
HÄR FÖR ATT ÖKA SJÄLVFÖRTROENDET HOS BÅDE FRISÖRER 
OCH STYLISTER NÄR MAN JOBBAR MED TEXTURERAT HÅR.



URBAN ACADEMICS STARTADES FÖR ATT TILLFÖRA EN STOR OCH VIKTIG DEL TILL UTBILDNINGEN I SKOLOR OCH   

FRISÖRBRANSCHEN I SKANDINAVIEN.  

VI SPRIDER KUNSKAP OM HÅR MED TEXTUR. 

VÅRAT MÅL ÄR ATT DET SKA BLI EN OBLIGATORISK DEL I UTBILDNINGEN OCH EN DEL AV GESÄLLEN. ALLA HAR RÄTT TILL ATT GÅ TILL 

FRISÖREN OCH KÄNNA ATT MAN KAN  FÅ PROFESSIONELL HÅR VÅRD OAVSETT HÅRTYP. 

LÅT OSS TILLSAMMANS UTVECKLA BRANSCHEN FRÅN START FÖR KOMMANDE GENERATIONER. 

LÅT OSS HÖJA RIBBAN OCH HJÄLPA VÅRA FRISÖRER ATT KÄNNA SIG BEKVÄMA NÄR DOM JOBBAR MED ETT LOCKIGT HÅR.

HÅR MED TEXTUR- ALLT HÅR SOM INTE ÄR RAKT



IDAG KÄNNER SIG DOM FLESTA BEKVÄMA MED ATT 
JOBBA MED  HÅRTYP 1. 

VÅRAT MÅL ÄR ATT ALLA SKA ÅTMINSTONE FÅ 
GRUNDKUNSKAPERNA I ALLA HÅRTYPER, DVS 1-4.



“ När jag vill klippa mig så får jag höra att dom inte klipper sånt här hår.” 
” Frisören plattar alltid mitt hår innan hon klipper. När jag väl tvättar håret så är det en helt annan frisyr som inte fungerar för mig när jag har det lockigt. ”  

” Jag klipper alltid bara topparna, så fort jag pratat om andra frisyrer så får jag höra att man inte kan få det med min hårtyp. ” 

”Jag har alltid velat ha en bob men jag får samma svar av olika frisörer att jag har för mycket volym så jag måste ha håret långt.” 

” Jag säger alltid till frisören att dom kan göra en fläta på mig när jag ska gå, för det känns inte bra för någon utav oss när dom ska styla mitt hår. ” 

”När jag är nyklippt så känns det aldrig bra, jag börjar njuta mer utav min frisyr  efter 4-6 månader, men då har klippning lagt sig.” 

”Jag har alltid fått höra att man inte kan ha lugg när man har så lockigt hår som jag har.” 

”Jag visade en bild på en önskad frisyr, frisören sa att jag borde rakpermanenta håret först innan vi klipper, det konstiga var att personen på bilden hade lika lockigt som jag.” 

” Jag fick inte göra en olaplex behandling för det görs inte på mitt hår. Jag sa att det görs likadant på alla hår men jag fick ändå googla efter en annan salong ” 

VI TRÄFFAR DAGLIGEN KUNDER SOM BLIR BORTVISADE ELLER 
BEHANDLADE PÅ ETT ORÄTTVIST SÄTT UTAV FRISÖRER I VÅRAT LAND. VI 
TYCKER INTE ATT DET ÄR NÅGONS FEL OCH VILL INTE PEKA ETT FINGER, 

BARA UPPLYSA ER OM VAD SOM PÅGÅR PÅ VÅRA SALONGER IDAG.





Vanligaste uttrycken från elever, frisörer och stylister som söker sig till våra kurser: 

” Jag vill lära mig alla hår men min utbildning erbjuder inte det ” - elever 

” Man får en klump i magen på jobbet när man inte vet hur man ska göra, det ingick inte i utbildningen ” - stylist 

” Det är så kul att klippa lockigt hår men det är en riktig chansning. Jag känner mig som en nybörjare. Det kan bli bra & det kan 
bli helt fel. Jag kan inte förutspå vad resultatet ska bli.” - frisör 



Get 2 know Curls 

Basic 

. 

Vi erbjuder endagskurs och skräddarsydda kurser för blivande frisörer och blivande frisörer/stylister  så att dom får 
redskapen som behövs för att få ett ökat självförtroende  

för texturerat hår. Vi erbjuder även endagskurs som anpassas till lärare som vill föra in det i deras utbildning. 

Vi går igenom följande: 

• Introduktion och klassificering utav olika typer av lockar.  
• Hur man utför en grundlig konsultation på hår med textur. 
• HAIR TALK – Språket för hår med textur, ord som uppmuntras och ord som bör bytas ut. 
• Grundtekniker för en lyckad klippning på texturerat hår. 
• Avslut - Stylingtekniker, produktval, definiera & framhäv lockar mm för att skapa en fin finish. 



OM OSS 

Urban Academics består utav utbildare som har 23 års erfarenhet gemensamt utav hår med textur. Grundarna Sarah Åsard och Chanel Faltin är frisörer som valde 
att specialisera sig på texturerat hår eftersom det inte fanns tillräckligt med kunskap inom det området. För att kunna förbättra och finslipa deras kunskaper åker 
duon årligen på kurser utomlands. Nu vill dom dela med sig utav allt till blivande frisörer/ stylister i Skandinavien.  

Urban Academics utbildar tillsammans med märken som Livingproof,  man har sett dem i tv rutan med Gokväll i gör om mig reportagen, bloggat på frisor.se som 
inspiratörer och hållit i visningar under Highligts on tour  tillsammans med frisörföretagarna. Dem är ofta på gymnasieskolor och frisörskolor får att hålla dags 
kurser och i dagsläget är dem även APL handledare åt en gymnasieklass. Målet är att inspirera, motivera och hjälpa alla som har valt ett yrke som denna att känna 
sig bekväm oavsett vilken hårtyp dom än jobbar med. 
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