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 Abstrakt 

 

 I dagens samhälle står allt fler ungdomar utan arbete och den senaste tiden har ordet 

anställningsbarhet synts mer och mer i media. Dimensionering av utbildningsplatser 

regleras i Sverige genom att det är elevens första hands val som styr.  Matchningen 

mellan elevernas val av utbildning och arbetsmarknadens behov stämmer inte överens 

inom frisörbranschen. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur 

representanter från frisörbranschen ansåg att utbildning och arbetsklimatet påverkats 

av den rådande dimensioneringen av utbildningsplatser till frisör. Hur påverkas 

utbildningsmarknaden och företagsklimatet av de politiska besluten? De elva 

informanterna som intervjuades gav en bra bild hur de upplever dimensioneringen av 

utbildningsplatser till frisör. Nyckelinformanterna var tre frisörföretagare med 

anställda, en företrädare från Handelsanställdas förbund från den lokala avdelning, två 

företrädare från Sveriges Frisörföretagare centralt och lokalt, en representant från 

utbildningsförvaltningen på kommunal nivå och fyra tidigare frisörelever. Resultatet 

visade på en bransch som har lärt sig att agera och företagare som blivit stärkta i sin 

roll som företagare. Studien visade på utbildningsaktörernas snabba reaktion och 

utveckling av utbildningsplatser som i detta fall sker på bekostnad av elevernas 

kunskap och anställningsbarhet. Ytterligare ett resultat var att de större kommunerna 

lockar till sig elever med ett större utbud med olika utbildningsmöjligheter.                 
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Inledning 
 

Många ungdomar har en dröm att jobba som frisör. Det är ett attraktivt yrke och detta har 

även aktörerna på utbildningsmarknaden insett. Fram till våren 2008 fanns det i den här 

studiens län en kommunal gymnasieskola med 16 utbildningsplatser, flertalet 

gymnasieskolor med gymnasielärlingar och även kommuner som betalade för 

utbildningsplatser utanför regionen. Under 2011 kommer det att finnas 67 utbildningsplatser 

på enbart gymnasieskolorna i länet (lärlingar och de utbildningsplatser utom regionen är inte 

medräknade) som utbildar ungdomar till frisörer och stylister(se bilaga ett). 

Det finns många utbildningsvägar till att bli frisör, gymnasieprogrammet med inriktning 

frisör, lärlingsprogram via gymnasiet som lärling, privata vuxenutbildningar och traditionell 

lärling på salong med lärlingslön. I en tidigare utredning (Westman & Francke 2008)uttrycker 

författarna sin oro över att kompetensen bland Sveriges frisörer sjunker och allt färre gör sitt 

gesällbrev samtidigt som det massutbildas frisörer. Branschens företrädare anser att det ger 

fler effekter än vad som syns på ytan och de befintliga företagen har svårt att konkurrera 

med oseriösa aktörer. Effekterna blir snedvriden och illojal konkurrens och att kompetensen 

försämras. Vad kan man göra för att kvalitetssäkra branschen? Arbetsgivarorganisationen 

Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas Förbund har genom det senaste 

Riksavtalet(2010) enats om ett nytt utbildningsavtal där eleverna kan bli anställningsbara. 

Genom detta ansvarar arbetsgivarna att ge eleverna/den anställde den kompetens som 

branschen kräver genom att man utbildar till behöriga frisörer med gesällbrev. Eftersom 

detta är ett övervägande kvinnoyrke, fastnar dessa i försämrat läge på arbetsmarknaden när 

det massutbildas frisörer. Enligt Skolverket(2011) är det 88 % kvinnor som läser inom 

gymnasieskolans hantverksprogram, programmet är det mest kvinnodominerande inom 

gymnasieskolan. De anställdas löner är delvis provisionsbaserat. Genom detta lönesystem 

får kvinnorna sämre lön som även påverkar deras framtida pension, när det blir ont om 

kunder på etablerade salonger. Trots att arbetsgivarorganisationen upplyst politikerna om 

denna överdimensionering av utbildningsplatser, har vi nu fått en obalans på 

arbetsmarknaden som tyvärr kommer bli långvarig. 

 Merparten av mitt yrkesverksamma liv har jag drivit eget företag. Under dessa år har 

förutsättningarna förändrats. Under de senaste 15 åren har jag och mina kollegor sett hur 

populariteten till att utbilda sig till frisör ökat och att kvalitén på frisörernas kunskaper 

minskat. Detta kan bero på en mängd olika faktorer. Jag vill med denna studie undersöka hur 

dimensioneringen av antalet utbildningsplatser påverkar branschen. Hur agerar 

småföretagaren? På vilka sätt kan vi påverka? Är det dimensioneringen av utbildningsplatser 

som gör frisören till företagare? Kan småföretagaren påverka beslut som skolverket 

bestämt? Hur påverkas anställningsbarheten av dimensioneringen av utbildningsplatser? 
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Till hösten 2011 sjösätts den nya gymnasieformen Gy2011. Enligt Svensk 

författningssamling(SFS) 2010: 2039 (kap 4,12§) skall huvudmannen ansvara för att anskaffa 

platser för det arbetsplatsförlagda lärandet(APL), och att dessa utbildningsplatser uppfyller 

de krav som finns för utbildningen. Finns det APL platser till alla dessa elever som vill utbilda 

sig till frisör? Enligt Skolverket (1999)  tyder erfarenheterna på att i framtiden kommer att 

dimensioneringen att styras på tillgången av praktikplatser.  Därför har skolorna i Sverige 

planer till att kunna tillgodose praktikplatser inom skolan, där de elever som ej funnit 

praktikplatser ska kunna praktisera. I det nya Riksavtalet (2010) har branschens företrädare 

(Sveriges Frisörföretagare & Handelsanställdas förbund) enats om att skolförlagd 

Arbetsplatsförlagdlärande (APL) inte godkänns som praktik utan att den måste ske på ett 

verkligt frisörföretag.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att beskriva och analysera hur representanter från frisörbranschen 

anser att utbildning och arbetsklimatet påverkats av den rådande dimensioneringen av 

utbildningsplatser.   

Hur kan utbildningsmarknaden påverkas enligt representanter från frisörbranschen? 

Hur har företagsklimatet påverkats av nuvarande dimensioneringsprinciper enligt 

branschens frisör och salongsföretagare? 

Hur har frisörbranschen påverkats av de politiska besluten angående dagens dimensionering 

av utbildningsplatser? 
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Bakgrund 

Här presenteras först organisationen av bransch och arbetsgivarorganisationen och en kort 

presentation av det nya kollektivavtalet(Riksavtalet 2010). Därefter beskrivs historiken om 

frisörens utbildningshistoria över en tid och vilka styrdokument som påverkar utvecklingen.  

Vidare presenteras tidigare forskning angående gymnasieutbildning och dimensionering. 

Ytterligare faktorer som kan påverka och olika begrepp inom yrkesutbildning beskrivs. 

Därefter presenteras för studien relevanta delar ur skollagen och Lpf94. 

 

Frisörbranschen och organisationen av Sveriges Frisörföretagare 

Sveriges Frisörföretagare (SFF) beskriver sig själva som en bransch- och 

arbetsgivarorganisation med uppgift att utveckla, underlätta och påverka branschen inom 

frisör, perukmakeri och skönhetsvårdsyrkena i Sverige. Deras mål är att stärka 

förutsättningarna för de seriösa företagen, skapa en hållbar frisörbransch med progressiva 

arbetsmarknadsrelationer(SFFa). S. Westman berättar(personlig kommunikation, 19 april 

2011 kl. 10.30) att Stockholms frisörförening startades 1894 för att 1907 bli en rikstäckande 

förening med namnet Sveriges Frisörförening. Under senare delen av 1900-talet ändrades 

detta till Sveriges Frisörföretagare. Det finns i dagsläget 4692 aktiva medlemmar i SFF varav 

140 är företag med fler än 5 anställda och det är övervägande fåmansföretag som är 

anslutna till SFF. För att bli medlem i SFF måste man inneha ett gesällbrev. Det finns ca 5 % 

av medlemmarna som ej har ett gesällbrev och det beror på att under en kort period 

avskaffades detta gesällbrevskrav. Nu krävs gesällbrev för medlemskap och det går att söka 

dispens om man gör sitt gesällbrev inom ett år från ansökningsdagen till SFF, godkänt prov= 

medlemskap annars utträde ur SFF.  

  S. Westman berättar(personlig kommunikation, 19 april 2011 kl. 10.30) att SFF har under de 

senaste åren informerat samt försökt påverka beslutsfattare angående dimensioneringen av 

utbildningsplatser inom hantverksprogrammet med inriktning frisör. Deras förslag att man 

bör behovsanpassa antalet utbildningsplatser har inte hörsammats utan man har hänvisat till 

elevens rätt till sitt förstahandsval. Westman& Francke (2008) har på uppdrag av Sveriges 

Frisörföretagares riksstyrelse genomfört en utredning om den framtida frisörutbildningen. 

Den utredningen genomfördes för tre år sedan och under dessa år har det skett en 

explosionsartad utveckling av utbildningsplatser, då främst inom gymnasiesektorn. Syftet var 

att ta fram ett förslag på en kvalitetssäkrad utbildning och att se över frisörbranschens 

behörighets krav till frisör. Westman et al. hävdar att de problem som finns idag inom den 

svenska frisörutbildningen beror på att anpassningen av antalet utbildningsplatser ej är 

behovsanpassat och att många frisörer ej uppnår behörighetskraven som branschen ställer. 

Detta har lett till en överetablering som skapar osund konkurrens, om man inte kan 

konkurrera med kvalité och service, använder man sig av prisdumpning. I dessa fall är det 

sannolikt att man ej betalar de lagstadgade social och momsavgifterna. På detta sätt sker en 
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osund och snedvriden konkurrens där arbetsgivare och anställda ej får den sociala och 

ekonomiska tryggheten som lagstiftaren ämnat via de skatteregler vi har. 

Westman et al. påpekar problematiken att det sker en fri dimensionering av antalet 

utbildningsplatser när man tillgodoser elevernas första handsval och gentemot detta står 

dimensioneringen efter arbetsmarknadens behov. 

  I dagsläget är det den fria dimensioneringen som råder, men enligt 

utbildningsminister Jan Björklund ska de reformerade yrkesprogrammen vara 

dimensionerade efter arbetsmarknadens behov (Westman & Francke 2008, s. 4). 

 Det bör medföra hinder för utbildningsaktören om det inte går att ordna praktikplatser till 

alla elever.  Uppfattningen att samarbete ska ske i större utsträckning mellan arbetsliv och 

skola i den nya gymnasiereformen ger förhoppning om en ”självsanering” av 

utbildningsaktörer eller att det i större utsträckning ska bli svårare att erbjuda en sådan 

utbildning. Westman et al. påpekar att APL platser ej kommer finnas till alla elever som 

utbildar sig till frisör idag och genom att kraven på handledaren skärps.  I det nya kollektiv 

och utbildningsavtalet (Riksavtalet 2010) finns det en begränsningsregel om hur många 

elever en salong kan ansvara för under deras färdigutbildningstid. En salong med en till två 

behöriga frisörer kan ansvara för en elev, tre till fyra behöriga kan ansvara för två elever, fem 

till åtta behöriga frisörer kan ansvara för tre elever. 

S. Westman berättar(personlig kommunikation, 19 april 2011 kl. 10.30)att det finns ett stort 

antal privata frisörskolor som bedriver frisörutbildning, uppskattningsvis 80 till antalet och 

att enbart 15 är godkända av Frisörernas Yrkesnämnd. Westman et al. framhåller att 

parterna inom denna bransch varit eniga om att man måste ha tre års utbildning för att få 

avlägga gesällprovet med undantag under de tio år som eleverna på gymnasieskolan gjorde 

1500 timmar ute på ett frisörföretag. Detta infördes ett år efter det att den gymnasiala 

frisörutbildningen blev treårig i mitten på 1990-talet. Efter 2007 finns det inget krav om 1500 

timmar färdigutbildning på salong innan man får avlägga sitt gesällprov. Detta system 

fungerade inte längre då det inte fanns företag som var villiga att ta emot elever under dessa 

1500 timmar. Kvalitetsskillnaden på gesällproven mellan de elever som gjort 1500 

färdighetsutbildning på salong mot de elever som genomförde sitt gesällprov direkt efter tre 

år på gymnasiet var självklart ej detsamma.  Här är Westman et al. starkt kritiska till varför 

man inte vid denna tidpunkt (den senare delen av 1990-talet)genomförde en utredning och 

införde en erfarenhetsbaserad lönesättning. Vidare hävdar Westman et al. att det har 

funnits ett erfarenhetsbaserat löneavtal för ca 25 år sedan och att detta togs bort ur 

kollektivavtalet. Detta kan vara en av anledningarna till att hyrstolsfenomenet uppkommit 

och att anställningarna minskat. Enligt Utbildningsdepartementets utredning(Ds 2000:62) 

försämrades ungdomarnas situation på arbetsmarknaden, då även fenomenet 

långtidsarbetslös även gällde ungdomarna. Under lågkonjunkturåret 1993 förvärvsarbetade 
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20 % av de elever som gått ut gymnasieskolan jämförbart med 1990 då 75 % 

förvärvsarbetade.  

Westman et al. har även undersökt lärarbehörigheten och funnit att 21,5 % saknar 

yrkeslärarbehörighet inom frisörlärarkåren. Branschorganisationen vill kvalitetssäkra 

frisörutbildningen och se till att eleverna blir anställningsbara och behöriga frisörer. Under 

perioden då frisörutbildningen blev treårigt gymnasieprogram och med färre antal 

frisörteknikstimmar sjönk antal utfärdade gesällprov drastiskt. Det utfärdades 625 gesällbrev 

1992, 296 gesällbrev år 1996, 158 gesällbrev år 2000 och på senare år har antalet utfärdade 

gesällbrev ökat. År 2007 utfärdades 472 gesällbrev. 

 

 

Reglering av trainee och lärlingslöner 

En ny lönekategori i kollektivavtalet (Riksavtalet 2010) mellan Handelsanställdas 

Förbund(HAF) och Sveriges Frisörföretagare(SFF) finns nu i form av ”Obehöriga frisörer”. 

Lönen baseras på 70 % av en behörig frisörs lön och med en lägre arbetsprovision för det 

utförda arbetet. Denna kategori av frisörer som inte har gesällbrev har under åren växt och 

företrädare från branschen utrycker sin oro över yrkeskompetensen. I frisörernas 

arbetsmiljö använder man kemikalier och kunskap om detta är av stor vikt både för kund och 

för arbetstagare. I den fria dimensioneringens spår finns det inte tillräckligt många 

företagare som har möjlighet att anställa och utbilda eleverna till behöriga frisörer. I det nya 

kollektivavtalet finns även ett nytt utbildningsavtal med. Efter den gymnasiala utbildningen 

kan eleven bli anställd och arbeta under en färdigutbildningstid med en lönetrappa.  I den 

lönetrappan får eleven lön efter antal timmar man gjort under sin utbildningstid indelat i 

steg om 1000 timmar. Eleverna på gymnasiet kan under sina tre utbildningsår arbeta av viss 

tid av sina färdigutbildningstimmar redan under gymnasieutbildningen. Nu ska arbetsgivaren 

ansvara för färdigutbildningen till frisör och efter 3000 timmar avlägger eleven/den anställde 

sitt gesällbrev.  I det nya kollektivavtalet ställs hårdare krav på handledaren som skall 

färdigutbilda en trainee (kollektivavtalets namn för lärling, för att särskilja från gymnasiets 

lärlingar), handledaren ska ha gesällbrev och ha genomgått en handledarutbildning. Under 

2011 kommer de första eleverna som avslutat sina gymnasiestudier till frisör att slutas till 

detta utbildningsavtal.            

 

 

Frisörens utbildningshistoria 

Arbetsgivarorganisationen(SFF) har dokumenterat frisörernas tidiga utbildningshistoria 

genom att producera en video, Från Fältskär till frisör(SFF b), där de berättar om hur 
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frisöryrket har sin början från fältskärer på Gustav Vasas tid. De ansågs vara dåtidens ”kloka 

gubbar” som då även opererade och drog ut tänder. Fältskären fick bära värja, använda skor 

med spännen och bära hatt eller mössa när han arbetade. Det finns dokument från 1852 och 

det är ett svenskt utlärningsbevis som gav fältskären behörighet att hantera kirurgi. 

Fältskären fick andra sysslor när läkaryrket tillkom.  Frisörsalongerna kom till i början av 

1900-talet och då uppstod yrket barberare. Historiken med gesäll och mästarbrev finns 

dokumenterad av Sveriges hantverksråd(2011) som upplyser om Sveriges långa tradition av 

en rikstäckande organisationen för svenskt hantverk. Redan i början av 1900-talet 

etablerades denna samverkan hantverkare emellan. Kungörelsen om Mästarbrev tillkom 

1940 och ändrades 1995 till ”Lag och förordning om Mästarbrev för hantverkare”(SFS 

1995:1255/1256).  

Lärlingens föränderliga resa 

Andersson(2002) beskriver frisörens olika utbildningsvägar och hur antalet 

utbildningstimmar till frisör förändrats över tid. Under 1950-talet utbildades frisörerna i stort 

sett enbart som lärlingar på en frisersalong, man gick som lärling i fyra år och blev antingen 

dam eller herrfrisör. Den skolförlagda frisörutbildningen kom till på 60-talet och lärlingarna 

måste ha ett kontrakt hos en frisörmästare. Första året utbildades eleverna tjugoåtta veckor 

på skolan, andra året var den skolförlagda undervisningen sju veckor och tredje året fem 

veckor. Under det fjärde året utbildades frisören helt på en frisersalong. Genom LGY70 

behövde eleverna inte längre vara kontraktskrivna hos en frisörmästare, utan eleverna 

utbildades på skolan under två år för att under det tredje året färdigutbildas på en 

frisersalong. Nu blev den skolförlagda utbildningen treårig och lärlingsutbildningen som 

enbart bedrevs på en frisersalong var fortfarande fyraårig. Gesällbreven utfärdades efter tre 

år inom den skolförlagda utbildningen och efter fyra år på den lärlingsförlagda 

salongsutbildningen.  

Under 80-talet förändrades utbildningen beskriver Andersson. Tidigare valde eleven om den 

ville utbilda sig till dam eller herr frisör och nu slogs dessa utbildningar ihop och blev ett 

gemensamt yrke - frisör. Utbildningstiden förlängdes inte utan eleven förväntades klara det 

gemensamma gesällprovet efter tre år. Denna chans till dubbelkompetens fanns redan på 

60-talet men då utökades utbildningstiden med sex månaders praktik på frisersalong och sex 

månader skola, detta blev då en femårig utbildning. Gymnasiereformen på 90-talet då alla 

program blev högskoleförberedande och yrkesförberedande totalförändrade utbildningen 

till frisör. Hantverksprogrammet med tre års utbildning inklusive de femton veckors 

arbetsplatsförlagd utbildning(APU) förberedde eleverna till frisöryrket men få klarade 

gesällprovet efter avslutad utbildning. I den reformen minskade de 

praktiska/karaktärsämnes timmar radikalt. Jämfört med 60-taletsskolförlagda 3354 lektioner 

och fyra års utbildning(det fjärde året helt ute på APU) var 90-talets totala utbildningstimmar 

endast 2400 i karaktärsämnet. Utbildningstiden till frisör har under denna reform drastiskt 

ändrats. Andersson framhåller att denna situation upplevs som en kris.  Senare delen av 90-
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talet är det endast ca tjugofem procent av eleverna som klarar branschens enda 

kvalitetskontroll- gesällprovet vid första försöket.  

 Vidare beskriver Andersson hur branschen förändrats ytterligare. Arbetsgivarna på 

frisörföretagen började hyra ut stolar på salongerna istället för att anställa personal. På 

detta vis blev det flera enskilda näringsidkare inom samma lokal. Detta skedde under 1980-

talet och under samma period önskade branschen en minskning av antalet 

utbildningsplatser och skolan började öka antalet utbildningsplatser. Kommunerna 

tillgodosedde elevernas förstahandsval och det påverkade samverkan mellan bransch och 

skola. Det diskuterades i branschen om eleven utbildades för branschens skull eller för 

elevens skull. Andersson redovisar intressant statistik från 1998 där medlemsföretagen i 

Sveriges Frisörföretagare uppgår till 5708 varav 4519 är enmansföretagare, 1013 företag har 

1-3 anställda och 176 har fler än tre anställda. Det uppskattas att det finns lika många 

frisörföretag som ej är anslutna till en arbetsgivarorganisation och på grund av detta finns 

det inte någon statistik på antalet anställda inom den kategorin. Av de medlemmar som SFF 

har är 16 % män och 84 % kvinnor. 

 

Gesällbrev - frisörens yrkesbevis 

Gesällbrevet är frisörernas yrkesbevis. Frisörernas gesällbrev innebär att frisören har både 

teoretiska och praktiska kunskaper i yrket och det är endast slutresultaten på modellen som 

bedöms. Efter man genomfört ett gesällprov och fått minst betyget G i alla moment, blir 

frisören ”behörig frisör med gesällbrev”. När frisören har klarat sitt gesällprov och arbetat 

som frisör i sex år kan frisören genomföra ett mästarprov. Där måste betyget vara minst VG i 

alla moment för att få mästarbrevet.  Själva gesällprovet genomförs under två dagar, då den 

blivande frisören genomför nio olika moment på olika personer. Alla moment ska beskrivas 

muntligt och skriftligt i förväg för utbildningsnämndens examinatorer(av branschen utvalda 

frisörer för att bedöma vid gesäll och mästarprov). Kriterierna som ställs är lika över hela 

landet. Alla moment redogörs med recept, applicerings/ rullningsteknik, önskat resultat och 

strukturteckning för färdigt resultat. De moment som frisören skall genomföra är en kemisk 

strukturbehandling(permanent som gör håret lockigt eller rakt), en damklippning med 

formblåsning, fri herrklippning med styling, frisyr design/fön vågning, avancerad färgning 

med styling, långhårs arbete och brudklädsel med krona och slöja(SFFa). 

Gesällprovet har under 2010 förändrats. De elever som i år avslutar sin gymnasieutbildning 

till frisör, gör ett delprov innan de kan anställas som trainees. Gesällprovet är nu indelat i två 

delar, varav den första delen av gesällprovet innehåller åtta moment och ett teoriprov med 

25 frågor. Den första delen(Delprovet)väljer eleven själv om de genomför direkt efter 

gymnasiet eller senare. De måste genomföra Delprovet med betyget G innan de kan börja 

sin färdigutbildning/trainee till frisör.  Den andra delen av gesällprovet med åtta moment 

genomförs efter de 3000 trainee timmarna. Eleven måste genomföra sin 
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färdighetsutbildning till frisör på ett frisörföretag som är anslutet till SFF, eller om företaget 

har ett hängavtal med Handelsanställdas Förbund. Momenten skall fortfarande beskrivas 

och dokumenteras som tidigare. Det finns övergångsregler för de frisörer som påbörjat sin 

utbildning tidigare och med andra lärlingsavtal, detta avgör vilket av dessa gesällprov de skall 

genomföra(SFFa). 

 

Tidigare Forskning  

Dimensionering för vem? 

I Skolverkets rapport (1999) beskrivs valfriheten i utbildning på gymnasienivå och 

dimensioneringen av utbildningsplatser inom gymnasiet i Norden. Här behandlas frågor som 

elevens rätt till information om arbetsmarknadens behov, kompetens och kontakt med 

arbetslivet. I Sverige styrs elevens första hands val dimensioneringen av utbildningsplatser 

och i Norge har den rådande arbetsmarknadens behov börjat avgöra dimensioneringen.  

Vidare beskrivs frisörutbildningen, det är en utbildning som har elevernas intresse men ej får 

sysselsättning i samma grad. Finland dimensionerar efter arbetslivets behov. Sveriges 

modell, där man utgår från elevens intresse i sitt första hands val, betyder att de frisörer som 

ej får jobb anser man kan sysselsättas inom någon annan bransch. Det konstateras även att 

samverkan i form av programråd mellan arbetslivet och gymnasieskolan, är viktiga för 

förberedelsen av ungdomarnas framtida utveckling och arbetsförmåga. 

 

 En studie om dimensionering från hotell och restaurangbranschen 

Dimensionering är ett aktuellt ämne anser Gottby(2010), speciellt inför Gy2011. 

Ungdomarna i dagens samhälle står allt oftare utanför arbetsmarknaden. Den 

yrkesförberedande utbildningen har hittills allt för ofta bara lett till arbetslöshet, eftersom 

arbetsmarknadens behov och elevernas första handsval inte varit i symbios med varandra. 

Gottby beskriver historiskt hur dimensioneringen av antalet utbildningsplatser gått från att 

uppfylla arbetsmarknadens behov till att tillgodose elevens förstahands val. Vidare beskrivs 

de olika påverkansfaktorerna till utbildning, arenateorierna. Begrepp som policy, 

formulerings -transformerings och realiseringsarenan beskrivs och anställningsbarheten 

analyseras. Resultatet av studien påvisade att majoriteten av informanterna önskade att 

kommunerna hade det största inflytandet angående dimensioneringen av utbildningsplatser 

och att samverkan via branschråd var viktiga mål. Vidare påpekades att elevens lämplighet 

och elevens val ska vara avgörande för antagning till gymnasiet och att skolornas resurser till 

att öka antalet utbildningsplatser på ett yrkesförberedande program var viktigt.  
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Marknad och konkurrens 

Lund(2006) konstaterar att effektiviseringen av gymnasieskolan via valfrihetsreformerna gav 

en ökad marknadsanpassning och konkurrensutsättning. Den statliga dimensioneringen av 

gymnasieutbildningen ersätts nu av skolpengsystemet och friskolornas etablering. Skolornas 

profilering och elevernas val av utbildning är de faktorer som nu styr gymnasieutbildningens 

inriktningar och omfång. Skolpengen som följer med elevens val av utbildning skapar 

förutsättningar till att starta friskolor som attraherar elever. Vidare beskriver Lund hur 

styrmodellen för gymnasieskolan reformerats. Kommunerna ansvarar för skolans 

huvudmannaskap och Skolverket godkänner eller underkänner nyetableringar av 

gymnasieskolorna. 

 

Yrkesutbildning som en marknad 

Lundahl (2008)beskriver hur SAF och LO argumenterade för en reformering av 

yrkesutbildningen på gymnasiet under 1980-talet, det som senare ledde till en förlängning av 

yrkesutbildningen till tre år. Detta skulle ses som en kvalitetsförstärkning för yrkesarbetarnas 

vidareutbildning i arbetslivets snabba förändring, där ansågs kärnämnena vara viktiga. Detta 

gav alla program allmän behörighet till högskolan. Kommunernas skyldighet till att 

tillhandahålla ett allsidigt urval och tillgodose elevens önskemål var nu 

lagstadgad(prop1990/91:85). Vidare gavs beslutet om statsbidrag till fristående skolor 

(prop.1991/92:95) en snabb ökning av friskolor då främst på gymnasial nivå och i 

storstadsområdena.  Lundahl nämner även problematiken med ungdomarnas gymnasieval, 

där ungdomarna ”konsumerar” en utbildning istället för att se till arbetsmarknaden. 

Samverkan mellan skola och arbetslivet måste utvecklas och förstärkas. Den ökade 

konkurrensen om eleverna beskrivs och där anser LO att staten tillsammans med 

arbetsmarknadens parter bör ansvara för utbildningens kvalitet, innehåll och inriktning. 

Svenskt näringsliv vill enligt Lundahl att den statliga regleringen bör hållas nere och att 

konkurrensen och marknaden är av godo för alla parter. Genom att etablera efterfrågade 

utbildningar sker enligt Svenskt näringsliv en kvalitetskonkurrens. Det bör finnas flera 

alternativ eftersom det leder till bättre utbildningar, då de sämre slås ut och en 

gymnasieskola med högre kvalitet stärks, detta är Svenskt Näringslivs syn rent principiellt 

enligt Lundahl. Den bransch som har kännetecknats med små friskolor ses nu som en 

stegrande bransch med aktiebolag och koncernbildning.  

 

Belysande statistik inom hantverksbranschen 

Skolverket har gjort en enkätundersökning med 100 % svarsfrekvens från de 85 skolor som 

enkäten skickades till. Bland de fristående skolorna är det vanligt att man utbildar till frisör 
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och florist. Enligt kartläggningen av hantverksprogrammet läser 39 % av eleverna till frisör av 

hantverksprogrammets alla elever (Skolverket 2008). 

De närmaste åren kommer en minskning av antal elever ske samtidigt som antalet 

utbildningsplatser ökat. På de kommunala skolorna sker en elevminskning och på de 

fristående skolorna sker en elevökning. Detta beskriver hur marknaden ser ut bland 

gymnasieutbildningarna i landet. De fristående skolorna ökade mest på de 

yrkesförberedande programmen.  När man ser till skillnaden mellan stora städer och 

glesbygd, är andelen elever störst i en fristående skola i en stor stad t.ex. Stockholms län där 

52 % går i en friskola och i glesbygd är siffran 12 %. Här har det skett en ökning med 2 % 

vardera mellan åren 2009/2010 till 2010/2011 (Skolverket 2010 och 2011).  

Enligt Friskolornas riksförbund (2011)  gick 20 % av landets gymnasieelever läsåret 

2008/2009 i en fristående skola och inför läsåret 2009/2010 ansökte 302 fristående 

gymnasieskolor tillstånd till att starta eller utöka sin verksamhet. 64 % av friskolorna drivs 

som aktiebolag, 33 % drivs av föreningar eller stiftelser och övriga(3 %) drivs som enskild 

firma eller handelsbolag. I Gefle Dagblad (2011)beskrivs den tuffa konkurrensen mellan 

gymnasieskolorna. Skolverket har gett tillstånd till 737 fristående utbildningsplatser till 

hösten 2011. Ytterligare 608 utbildningsplatser (för start 2012), har tillstånd ansökts om till 

Skolverket. Om detta sker kan det innebära att de fristående skolorna kan erbjuda samtliga 

elever en utbildningsplats och ändå har platser till förfogande. Prognosen för det minskade 

elevunderlaget är ca 200 färre elever de närmaste åren. Den kommunala skolan måste 

garantera en gymnasieplats till eleverna utifall om en fristående skola frivilligt eller ofrivilligt 

stänger och om eleven väljer att studera på hemorten igen, upplyser Gefle Dagblad(2011). 

Från Skolverkets databas- Siris har följande statistik hämtats.  Bollnäs, den mindre 

kommunen har 21,8 % elever som studerar på annan ort och Gävle den större kommunen 

har 6,9 % som studerar på annan ort. Dessa elever är folkbokförda i kommunen och studerar 

i gymnasieskolor(kommunala, landstingskommunala, fristående, internationella och skolor 

med riks internat) belägna i annan kommun. Enligt Visma Infoline (se bilaga två och tre) 

startades 7194 enskilda firmor under år 2010 av ungdomar mellan 15- 25 år. 11 % av dessa 

var inom frisörbranschen och det är det populäraste yrket bland nyföretagande ungdomar. 

 

 



11 

 

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

I hela Sverige Gävle

kommun

Fristående
gymnasieskolor

Kommunala 
gymnasieskolor

 

  

 

 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola 

I gymnasieutredningens betänkande, Framtidsvägen - en reformerad 

gymnasieskola(2008:27) presenteras en ny struktur för gymnasieskolan. Olika vägar till en 

gymnasieexamen, där utbildningarna nu benämns yrkesprogram och studieförberedande 

program. Tre viktiga frågor redovisas, rätten för eleven till en god utbildning stärks, tydligare 

regelverk, ansvar och struktur och slutligen en ökad samverkan mellan skolhuvudmän och 

avnämare. Anställningsbarheten och tydligare mål med gymnasieutbildningen presenteras. 

Dessa förslag ska leda till högre kvalitet på de studieförberedande programmen och 

yrkesprogrammen. Vidare påpekas att det inte finns uppgifter angående hur många elever 

som får arbetsplatsförlagd utbildning(APU).  Detta måste på något sätt utvärderas och 

regleras för att kvaliteten på yrkesutbildningarna ska stärkas. 

 

Arena och Ramfaktorteorier 

Att påverkansfaktorerna är många och olika, gör att arenabegreppen hjälper till att förstå 

komplexiteten när det gäller all yrkesutbildning och dimensioneringsproblematiken. 

Johansson(2009)påpekar att det finns olika begrepp som knyter an till lärandet i arbetslivet 

och som är relevanta inom yrkesutbildningen. Komplexiteten i yrkesutbildningen kan lättare 

beskrivas om relationerna till arbetslivet lyfts fram. Vem som beslutar och om vad, vilka yttre 

ram och påverkansfaktorer som spelar in på arenan? På policyarenan tas besluten av 

regering och riksdag, alltså de övergripande frågorna som rör skolan. Formuleringsarenan är 

där myndigheter och verk formulerar de styrande dokumenten som policyarenan bestämt. 

Transformeringsarenan planerar och omformar dokumentens innehåll och ser till att de 

anpassas till konkreta planer. På realiseringsarenan ska undervisningen genomföras. 

Figuren visar andel kvinnor i procent 

som läser vid hantverksprogrammet. 

Gävle kommun har högre andel 

kvinnor än den sammanlagda 

andelen kvinnor i Sverige som läser 

vid hantverksprogrammet. I 

jämförelsen mellan de fristående och 

de kommunala gymnasieskolorna så 

skiljer det 1 % inom Gävle kommun 

och 2 % i Sverige i andel kvinnor som 

läser vid hantverksprogrammet. 

Statistiken hämtad från Skolverket – 

SIRIS. 
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Ytterligare en påverkansfaktor finns och det är utvärderingsarenan, där finns arbetsgivarna, 

kollegor och andra som vill påverka yrkesutbildningen. 

I den reflekterande rapporten av Sundström(2010) beskrivs det ökande behovet av 

samverkan mellan skola och arbetsliv. Där tas även formulerings och realiseringsarenan upp 

och man uppmanas ” att ta realiseringsarenan i besittning ”. Genom skapandet av 

kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering 

ska färdigheter och kompetenser matchas bättre. Där menar Sundström, att på den lokala 

realiseringsarenan ska många överväganden tas i beaktande tillsammans med skolans 

personal och arbetslivet. Nu bör det ske ett gemensamt grepp genom att utnyttja 

tolkningsföreträdet och tillämpningen av de nya nationella styrdokumenten.  

 

Styrdokument  

Här finns för studien relevanta delar ur Svensk författningssamling (SFS 2010:800) och 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94). Svensk författningssamling(SFS) publicerar 
gällande lagar och förordningar som riksdagen beslutat om. Detta utmynnar sedan i 
förordnanden som t.ex. Lpf 94.   
Enligt SFS (2010:800) syftar utbildningen inom skolan till att barn och elever skall inhämta 
och utveckla värden och kunskaper. Den livslånga lusten till att lära ska främjas hos alla barn 
och elever i dess utveckling. De grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska 
samhället vilar på, skall förmedlas och förankras med respekt för de mänskliga rättigheterna 
(Kapitel 1, 4§).  
Detta formuleras i Lpf 94  

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de 

värden som vårt samhälle vilar på. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan skall gestalta och förmedla(1.1 Grundläggande värden). 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen 

skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och 

utvecklar yrkes och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga 

utveckling. Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. 

Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all 

gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande 

utbildningens kvalitet( 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna). 
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 Det finns även lagar som styr mellan kommunerna eller friskolorna. Enligt SFS (2010:800) 
ska elevens hemkommun ersätta kommunen där eleven studerar om eleven väljer att inte 
studera i hemkommunen (kapitel 16, 50§). Detta gäller även vid en fristående skola, då 
huvudmannen ska erhålla bidrag från hemkommunen, bidraget innehåller ersättning för 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, moms och 
lokalkostnader(kapitel 16, 52§, 53§). Det finns även en lag som säger att utbildningen skall 
vara likvärdig i varje fritidshem och skolform oavsett vart i landet den ordnas(kapitel 1, 9§). 
 

Metod 
Nedan redogörs metodvalet, därefter kommer urvalet av informanter till denna studie 

tillsammans med en kort presentation av informanterna. Under intervju presenteras 

intervjuprocessen väl valda gång och sist de etiska övervägandena. 

 

Metodval 

Fallstudien har enligt Dovemark (2007) dubbla syften genom de regler som både begränsar 

och ger möjligheter för människors handlande och kan även ge kunskap och teorier om 

angränsande områden som ej studerats. I de etnografiska studierna används ofta fallstudier 

som arbetsmetod och eftersom målet i denna studie är att upptäcka komplexiteten i 

dimensioneringsproblematiken använder jag mig av detta.  

När tidigare arbeten under denna studietid arbetats fram, har enkäter varit en metod att få 

fram information. I denna studie anser jag att intervju passar bättre eftersom bortfallet var 

relativt stort i den tidigare studien. Även informationen som informanterna ger ter sig 

relativt platt och inga följdfrågor kan ges eller nyansskillnader i svaret kan avläsas i en 

enkätundersökning.  Själva mötet mellan människor ger en djupare förståelse i den 

information man utbyter. Sträng och Dimenäs (2000) ser mötet som ett av vårt 

grundläggande och viktigaste verktyg för det ”lärande mötet” och som grund för det 

livslånga lärandet. Genom att observera, reflektera över skeenden som tillsammans med 

teorier leder till en ökad medvetenhet om det praktiska. Det är på detta sätt vi kan påverka 

när det finns ett ömsesidig beroende av mellan praktik och teori.  

Kihlström(2007)menar att vid en kvalitativ intervju, liknas intervjun av ett vanligt samtal och 

med fokus på ett specifikt område där intervjuaren bestämmer riktningen . Där är det viktigt 

att inte ställa ledande frågor och att intervjuaren bör se till intervjun håller sig inom ramen 

av ämnet. Kvale & Brinkmann(2009) påpekar vikten av att förstå den intervjuandes 

vardagsvärld ur dennes perspektiv vid en kvalitativ forskningsintervju. 
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Urval och informanter 

Dessa elva informanter är valda representanter för branschen, har en relevant och hög nivå 

av erfarenhet utifrån intervjufrågorna. Intervjuerna genomfördes på gymnasieskolans 

konferensrum, per telefon, via mejl, och på frisersalongernas kontor. Informanterna 

benämns med Herr Branschorganisation, Herr Fackförbund, Fru Lokalbranschorganisation 

tillika salongs ägare (Fru Lokal), Fröken Storföretagare, Fru Medelföretagare, Fröken 

Småföretagare, Herr Utbildning och De unga hungriga eleverna (som är fyra till antalet.) 

Herr Branschorganisation har ett förflutet som frisör, yrkeslärare, frisörföretagare och är 

numera utbildningsansvarig på arbetsgivarorganisationen. Första kontakten angående denna 

studie togs per mejl för att sen utmynna i ett långt samtal via telefon. Informantens 

arbetsort är 30 mil bort och därför skedde intervjun per telefon. Själva intervjun varade i ca 

30 minuter och hela samtalet varande sammanlagt närmare 50 minuter. Detta samtal 

spelades inte in utan minnesanteckningar fördes under samtalet. 

Herr Fackförbund arbetar på fackförbundet inom Handelsanställdas förbund och 

representerar medlemmarna i regionen.  Han har de senaste åren haft ansvar för frisör 

medlemmarnas frågor. Intervjun genomfördes i en av gymnasieskolans mindre skolsalar, det 

fanns flera platsalternativ till intervjun för informanten att välja på och denna lokal låg i hans 

tycke geografiskt bäst till.  Intervjun spelades in och pågick i 35 minuter och hela samtalet 

varade en timme.  

Fru Lokalbranschorganisation tillika salongs ägare(Fru Lokal) har stor kännedom om 

gesällprov, styrelse arbetet lokalt inom SFF och hur man driver företag. Genomförandet av 

intervjun skedde i gymnasieskolans lärarrum eftersom informanten under morgonen haft 

information till gymnasieeleverna angående gesällprovet. Intervjun spelades in och gjordes i 

rask takt under 25 minuter. 

Fröken Storföretagare har ett av de större företagen inom branschen i denna region. Hon har 

en betydande stor kunskap om företagande och har under årens lopp utbildat en mängd 

elever under sitt yrkesverksamma liv. Hon har arbetat som frisör i 24 år och har under de 

senaste 11 åren drivit sitt företag med upp till 20 anställda. I dagsläget finns det ej många 

företagare inom denna bransch med det antal anställda denna företagare har. Intervjun 

genomfördes på företagets kontor och varade i 105 minuter med formalia information före 

och ett utbyte av frisörerfarenheter i slutet av samtalet. Det gavs fler alternativ på lokal för 

intervjun och valet av intervjulokal gjordes av informanten. Detta för att på smidigaste sätt 

ej påverka informantens arbetstid. 

Fru Medelföretagare har från att arbetat själv som frisör i sitt företag börjat anställa frisörer. 

Företaget har funnits i 17 år och har de senaste nio åren vuxit till sex anställda frisörer. 

Intervjun genomfördes på företagets kontor och varade i 40 minuter. Intervjulokalen valdes 

av informanten själv, för smidigaste sätt ej påverka informantens arbetstid. 
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Fröken Småföretagare driver en frisersalong tillsammans med en kollega och har under 

årens lopp tagit emot elever under deras APU. Det senaste året har hon trappat ner på sin 

egen arbetstid och har därför anställt en frisör. Intervjun genomfördes per telefon och 

varade i 45 minuter med formalia information och utbyte av frisörerfarenheter. 

Informantens geografiska läge avgjorde valet för en telefonintervju.  

Herr Utbildning var vid tillfället chef för Utbildning och Arbete och har god översikt över 

beslutandeprocesser. Kontakten med informanten skedde via mejl och var den som 

inspirerade till studien. Han presenterade på ett tydligt sätt de olika ram och arena teorier 

som ligger till grund för dimensioneringsproblematiken. 

 De unga hungriga eleverna är relativt nya inom branschen och kan tillföra de ungas syn på 

problematiken. De är alla kvinnor och har nyligen avslutat sin gymnasieutbildning till frisör 

på tre år. ”A” har jobbat halvtid som frisör, ”S” har tillsammans med en tidigare skolkamrat 

startat eget, ”H” och ”N” har timanställning på varsin frisersalong. Intervjun genomfördes 

som en gruppintervju i en av gymnasieskolans mindre skolsalar.   

 

Intervjuer 

I intervjuprocessen valdes en turordning på informanterna. Företagarna intervjuades först 

för att få åsikter angående branschorganisationen och fackförbundets arbeten och påverkan 

på branschen. Därefter genomfördes intervjun med fackförbundet och 

branschorganisationen för att få information till de kommande intervjuerna med tidigare 

avgångselever från frisörprogrammet. På detta sätt kom relevanta åsikter om respektive 

informants roll fram och kunde konfronteras vid nästa intervju. Exempelvis ansåg 

företagarna att branschorganisationen ”gjort sitt jobb” angående problematiken med 

utbildningssituationen? 

 

Etiska övervägningar 

Enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer i humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning finns det fyra allmänna huvudkrav med åtta regler och två rekommendationer. 

Dessa är avsedda att vägleda forskaren i dennes planering av projektet. Syftet med 

principerna är att skapa ett underlag för forskarens reflektioner och ska även ge insikt om 

det egna ansvaret.  De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera informanterna om att de uppgifter 

som de lämnar bara kommer att användas i forskningssyfte, att deras medverkan är frivillig 

och att de kan avbryta deltagandet om de vill. De skall även informeras om vilken uppgift 

deras medverkan har och vilka villkor som gäller. 
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 Samtyckeskravet innebär att informanten samtycker till att lämna information och att 

informanten självständigt bestämmer om, hur länge och om vilka villkor som gäller vid 

deltagandet av studien. De kan närsomhelst avsluta sin medverkan i studien och får inte 

påverkas av forskaren. Beroendeställning får ej förekomma mellan informant och forskare. 

 Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifterna som informanten lämnar skall 

förvaras på ett sätt att obehöriga ej kan ta del av information och personuppgifterna. 

Lagringen av uppgifterna skall praktiskt taget vara omöjliga för utomstående att ta del av.  

En förbindelse om tystnadsplikt bör undertecknas vid hantering av etiskt känsliga uppgifter.  

Detta gäller även vid muntliga redogörelser för andra än de som ingår i projektet och vid 

publicering. 

 Nyttjandekravet innebär att det insamlade forskningsmaterialet inte får användas för 

kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften och att person uppgifterna inte får 

användas till åtgärder för den enskilde informanten om denna ej medgivet detta.  

De två rekommendationer som Vetenskapsrådet ger (utöver de fyra huvudkraven med åtta 

regler) är att forskaren bör vid etiskt känsligt material se till att informanten kan ta del av 

materialet innan publicering, genom att de eventuellt negativa konsekvenserna vägs emot 

det förväntade kunskapstillskottet. Forskaren bör även informera informanten om var, när 

och hur studien publiceras och genom detta kan informanten uppleva sin medverkan 

meningsfull. 

 De forskningsetiska principerna ger normer till förhållandet mellan forskare och informant. 

Individskyddskravet ger informanten ett skydd mot otillbörlig insyn och får inte utsättas för 

t.ex. förödmjukelse eller kränkning och är utgångspunkten i de forskningsetiska 

övervägandena.  Forskning är viktig samhällsutveckling och genom forskningskravet kan 

kunskaper utvecklas och fördjupas. Forskningskravet och individskyddskravet skall vägas mot 

varandra och en värdering skall göras av den förväntande kunskapsinformationen.  

 Dessa krav informerades informanterna om. De intervjuer som bandades, raderades efter 

att informationen sammanfattats.  

Resultat  
Nedan presenteras resultatet av studien. Under dimensioneringen av utbildningsplatser 

beskrivs informanternas syn på hur man kan påverka utbildningsmarknaden och vad som 

skett inom utbildningsmarknaden till frisör.  Därefter följer informanternas syn på hur 

företagsklimatet påverkats av dimensioneringen av utbildningsplatser och överetableringen 

av frisörer i landet. Sist presenteras hur informanterna upplever de politiska besluten som 

påverkar frisörbranschen.         
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Dimensioneringen av utbildningsplatser  

Herr Branschorganisation berättar att arbetsgivarorganisationen har under många år försökt 

påverka utbildningssituationen och göra eleverna anställningsbara.  Uppfattningen från 

Branschorganisationens sida är att det är friskolornas snabba etablering med attraktiva 

utbildningar som idag står för den extremt snabba utvecklingen av utbildningsplatser till 

frisör mellan 2008 och 2010. Där har det skett en ökning från 56 gymnasieskolor som 

erbjuder frisörutbildning till 79. Enbart i Stockholm finns det 22 gymnasieskolor som 

bedriver frisörutbildning. Herr Branschorganisation nämner Baggium och Thorengruppen 

som stora aktörer på den gymnasiala utbildningsmarknaden. Herr Branschorganisation 

berättar att vid samtal med Thorengruppen ” att de ej vill anställa yrkeslärare utan anställer 

helst frisörer, eftersom de inte ställer så stora krav!” Herr Branschorganisation berättar även 

att Thorengruppen under samma samtal blir förvånade över att SFF inte vill inleda ett 

samarbete med denna utbildningsaktör. 

 Herr Branschorganisation berättar att den privata vuxenutbildningen till frisör, där eleven 

köper sin utbildning i princip varit konstant de senaste åren. I dagsläget finns det 15 av SFF 

godkända frisörutbildningar som är eftergymnasiala. Vidare berättar Herr 

Branschorganisation att inför Gy2011 har det förts diskussioner med Skolverket angående 

APL platsernas betydelse i framtiden. Där har branschorganisationen efterlyst ett regelverk 

som kontrollerar handledarens kompetens. I det nya utbildningsavtalet mellan SFF och HAF 

kommer färdigutbildning till frisör endast kunna ske på en arbetsplats där handledaren har 

gesällbrev och har genomgått enligt SFF en godkänd handledarutbildning. Genom Gy2011 

kommer utbildningsmarknaden att balanseras eftersom det krav som ställs på APL platsens 

kompetens och på utbildningsaktören, anser Herr Branschorganisation. 

Herr Fackförbund uppskattar att hälften av APL platserna är anslutna till SFF och hälften står 

utanför, vissa har hängavtal med Handelsanställdas förbund istället för medlemskapet i 

arbetsgivarorganisationen SFF.  Herr Fackförbund uttrycker sin oro över hur det blir när APL 

platserna på de seriösa salongerna inte räcker till. ”Vart vänder sig eleverna då, jo till den 

svarta marknaden”. Eleverna hamnar på icke seriösa salonger där inga avtal om lön och 

försäkringar existerar. I Stockholm har ”den andra” marknaden helt tagit över. Herr 

Fackförbund berättar att de centrala överläggningarna angående dimensioneringen av 

utbildningsplatser sker tillsammans med SFF. Herr Fackförbund berättar även att det funnits 

en oro bland elevmedlemmarna över att de anser att det blivit ”lurade”, eftersom när de 

började gymnasiet fanns inte det nya utbildningsavtalet. Nu kan de inte påverka detta utan 

får gladeligen ta 3000 utbildningstimmar med lägre lön än tidigare. Dessa elever har enligt 

Herr Fackförbund önskat fler övergångsregler eller att avtalet gällt från nästa år eller med 

Gy2011. Eftersom Skolverket inte lyssnade och förstod vad som hände när antalet 

utbildningsplatser skenade iväg, var man tvungna att göra någonting och det resulterade i 
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acceptansen i det nya utbildningsavtalet. Herr Fackförbund tar även upp Gy2001 där han 

anser att eleverna delas in i fack och att segrationen i kunskap blir tydligare. 

Herr Utbildning berättar att friskolor är att betrakta som statliga entreprenader, staten via 
Skolinspektionen fattar beslut om tillstånd och är avtalsskrivande part.  I Gävle fanns vid 
tillfället en kommunal gymnasieskola med 16 utbildningsplatser, när den första friskolan som 
skulle starta frisörutbildning i Gävle hösten 2008. Herr Utbildning beskriver att kommunen 
tillsammans med branschen ansåg att det vid en ytterligare etablering av utbildningsplatser 
till frisör bara skulle ge en överetablering av utbildningsplatser. Elevkullarnas framtida 
minskning kan leda till halvfulla klasser som i sin tur leder till ökade kostnader per elev. 
Vidare berättar han att det råder brist på APU platser och det ger inget tillskott i 
utbildningsutbudet utan ger endast en ren konkurrenssituation mellan skolorna. På frågan 
om vem som avgör om hur många utbildningsplatser det får finnas inom respektive 
yrkesutbildning på varje ort svarar Herr Utbildning:   
 

 Ingen egentligen! Marknaden styr, dvs. elevernas val avgör dimensioneringen. Men 
detta är ju inte hela sanningen, men sanningen är att det inte finns någon central 
planerings instans som avgör dimensioneringen. Kommunen anpassar sin organisation 
till elevernas önskemål och lyssnar också på vad branscherna har att säga när det 
gäller tillgången på APU-platser, vilket kan leda till att utbildningsvolymen anpassas till 
den. Kommunen är således helt suverän att avgöra dimensioneringen för sin utbildning. 
Friskolorna får i det statliga beslutet angivet antal platser för programmet i fråga, men 
om de vill kan de utöka (marknadsanpassning). Det här med styrning och planering är 
intressant. Hur kommer det här att fungera i framtiden när friskolorna kanske kommer 
att ha bortåt 50 % av platserna, vilket i dagläget inte ter sig orealistiskt. Statlig 
auktorisationsmyndighet på regional nivå?  
 

Slutligen konstaterar Herr Utbildning att kommunen kan lämna synpunkter på etableringen, 
men har inget med beslutet att göra, det fattas exklusivt av staten. 
 
Fröken Storföretagare anser att det utbildas för många frisörer idag.  Hon anser att det 
kommer leda till sämre utbildade frisörer ”som även jobbar lite vid sidan om”. Statusen som 
frisören har idag, kommer att sjunka, eftersom det är en överetablering av frisörer inom 
branschen. Uttrycker sin förvåning över att det kan få gå till på detta sätt.  
 
Fröken Småföretagare anser att dimensioneringen borde behovsanpassas och ifrågasätter 
starkt framfarten av utbildningar. Tidigare var det utbildningar som man som vuxen fick 
betala för som ”poppade upp som svampar ur jorden”. Fördelen med dessa vuxenelever är 
faktiskt att de är intresserade av yrket, om det beror på att de är just äldre till åren eller att 
de betalat för sin utbildning är svårt att säga. Fröken Småföretagare anser att just nu är det 
gymnasieskolplatser som helt klart är överdimensionerade. Som relativt liten företagare 
anser informanten sig inte kunna påverka särskilt mycket, utan anser det är SFF´s skyldighet 
som arbetsgivarorganisation. Fröken Småföretagare har de senaste åren fått många APU 
förfrågningar från elever och i dagsläget tas inga fler elever emot på salongen. Fröken 
Småföretagare anser att eleverna från vuxen utbildningarna är ”lättare” att ta hand om, 
behöver inte fostra och ”klä på dem”!  Berättar sedan om tillfällen med gymnasieelever som 
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varit allt för illa klädd för att passa in i en arbetsmiljö där generationer samsas. Fröken 
Småföretagare hävdar att det även finns fördelar med överdimensioneringen av 
utbildningsplatser till frisör, för nu är det verkligen arbetsgivarens marknad och det märks på 
eleverna. De elever som verkligen vill bli frisör är rädd att förlora sin APU plats. 
 
Fru Medelföretagare berättar om hur det var när de privata vuxenutbildningarna(som 
eleverna betalade) eskalerade, hur elever betalade hutlösa summor för vad branschen ansåg 
vara en introduktion i yrket. Företagen som skulle utbilda dessa elever lockade med fantasi 
historier om hur lätt det var att få jobb och bli ”kändisfrisör”. Fru Medelföretagare berättar 
att idag ställer branschorganisationen vissa krav för att få driva en godkänd frisörutbildning 
och det är upp till den betalande eleven att undersöka om utbildningsföretaget är godkänd 
av branschorganisationen. Den marknaden blev ”reglerad” via information till och i media 
om hur verkligheten var för dessa elever som skulle ut på arbetsmarknaden. Då gick 
frisörerna i lokalavdelningarna i SFF ihop och skrev insändare i lokaltidningarna och SFF drev 
kampanjen från sitt håll till media. Med uppgiven och smått irriterad röst undrar Fru 
Medelföretagare ”Hur kan man påverka staten? Nu har friskoleföretagen insett vitsen med 
attraktiva utbildningsplatser och eftersom frisör fortfarande är ett attraktivt yrke så ökas 
utbildningsplatserna IGEN.”  Nu skrattar informanten och inser att ”politiker är som att kasta 
vatten på en gås, det rinner bara av den”. Fru Medelföretagare hävdar att det är lättare att 
påverka den privata marknaden än de politiska makthavarna. Fru Medelföretagare har varit 
på handledarutbildning anordnad av SFF och där uppmanas handledaren ute på företaget att 
undersöka OM gymnasieeleven verkligen vill bli frisör. Om det visar sig vara ett svagt 
intresse från eleven bör man istället handleda i försäljningsteknik istället för 
hantverkskunskap. 
 
De unga hungriga eleverna anser det är konstigt hur man kan öka antalet 
utbildningsplatserna till frisör när de befintliga frisörerna inte får jobb. 
 
  

Påverkan på företagsklimatet  

Herr Branschorganisation beskriver de positiva reaktionerna på det nya utbildningsavtalet 

från företagare och berättar glädjefullt att även företagare kontaktat dem för att bli 

medlemmar och genom detta kan de ta emot elever för färdigutbildning till frisör. Berättar 

att responsen från eleverna har varit 50/50 och det sannolika är hur det nya 

utbildningsavtalet framförts från lärarna på gymnasieskolorna. Är budbäraren positiv, tas i 

regel det nya emot positivt av eleverna. Under de senaste åren har endast 30 % av de som 

avslutat sin gymnasieutbildning till frisör klarat gesällprovet. Av de 30 % som klarat 

gesällprovet är det ändå få som fått en anställning. Det nya utbildningsavtalet gör eleverna 

anställningsbara, dock inte alla, hävdar Herr Branschorganisation.  

Herr Fackförbund berättar att av de 2000 medlemmar de har, är 60 frisörer och att det är 

frisörerna som tar mest tid! I ett attraktivt yrke, föds ”kreativa” företagare som utnyttjar 

överetableringssituationen. De senaste åren har tre fall gått till arbetsdomstolen i denna 

region. Det är en situation där Herr Fackförbund beskriver en frustration som deras 
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medlemmar har över att ”hela tiden hålla koll på lönen”( att de får den lön de har lagligen 

rätt till). Herr Fackförbund berättar att det finns 42 arbetslösa frisörer i regionen idag och 

den siffran har ökat de senaste åren. Vidare beskriver Herr Fackförbund att under 2010 har 

varsel och uppsägningar varit aktuella på seriösa salonger, han ser fundersam ut när 

framtiden kommer på tal, det kan bli en segration och inte den kvalitetssäkring som behövs. 

Herr Fackförbund har en skarp ton när han berättar hur de mindre seriösa salongerna 

utnyttjar, oftast de yngre frisörerna som vill arbeta som frisör genom att erbjuda sämre 

arbetsvillkor och lön. Eftersom viljan oftast övergår förnuftet, hamnar tjejerna i ett utsatt 

läge och är fast i en kvinnofälla med sämre lön och arbetsvillkor hävdar Herr Fackförbund. 

 Fröken Storföretagare anser att dagens utbildningssituation är ”bedrövlig för branschen” 

och att det kommer ta många år innan ”skeppet är på rätt köl igen”. Fröken Storföretagare 

uppskattar att branschen tagit skada ”minst fem år till” om det nu blir någon ändring i 

framtiden. Fröken Storföretagare tycker att arbetsgivarorganisationen har agerat och 

reagerat på dimensioneringsproblematiken under de senaste åren.  Hon anser för övrigt att 

Handelsanställdas Förbund kan te sig lite ålderdomliga när diskussionen om OB 

ersättningen(lön vid obekväm arbetstid) kommer upp vid avtalsförhandlingarna. Hon hävdar 

att där finns det timmar att hämta för anställda och främst ”de unga hungriga eleverna”. De 

är mer än villiga att jobba på söndagarna. I dagsläget finns det företagsekonomiskt ingen 

chans att ha öppet berättar Fröken Storföretagare, eftersom lönerna är 100 % på utgående 

lön på söndagarna. Fröken Storföretagare efterlyser lite mer vilja från Handelsanställdas 

Förbunds sida där de kan hjälpa till med anställningsbarheten. Alla tjänar på att fler blir 

behöriga frisörer med gesällbrev och ju fler timmar man kan jobba desto bättre är det för 

alla parter. Om man kan ge service till kunderna alla veckodagar gynnar det arbetstagare och 

företag anser Fröken Storföretagare. 

 Fröken Storföretagare hävdar även att det finns fördelar med situationen som den är nu. 

Hon berättar att idag kan du välja vem du anställer, i ett företag är det lika viktigt att vara en 

duktig frisör som att kunna samarbeta med många. I dagsläget har det inte varit några 

svårigheter med att få tag i behöriga frisörer som vikarier. Fröken Storföretagare redogör hur 

arbetsstyrkan har anpassats i ett tidigt skede till rådande konjunktur, men kan vid semester 

och annan ledighet behöva utökas. I dagsläget får företaget många förfrågningar från elever 

över APU/APL platser.  De har en ganska konstant ström av elever och försöker i ett tidigt 

skede informera eleven om deras behov av arbetskraft. Det är ofta är elevens visade intresse 

som avgör vem som får vara kvar inom företaget. Om eleven visar och uttalar sitt intresse så 

nekas sällan den eleven sin kunskapsinhämtning. Fröken Storföretagare undrar hur alla 

frisörer klarar sig ekonomiskt och tror att de etablerade kan klara sig bra men att 

”mellanmjölken” får det svårare i framtiden.  Lågprisaktörerna, (som hon för övrigt undrar 

hur de kan överleva med ett klippris på 120 kronor) och hemmaklipparna klarar sig alltid och 

de som är nystartade eller haft verksamheten under ett par tre år får det nog tuffare hävdar 

Fröken Storföretagare. 
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Fru Lokal berättar att marknaden inte är som förr. Det finns inte kunder till alla, det har blivit 

en tuffare bransch där företagaren blivit företagare. Som företagare måste man i dagsläget 

informera sina anställda om att det är illojalt att man friserar sina vänner vid köksbordet och 

att man då bedriver konkurrerande verksamhet mot sin arbetsgivare. Eleverna som är under 

utbildning uppmanas att under sin APU/APL ta med ”sina kunder” till salongen, för att få 

handledning och för att bevisa att de är anställningsbara. Fru Lokal menar om eleven kan 

visa för sin framtida arbetsgivare ”att jag(eleven) har kunder en till två dagar i veckan” då 

vågar arbetsgivarna anställa personal igen.   

När jag läser upp detta citat från Skolverket (1999), blir Fru Lokal märkbart irriterad.  

Vi har Sveriges modell, som utgår från elevens intresse och tanken om att individerna 

är rörliga mellan olika yrken. Det här tänkandet innebär att det inte gör så mycket om 

vi t.ex. får för många frisörer, för de kan sysselsättas inom någon annan 

bransch(Skolverket, 1999, s.26). 

Fru Lokal tar ton med skarp stämma  

Det är för bedrövligt, de som inte kommer att arbeta som frisör använder ändå sina 

kunskaper genom att jobba svart hemma! Förfrågningar kommer ofta till befintliga 

salonger om att få köpa loss en frisörstol som de kan ha hemma. Jag har själv sålt en 

frisörstol på blocket till en elev. Det slår fel, det kommer ut för många elever per år, det 

går åt väldigt många kunder både till själva utbildningen och hemma som är svartjobb. 

Rent samhällsekonomiskt så är det åt h.….e eftersom frisörutbildningen är en av de 

dyrare utbildningarna att bedriva, som sen medverkar till svarta pengar. 

Fru Medelföretagare har varit länge i branschen och anser sig klara sig bra och hör tyvärr att 

många kollegor klagar. Hon märker av att konkurrensen ökat och att tidsbokningen inte är 

lika förbokad som tidigare men anser sig inte lida ekonomiskt av överdimensioneringen 

ännu. Fru Medelföretagare beskriver att idag är det vanligt att kunden frågar efter priset, 

innan de bokar sin behandling. Den årliga prishöjningen som sker när lönen går upp för de 

anställda har i år uteblivit i konkurrensens spår. Fru Medelföretagare väntar ut och ser hur 

resten av kollegorna gör. Detta gör även att de anställda får sämre lön eftersom lönen viss 

del är provisionsbaserad berättar Fru Medelföretagare. 

Fröken Småföretagare anser att frisörbranschen har svårt att göra sin röst hörd. Med lätt 

irriterad röst förklarar hon att en elev från omvårdnad, fordon eller hotell och restaurang 

kan aldrig bedriva och konkurrera ut befintliga företag som en frisör kan göra. Fröken 

Småföretagare berättar med en uppgiven röst om hur de på salongen försöker med alla 

medel ge sin nyexaminerade frisörelev fler arbetstimmar för att denne ska få en hygglig lön.  

Trots att den nyexaminerade frisören tar lägre priser på salongen är det svårt att bemöta 

konkurrensen. Det finns andra på orten som fortfarande är under utbildning och de som ej 

fått arbete som frisör och de använder sig av ”andra nyanser på Selma Lagerlöf”. 
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Fröken Småföretagare berättar att även om ingen politiker någonsin kommer att erkänna att 

de medverkar till en svart marknad, det finns andra alternativ att tillmötesgå.  Hon berättar 

om ett förslag från SFF där de vill få frisörmomsen sänkt från 25 % till 12 % och att det 

kanske kunde förbättra för de seriösa företagarna och slå ut den svarta marknaden eller 

åtminstone minska den. Fröken Småföretagare hävdar att prisskillnaden mellan den seriösa 

och den svarta marknaden beror till största delen på momsen.  

De unga hungriga eleverna berättar att tre av deras klasskamrater aldrig fick någon 

anställning inom frisörbranschen utan att de beslutade att utbilda sig till ett annat yrke. 

Frisören ”A ”jobbat som frisör och har tyvärr aldrig fått inte mer än halvtid och att det varit 

svårt att kombinera två arbeten. ”A” har därför beslutat att byta bransch och arbetar nu på 

en nära släktings företag. ”S” har tillsammans med en kamrat köpt en frisersalong som de 

drivit i snart nio månader. De har ännu inte tagit ut någon lön utan vill istället arbeta in 

företaget och få tillbaka den egna pengainsatsen för att till hösten börja ta ut lön. ”S” inser 

att man borde ha försäkringar som täcker eventuella konflikter som kan uppstå vid 

kompanjonskap i företagandet. Berättar hur svårt det kan vara att veta om pengarna räcker 

och vad man bör kunna innan man startar ett företag. När tjänstepensionen kommer på tal, 

vet informanten ej vad en tjänstepension är och inser att det finns mycket kvar att lära sig 

om företagande. ”H” har tidigare bedrivit en enskild firma och hyrt stol på en frisersalong. 

Där fanns det ej tillräckligt med kunder och då lades den enskilda firman ned. ”H” beslutade 

sig för att söka arbete i närliggande stad och har nu anställning tre dagar i veckan.  ”N” har 

timanställning på en frisersalong och arbetar ca halvtid och hoppas att hon kan arbeta fler 

timmar i sommar under kollegornas semesterperiod.  I deras klass med 16 elever berättar De 

unga hungriga eleverna att  det är åtta som bedriver eget företag, fyra som har anställning 

som frisör varav en har 80 % och de andra tre arbetar lite mer än halvtid och fyra som aldrig 

började jobba som frisör. 

 

Påverkan på branschen av politiska beslut 

Herr Branschorganisation berättar vikten av det nya utbildningsavtalet och att även 

Handelsanställdas Förbund (HAF) insåg fördelarna med detta avtal, för nu kan eleverna bli 

anställningsbara. I Gy2011 är yrkesutgången från frisörprogrammet – frisöraspirant, 

eftersom det enligt branschen behövs ett erfarenhetslärande och detta får eleven med det 

nya utbildningsavtalet i de 3000 trainee timmarna. Herr Branschorganisation hävdar att 

genom detta har SFF kunnat motverka de politiska besluten till en viss del, de markerar att 

eleven inte utbildas till ett färdigt yrke efter tre år på gymnasiet, utan att det behövs 

ytterligare erfarenhet innan man blir behörig frisör med gesällbrev. 

 Herr Fackförbund påtalar den fria etableringen bland utbildningsaktörerna och hur man 

använder skattemedel till detta. Dessutom utan någon vidare kontroll se hur vinsterna 

placeras i skatteparadis. Med skärpa i rösten uttrycker Herr Fackförbund en undran om hur 
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detta fått ske. Herr Fackförbund kommenterar utvecklingen som skett med friskolornas 

snabba framfart med ”Målet att det skulle bli fler pedagogiska sätt att arbeta på försvann 

när vinsterna började ramla in…” Visar även en frustration till ”Hur kan man lura eleverna till 

att de tror att de kan få arbete i den konkurrens som finns?”  Herr Fackförbund ser det nya 

utbildningsavtalet som ett måste ”För det anställdes inga nyexaminerade frisörer och detta 

avtal gör kanske att söktrycket på utbildningen minskar”. 

Fru Lokal har jobbat aktivt tillsammans med regionens företrädare från HAF med att upplysa 

och påverka syokonsulenterna i länet angående överetableringen på gymnasieutbildningen. 

Fru Lokal berättar att dimensioneringen av utbildningsplatser diskuteras på varje möte som 

utbildningsnämnderna har när de träffas centralt och det ser lika ut i hela landet. Vidare 

beskriver hon dessa möten som sker med alla utbildningsnämnder i Sverige som långa och 

intensiva när detta diskuteras, de får fortlöpande information från centralt håll angående 

utbildningssituationen. Fru Lokal har tillsammans med lokal HAF företrädare försökt 

informera allmänheten och detta har fått genomslagskraft i tidningar och tv. Fru Lokal visar 

frustation över gymnasieskolornas framfart som inte tar någon hänsyn till branschen. Dessa 

aktörer ser bara till att de kan starta med attraktiva utbildningsplatser. Fru Lokal beskriver 

arbetet med att kvalitetssäkra och till viss del begränsa vuxenutbildningen till frisör, den 

typen av utbildning som eleverna får betala för att gå. Då handlade det mest om att upplysa 

de elever som ville betala för sin utbildning om vilka krav de måste ställa på företaget som 

bedrev utbildningen. Fru Lokal berättar att ”den typen av utbildning har nu stabiliserats och 

istället kom nya utbildningsaktörer som insett attraktionskraften i detta yrke”. Fru Lokal 

anser även att om arbetsmarknaden skulle styra dimensioneringen av antalet 

utbildningsplatser skulle kvaliteten bli bättre. Som det är nu orkar inte branschen ta emot 

fler elever. I dagsläget diskuteras inga förslag om hur företagaren skall kunna påverka och 

försöka begränsa antalet utbildningsplatser.  Fru Lokal hyser stark tilltro till det nya 

utbildningsavtalet och hoppas att de flesta företagare vågar anställa en elev med det avtal 

som nu finns. 

Fröken Småföretagare medger att de tidigare tagit emot elever som ”städhjälp” men anser 

att damma produkter och städa bland färgtuberna även hör till frisörjobbet. I dagsläget 

nekar man alla elever APU/ APL plats även enstaka fältstudiedagar. Fröken Småföretagare 

har insett att eleverna kan marknadsföra sig själva med att de gjort praktik på en populär 

och eftertraktad salong när de raggar kunder i bekantskapskretsen. Hon kommer i framtiden 

genomföra intervjuer och arbetsprov med eventuell APU/APL elev för att markera valet av 

praktikant. 

Fru Medelföretagare tycker att frisörbranschen fått ta emot oförskämt mycket kritik och att 

kritikerna ofta drar alla över en kam. Branschen har rensats upp och hävdar att 

överdimensioneringen av utbildningsplatser rycker undan mattan på företagarna som 

försöker driva företag och anställa personal. Fru Medelföretagare inser att branschen är 
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marginellt liten för att någon politiker ens skulle bry sig att räkna ekonomiskt på bortfallet av 

skattemedel som sker. Berättar med lite bitterhet i rösten hur ”alla” tror att det är en dans 

på rosor att driva en frisersalong, för ”alla behöver ju klippa sig, och det är ju så dyrt”. 

Berättar sen att hon ganska ofta får höra hur tidigare APU elever friserat någon tidigare kund 

hemma. Årskurs ett elever låter hon enbart svara i telefonen och sopa hår. Om hon har 

behov av någon elev under sommarlovet kan hon ”drilla” en årskurs två elev till lättare 

klippningar och utväxt färgningar. Hon har en tilltro på nya utbildningsavtalet. En 

förhoppning om att kunderna hittar tillbaks till salongerna när det kommer att finnas 

elevpriser på salongerna.  Fru Medelföretagare tycker inte att branschen följt med 

prisutvecklingen som den borde gjort sedan 25 % moms lades på frisörtjänsten. Fru 

Medelföretagare tror att frisören fick lära sig sälja produkter på grund av momspålägget för 

att klara sig ekonomiskt. Detta för att kompensera utebliven prishöjning på behandlingar när 

frisörtjänsten momsbelades. Vidare beskriver Fru Medelföretagare den snabba 

förändringstakt som råder i världen, hon har redan nu märkt av näthandelns försäljning av 

skönhetsprodukter genom att försäljningen minskat på hennes företag. 

 

Sammanfattning  

 Herr Branschorganisation och Herr Fackförbund har genom det nya 

utbildningsavtalet(Riksavtal 2010) kunnat påverka utbildningssituationen genom att det nu 

tar fem år innan man blir behörig frisör med gesällbrev mot tidigare tre år. Detta avskräcker 

de elever som är tveksamma till sitt yrkesval och eleven väljer då någon annan utbildning 

istället. Herr Branschorganisationen och Herr Fackförbund är även förhoppningsfulla inför 

det nya utbildningsavtalet eftersom eleverna nu kan bli anställningsbara.  Det har under de 

senaste åren skett en explosionsartad ökning av utbildningsplatser till frisör, denna gång via 

friskolorna som insett fördelarna med att starta upp frisörutbildningar. Herr Utbildning 

efterlyser en centralplaneringsinstans som kan reglera dimensioneringen. Företagarna är 

eniga om att antalet utbildningsplatser är överdimensionerade mot det antal elever 

frisörbranschen kan ta emot. De anser även att man som företagare knappt kan påverka de 

politiker som bestämmer. Företagarna inser att det nya utbildningsavtalet är till gagn för 

branschen och berättar även om en turbulent bransch där det kommer dröja flera år innan 

den rensat ut de oseriösa aktörerna. Frisörutbildningen är en av få där eleven direkt kan 

utföra sin yrkeskunnighet utan några större investeringar och därmed konkurrera med 

befintliga företag. I spår av dimensioneringen väljer de till vilken elev de delar med sig sin 

kunskap till.  De hungriga eleverna beskriver sin arbetssituation som svår. Konkurrensen är 

stor både som arbetssökande, arbetstagare och företagare. Även konkurrensen om 

kunderna är svår och det gäller både anställa och egenföretagarna.  Herr Fackförbund 

beskriver en stor segration mellan seriösa frisörföretagare och de icke seriösa, där 

medlemmarnas arbetsvillkor försämrats.  
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Diskussion 
Nedan presenteras först metoddiskussionen därefter följer resultatdiskussionen och 

slutligen några förslag på fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

Kvale och Brinkmann(2009)  förklarar tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun, 

där intervjupersonens levda vardagsvärld ska fördomsfritt beskrivas av intervjuaren, som ska 

beskriva och tolka intervjupersonens språk, ansiktsuttryck och tonfall. Intervjuaren måste 

vara påläst inom ämnet för att kunna ”sända tillbaka budskapet” för att få bekräftelse på sin 

tolkning. I intervjuerna med företagarna har jag sett ett medvetet agerande i 

handledningssituationen, där handledaren medvetet inte lär ut den praktiska kunskapen 

utan medvetet lär ut service istället. Kroppsspråket avslöjade de intervjuande företagarna 

när handledning och dimensioneringsfrågor togs upp. När budskapet ”sändes tillbaka” via en 

omformulerad tolkning av deras svar fick jag en bekräftelse på mina tolkningar. Vidare 

beskriver Kvale et al. hur intervjuarens uppgift är att söka svar på varför intervjupersonen 

känner, upplever och agerar som hon gör. Intervjuaren bör heller inte leda intervjupersonen 

mot bestämda uppfattningar utan ska var öppen för oväntade och nya tolkningar. Svaren 

kan vara mångtydliga och kan tolkas på många sätt. I intervjuerna med Herr 

Branschorganisation, Herr Fackförbund och De hungriga eleverna var mångtydligheten och 

tolkningarna viktiga att framhålla. Likväl att behärska den mellanmänskliga dynamiken i 

intervjun. Just mellan dessa aktörer i frisörbranschen, ser de enbart problematiken utifrån 

deras synvinkel och kan då vid påståenden i intervjusammanhanget tolka det som mina 

åsikter och går då i försvarsställning. Under tidigare studier har detta upplevts och jag var nu 

förberedd på dessa reaktioner. Nu kunde detta bemötas och framförallt att signalerna 

tolkades i tid. Jag använde mig även av citat ur rapporter för att undvika detta och för att 

informanten skulle få en positiv upplevelse av intervjun. Genom att använda citat skedde en 

medveten provocering som lockade fram tydligare och känslosammare svar från 

informanten. Kvale et al. framhåller när man minskar maktsymmetrin i intervjusituationen, 

ökar samarbetet och genom detta kommer mer information fram. Under denna studie 

upptäcktes att övning ger färdighet för under de första intervjuerna infann sig inte den rätta 

stämningen först i slutet av intervjun. Det var ofta under ”eftersnacket” de bästa 

kommentarerna kom fram. Genom att nyfiket fråga, ibland med frågor som hade självklara 

svar, kom de mest informationsrika svaren.  

Om en enkätundersökning gällande aktiva frisörer genomförts i denna studie har statistik 

framkommit angående hur många blir verksamma inom frisöryrket. Genom att visa antal 

verksamma frisörer efter ett, fem och tio år har jag fått mer tyngd i studien. Där har även jag 

kunnat påvisa hur dimensioneringen slår under en tidsperiod. Ett annat önskemål i arbetet 

är att om man sammanfört fler fåmans företagare i en gruppintervju så har mer information 
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framkommit. I stöd av andra i samma situation har de säkerligen öppnat sig mer. De har ett 

gemensamt dilemma, hur man ska förhålla sig i en dimensioneringssituation som denna. I 

intervjuerna med fåmansföretagen, sökte de bekräftelse i sina åsikter och tankar hos mig 

och i dessa situationer ville jag vara neutral.  Vid gruppintervjun med De unga hungriga 

eleverna skulle även enskilda samtal med dem varit givande. I den åldern vill de inte ”blotta 

sig” inför varandra, utan håller gärna skenet uppe inför kompisarna. I denna studie har 

företagarna som intervjuats varit anslutna till SFF – arbetsgivarorganisationen. Det hade 

varit intressant att intervjuat de företagare som väljer att inte tillhöra en 

arbetsgivarorganisation. Hur ser de på dimensioneringen av utbildningsplatser och hur har 

deras företag påverkats av detta? Har studien fått ett ytterligare perspektiv då? 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen lyfts mina egna åsikter fram utifrån studiens resultat. Under 

dimensioneringen av utbildningsplatser diskuteras hur utbildningsmarknaden kan påverkas 

på lokal nivå.  Under företagsklimatet beskriver jag hur branschen och företagen har och vill 

utvecklas. Därefter diskuteras hur de politiska besluten påverkat branschen via 

dimensioneringen av utbildningsplatser och även ett annat resultat av studien, nämligen den 

lilla kommunens svårigheter att behålla skolpengen inom kommunen. 

  

Dimensioneringen av utbildningsplatser 

Informanterna har i princip varit eniga om att dimensioneringen av utbildningsplatser till 

frisör är klart överdimensionerade. I diskussioner med företagarna, anser de flesta att 

arbetet med att påverka ligger centralt, det finns i princip inga tankar om vad ”folket på 

golvet” kan bidra med. Utbildningsaktörerna marknadsför sig med attraktiva utbildningar 

men behöver inte berätta för de sökande ungdomarna hur arbetsmarknaden ser ut! 

LO (2006) belyser i sin rapport vikten av att skapa bra beslutsunderlag för ungdomarna inför 

sitt gymnasieval, de kan annars lockas av tjusiga marknadsföringsinsatser. Branscherna har 

här en viktig uppgift för den egna rekryteringen, likväl studie och yrkesvägledningen. 

Ungdomars val påverkas av många faktorer, sin egen livsdröm, media, föräldrarnas och 

kompisarnas uppfattning av omvärlden. Lo framhåller HAF och SFF samarbete som är väl 

etablerat och ”med ett levande intresse för yrkesprogrammet”. 

Att företagare kan påverka lokalt och skapa opinion finns inte i tankarna hos företagarna. 

Fast det finns åsikter om hur utbildningsaktörerna marknadsför sig ut till de presumtiva 

eleverna, genom att de lockar med samarbetspartners som SFF och intygar att de har ett bra 

samarbete med branschen. När det i själva verket handlar om ett skolmedlemskap i 

branschorganisationen och för den presumtiva eleven ser det ut på skolornas hemsidor att 

de har ett ”samarbete”. Här kan information från lokala företagare vara viktig att föra fram. 
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Samverkan mellan skola och arbetsliv bör öka. Många elever som söker till sitt drömyrke har 

i många fall aldrig praktiserat inom yrket. Syokonsulenternas arbete(även samverkan mellan 

grundskolans och gymnasiets syokonsulenter) borde rimligtvis vara att skapa ett nätverk 

med lokala företagare. Genom Gy2011 har de flesta informanter en övertygelse om att 

APU/APL platsens betydelse kommer att vara avgörande för utbildningsaktörerna. I min syn 

kan även tidig APL på gymnasienivå medverka till att man väljer rätt yrke. Vid APL i ett tidigt 

skede av gymnasieutbildningen kan tidiga omval ske istället för sena avhopp och 

”konsumtion” av flera utbildningar. 

I den gemensamma rapporten från Lo och Lärarnas Riksförbund(2007)  efterlyses en 

certifiering av arbetsplatser som tar emot APU/APL elever och att om huvudmannen ej kan 

garantera en APU/APL plats, bör det ifrågasättas om programmet får bedrivas. Enligt Svensk 

författningssamling (SFS 2010:2039) ska APL genomföras i minst 15 veckor på alla 

yrkesprogram, huvudmannen skall ansvara för att skaffa platser till APL och att de uppfyller 

kraven som utbildningen har(12§).  Om ett yrkesprogram ej kan erbjuda APL, får 

utbildningen anordnas enbart om det finns omständigheter som huvudmannen ej råder 

över. Huvudmannen bör fortast möjligt se till att APL sker på en verklig arbetsplats. Om det 

beror på säkerhetsskäl att utbildningen ej kan ske på en arbetsplats kan huvudmannen 

genomföra skolförlagd APL. Huvudmannen beslutar om detta efter samråd skett med lokala 

programrådet(13§). Handledare skall utses för elev som genomför APL, handledaren ska ha 

erfarenheter, kunskaper och anses vara lämplig för uppdraget(14§). Äntligen, nu kan skolan 

få skapa enorma förutsättningar för kvalitetshöjande utbildningar på gymnasienivå. Genom 

samverkan kan vi utbilda handledare i förståelsen i hur vi lär och hur viktig läroprocessen är 

och inte bara slutresultatet. Arbetsgivarnas kompetens med socialt beteende, 

kundrelationsbyggande, de senaste teknikerna(förhoppningsvis) och mångfalden av 

arbetsmaterial berikar gymnasieskolan, som i detta nätverksbyggande kan stärka elevernas 

livslånga lärande. I Lpf 94 finns till exempel strofen ”Det väsentliga är att skolan skapar de 

bästa förutsättningarna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” I det nya 

utbildningsavtalet(Riksavtalet 2010) markerar branschens företrädare att de elever som 

utbildas till frisörer, bara kan tillgodoräkna sina utbildningstimmar om de genomfört sin APL 

praktik och sina trainee timmar slutna till en handledare med handledarutbildning och 

gesällbrev. 

 

 Påverkan på företagsklimatet 

 I intervjuerna med frisörer som driver sitt företag med flertalet anställda, framkom att de 

under dessa år ”blivit företagare”. De har under intervjuerna berättat att de måste ta 

obekväma beslut och varsla personal, ibland enbart minska timmarna och vissa har fått 

avskeda personal. Företagarna har insett att företaget måste överleva och att de måste vara 

snabb att analysera siffrorna månad för månad och ligga steget före i timplaneringen av de 
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anställdas arbetstider. Det finns inte några marginaler att plocka av. De hyser stor 

förhoppning till det nya utbildningsavtalet som SFF och HAF enats om. 

 I Dagens Industri(2011, maj 11) beskrivs en bransch i förändring, där hoppas SFF att de 76 % 

av frisörföretagen som idag är enmansföretag ska bli arbetsgivarföretag och börja anställa 

personal. Problemet är den stora överetableringen av frisörer, i snitt registreras 100 nya 

enskilda företag varje månad som frisörföretag. Här ser jag en direkt koppling till De unga 

hungriga eleverna, när de inte får en anställning blir de tvingade att starta eget, antingen hyr 

de in sig på ett befintligt företag eller startar de en salong. De vill in i en bransch som är 

överetablerad och kan inte bli anställda på ett befintligt företag. Detta styrks av Visma 

Infoline(se bilaga två och tre), det populäraste yrket bland nyföretagande ungdomar upp till 

25 år är frisörbranschen.   

De frisörföretag som är anslutna till SFF är till stor del enmansföretag och nu behöver de 

hjälp i sin nya roll som arbetsgivare. Nu krävs utbildning och mentorskap för dessa 

småföretagare och genom SFF omsorg bör man skapa dessa förutsättningar till 

småföretagarna, genom detta kan de växa och utvecklas. En arbetsgivarorganisation ska 

försöka skapa bra förutsättningar till företag att växa, nu har de försökt påverka policy och 

formuleringsarenan där de övergripande besluten tas. De har till viss del även påverkat 

realiseringsarenan eftersom det nya utbildningsavtalet innehöll ett förändrat gesällprov där 

delprovet skall genomföras efter gymnasieutbildningen och där eleven måste ha betyget G 

för att få börja sin trainee anställningen.  Hädanefter kommer säkerligen realiseringsarenan 

planera in specifika träningslektioner efter delprovets kriterier. 

De små enmansföretagen törs inte anställa någon med de krav som det innebär att ha 

anställda. Idag utbildas det fyra gånger fler frisörer än vad branschen behöver(Dagens 

Industri 2011).  Det blir en ond cirkel som inte tar slut när utbildningsplatserna inte 

dimensioneras efter behov, törs de små företagen inte anställa. Målet med Gy 11 och det 

nya utbildningsavtalet är att fler elever ska bli anställningsbara. Eleverna behöver ett 

erfarenhetslärande för att branschen skall kvalitetssäkras och till det behövs erfarna frisörer 

som törs anställa. Kommunikationen mellan realiseringsarenan och utvärderingsarenan 

måste fungera. Det kommer förhoppningsvis att ske genom att realiseringsarenan nu skall 

tillhanda hålla handledarutbildning för APU/APL platserna. Nu bör de inom 

utvärderingsarenan minska de brott som finns inom SFF genom att skapa bättre 

kommunikation mellan småföretagarna, de lokala representanterna och de centrala 

representanterna. Hur ska annars de 76 % enmansföretagare förstå att de måste dra sitt strå 

till stacken och börja agera, anställa och ställa krav på beslutsfattare. Genom att visa på en 

stark organisation kan de oseriösa aktörerna slås ut. 

I intervjuerna har de anställdas situation tagits upp. Herr Fackförbund påtalade hur utsatta 

arbetstagarna är i frisörbranschen. De mindre seriösa salongerna erbjuder oftast sämre 

arbetsvillkor än de som är kollektivanslutna. Det är inte bara sämre löner dessa arbetstagare 
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måste acceptera utan även sämre skydd i form av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, 

avtalspension, omställningsförsäkring och grupplivförsäkring mm. Idag är detta ett problem 

även för de företag som är anslutna eftersom även det ger en osund konkurrens. De företag 

som ej är anslutna till SFF- arbetsgivarorganisationen eller inte har ett hängavtal med 

Handelsanställdas förbund kan i dagsläget konkurrera med lägre priser ut till konsument, 

eftersom de ej behöver betala försäkringar för de anställda. Enligt Handelnytt(2011)föreslås 

någon form av märkning för de salonger som har ett kollektiv avtal, eftersom det vill visa 

kunderna vilka salonger som har schysta villkor för de anställda. 

 I en överetableringssituation som denna, kan företagen likväl som att de vill ansluta sitt 

företag till SFF välja att träda ur. Det beror på i vilken företagssituation de befinner sig i, 

anser de att det finns fördelar med det nya utbildningsavtalet eller anser de att de vill sänka 

lönerna för de anställda och ej erbjuda försäkringarna till de anställda. Både SFF och HAF 

inser fördelarna med att företagen är anslutna till SFF eller har ett hängavtal med HAF. Det 

stärker den seriösa delen av frisörbranschen. Här menar jag att det är viktigt att SFF visar sig 

starka genom att tillgodose medlemmanas vilja att gesällbrevet ska vara ett av de viktigaste 

inträdeskraven vid ett medlemskap i SFF. Det kan vara en orsak till utträde för de seriösa 

medlemmarna om SFF inte följer upp dispensen på ett år angående gesällprovskravet. 

Förhoppning är att genom det nya utbildningsavtalet stärks den seriösa delen av 

frisörbranschen och den mindre icke seriösa slås ut, genom att antal medlemsalonger ökar 

inom SFF. Min förhoppning är att SFF även driver frågan om sänkt moms på frisörtjänster. 

Politikerna har varit behjälpliga inom andra hantverksyrken med rot och rutavdrag och har 

genom detta minskat den oseriösa marknaden. 

 

Påverkan på branschen av politiska beslut 

I rapporten från Lo och Lärarnas riksförbund(2007) påpekas det att gymnasieskolans 

yrkesprogram är en del av den arbetsmarknads och näringspolitiska perspektivet och därför 

bör större hänsyn tas till dimensioneringen av utbildningsplatserna inom gymnasieskolan. 

Vidare ifrågasätts hur stor del av de gemensamma resurserna som går till 

marknadstänkandet istället för att användas till att höja kvaliteten i skolan. Det alltmer 

marknadsorienterade utbildningssystemet har gjort att konkurrensen mellan skolor och 

kommuner ökat. Lund(2006) bekräftar hur dimensioneringen idag styrs av elevens val som 

skapar förutsättningar för friskolorna att starta attraktiva utbildningar. Allt fler ungdomar 

söker sig till utbildningar som är populära men där arbetsmarknadsprognosen är dålig. På 

detta vis har avståndet ökat mellan arbetslivet och skola.  

I intervjuerna med informanterna har detta avstånd inte synliggjorts tillräckligt och i mina 

kontakter med eleverna på gymnasieskolan där jag arbetar hör jag ibland kommentaren 

”Men då har jag ”service” och ska inte ta emot några klippkunder”. Detta kan vara ett sätt 

att på APU/APL platsen markera överetableringen av utbildningsplatser. Eleven får inte 
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handledning i det praktiska arbetet och får istället öva sig i service- försäljning av produkter, 

salongsstädning och att hjälpa de andra frisörerna på salongen. Likväl gäller det om en 

arbetsplats tagit emot en elev under en period och arbetsplatsen märker att den eleven tar 

emot kunder hemma istället för att ta med dem till APU/APL platsen. Då markerar 

arbetsplatsen med att inte handleda eleven i klippningar längre utan eleven får hädanefter 

riva folie till slingor och applicera bottenfärg. Det är kunskaper man lär sig i årskurs ett! På 

detta vis stannar utvecklingen av hos eleven och vi får sämre utbildade frisörer. Detta är ett 

underliggande faktor som inte framkommit hos alla informanter och som jag lockat fram 

med olika elevhistorier till vissa informanter. Det är inget man frivilligt berättar om och det 

kan även vara skolan som inte upplyst hur viktig APU praktiken är. Varje praktiskt 

kunskapstillfälle är enormt viktiga för eleverna. Vad det än beror på så är det eleven som 

förlorar kunskap. Detta är en kommunikationsmiss mellan utvärderingsarenan och 

realiseringsarenan. Detta brott mellan arenorna gör att förändringsprocessen och 

utvärderingen av beslut går för sakta.  Vi befinner oss i en värld där aktörerna på marknaden 

lär sig tyda beslut allt fortare och anpassar sig fort. Policyarenan/regelverket som skall styra 

hinner inte med. På realiseringsarenan insåg aktörerna förtjänsterna av beslutet som togs 

via propositionen 1991/91:95 - om valfrihet och fristående skolor.  

 I Dagens industri(2011, 18 februari) rapporteras att många av friskolorna ägs av 

riskkapitalbolag som Axcel och EQT. Friskolorna har ekonomiska fördelar eftersom 

skolpengen är lika som den kommunala skolan får och att genom friskolorna har färre 

undervisningstimmar och inte behöver ha bibliotek, kuratorer och gymnastiksal. Därför vill 

skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler ”vässa vår tillsyn av fristående skolor” 

eftersom utvecklingen visar att det behövs andra redskap för att granska dem likt de 

kommunala skolornas granskning. I SOU (2002:120) beskrivs gymnasieskolan som en 

skärningspunkt mellan grundutbildning, vidareutbildning och arbetsmarknaden. Där 

upplyses även om att gymnasieskolans viktigaste uppdrag är att finnas till för och att utgå 

ifrån eleverna, genom att uppdraget kommer från eleverna. Här finns det ett brott mellan 

policyarenan och utvärderingsarenan. Policyarenan ska tillgodose elevens förstahandsval i 

sitt val till gymnasiet men insåg inte de nya utbildningsaktörernas snabba utveckling i att 

starta upp nya gymnasieskolor. Utvärderingsarenan insåg snabbt att de attraktiva 

utbildningsplatserna skulle öka i antal på relativt kort tid. Under en tidsperiod på ca fem år 

skapades det nya utbildningsavtalet mellan SFF och HAF. Utan deras anpassningsförmåga till 

situationen och tydliga markering gentemot utbildningsmarknaden/ bolagen hade nog 

utbildningsplatserna fortsatt att öka. Enligt S. Westman(personlig kommunikation, 19 april 

2011 kl. 10.30) har söktrycket till frisöryrket minskat under våren 2011. Det finns flera 

påverkansfaktorer på denna minskning av söktrycket till frisörutbildningen. Medias 

uppmärksamhet angående överetableringen av utbildningsplatser och aktiva frisörer, det 

kan även bero på Gy2011 då frisör blir en yrkesutgång med beteckningen frisöraspirant och 

inte ger en direkt behörighet till högskolan. Den sista faktorn som kan ha påverkat söktrycket 

är det nya utbildningsavtalet(Riksavtalet2010)eftersom nu ska eleverna arbeta 3000 timmar 
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med lärlingslön innan de kan avlägga sitt gesällprov (därav benämningen frisöraspirant och 

inte frisör). Det är enbart det mätbara söktrycket som minskat och ej antalet 

utbildningsplatser. Enligt Skolverket(2008) är den vanligaste utbildningen på friskolorna 

frisörutbildningen, där garanteras friskolan att få många sökanden till det populära yrket 

frisör. 

Jag tror inte det var detta scenario de ville med propositionen Om valfrihet och fristående 

skolor (1991/92:95) som Carl Bildt och Beatrice Ask på regeringens vägnar presenterade. 

 

  Jag tror också att en stimulerande tävlan mellan olika skolor, med olika inriktning och 

olika ägandeformer, i sin tur kan bidra till att höja kvaliteten inom hela skolväsendet. 

En ökad mångfald på skolans område gör också att flera intresseinriktningar kan 

tillgodoses. Skolan kommer att utvecklas längs skilda linjer, vilket sammantaget ger en 

större utvecklingsmässig bredd såväl i olika ämnen som beträffande pedagogiska 

metoder. Med större valfrihet och mer utrymme för en skolas profil skapas också bättre 

incitament för kostnadseffektivitet. Nya och effektivare arbetsmetoder kan prövas och 

vinna spridning. Därmed torde ett större inslag av fristående skolor också på sikt kunna 

bidra till en mer effektiv resursanvändning inom det samlade skolväsendet 

(prop. 1991/92:95). 

 

I spåren av dessa beslut slås de mindre kommunerna ut genom att det i lagtexten står:  

 

För sådana elever i den fristående skolan, som inte är hemmahörande i kommunen, 

skall kommunen ha rätt till ersättning för sina kostnader från elevens 

hemkommun(prop1991/92:95).  

 

När de större kommunerna lockar med attraktiva utbildningar, hinner inte de små 

kommunerna med i sin omställningsprocess istället väntas ”stålbad” när den lilla kommunen 

måste spara 12 miljoner(Ljusnan 2011). Statistiken visar tydligt att den lilla kommunen är 

förlorare på utbildningsmarknaden när 21,8 % väljer storstadens utbildningsutbud 

jämförbart med den stora kommunen där endast 6.9 % väljer att byta 

utbildningsort(Skolverket - SIRIS). Detta är ett sidospår av studien som visar ett bredare 

perspektiv på vad som händer vid överdimensioneringar av attraktiva gymnasieutbildningar. 

Lundahl(2008) beskriver Svenskt näringslivs syn på kvalitetskonkurrens, det ska i spåren av 

flera gymnasiealternativ slå ut de sämre och stärka de skolor med bättre kvalitet. Denna 

överetablering stärkte en stor kommun med flera olika utbildningsaktörer, kommunala 

gymnasieskolor och friskolor och genom detta slogs den lilla kommunens gymnasieskola ut. 
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Hur ska den lilla kommunen kunna spara ofantliga 12 miljoner (Ljusnan 2011) samtidig som 

den enligt SFS (2010:800)kapitel 1, 9§ skall erbjuda en likvärdig utbildning? 

  

 

  

Avslutande resultatdiskussion 

Samverkan mellan arbetsliv och skola, där behovsanalyser görs i samråd med berörda parter 

skapar de bästa förutsättningarna för ett stabilt och utvecklande samhällsklimat. 

Dimensionering av utbildningsplatser efter varje läns behov i samråd med SFF och HAF. SFF 

har ägnat stor tid till att påverka beslutsfattare angående dimensioneringen av 

utbildningsplatser och skapat det nya utbildningsavtalet som gör eleverna anställningsbara. 

Nu återstår ett viktigt arbete – att försöka få enmansföretagen att anställa eleverna. 

Naturligtvis kan inte alla elever anställas på grund av den överdimensionering av 

utbildningsplatser som råder. För att stärka och kvalitetssäkra branschen behöver eleverna 

en anställning i ett seriöst frisörföretag istället för att kastas in i ett eget företagande. Där de 

ej har någon utan rutin på vare sig hantverksyrkets alla kunskapsområden eller de 

företagsekonomiska. I denna överetablering är kvinnorna de stora förlorarna, de har fastnat i 

ett försämrat läge på arbetsmarknaden. Det Lundahl(2008) beskriver som ”konsumtion” av 

utbildning kan även ses som en kvinnofälla. De unga som i desperation inte vill ”konsumera” 

en ytterligare utbildning försöker sig på enligt denna studies resultat att driva företag. 

Statistik redovisas (se bilaga två och tre) om nystartade företag inom frisörbranschen. I 

intervjuerna har informanterna berättat om svårigheten att kunna försörja sig inom 

frisörbranschen, både som anställd och företagare. Som frisör kan man med små medel 

utföra hantverksyrket och konkurrera ut befintliga företag i frisörbranschen. Inom andra 

hantverksyrken är det inte lika lätt, elektrikerna ska uppvisa behörighet för att utföra 

elinstallationer och fakturan skall uppvisas vid eventuella fel för försäkringsbolaget. 

Fordonsbranschen behöver idag datorer med program för felsökningen. Tack vare rot 

bidraget så har rörmokaren, snickaren och målaren ingen förtjänst när de bedriver svartjobb. 

Kvar står frisören och kämpar mot den överdimensionering av utbildningsplatser som 

politikerna skapat. Genom utbildningsaktörernas snabba reaktionsförmåga och ungdomars 

val av utbildning har det skapats en enorm utbildningsindustri för riskkapitalisterna. Detta 

sker på bekostnad av frisörelevernas kunskap och anställningsbarhet. Småföretagarnas 

chans till att låta sitt tjänsteföretag växa och skapa stabilitet inom frisörbranschen. De små 

kommunerna kämpar med besparingskrav och att kunna erbjuda likvärdig utbildning för de 

elever som väljer att stanna kvar i den lilla kommunen. I dimensioneringens spår så sker en 

”konsumtion av utbildning ” av eleverna som ibland är frivillig och ibland påtvingad. 
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Förslag på fortsatt forskning 

 Vad hände sen? Blev eleverna anställningsbara med det nya utbildningsavtalet(Riksavtalet 

2010)? Ökade antalet elever som klarade gesällprovet efter lärlingstimmarna och blev det en 

kvalitetssäkring för frisörbranschen? Eller skedde en segregation inom frisörföretagen och 

bland eleverna? 

Kommunaliseringen av skolan? Vad hände med kunskapen, följde den med skolpengen till 

den kommunen med det breda utbudet av utbildningar? 

Samarbetet skola – arbetsliv, handledarutbildningens kvalité, påverkas eleven av detta? Hur 

kan man öka kunskapen om eleven och för eleven med en handlarutbildning för 

handledarna på företagen? 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Frisör läsåret 2011/12: 

Polhemsskolan Gävle kommun: 16 platser 

John Bauergymnasiet: 26 platser 

Yrkesgymnasiet: 8 platser 

 

Stylist: 

Realgymnasiet: 17 platser 

 

Jag har kollat våra sökande från förra läsåret och kunde inte se att vi då hade någon 

antagen till frisör eller stylist på annan ort.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Karin Carlsson  
Planeringssekreterare  
Utbildning & Arbete Gävle 
Box 603, 801 26 GÄVLE  
Besöksadress: Ruddammsgatan 27  
Tel: 026-17 92 10  
Fax: 026-17 97 34  
E-post: karin.carlsson@gavle.se  
www.gavle.se  
www.gavle.se/gymnasieskolan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till SFF (där de följdfrågor som kom upp ej finns med). 

När bildades SFF? 

Hur många medlemmar finns det idag? / Antal salonger? / Antal Storföretagare? / Antal 

fåmansföretag? 

Hur många frisersalonger finns det i Sverige som ej är medlemmar i SFF? 

Hur många skolor som erbjuder frisörutbildning på gymnasienivå?  

Hur många skolor som erbjuder eftergymnasial frisörutbildning, godkända och icke godkända(av er)? 

Skillnad i dessa siffror sedan utredningen 2008? (2008= 56 gymnasieskolor=1100 utbildningsplatser) 

Hur försöker ni påverka antalet utbildningsplatser? (och med vilka förs diskussionerna om antalet 

utbildningsplatser?) 

Hur viktiga blir APL platserna i framtiden? 

Vilka krav bör man ställa på en handledare som tar emot en elev på APU/ APL? 

Ska skolorna visa upp ”kontrakt” med företagare som vill handleda APL elever? 

Vad betyder ordet ”anställningsbarhet” för dig? 

Vilka reaktioner har ni haft på det nya utbildningsavtalet? 

Syns anställningsbarheten redan nu? Elevkontrakt? Antal? 

Hur vet ni att en arbetsplats har en godkänd handledare med gesällbrev?  

 Finns det arkiv på gesällbreven?  

Kommer ni att göra en gesällbrevsinventering?  

Finns ett scenario med i era beräkningar att ”den andra sidan tar ” över? T.ex. se nedan? 

I dessa krav som ställs backar ”mellanmjölken” som behövs för att kvalitetshöja branschen och går ur 

SFF istället för att ”hjälpa till”. 

 Kraven för att få erhålla ett medlemskap? Hålla hårt på dem annars ”tippar båten”? 

Hur styrs och förmedlas information och de tankegångar som finns idag ut till medlemmarna? Från 

rikstyrelsen till den lokala för att sen nå den enskilde medlemmen? (Frisörtidningen till trots, det 

händer snabbt och där finns ingen diskussion utan bara ett förmedlande av text.) 



 

 

Kvalitetssäkringen den högst prioriterande punkten hos de flesta medlemmarna, hållhaken är 

gesällbrevet! 

 

 

Företagarfrågor (där följdfrågorna som kom upp ej finns med). 

Vad anser du om dimensioneringen av antalet utbildningsplatser till frisöraspirant? 

Hur har det påverkat företaget? 

Åtgärder som gjorts? 

Analys av läget, hur kom ni fram till åtgärderna som gjordes? 

Hur bedömer du läget idag? 

Anställningsbarheten?  

Anställningsformer? Antal timmar i anställningarna? Deltid /timmar till heltid? Har det förändrats?  

Har det påverkat ert handlande angående APU/ APL platser? 

I Skolverkets rapport 177 finns texten sid 26” Vi har Sveriges modell, som utgår från elevens 

intresse och tanken om att individerna är rörliga mellan olika yrken. Det här tänkandet innebär 

att det inte gör mycket om vi t.ex. får för många frisörer, för de kan sysselsättas inom någon 

annan bransch.”  

Vad anser du om detta citat? 

 

 Skolverkets rapport  177 sid 23 ” Populär utbildning som inte sysselsätter.  I Sverige ska skolorna 

tillgodose elevernas val också när det gäller branscher som inte sysselsätter.” ( I Finland ska 

skolorna gallra bland sökande enligt arbetslivets behov). ”Frisörutbildningen är ett typiskt 

exempel som alltid nämns i det här sammanhanget. Det är en utbildning, som inte sysselsätter i 

samma grad som elevernas intresse för yrket. ” 

Vad anser du om detta citat? 

 

Skolverket 2000: I Sverige tar man, trots målsättningen om att elevernas val ska infrias, inte in 

alla elever som söker till frisörutbildningen, utan en gallring sker. Om den sker med hänvisning till 

arbetslivets behov eller tillgången på lokaler och lärare vet vi inte på basis av den här 

utvärderingen.”    

 



 

 

Stämmer detta anser du (år 2011)? 

Anser du att du kan påverka situationen något? 

Hur påverkar du, vad gör du/ni? 

Kan du beskriv arbetsmarknaden? 

Hur förs diskussionen inom lokalavdelning angående antalet utbildningsplatser? 

Kvalitetssäkring av branschen? 

Hur vill du att samarbetet mellan skola och arbetsliv/företag ska se ut? 

Hur ser du på det nya utbildningsavtalet? 

Egna frågor? 

Frågor till Handelsanställdas förbund  

Anställningsbarhet, vad betyder det i dina ögon? 

Gymnasieutredningen med Anita Ferm (SOU2008:27) Den överordnade iden att varje program ska 

utmynna i ett preciserat yrke i vårt fall blev det frisöraspirant med betoning på aspirant. 

Vad anser du om detta?(provocerat?) 

 Anställningsbarheten är ett överordnat  värde - det viktigaste värdet?  

”Det är till exempel slöseri med tid och krafter att först gå från ett yrkesprogram för att sedan börja 

studera vid högskolan”( Krut). Vad anser du om detta? 

 Hur ser du på branschen? 

Hur ser du på antalet utbildningsplatser? 

Vilka effekter kan du se? 

Arbetsmarknaden för era medlemmar? 

Ändrade förhållanden? Lön? Andra faktorer som spelat in? 

Hur kan man påverka situationen? 

 

Frågeställningar till elever som avslutat sin frisörutbildning under de senaste två åren. 

Hur är det att jobba som frisör? 

Har det varit lätt att få jobb? 

Gesällbrevet? 



 

 

Utveckling? 

Hur upplevs arbetsmarknaden? 

Önskedröm? Framtid? 

Anställd eller egen företagare? 

Hur många är det i er klass som arbetar som frisör idag? 

Anställda, hyrstolar eller egna salonger? 

Lön? 

Tjänstepension? Eller enbart det som betalas in via löneskatten? 

 Övriga försäkringar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


