverkar hårets uppbyggnad i enighet med Kemisk – Tekniska 
leverantörsförbundets(KTF) rekommendationer, vilket jag även tolkar in vikten av att 
ta hänsyn till egna hälsorisker i (Kemisk - Tekniska leverantörsförbundet).  

För att sammanfatta om en nyexaminerad frisör använder sig av synen på håret som 
en del av en helhet. Jag menar att beroende på hur utbildningen har poängterat vikten 
av näringslära är med viss nyansering avgörande. Detta motiveras genom att Grupp 1 
riktar sina behandlingar mer mot bara håret och utifrån yttre påverkan på håret. I 
motsats till Grupp 2 som menar sig arbeta utifrån håret som en del av helheten som 
kund. Det senare kan enligt mig gynna en framtida karriär som antingen anställd eller 
egen företagare med många nöjda kunder och minimalt med ekonomiska 
kompensationer för felbehandlingar, som annars äter upp företagets vinst.  

6.1.2 Undervisningens styrkor och svagheter 

Som Gustavsson (2002) skriver krävs både process och slutresultat för att en förståelse 
ska uppstå kring uppgiften. Detta är vad respondenterna menar blir en för långdragen 
process under kundpass på skolan för att lärande ska uppstå. Dessutom händer det att 
eleverna inte söker hjälpen eller helt enkelt tröttnar på att vänta och startar upp utan 
dialog med läraren och på så sätt riskerar få ett missvisande slutresultat där förståelsen 
blir minst lika lidande som ett falskt uttryck skulle te sig i exempelvis 
svenskaundervisning. Här anser jag i enighet med Skolverket att gymnasieskolans 
yrkesprogram måste bli bättre på att genomföra egen utvärdering av slutresultatet, 
vilket enligt mig skapar möjligheter att förbättra resultatet och förståelsen 
(Skolverket.se/a ). Eleverna poängterar att repetitiv träning praktiskt även befäster den 
teoretiska kunskapen, vilket ses som positivt. Blir förståelsen för uppgiftens material 
tydligare anser jag att elever skulle uppfatta kundsituationen under sin praktik mindre 
stressande och på så vis våga ta mer eget ansvar över val i kemiska behandlingar. Här 
blir då riskerna större att handledare tar en för stor roll och inte låter eleven ta beslut i 
processen med anledning i risken för felbehandling ökar och missnöje hos kunden kan 
resultera i större kostnad än inkomst hos företaget. Här anser jag att skolan kan träna 
eleven genom att senare i utbildningen styra processens tidsåtgång till en för salongen 
realistisk nivå. Samtidigt ser jag möjligheter att öka kommunikationen mellan skola, 
elev och företag för att stärka förståelsen kring förväntningarna som finns mellan 
parterna. 

En annan vinkling kan vara att branschens gesällutbildningsplan i viss mån styr 
undervisningens upplägg. Det trots att denna inte fullt ut stödjer Skolverkets syn på 
hantverkets uttryck då examensmålen för hantverksprogrammet förtydligar bredden 
lika mycket som djupet i en hantverkares yrkeskunnande (Skolverket, 2011, s. 125-
126). Medan gesällutbildningens första nivå, vilket motsvarar gymnasieutbildningen 
bottnar på ett smalare område med lika stort djup, vilket under 3000 timmar efter 
godkänt Delprov 1(som görs efter gymnasieutbildningen) ska utveckla bredden i yrket 
för att senare bedömas i ett gesällprov (Frisor.se/b). Här är respondenterna enade om 
att undervisningen behöver förtydliga vad vitsen med undervisningens bredd i tekniker 
är, då de inte ser poängen med att träna på moment de inte kommer att utföra på 
salongerna efter utbildningen. Det anser jag att även branschen behöver vara tydlig 
med att förklara i kontakt med elever att skolans uppdrag är att skapa förutsättningar 

http://www.skolverket.se/
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för vidare lärande, vilket även innebär tekniker som ska utvecklas i senare skede.   

 

6.1.3 Yrkesutövandets förutsättningar 

För att klargöra hur kravbilden framstår för respondenterna reflekterar jag över att fyra 
av fem respondenter inte har uttryckt någon kunskap kring hur reklamationer går till 
eller vem som bär ansvaret och hur länge. Jag anser att det är svårt att se helheten av 
en kravbild om ”baksidan” inte framträder då hela processen ifrågasätts i en 
reklamation vilket står för kundens krav. Två respondenter påvisar en djup kunskap 
om sitt material vilket i sig minskar riskerna för felbehandlingar på kund, men 
kunskapen om att ta hand om en missnöjd kund framkommer inte. Frågan är såvida 
hur kravbilden från Skolverket, arbetsplatsen och kunden påverkat respondenten 
under utbildningen. Respondenterna uttrycker en oro i att utföra arbeten på kund till 
en början, men efter hand som utbildningen fortgått har de hittat en viss säkerhet då 
den praktiska kunskapen vidgats. 

Då respondenterna ser sina förutsättningar att känna sig trygga i arbetet som väntar 
under färdighetsutbildningen som mindre än de enligt dem kunnat vara. Detta då de 
upplever att undervisningen fokuserat mer på tekniker som inte används så ofta och 
inte salongsvanliga sysslor. Som jag ser det är det baksidan av en längre 
gesällutbildning där eleverna enligt Sveriges frisörföretagare ska fokusera på färre 
moment vilka fokuserar mest på salongernas vardag i Delprov 1 som utförs i direkt 
anslutning till gymnasiets utbildning (Frisor.se/c). I detta skede upplevde inte 
respondenterna vikten av att träna på tekniker som för dem har störst betydelse i att 
vara en grund för fortsatt träning under färdighetsutbildningen. För att tydliggöra att 
dessa utbildningsformer inte är detsamma, anser jag att en tidig kommunikation ut till 
elever på frisörutbildningar från både skola och bransch skulle fungera för att lägga 
fokus på att bygga en grund och inte på att vara fullfjädrade frisörer vilket jag utläser 
ur respondenternas vilja och oro inför salongsarbete. De vill kunna stå på egna ben 
direkt, vilket inte är fallet då det från branschorganisationen krävs utbildade 
handledare för att göra sina fortsatta utbildningstimmar. Även salongerna agerar som 
om elever vore färdigutbildade då de inte tar hänsyn till utbildningens 
funktion.(Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, 2010-2012). Själv 
ser jag kommunikationen mellan skola, bransch i form av företagare och 
fackorganisation, anställdas fackorganisation och elev som helt avgörande för att i 
enad front ha möjlighet till en tydlighet gentemot elever. Detta skulle också kunna 
motverka branschorganisationens syn på att inte någon gymnasieutbildning håller 
måttet (Aftonbladet Klick, 2010 oktober, s. 14) 

6.2 Sammanfattning och slutord 

Då undersökningen är utförd i liten skala går det inte att dra några generella slutsatser. 
Detta då större eller mindre skillnader mellan skolors upplägg kring näringslärans 
närvaro i undervisningen spelar in. Dessa resultat kan på så vis ge en fingervisning om 
uppfattningen kring de olika delarna i studien. 

För att besvara mina frågeställningar beskriver jag här i ett koncentrat vad studien har 
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kommit fram till samt vad som kan vara intressant att forska vidare om i 
förlängningen. 

Frågeställning 1:   

Vilka erfarenheter har nyutbildade frisörer av sin yrkesutbildning vad gäller deras 
kunskap om håret som arbetsmaterial?  

Då respondenternas erfarenheter från skolan skiljer sig i synen på hur viktig kunden 
som helhet är beskriver de att undervisningen Grupp 1 fått fokuserar på håret som ett 
enbart yttre påverkbart material, medan den undervisningen Grupp 2 fått hanterar 
håret som en produkt vilken grundar sin kondition i dels yttre påverkan, men främst i 
kundens fysiska mående. Denna skillnad avspeglas även i respondenternas inställning 
och erfarenheter av håret som arbetsmaterial.  

Frågeställning 2: 

Hur mycket kunskap upplever nyutbildade frisörer sig ha kring materiallära i syfte att 
kunna ta hänsyn till hårets beskaffenhet vid kemiska behandlingar samt för att kunna 
förmedla information kring påverkan till kund?  

Kunskap kring hårets beskaffenhet speglas inte bara ur respondenternas erfarenheter 
och inställning till håret som material vilket undervisningen till stor del präglat. Den 
skillnad som föreligger mellan respondenterna är först och främst om de kan applicera 
sina teoretiska kunskaper kring hårets beskaffenhet i ett praktiskt tänkande och 
handlande. Respondenter i Grupp 2 från skolan med en undervisning som riktat fokus 
mot näringslärans betydelse har på ett bestämt sätt lärt sig hantera och analysera fram 
utgångsläget inför kemiska behandlingar på ett föredömligt sätt och reflekterar vidare 
på hur de kan hjälpa kunden i förlängningen för att slutresultatet, men även 
kommande behandlingar ska bli så bra och hållbara som möjligt. Respondenter i 
Grupp 1 har haft en undervisning som fokuserat på hårets synliga beskaffenhet, vilket 
i studien visat sig skapa mer fokus på kundens val och skapar mer rädsla för 
felbehandlingar. Dessa respondenter driver heller inte en merförsäljning till kund 
utifrån behov vilket respondenterna i Grupp 2 gör.  

Frågeställning 3:  

Hur kan yrkesutbildningen på gymnasial nivå utvecklas för att bredda elevernas 
kunskap kring hårets beskaffenheter och kemisk påverkan på håret? 

Då respondenterna påvisar vikten av att undervisning ska kännas ”på riktigt” bör 
lärare före undervisningen diskutera med sina elever kring hur de ser på yrket för att 
utveckla resonemanget kring vikten av hårets beskaffenhet och hur håret påverkas av 
kemiska behandlingar.   

Ur respondenternas uttryck utläser jag även en önskan om att repetera både praktisk 
och teoretisk kunskap mera för att binda ihop dessa. Även nyttan med undervisningen 
bör preciseras mera då respondenterna inte självmant bundit ihop sammanhangen. 

Slutord: 

Då denna studie lagt fokus på nyexaminerade frisörers uppfattning och kunskap kring 
näringslärans påverkan på håret som material ser jag möjligheter i att utveckla en 
profilbild som riktar sig till skolor som vill arbeta mer med kunden som helhet och 
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inte bara hår som material. 

Som en avslutning vill jag påpeka vikten av utbildade och yrkesmedvetna handledare 
som kan fortsätta guida elever genom sina färdighetstimmar då inte alla nyexaminerade 
är av uppfattningen att näringsläran är viktig för slutresultatet på kund. Denna 
handledarutbildning för frisörelevers handledare finns det en tanke kring, men som en 
förlängning av detta arbete ser jag vikten av att fortsätta utveckla tankar som föds 
under samverkan med handledare. 

Vidare forskning kring området skulle kunna utforma ett arbetssätt för skolor att 
påvisa vikten av hårets beskaffenhet för ett rättsäkert arbete, samt att ge underlag för 
en yrkesbeskrivning som på så vis kan ligga till grund för framtida lagstiftning. 
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/a – www.frisor.se . Hämtad 2012-05-13 

/b - http://www.frisor.se/mina-sidor/senaste-nytt/las-frisor-kund . Hämtad 2012-
05-13 

/c - http://www.frisor.se/utbildning_1/allt-om-gesallen 

Konsumentverket 

http://www.konsumentverket.se/sv/Lag-ratt/Lagar/Om-konsumenttjanstlagen/. 
Hämtad 2012-05-01 

Kemisk -Tekniska Leverantörförbundet  

http://www.ktf.se/Harvard.htm . Hämtad 2012-05-05 

Lärarnas nyheter  

www.lararnasnyheter.se/yrke/2012/03/02/f-rberedd-p-kundens-kritik. Hämtad 
2012-04-21 

Riksdagen  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Konsumenttjanstlag-1985716_sfs-1985-
716/ . Hämtad 2012-05-01 

Skolverket.se  

/a - http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-
bedomningsstod/gymnasial-utbildning/yrkesamnen. Hämtad 2012-07-03 

/b - http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/program/nationella-
program/hantverksprogrammet/fakta-om-hantverksprogrammet-1.119293 . 
Hämtad 2012-07-26 

/c - http://www.skolverket.se/forskola-och-
skola/gymnasieutbildning/program/nationella-program/hantverksprogrammet 
Hämtad 2012-07-26 

/d - http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-
och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/program.htm?programCode=HV001 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Introduktion av fokusgrupper 

Bilaga 2: Underlag för fokusgruppsintervjuer 

 

 

 

 



   

Bilaga 1 (antal sidor: 1)  

Introduktion av fokusgrupper 

för examensarbete för yrkeslärarutbildning 

Information: 

Detta forskningsprojekt handlar om hur medvetna elever efter sin frisörutbildning 
på gymnasiet är kring en kunds hälsas påverkan av frisörens arbetsmaterial. 

Presentation/Introduktionsrunda: 

Alla presenterar sig (namn, ålder, utbildningsort, intressen, tidigare studier) 

Intervjun här idag handlar om: 

 Era kunskaper, tankesätt och idéer kring lösningar på kunders problem och 
önskningar. 

 Era uppfattningar kring utbildningens upplägg. 

Intervjun kommer att vara i ungefär 1 timme och 30 minuter och spelas in på ljudfil 
via surfplatta. Inga andra än jag får lyssna på inspelningen eller se utskriften av 
den. 

Under bearbetning av materialet kommer ni att bli avidentifierade, då ingen ska 
veta eller kunna ta reda på vem som varit med i undersökningen. 

Vad som kommer att ske under intervjun: 

 En annorlunda form av intervju. Här kommer inte jag som intervjuare ställa en 
massa löpande frågor utan ni som respondenter kommer att få en uppgift i 
taget att diskutera.  

 Diskussionerna är uppdelade i två kategorier: Kundrelationer och Utbildning 
och kunskapsinlärning. 

 Båda kategorierna har 3 utgångspunkter/delar som ska diskuteras. 
 Ni kommer själva att styra diskussionen och om den spårar ur, helt försvinner 

från ämnet, om inte alla kommer till tals – så griper jag in för att skapa ordning 
och plats för alla. 

 Jag vill att ni tänker er som ett arbetslag som vill kunden så väl som möjligt och 
använd alla era tankar, erfarenheter och kunskaper som dyker upp när ni 
diskuterar. 

 Allas kunskaper är lika viktiga och om kunskaperna är rätt eller fel har inte 
störst betydelse utan det viktigaste är att ni vänder och vrider på allas 
kunskaper och erfarenheter i diskussionen. 
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Bilaga 2 (antal sidor: 2) 

Underlag för fokusgruppsintervjuer 

Kundsituation 

Läs förutsättningarna i de tre fallen nedan och ta några minuter enskilt så att ni vet hur ni skulle göra. 
Fokusera på den hjälp och vägledning ni kan ge kunden för att skapa ett hållbart resultat. Diskutera 
sedan era förslag i gruppen och se vilka möjligheter och tips ni kommer fram till. 

1. När du tar emot en ny respektive återkommande färg-/permanentkund hur lägger du 
då upp din kemiska behandling?  
Tänk på hur det går till från det att kunden kommer in till dess att kunden betalt och 
går hem.  
Vad pratar du och kunden om och vilka diskussioner skapar du? 
Försök att vara så ärlig som möjligt när du beskriver din arbetssituation. 

 
2. En kund kommer tillbaka till dig som frisör efter ca 6 månaders uppehåll. Hon har valt 

andra frisörer under tiden, där hon säger sig både klippt och ljusfärgat håret och det 
var ungefär 2 månader sedan sist. 

I dialogen med kunden framkommer det att kunden valt andra frisörer på grund av att 
håret känts ”dött” och ”livlöst” efter senaste besöket hos dig och hon har då velat 
”pigga upp sig” hos andra för att se om det hjälper, men hon har inte upplevt någon 
direkt skillnad. Hon berättar även att hon haft ett mentalt jobbigt sista år, då en 
närstående varit svårt sjuk och periodvis har hon växelvis med sin broder suttit vak på 
nätterna hos den sjuka. 

Efter sista frisörbesöket upplever kunden att hon tappar onormalt mycket hår, vilket 
gör henne ganska orolig och därför söker hon sig tillbaka till dig för att se om du kan 
”rädda” henne, då hon trots allt litar på din kunskap om hår. 

Gör en så noggrann kund och hår analys som möjligt utifrån de uppgifter som nämns i 
texten tillsammans med nedanstående uppgifter: 

Kön  : Kvinna 
Ca ålder  : 30 
Hårets kvalité  : Normal 
Mörkhetsläge  : 6 
Huvud/underreflexion : Guld/koppar 

Vilka möjligheter har ni efter detta att hjälpa kunden och vilken vägledning skulle ni 
kunna ge för framtida bättre hårresultat? 

Beskriv era tankegångar och funderingar kring kunden och dennes hår. 

3. En ny kund kommer in på salongen och vill göra en permanentbehandling på sitt 
ganska platta hår. Hon är medelblond i botten och har toppar som är skiftande ljusare. 

Vad ställer ni för frågor för att ta reda på förutsättningarna för ett lyckat resultat?  
Hur kom ni fram till dessa frågeställningar? 

Diskutera i gruppen om ni anser att era olika frågor är relevanta för er kunskap om 
kunden och för behandlingen.   1 



   

Utbildning och kunskapsinlärning 

För att skapa en bild av hur ni lättast lär er och hur skolan skulle kunna förbättra sitt utbud av lärostilar 
och innehåll. 

1.  
Hur upplever ni att er utbildning erbjudit kunskap kring kundförutsättningar?  
Hur viktiga upplever ni att kunskaper om kunden, såsom tidigare behandlingar, 
allmänt mående och livssituation, är vid kemiska behandlingar?  
Beskriv uppgifter och händelser som känts lärorika eller tvärt om. 
Varför upplever ni det så? 

 

2.   
Finns det något ni skulle vilja ha mer av i utbildningen vad gäller frisöryrket? 
Finns det något ni lärt er mer av på era APU-salonger eller någon annan stans som ni 
velat ha mer av inne på skolan?  
Hur har ni lärt er detta och hur skulle ni velat få detta utlärt i skolan? 
 
Beskriv situationer du känner att du behärskar och känner dig säker på samt vad skulle 
du vilja ha mer kunskap om. 
 

3.   
När bör elever enligt er börja med modell respektive kund under sin 
gymnasieutbildning till frisör? 

Motivera varför och fundera kring vilken termin som du anser är lämplig för modell(ej 
betalande) respektive kund(betalande). Diskutera era uppfattningar och väg för och 
nackdelar med varandras uppfattningar mot varandra.  
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