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På gång i branschen

• 2020/2021

• Frisörbarometer - nov

• Brist på behöriga frisörer

• Färdigutbildning Yh – jan?

• Årets Frisör 5 mars

• Yrkes-SM 10-12 maj

• HIGHLIGHTS Nordic XPO 23-24 sept



SeQF nivå 4 och 5

• Referensram för kvalifikationer

• Frisöryrket första hantverksyrket

• 4 gymnasienivå, 5 eftergymnasial nivå

• Ger branschen större möjlighet att påverka innehåll i 
utbildningen

• www.seqf.se

http://www.seqf.se/


Frisöraspirant SeQF 4

Inledning 

• Frisöraspiranten har grundläggande kunskaper och 
färdigheter inom yrkesrollen och kan med visst stöd 
självständigt utföra vanligt förekommande behandlingar 
inom frisöryrket. Rollen ställer krav på ansvarstagande inom 
service, arbetsmiljö, hygien och hållbarhet i allt från kundens 
önskemål, i genomförandet av behandlingen och till det 
färdiga resultatet. 



Frisöraspirant SeQF 4

Färdigheter

Frisöraspiranten kan:

• Självständigt utföra förekommande behandlingar med aktuella 
metoder och verktyg inom givna tidsramar på ett säkert sätt med 
avseende på ergonomi och arbetsmiljö 

• Bedöma, välja och använda lämpligt material och kosmetisk 
produkt för önskat resultat i given situation

• Leverera hög servicenivå och bra bemötande vid kundkontakter 
och vid eventuella reklamationer



Frisöraspirant SeQF 4

Kunskaper

Frisöraspiranten har:

• Fördjupade kunskaper om hårets anatomi, branschterminologi och 
kosmetiska frisörprodukter samt grundläggande kunskaper om de hud och 
hårsjukdomar och allergier som kan uppstå i samband med behandlingar

• Fördjupade kunskaper om hygien, ergonomi, miljöarbete och återvinning 
inom yrkesområdet

• Kunskaper om etiska frågor och dilemman som uppstår i yrkesutövandet, 
Skatteverkets regler och branschens kollektivavtal samt aktuella lagar och 
regler kring arbetsmiljö och kemikalieanvändning



Frisöraspirant SeQF 4

Kompetenser

Frisöraspiranten kan: 

• Ansvara för att planera och genomföra sitt arbete samt utvärdera och kritiskt 
bedöma kundnöjdheten och sina val av metod, verktyg och material för aktuell 
behandling 



Frisöraspirant SeQF 4

Delkvalifikationer

• Klippteknik

• Frisyrdesign

• Frisörkemi, hårets anatomi, hud och hårproblem

• Färg- och strukturteknik

• Service och försäljning

• Arbetsmiljö, hygien och hållbarhet

• Branschregler och lagar



Frisöraspirant SeQF 4
Licens

• Frisörlicens A

Examination  

• Branschens yrkesprov/delprov

Alternativa utbildningsvägar 

• Hantverksprogrammet inriktning frisör genom gymnasieskolan 2500 p eller yrkesvux 1500 p

• Privat godkänd frisörutbildning 1500 h

• Företagsförlagd trainee-utbildning (lärling) 2000 h

• Motsvarande utbildning från annat land eller yrkeserfarenhet validerad genom branschen

Vidareutbildning

• För yrkesrollen Behörig frisör krävs färdigutbildning genom anställning eller eftergymnasial 
utbildning



Vägen till behörig frisör



Grundutbildning

NIVÅ 1
• Gymnasieskolan Hantverk – frisör, 2 500p
• Gymnasial vuxenutbildning, 1 500p
• Privat Godkänd utbildning, 1 500tim
• Företagsförlagd traineeutbildning, 2 000tim

DELPROV



Elever från hantverksprogrammet med inriktning frisör ska ha 
genomfört kurserna Frisör 1-6. 
Om godkänd kurs saknas kan ansvarig lärare godkänna eleven för 
möjlighet att avlägga delprov.

Frisör 6a, 100 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen frisör 6b.
Frisör 6b, 50 poäng, som bygger på kursen frisör 5. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen frisör 6a.



DELPROV
MOMENT

• Permanentrullning
• Teoriprov
• Damklippning 
• Formblåsning
• Färgning
• Skäggklippning
• Herrklippning
• Vågföning



Anställning i färdigutbildning  
2 000 timmar

NIVÅ 2

1 000 timmar, grundlön, 14 dagar uppsägning

1 000 timmar, grundlön samt 10% arbetsprovision, LAS

GESÄLLPROV



Anställning i 

färdigutbildning

• Hos en behörig frisör som följer branschens kollektivavtal
• Arbeta minst 20 timmar/vecka
• Semester och övriga villkor regleras enligt kollektivavtalet
• Anställningsavtal för Färdigutbildning (3 ex.)
• Färdigutbildningsdokument                                                           

(elev antecknar arbetad tid & arbetsgivare godkänner/signerar)

www.frisorforetagarna.se

http://www.frisorforetagarna.se/




Färdigutbi



Färdigutbi



Skolförlagd färdigutbildning  
1år 200 yh-poäng = 60 högskolepoäng

NIVÅ 2

Eftergymnasial utbildning genom YH (Yrkeshögskolan)

(Planerad start HT 2022)

GESÄLLPROV



GESÄLLPROV
MOMENT

• Kemisk strukturbehandlning
• Uppsättning
• Fri herrklippning

Make over
• Damklippning
• Färgning
• Styling



Vägen till behörig frisör
Gesällprov



Branschens rekryteringsbehov



3. Har ni behov av att anställa fler behöriga frisörer?
Barometern 2021 Behov anställning

28,3%

43,9%

27,8%

Ja, idag!

Ja- Inte idag, men inom en
treårsperiod har vi behov.

Nej, inte inom de närmaste tre åren.

Powered by www.questback.com2021-10-26 17:22



4. Har du övervägt att anställa och bli arbetsgivare?

En fråga till dig som idag INTE är arbetsgivare men kanske hyr ut stolar, är hyrstol eller står själv och jobbar.

Barometern 2021 Behov anställning
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5. Vad är skälet till att du tvekar eller avstår?
Barometern 2021 Behov anställning
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10. Har du för avsikt att anställa någon elev i färdigutbildning under 2021?
Barometern 2021 Behov anställning
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Hur ska vi tillsammans få fler
elever till yrket samt få dem att
vilja fortsätta i branschen?



FÖLJ OSS
www.frisorforetagarna.se


