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Sammanfattning (på svenska) 

Syftet med mitt arbete är att undersöka och jämföra hur yrkesverksamma frisörer och 
frisörlärare ser på användbarheten av de olika momenten i gesällprovet i yrkeslivet. 
Gesällbrevet är ett yrkesprov/yrkesbevis inom hantverksyrken som avläggs efter 
avslutad gymnasieutbildning. 

Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade, där 
respondenten får läsa frågorna innan intervjuerna spelas in på Mp3. 

Jag upplevde i min undersökning att det finns ett genuint intresse av gesällbrevet och 
dess innehåll både bland frisörer och frisörlärare. I mina intervjuer ställde jag en rad 
frågor som jag ansåg relevanta för min studie. Frågorna handlar om hur 
respondenterna ser på gesällen och de kriterier som ingår. 

Genomgående för hur samtliga respondenter såg på gesällen som helhet var att de 
tyckte att gesällen var bra men de uttryckte samtidigt att den behövde moderniseras. 

De fanns många likheter i frisörer respektive frisörlärares syn på gesällen och 
gesällmomenten, men den stora skillnaden som jag fick fram i mina intervjuer var att 
frisörlärarna såg med mer kritiska ögon på gesällen än frisörerna. 

I min undersökning fanns det även många likheter med mina egna funderingar som 
jag haft kring gesällprovet. Jag tycker att det är ett yrkesbevis som kan höja statusen 
på vårt yrke, men som även framkom i mina intervjuer är den sociala kompetensen 
av stor vikt i frisör yrket och behöver examineras på något sett. 

En slutsats i min undersökning är att en förändring av gesällbrevet är nödvändig och 
stundande. De flesta moment visar sig vara användbara i yrket men behöver 
förbättras. 

Det fanns en enighet bland både frisörer och frisörlärare om att gesällbrevet var 
viktigt som ett kompetensbevis men behövde delvis förändring. 
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Abstract (in English) 

Based on a long occupation as a hairdresser, and two years as a hairdressers teacher, I 

have experienced that there is a wide variation in terms of usability when it comes to 

certain elements and techniques that exist in the journeyman test. 

The purpose of my work is to investigate and compare how professional hairdressers and 

hairdressers teacher look at the use of the elements contained in the sample of 

journeyman test. 

The survey was done through qualitative interviews which were semi-structured.  

My conclusion is that there there was a real interest in the journeyman letter and its 

contents, both among hairdressers and hairdresser teachers. My interview was recorded 

on MP3. The questions about how respondents look at the journeyman test and the 

criteria were included.  

There were many similarities in hairdressers and hairdresser teachers' views of 

journeyman test and journeyman elements, but the big difference that I noticed in my 

interviews was that teachers saw the journeyman test with more critical eyes than the 

hairdressers.  

One conclusion of my investigation is that a change of the journeyman letter is necessary 

and forthcoming. 

There was a consensus among both hairdressers and hairdressing teachers that the 

journeyman letter was inportent as a qualification but needed some change.  

 

Key Words :Journeyman test, journeyman letter,evidence of occupation, professional 

tests, craft training , journeyman elements, professional knowledge 

 

Utgivningsår/Year of issue   2010                 Språk/Language   svenska/swedish         

Antal sidor/Number of pages 33 

 

Internet/WWW           http://www.lnu.se          



 

 
Sammanfattning 
 

Jag är sedan många år frisör, har mästarbrev samt är frisörlärare sedan två år och har en del 
funderingar kring gesällbrevsmomenten. 
Syftet med mitt arbete är att undersöka och jämföra hur yrkesverksamma frisörer och frisörlärare 
ser på användbarheten av de olika momenten i gesällprovet i yrkeslivet. Gesällbrevet är ett 
yrkesprov/yrkesbevis inom hantverksyrken som avläggs efter avslutad gymnasieutbildning. 

 
Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade, där respondenten får 
läsa frågorna innan intervjuerna spelas in på Mp3. 
Studien visar på att det finns ett genuint intresse av gesällbrevet och dess innehåll både bland 
frisörer och frisörlärare. I mina intervjuer ställde jag en rad frågor som jag ansåg relevanta i min 
studie. Frågorna handlar om hur respondenterna ser på gesällen och de kriterier som ingår. 
Genomgående för hur samtliga respondenter såg på gesällen som helhet var att de tyckte att 
gesällen var bra men de uttryckte samtidigt att den behövde moderniseras. 

 
De fanns många likheter i frisörer respektive frisörlärares syn på gesällen och gesällmomenten, 
men den stora skillnaden som jag fick fram i mina intervjuer var att frisörlärarna såg med mer 
kritiska ögon på gesällbrevsmomenten än frisörerna. 
I min undersökning fanns det även många likheter med mina egna funderingar som jag haft kring 
gesällprovet. Det är ett yrkesbevis som kan höja statusen på vårt yrke, men som även framkom i 
mina intervjuer är den sociala kompetensen av stor vikt i frisöryrket och behöver examineras på 
något sett. 
En slutsats i min undersökning är att en förändring av gesällbrevet är nödvändig och stundande. 
De flesta moment visar sig vara användbara i yrket men behöver förbättras. 
Det fanns en enighet bland både frisörer och frisörlärare om att gesällbrevet var viktigt som ett 
kompetensbevis men behöver delvis förändring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Summary 
 

I have many years of hairdressing and is a theacher since two years and I have some thoughts about the 
criterias in the journeyman letter .  
The purpose of my work is to investigate and compare how professional hairdresser and hairdressers 
teacher looks at the usability of the elements contained in the sample of the journeyman test. The 
journeyman letter is a professional test / professional certificate in crafts which passed after secondary 
education. 
 
The survey was done through qualitative interviews whitch are semi-structured, in which the 
respondent may read the questions before the interviews are recorded on MP3.  
I felt in my study that there is a real interest in the journeyman message and its contents are both 
among hairdressers and hairdresser teachers. In my interviews I asked a number of issues that I found 
relevant to my study. The questions about how respondents look at the journeyman test and the 
criteria included.  
Throughout all of the respondents saw the journeyman letter as an nessisery examination and they 
thought thejourneyman test was good but they also expressed that it needed to be modernized.  
 
They were many similarities in hairdressers and hairdresser teachers' views of journeyman test and 
journeyman letter elements, but the big difference that I got up in my interviews was that teachers saw 
the journeyman letter  with more critical eyes than the hairdressers.  
In my survey, there were also many similarities with my own thoughts that I had around journeyman 
test. I think it is a professional evidence to raise the status of our profession, but has also emerged in 
my interviews, the social skills of great importance in the hairdressing profession and need to be 
examined in some way.  
One conclusion of my investigation is that a change of journeyman letter is necessary and forthcoming. 
Most parts are shown to be useful in the profession, but needs improvement.  
There was a consensus among both hairdressers and hairdressing teachers that the journeyman letter 
was important as a qualification but needed some change.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 

Utifrån en lång yrkesverksamhet som frisör och två år som frisörlärare, har jag upplevt att det 
finns en stor variation i fråga om användbarhet när det handlar om vissa moment och tekniker 
som förekommer i gesällprovet. 
Syftet med mitt arbete är att undersöka och jämföra hur yrkesverksamma frisörer och frisörlärare ser 
på användningen av de olika momenten i gesällprovet i yrkeslivet. 
Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. 
Jag upplevde i min undersökning att det finns ett genuint intresse av gesällbrevet och dess innehåll 
både bland frisörer och frisörlärare. Mina intervjuer spelades in på Mp3. Frågorna handlar om hur 
respondenterna ser på gesällen och de kriterier som ingår. 
De fanns många likheter i frisörer respektive frisörlärares syn på gesällen och gesällmomenten, 
men den stora skillnaden som jag fick fram i mina intervjuer var att frisörlärarna såg med mer 
kritiska ögon på gesällen än frisörerna. 
En slutsats i min undersökning är att en förändring av gesällbrevet är nödvändig och stundande. 
Det fanns en enighet bland både frisörer och frisörlärare om att gesällbrevet var viktigt som ett 
kompetensbevis men behöver delvis förändring. 

 
 
 
Nyckelord: Gesällbrev, gesällmoment, yrkeskunskap, hantverksutbildning, yrkesbevis, yrkesprov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Förord 
Det här undersökningsarbetet är ett examensarbete på yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i 
Växjö/Kalmar. Jag är frisör med lång erfarenhet inom yrket där det finns många funderingar kring 
användbarheten av momenten i gesällbrevet. Där av ville jag göra en studie kring detta. Dessutom har jag 
nyligen tagit mästarbrevet. Förutom mina gjorda intervjuer med frisörlärare och frisörer har jag haft stor 
nytta av intervjusamtal med Staffan Westman som är utbildningsansvarig på Sverigesfrisörföretagare. Ett 
tack riktas till de som har bidragit till att det blev ett resultat kapitel i mitt examensarbete, de intervjuade. 
Jag vill tacka min före detta kollega Katarina Östgård för stöd och support med litteratur och tips. 
Hon har själv studerat till yrkeslärare vid Linnèuniversitetet och blev färdig 2009.  
Jag vill samtidigt säga till min familj att de har varit tålmodiga och hänsynstagande under resans gång med 
allt vad det innebär. Tiden jag har lagt ner på examensarbetet ska jag disponera till er nu. Jag vill även rikta 
ett tack till min handledare Daniel Alvunger som har stöttat och gett tips när det har behövts. 
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1.Introduktion 

 
Utifrån min 20-åriga yrkesverksamhet som frisör samt mästarbrev och två år som frisörlärare, har jag 
upplevt att det finns en stor variation i fråga om användbarhet när det handlar om vissa moment och 
tekniker som förekommer i gesällprovet. Frågor kring frisörutbildningen, gesällprovet och branschens 
syn på teknikers och momentens användbarhet är av yttersta vikt för gymnasieskolans 
frisörutbildning och dess lärare, men inte minst branschen. I skrivande stund pågår ett arbete på 
nationell nivå, där Sveriges Frisörföretagares (SFF) styrelse gör en undersökning av hur gesällprovets 
moment förhåller sig till branschens krav. Det har gjorts en utredning av SFF:s styrelse där frisörer 
svarar på enkäter om eleven som klarat godkänt gesällprov är anställningsbar. Dessutom har jag gjort 
en intervju med utbildningsansvarige på Svenska frisörföretagarna, Staffan Westman angående 
eventuella förändringar i gesällbrevet. Målet med förändringen är enligt Staffan (utbildningsansvarig 
SFF) att få eleverna anställningsbara då det har visat sig att elever som gått ut gymnasiet och klarat 
gesällen inte är anställningsbara utan behöver fler frisörtimmar. I dagsläget(10-05-20) har elever som 
går ut frisörprogrammet 1300 frisörtimmar, vilket har visat sig inte vara tillräckligt. 
 
Jag har de senaste två åren arbetat som frisörlärare parallellt med mina studier på 
yrkeslärarprogrammet, Linnèuniversitetet. I höstas avlade jag mästarbrevet som är det högsta 
yrkesprovet inom frisörbranschen. Det var i samband med förberedelserna inför mästarprovet och i 
undervisningen inför gesällen med mina elever som mina tankar och funderingar kring momenten 
som ingår där växte sig starkare och grundstenen till examensarbetet bildades. Frågor som dök upp 
var: Har gesällbrevet genomgått några förändringar de senaste åren? I så fall vilka? Finns det moment 
som saknas av frisörer eller frisörlärare eller finns det moment som inte är användbara? 
 
Min personliga erfarenhet och mitt intresse av förhållandet mellan de krav som ställs från branschen 
och frisörutbildningen inom gymnasieskolan ligger till grund för detta examensarbete, som syftar till 
att undersöka och jämföra hur frisörlärare respektive frisörer ser på gesällmomentens användbarhet i 
yrkeslivet. Skiljer sig frisörlärares syn på gesällmomenten från frisörers med anledning av att de 
undervisar med inriktning mot gesällen och kommer i kontakt med det dagligen? Jag vill ta reda på 
om det finns moment som dessa aktörer anser borde bytas ut eller göras om i gesällprovet. Frågor 
som intresserar mig är hur frisörer och frisörlärare ser på service medvetenheten hos blivande 
frisörer? Finns det moment som ingår i gesällbrevet som inte är lika användbara i dag som tidigare 
eller finns det moment som bör läggas till eller tas bort? 
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2. Bakgrund 

För att få förståelse för frisöryrket och yrkesutbildningen genom tiderna tänkte jag i detta kapitel 
presentera lite om bakgrunden i mitt yrke och lite kort historik kring gesällbrevet och dess innehåll 
samt branschorganisationen. Jag kommer även att beröra olika kunskapsformer som är intressanta i 
förståelsen för frisöryrket. 
 

2:1 Gesällbrevets historia och uppbyggnad 

Gesällbrevet är ett yrkesprov/yrkesbevis inom hantverksyrken som man får efter avlagt gesällprov. 
Detta är frivilligt. Det står inte i någon kursplan att gesällen ska göras, utan det är en strävan 
frisörbranschen har. Det finns 80 stycken gesällbrevsyrken(a.a). Nästa steg i yrkesbevis är 
mästarbrevet som kan avläggas efter sex års yrkeserfarenhet.  
 
Gesällbrevet har funnits sedan 1600-talets skråväsende och var under flera hundra år det arbetsprov 
som bevisade att lärlingen uppfyllde de krav som ställdes av skrået för att kunna bli gesäll. Skrået var 
en organisation som i äldre tider kännetecknade hantverkarna i städerna. Ett skrå eller ämbete 
omfattade hantverkarna inom ett yrke.1846 avskaffades skråväsendet och sedan dess har de flesta 
yrkesutbildningar hamnat under det offentliga skolväsendet. Det finns även privata frisörutbildningar 
mot en kostnad. 
1910 startade Svenska frisörföretagarna (SFF) den första frisörskolan i Stockholm ( Utredning om 
gesäll/mästarprov i frisöryrket, är den som avlagt godkänt gesällprov anställningsbar? 2009-08-25). 
 
På 1950-talet förekom nästan enbart lärlingsutbildningar ute på salonger, det vill säga att eleven var 
kontraktsskriven på en salong med en läromästare som hade ett mästarbrev och var anknuten till SFF. 
Det var endast ett fåtal elever som fick någon form av skolförlagd utbildning. Utbildningen var fyra år 
och eleven blev antingen dam- eller herrfrisör. Utbildningen avslutades med gesällprov (Andersson, 
Gustafsson 2002, s. 38). Senare delen av 1950-talet startades de första yrkesskolorna. Under 1960 talet 
blev utbildning mer skolförlagd. 1970 blev utbildningen yrkesförberedande (Andersson, Gustafsson 
2002, s. 39). 

 
På 1970-talet kom en revolution inom frisörutbildningen, Pivot Point lanserade yrkesterminologin 
inom frisörbranschen (Andersson Gustafsson 2002, s. 52). Pivot Point är det system som fortfarande 
används i frisörutbildningen. Pivot Point är världsledande i frisörutbildningsprogram samt tillbehör 
som t.ex. övningshuvuden, böcker, m.m. Den terminologi som gesällreglerna bygger på är hämtad 
från Pivot Points system.  
Under 1980-talet startades en samutbildning för både dam och herr. Det går fortfarande att avlägga 
dam eller herrgesäll. Utbildningen var treårig. 1990 infördes den stora gymnasiereformen. Reformen 
innebar en programskola där alla program skulle vara högskoleförberedande. 
 
2:1:1Gesällbrevet  
 
Fram till 1995 klarade de flesta eleverna gesällprovet, efter 1995 kunde man se en tydlig minskning av 
antalet gesällprov med godkänt (Andersson Gustafsson 2002, s. 24). Av tradition har gesällbrevet 
varit den givna yrkesexamen inom frisöryrket både för gymnasieelever och de som går som lärlingar 
på salong (inte lika vanligt i dag som förr). De senaste tjugo åren har i genomsnitt 485 gesällbrev per 
år delats ut i Sverige (utredning SFF). I början av 2000-talet var antalet utfärdade gesällbrev i 
frisöryrket lågt (endast 158 st. 2001)(a.a). En ökning har skett under de senare åren. 2008 var det 871 
gesällbrev som utfärdades (utredning SFF). 
Gesällbrevet har fått större betydelse sedan 2007 då frisörer som har tagit gesällbrevet räknas som 
behöriga i riksavtalet mellan SFF och handelsanställdas förbund (Handels) Det vill säga att en frisör 
med gesällbrev får 5827 kronor mer i lön på heltid än en obehörig (frisör utan gesällbrev).(Utredning 
SFF). 
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De moment som ingår i gesällbrevet är 10stycken moment samt två frivilliga (bilaga3) 
• Två herrklippningar: en fri klippning samt en klassisk herrklippning med fönvågor. ( vågor 

som fönas med en stålkam i riktning bakåt eller åt sidan). 
• Två damklippningar en fri damklippning och en helform med formblåsning ( Fri 

damklippning innebär att man kan välja frisyr men minst två klippsätt måste ingå. Helform 
klippning är när alla längder når till samma punkt och i detta moment måste minst 25 procent 
göra det. Formblåsningen är en jämn föning från botten till toppen med viss volym på håret). 

• En kort festfrisyr, en långhårsuppsättning, ett färgmoment som lottas, samt en permanent 
som lottas. De två momenten som är frivilliga är skäggklippning och brudfrisyr (Brudfrisyren 
ska vara med brudkrona och slöja samt allt hår ska vara uppsatt). Dessa två moment blev 
frivilliga för 6 år sedan då även en herrfrisyr som skulle klippas i en ”lådform”(fyrkantig 
form) byttes ut mot klassisk herr(Intervju med Staffan Westman).  

 
Mästarbrevet går att göra som ett miniprov där delar av gesällprovet utförs och där alla moment 
måste ha minst välgodkänt i betyg. På gesällprovet räcker det med godkänt i alla moment för få 
gesällbrevet. 
Provet utförs på tid och ska förutom de praktiska momenten föregås med en strukturritning som 
visar vad frisören tänkt med sin frisyr, samt vara ett bevis på att frisören kan förmedla kundens 
önskemål . Omprov får göras om man missar något moment, men nytt för i år är att om man missar 
fler än tre moment får man göra om hela provet.   

 Statistik ( Denna tabell finns med i SFF:s utredning). 

 

Tabellen nedan är statistik över gjorda samt godkända gesällprov i frisöryrket under våren 2009. Det finns 
även med en jämförelse i tabellen från 2008 som SFF har gjort och gör löpande för att följa upp hur 
många som klarar sitt gesällprov.  

Statistik för gesällprov i frisöryrket våren 
2009 

  2008  

         
Totalt antal prov   608     

         
Elever från åk 3 (gymn)  405   348  

         
Traineelever och övriga  203     

         
Totalt antal godkända prov  237     

         
Godkända elever från  åk 3 (gymn)  161   112  

         
Godkända traineelever och 
övriga 

 76     

         
Totalt antal 
omprovsmoment 

 820     

         
Elever från åk 3 (gymn), antal 
moment 

555     

         
Traineelever och övriga, antal 
moment 

265     

Ordförklaring: Traineelev= Elev som har jobbat på salong efter avslutad utbildning eller gjort 
hela utbildningen på salong, innan gesällbrevet utförs. 
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2:2 Branschorganisationen 

En branschorganisation är en intresseförening för företag inom en viss bransch (www.wikipedia.se 
12/5-2010). Exempel på en branschorganisation är Svenska frisörföretagarna (SFF). 
SFF är den organisation som organiserar och tar beslut om gesällprovet samt examinerar. 
Examinatorerna är frisörer som har gått en examinatorkurs samt avlagt gesäll eller mästarbrev. 
Besluten som SFF tar som rör gesällprovet, ska godtjänas av Sveriges Hantverksråd. 

 
 

 
2:2:1 Hantverksrådet 

Sveriges hantverksråd är en ideell förening som har tilländamål att verka för hög kvalitet på all 
hantverksutbildning och att säkerställa de svenska yrkeskompetensbevisens internationella 
konkurrenskraft. Provbestämmelser gällande gesäll- och mästarbrev fastställs i samarbete med 
branschorganisationen, utbildningsorgan och företag. Hantverksrådet har ett myndighetsuppdrag att 
utfärda mästarbrev (Hantverksrad.se). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Det finns inte så mycket tidigare forskning kring gesällbrevet utan det som finns och som jag har tagit 
del av är Gunilla Andersson Gustafssons doktorsavhandling ”Den inre teatern i lärandet,”(2002) en 
studie om kunskapsväxande inom hantverket. Andersson Gustafsson har studerat vad som är viktigt i 
lärandet i hantverksyrket och belyst hur utbildningspolitiska beslut och branschbeslut kan påverka 
innehållet i ett yrke samt vad som riskerar att förloras vid implementationen av besluten samt lyfta 
fram hantverkets språk och kultur. Jag har även tagit del av en utredning som SFF har gjort om 
kriterierna som finns i gesällprovet idag, vilken jag kommer att presentera delar av senare i resultat 
och diskussionsdelen. Utredningen är ett komplement till ”den framtida frisörutbildningen” som togs 
fram under 2008 och innehåller förslag till ett nytt utbildningsavtal mellan SFF och Handels. De ville 
med sin undersökning ta reda på om elever som klarar betyget godkänt på gesällprovet är 
anställningsbara. Undersökningen är gjord med enkäter innehållande tio frågor till hundra 
slumpmässigt valda frisörföretagare som är medlemmar och hade fler än fyra anställda 2009. Frågorna 
handlar om anställningsbarhet, gesällprovskriterierna, teoriprov, mästarprov och gesällprovsavgift. I 
sitt resultat kom de fram till att eleven inte är anställningsbar direkt efter gymnasiet och efter avlagt 
och godkänt gesällprov. SFF kom även fram till i sin undersökning att 63 procent av de intervjuade 
frisörerna anser att alla moment är viktiga men att fönvågor och kort festfrisyr tillhör de mindre 
viktiga momenten. 
Dessutom har jag läst två olika examensarbeten i ämnet där liknande undersökningar har gjorts. 
Det ena är skrivet av Malin Sjöström och Johanna Nyqvist och heter ”Man vill ju platsa, 
frisörernas och branschens syn på gesällbrevet” (Examensarbete, 2008). Det handlar om 
jämförelsen av gesällen i större kontra mindre städer och om att det finns en skild uppfattning  
i hur viktigt det är att göra gesällprovet. Det görs även jämförelser mellan de som har 
gesällbrevet och de som inte har det där man ser på betydelsen av gesällbrevet vid anställning. I 
resultatet framkommer bland annat att frisörer med gesällbrevet tenderar till att ha större 
drivkraft och att gesällbrevet inte har lika stor betydelse vid anställning i en storstad. 
 
Jag har även läst Agneta Abrahamssons examensarbete,” Gesällbrevet hänger på håret”, sex 
gymnasieelevers uppfattning om gesällbrevet på frisörprogrammet (Examensarbete, 2009). Syftet 
med hennes examensarbete är att undersöka hur ett begränsat antal avgångselever på 
frisörprogrammet ser på gesällen och vilka olika uppfattningar som finns. Hon vill även 
informera och väcka intresse om gesällbrevet. Resultatet visar bland annat på att elever får 
svårigheter att komma ut på praktikplatser av brist på plats och att de anser att de inte har den 
praktiska kunskapen att utföra de moment som krävs för att bli godkända efter avslutad 
gymnasieutbildning. De känner sig inte förberedda och är osäkra på momenten i gesällprovet och 
oroliga för att bli för hårt bedömda. Eleverna ser gesällbrevet som ett slutprov av 
gymnasieutbildningen och dels som ett inträdesprov i en profession. 
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2:4 Centrala begrepp  

Jag vill nu beröra olika kunskapsbegrepp som är intressanta i min undersökning. Att klippa av ett hår kan 
alla, men för att klippa så att det blir en frisyr krävs kunskap och kompetens. 

Det vill jag kalla praktisk kunskap. 

  2:4:1 Praktisk kunskap 

I boken Kunskap i det praktiska av Bernt Gustavsson(red 2004) tar Sjöman upp tre olika 
kunskapsformer:  

 
N Episteme – teoretiska - vetenskaplig kunskap som är abstrakt och allmän  
 
N Techne- praktisk – produktiv kunskap relevant till tillverkning och produktion 
 
N Fronensis- praktisk klokhet, en konkret tillämpad kunskap. 
 
Dessa tre kunskapsformer grundar sig på den kategorisering av kunskap som Aristoteles gjorde på sin 
tid (Gustafsson red 2004). Han delar upp kunskap i kunnande, vetande och klokhet. Den grekiska 
benämningen på dessa tre är techne, episteme och fronesis. (Gustafsson red, 2004). 
Du måste veta för att kunna, du måste kunna för att framställa och skapa, samt ta kloka beslut i 
din yrkesprofession som frisör där du oftast bara får ett försök på dig att lyckas. 
Empirisk kunskap, där kunskapen tar plats i obearbetad form inom individen (Pettersson 2007, s. 40 ) 
är kunskap som är mätbar, men den praktiska kunskapen man ska bevisa vid ett gesällprov är präglad 
av de fyra kunskapsformerna som står med i Lpf-94, Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
”Betoningen av faktakunskap kan inte prioriteras utan måste kompletteras med övriga 
kunskapsformer”(.Pettersson 2007, s. 41). Den empiriska kunskapen går att mäta i det teoretiska test 
som görs inför gesällprovet där faktafrågor kring frisörkunskaper i bland annat färgkemi och 
permanentkemi ingår. 
 
2:4:2 Tyst kunskap 
Den konstnärliga kunskapen nämns i Bernt Gustavssons bok ”Kunskap i det praktiska” eller den ”tysta 
kunskapen”. Fler nutida forskare och skribenter vill strikt skilja mellan kunskap och konst och mellan 
vetenskap och konst (Gustavsson 2004, s. 11). Kunskap framstår som den säkra beskrivningen av 
verkligheten medan konsten inte har med kunskap att göra utan är ett uttryck (a.a). Detta är ett tydligt 
bevis för hur svårt det är att beskriva den ”tysta kunskapen.” Frågan är hur den tysta kunskapen 
värderas? 
En meteorolog beskriver i Bo Göranzons bok ”Den inre bilden” (2009) om hur han utan verktyg fick 
ställa en väderprognos helt på sin erfarenhet och hade aldrig varit så exakt tidigare. Detta visar på hur 
kunskap förankrar sig i kroppen och att man ska lita på sin erfarenhet. Den ”tysta kunskapen”. 

2:4:3 Yrkeskunnande  

Liksom tidigare nämnda begrepp rymmer yrkeskunnande olika dimensioner och har tillskrivits olika 
betydelser (Ellström, 1992) urskiljer fem sådana huvudsakliga betydelser: 

• Yrkeskunnande som formell kompetens, dvs. den kompetens, som förvärvats genom formell utbildning, och som 
kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom eller dylikt. 

• Yrkeskunnande som reell kompetens, dvs. den faktiska kompetensen, som en individ besitter, och som 
följaktligen individen potentiellt kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete; 

• Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, dvs. den kompetens, som individen besitter, och som dessutom 
kommer till faktisk användning i arbetet; 
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• Yrkeskunnande som den kompetens som, i någon mening reellt krävs för att utföra arbetet på ett framgångsrikt 
sätt; 

• Yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst arbete 
(Ellström, 1992 s.38). 

 
I det praktiska provet mäter gesällprovet praktiskt kunnande, men det kunnandet grundas till stor del 
på teoretiska kunskaper. Det krävs teoretiskt kunnande för att kunna tyda vad som skall utföras i de 
olika momenten. Det är ett speciellt frisörspråk kan man säga, där olika vinklar och linjer som skapas 
när man klipper, har olika benämning. 
(Andersson Gustafson, 2002), beskriver hur frisöryrket revolutionerades när Pivot Point kom med sin 
fackterminologi av yrkeskunnandet. Genom att verbalisera den praktiska kunskapen blev det lättare 
att förmedla den till andra. Vidare gör Andersson, Gustafsson en bra beskrivning på frisörens 
uppdrag. 
”Man lämnar inte sitt hår för behandling som det går att göra med mycket annat inom 
hantverksyrket” Hon menar att till en urmakare, till exempel, lämnar man in sin klocka för reparation 
men kundens hår sitter fast på huvudet, som frisör är det även kunden man vårdar inte enbart 
materialet som sitter på kundens huvud. ”En frisör har sin kund närvarande hela tiden under 
behandlings processen (Andersson, Gustafsson, 2002 s. 23). Kunden kan hela tiden ha åsikter om 
arbetet som utförs under arbetets gång. Frisörers sätt att hantera hår och kund blir omedelbart 
avgörande för kundens uppfattning om den yrkesskicklighet frisören innehar (a.a.). Känslan som 
kunden får under arbetets gång är avgörande för om kunden återkommer. Kunden upplever frisörens 
sociala förmåga och känsla för när det är lämpligt att prata eller vara tyst. Detta är en del i frisörens 
yrkeskunnande.(a.a), den ” tysta kunskapen”, en känsla. 
Vidare beskriver Göranzon i sin bok ”Det praktiska intellektet”( 2009, s. 118) att det finns klara 
tendenser att överbetona den teoretiska kunskapen (påståendekunskap) på den praktiska 
kunskapens(färdighetskunskap) bekostnad och förtrogenhetskunskaperna tenderar att glömmas bort 
helt när man diskuterar kunskapens natur. Färdighetskunskap är resultat av att vi har varit verksamma 
i en praxis, så kallat yrkeskunnande. Uttrycket ”färdighetskunskap” kommer från den norske filosofen 
Kjell S. Johannessen (Göranzon, 2009 s. 117). 
”Praktik är inte är inte bara något man kan lära om. Praktik är något man kan lära genom. En del 
viktiga lärandeformer kan inte reduceras till kunskap om ett visst studiefällt, utan är knutna till 
utförandet av konkreta handlingar” (Nielsen, Kvale, red 2000, s 245). Man lär genom övning. (aa) 

 
2:5 Lpf-94 
 
I Lpf-94 står det bland annat under utbildningsval -arbete och samhällsliv:  
Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 
och utveckla kunskap.(Lpf.94 1:2) Skolan ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens(aa). 
 
Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om den yrkesförberedande utbildningen. Genom att arbetslivet 
fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och 
yrkesvägledningen i vid mening stor betydelse (Lpf-94 2:4). 

 
2:5 Hantverksteknik F 
 
Hantverksteknik F är den avslutande kursen av de olika hantverkskurserna (A-F) på hantverksprogrammet 
med inriktning frisör. Strävan i kursen kan riktas mot gesällbrevet men är inget måste utan en 
tolkningsfråga av kursmålen som lyder: 
 
 
Mål för kursen  
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om och erfarenheter av hantverksteknik i projektsammanhang. Kursen skall 
också ge breddade och fördjupade kunskaper om hur man gör materialval, väljer arbetsmetoder och planerar 
ekonomin i ett projekt. Kursen skall även stimulera och främja personlig utveckling inom tekniskt och estetiskt 
kunnande. Dessutom skall kursen bredda och fördjupa förmågan att bedöma en färdig produkt ur estetiska, 
ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter (www.skolverket.se). 
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3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka och jämföra hur yrkesverksamma frisörer och frisörlärare ser 
på användbarheten av de olika momenten i gesällprovet i yrkeslivet. 
Följande frågor står i centrum: 
 
 
 

• Hur ser frisörlärare samt frisörer på gesällprovet som helhet? Vilka fördelar respektive nackdelar 
ser de med gesällen? 

• Vilka uppfattningar finns kring användbarheten av de olika momenten i gesällprovet i förhållande 
till de krav som ställs i yrkesverksamheten? 

• Vilka kunskaper och tekniker/moment anses som särskilt viktiga respektive mindre viktiga för 
frisörer och varför? 

• Hur förhåller sig de verksamma frisörernas och frisörlärarnas syn på gesällprovet? Vilka likheter 
och skillnader finns det? 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.1 Avgränsning 

Jag har gjort avgränsning till en salong där jag har arbetat då resultaten kan ha blivit påverkade av 
att jag kände de intervjuade. Begränsning av tid för examensarbetet kan ha påverkat resultatet, då 
uppdragsgivaren, Linnéuniversitetet, angav tidsbegränsning. 
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4. Metod 
För att sätta er in i denna studie ytterligare, tänkte jag beskriva olika metoder och 
tillvägagångssätt jag har använt mig av i min undersökning. 
Undersökningen skedde genom kvalitativa intervjuer som var halvstrukturerade, där respondenten 
fick läsa frågorna innan intervjuerna spelas in på Mp3, samt ges möjlighet till att fylla ut svaren med 
egen erfarenhet (Carlström-Hagman 2006). 
 
 

 4.1 Undersökningsmetod 
Jag upplevde i min undersökning att det finns ett genuint intresse av gesällbrevet och dess 
innehåll bland både frisörer och frisörlärare I mina intervjuer ställde jag en rad frågor (bilaga1) 
som jag ansåg relevanta för min studie. Frågorna handlar om hur respondenterna ser på gesällen 
och de kriterier som ingår. 
Jag valde att använda mig av Kvales syn på intervjufrågorna, där de ska vara korta och koncisa 
och lätta för personen att förstå utan ”akademisk jargong”.( Kvale1997, s. 65). 
Undersökningsmetoden har baserat sig på inspelade intervjuer där jag valde tre olika skolor i en stor 
stad i mitten av Sverige. Den valda undersökningsmetod var enligt mig själv det bästa sättet att få så 
mycket information som möjligt under begränsad tid. Vid den kvalitativa intervjun är intervjuaren fri 
att formulera frågor efter situation, men tvingas ändå till en viss disciplin, då vissa bestämda områden 
måste tas upp ( Carlström-Hagman 2006, s. 188). Enkätundersökningar riskerade att inte bli 
besvarade då de lätt blir liggande och inte tillbakaskickade, vilket jag inte kunde riskera. Det var lättare 
att få kontroll på materialet genom intervjuer. 
På en av skolorna har jag arbetat och frisörerna som är intervjuade arbetar på salongen som hör 
till skolan. En av frisörlärarna har varit kollega till mig. Inom kvalitativ forskning menar man att 
det är kvalitén som är viktigare än antal intervjuer (Carlström-Hagman 2006). Jag har intervjuat 6 
personer. 
 
4:1:1 Metodkritik  
Val av intervjumetod grundade sig på att den kvalitativa intervjun anses lämpa sig väl för studier av 
subjektiva upplevelser. Forskare, intervjuaren, beskriver världen ur andra människors perspektiv 
(Carlström- Hagman 2006, s. 129), detta passade mig bra då det var den intervjuades åsikt jag var ute 
efter. 
Om jag hade gjort intervjuerna under ett längre tidsperspektiv hade jag nog valt fler salonger med 
olika inriktningar och större spridning över landet. Jag hade även valt skolor i olika städer i Sverige.   
En viss avgränsning i min undersökning var tvunget då tidsbegränsning var angiven för 
examensarbetet. Jag tror att jag skulle fått en bredare och mer specificerad information runt 
gesällbrevets moment om jag hade intervjuat fler frisörlärare och frisörer och fördjupat mig ytterligare 
i den litteratur jag läst. En viss påverkan i undersökningen har det nog att jag kände de flesta som jag 
intervjuade där respondenterna delvis kan bli styrda i sina svar. Resultaten hade kanske blivit 
annorlunda om jag enbart hade intervjuat behöriga frisörlärare eller frisörer från andra delar av landet 
där synen på gesällen kan skilja sig från en storstad. 
 
Jag har försökt att vara så objektiv som möjligt till resultatet som har framkommit i min undersökning 
för att mina egna åsikter inte ska färga av sig i arbetets helhet. Vissa fördelar medföljer i förståelsen av 
begrepp i branschen då jag själv har kunskap om det. 
 

4.2 Urval 
Jag har gjort mitt urval av material enligt Trost (1993) utarbetade urvalsmetod vid kvalitativa studier 
som kallas strategiskt urval (Carlström-Hagman 2006, s.293). 
Metoden går ut på att först definiera ett antal variabler som är intressanta för studien. I mitt fall valde 
jag respondenter i varierande ålder samt med varierande erfarenhet för att få större bredd på svaren 
och därmed mer material att bearbeta. Detta kallas även för ett kvot urval enligt Merriam (1994) som 
har sammanfattat olika urvalsstrategier i sin bok om fallstudier (Carlströms-Hagman 2006, s. 295). 
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Några av de intervjuade jobbar på samma ställe. Det underlättade undersökningen som hade 
begränsad tid. 
 
 
 
4:2:1 Undersökningsgrupp 
Intervjuerna har gjorts med tre frisörlärare samt tre frisörer i åldrarna från 23 år till 38 år. Alla är 
kvinnor och med olika lång erfarenhet inom frisöryrket. Allt från tre års erfarenhet till sjutton års 
erfarenhet. En intervjuade av sex har inte tagit gesällen i Sverige, men ett liknande yrkesprov i 
Danmark. En har inte tagit gesällen alls. Dessutom gjorde jag en intervju med frisörföretagarnas 
ordförande angående en utredning som är gjord 2009. Det har varit till hjälp i min undersökning att ta 
del av delar utav den utredning som pågår och som har gjorts angående gesällbrevet som handlar om 
eleven är anställningsbar efter godkänt gesällprov. 

 
 
4.3 Genomförande av undersökning 

När intervjufrågorna var färdigskrivna gjordes en pilotintervju med en arbetskollega för att 
kontrollera att frågorna var lätta att förstå samt var varierande ( Carlström-Hagman 2006). 
Intervjuerna var planerade och avtalad tid hade satts upp med respondenten som fick läsa frågorna 
innan intervjun startade. Vi hade gott om tid och respondenten blev tillfrågad innan om inspelning 
tilläts. Ett bra samtal och diskussion fortgick under intervjun. Det kändes avslappnat och bekvämt. 
Miljön runtomkring var lugn och ganska tyst. Någon gång blev vi avbrutna, men jag upplevde inte att 
det påverkade resultatet nämnvärt. 
Respondenten fick information om vad syftet med intervjun var samt hänsyn togs till konfidentialitets 
kravet och anonymitet. 
Intervjuerna har spelats in på Mp3 spelare för att ingen information skulle gå förlorad, därefter har de 
skrivits ned. Enligt min uppfattning är det hög validitet på svaren med tanke på att allt har spelats in. 
Respondenterna benämns med bokstäver från A-F. Intervjun med Staffan Westman, 
utbildningsansvarig på SFF, är den enda där namn nämns med samtycke av den intervjuade som är en 
offentlig person i frisörbranschen. 
 
4.4 Bearbetning av materialet 
För att sammanställa mitt material lyssnade jag på alla intervjuer och skrev ner dem ordagrant. 
Därefter gjorde jag tabeller med intervjufrågorna och de svar som respondenterna hade gett på 
respektive fråga. Detta för att få en bättre översikt och inblick i materialet. 
Kategorisering av svaren enligt Kvale har även gjorts, där svaren på frågan har markerats med 
plus eller minus beroende på om respondenten var positiv eller negativ till frågan för att kunna 
sammanställa de olika svaren. Därefter har jag namngett frisörer med bokstäver från A-C och 
frisörlärare med D-F för att de ska få behålla sin anonymitet. 
 
4.5 Etiskt övervägande 
Vid mina intervjuer har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet samt att uppgifter om det personer 
som ingår i undersökningen har behandlats med största möjliga konfidentialitet (Carlström-Hagström 
2006, s. 173). 
Hänsyn har även tagits till informationskravet där respondenten ges information om syftet med och 
användandet av intervjun innan den påbörjas samt att deltagandet är frivilligt (a.a s.172). 
 
Jag har före intervjuerna informerat mina respondenter om de etiska forskningsprinciperna, vilka är 
de fyra huvudprinciper som tillämpas inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning som det 
svenska Vetenskapsrådet utarbetat (Carlström-Hagman 2006, .s.171). 
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Informationskravet 

Jag har presenterat mig och mitt syfte med undersökningen samt vad respondentens del är i 
undersökningen. Respondenten har informerats om att det är frivilligt att delta och att man när som 
helst kan avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet 

Alla tillfrågades om de ville medverka i intervjun vid första kontakten, därefter blev de tillfrågade om 
igen, före intervjun startade. De blev tillfrågade om det gick bra att jag spelade in intervjuerna, samt 
att jag berättade i vilket syfte de skulle användas. Jag informerade om att samtalen skulle 
transkriberas. 

Respondenterna fick veta att det var helt frivilligt att medverka och att de när helst kunde avbryta sin 
medverkan utan att det skulle få några obehagliga konsekvenser.  

Konfidentialitetskravet 

Alla har fått veta att jag är mån om deras integritet och att jag skulle avidentifiera alla personer som 
förekommer i materialet. 

Nyttjandekravet 

Jag berättade att de har rätt till att läsa materialet jag sammanställt om de vill och att det insamlade 
materialet bara kommer att användas i forskningssyfte. 
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5.Resultat 
 

Jag kommer nu att redogöra mina resultat av intervjun och benämna de tre frisörerna vid 
bokstäver A-C samt de tre frisörlärarna med D-F. Utredningen som SFF har gjort och som jag  
har tagit del av, kommer jag att göra jämförelser med. 
 
Tabell över de intervjuade: 

Frisörer A B C 

Ålder/gesällbrev 38 år/Nej 27 år/Ja 23 år/Ja 

Verksam frisör i år: 20 år 9 år 4 år 

Frisörlärare D E F 

Ålder/Gesällbrev 

 

35 år/Ja 

 

36 år/Ja 

 

32 år/Ja 

Verksam frisör i år:  17 år 13 år 13 år 

 
 
5.1 Synen på gesällen som helhet – fördelar och nackdelar 
Genomgående för hur samtliga respondenter såg på gesällen som helhet var att de tyckte att gesällen 
var bra men de uttryckte samtidigt att den behövde moderniseras. Respondent F tyckte att det var bra 
att det fanns någon form av kompetensbevis. En annan åsikt var att det var bra att det finns ett 
yrkesprov som bevisar på att man är frisör och kan sitt yrke. Föna vågor som ingår som ett moment i 
gesällbrevet, anses som förlegat och omodernt av hälften av de intervjuade. De tycker att momentet 
borde moderniseras. Alla av mina respondenter svarar att folieslingor är en viktig teknik som borde 
finnas med i gesällprovet.  
Nackdelarna med gesällprovet var fler än fördelarna men alla tyckte att gesällprovet var en viktig del i 
frisörutbildningen och att teknikerna mäter ganska bra vad man bör kunna. 
Något tudelat upplevde jag det som, eftersom åsikten om att gesällen inte är ett kompetensbevis 
fanns också. Respondent F tyckte att man inte nödvändigtvis var färdig frisör bara för att man har 
tagit gesällen. 

 
De flesta informanterna tyckte ändå att en utav fördelarna med gesällen var att det är ett 
kompetensbevis och att den innehåller viktiga grundtekniker. 
Ritningarna som görs i samband med gesällmomenten ansågs som viktiga av en utav frisörerna. 
  ”De visar på att man vet hur håret faller och hur man klipper”. 
När jag och respondenterna diskuterade momenten i gesällbrevet, tyckte några att det går att nöta in 
momenten och att det är synd att man blir uppmanad att göra det så enkelt som möjligt för sig på 
gesällen, att det inte lönar sig att göra något avancerat. 
Respondent C tycker att det finns saker att förbättra runt gesällen, mer organisatoriskt. 
Hon tycker det finns saker att göra för att gesällen ska få bättre status. ”En del får göra gesällen 
tidigare för att de känner någon i organisationen, säger hon. Tre år från när du har gjort din 
frisörutbildning får du göra gesällen. En del får göra den tidigare, inte rätt tycker jag.”(c) 

 
En nackdel med gesällen är att bedömningen är godtycklig i vissa fall. Om den blev bättre skulle det 
bli en bättre kvalitetssäkring, tycker respondent F. ”Precis som det finns en dold läroplan verkar det 
finnas dolda kriterier för hur man bedömer vissa moment.” Som till exempel Volymföning, det finns 
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något inrotat om 90 grader från hårbotten, men det står ingenstans. Det står jämn form, 
riktningsförändring.”(F) 
I färgmomenten som finns med i gesällen finns det tre val. Gråhårsfärgning, där grått hår ska täckas 
till hundra procent, ljusfärgning och två olika infärgningar på samma hår. En respondent tyckte att 
det var för få färgmoment  
Det fanns de som tyckte att det borde inte vara möjligt för salongsägarna att välja på att anställa en 
frisör utan gesällbrev till lägre lön, ”det är inte bra för vår bransch” säger hon.  
  
Det fanns åsikter om att momenten inte är anpassade till ”nutid”. Momenten står still vilket är tråkigt 
i ett yrke som kräver utveckling hela tiden och följer modet.” 
Några tyckte att vågföning borde göras på en mer användbar frisyr. ”Jag har aldrig använt det under 
mina 13 år i yrket”.(E). Vågföning är en begränsad teknik tycker respondent E, men kort afton går att 
göra på modernare frisyrer. 
 
Respondent B tycker också att vågföning är det man använder minst fast bra att kunna säger hon. 
Det visar att man kan forma ett hår. 
 
 
 
 
5:2 Momentens användbarhet i relation till yrkets krav 
Användbarheten av gesällen i det yrkesversamma livet fanns det olika åsikter om. 
Alla var överens om att det var grunderna i gesällen som var bra att ha med sig, men sen behövs 
erfarenheten som man skaffar sig med åren. Våg föning var alla utom F överens om att det var ett 
moment som inte användes i yrket, men de tyckte det var bra att kunna för att det visar att man kan 
forma ett hår. F tyckte kort festfrisyr var något man inte använde så mycket, men däremot teknikerna 
som man mäter i gesällen. Toupering, stadga, hållbarheten i kort fest frisyr är något man har stor 
nytta av. Teknikerna i gesällmomenten tycker de flesta är användbara. 
 
E tycker att några moment använder man mycket, vissa aldrig. 
 
5:3 Betydelsen av kunskaper och tekniker/moment 
. 

       På frågan om det finns moment som bör läggas till eller tas bort eller bytas ut svarar respondenterna. 
• Kort afton känns förlegat 
• Folieslingor bör läggas till. Används så mycket på salong 
• Klipps lockar gör man inte så mycket 
• Skägg är bra att kunna men inget man gör på salong. Kan tas bort. 
• Klassisk herr och våg föning kan man ta bort och ta in momentet i något annat sammanhang som 

föna vågor på dam  
• Momenten ska vara mer anpassade till nutid 
• Hel form kan man ta bort 
• Färg momentet borde vara bredare. Välja på fler moment som slingor i hätta och folie. 
• Socialkompetens och service borde vara med på något sätt 
• Mer oförberett, man kan stå och nöta in momenten som det är i dag. Mer professionellt med 

oförberedda kunder. Man måste visa att man kan konsultation då. 
• Gråhårstäckning är ett moment som bara visar på teknik och inte färgkunskap. Mer en 

appliceringsbedömning. 
• Struktur ritningarna är inte så viktiga 
• Det borde finnas med mer verktygs kännedom 
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F.” Eftersom det är du själv som väljer färgmodell säger det inte så mycket om dina färgkunskaper, 
det kan vara en kollega som har valt ut receptet som du har möjlighet att prova många gånger tills det 
blir perfekt”. 
D: ”Jag vet själv att jag tyckte mycket var omodernt i gesällen när jag gjorde den, men med 17 års 
erfarenhet kan jag tycka, nää, det är ju grunden.” 

 
 
C tyckte att man var bra rustad inför gesällen, men kundservice är något som borde finnas med i 
gesällen. 
”Man skulle kunna förbättra genom att få några modeller på plats när man ska ta gesällen för att visa 
hur man jobbar med kunder”.  
 
 D är kritisk till att frisörutbildningen på gymnasiet är så annorlunda i dag mot när hon själv gjorde 
den. Hon tycker att det är för få frisörtimmar och så många timmar med kärnämnen. 
Samtidigt tycker hon det är bra att man idag får högskolekompetens. 
 
E tycker att eleverna har alla förutsättningar att bli rustade inför gesällen men att det är väldigt olika 
från skola till skola och elev till elev. ”Är det en bra fungerande skola har de alla möjligheter till att bli 
väl rustade, om de har ett genuint intresse förstås, annars går det inte.” 
 
F Tycker att elever som går ut frisörprogrammet med ett G inte är rustade för gesällen. Det står i 
betygskriterierna i kurs E och F att man med handledning ska kunna utföra moment. Klarar man inte 
att arbeta självständigt med momenten klarar man inte heller gesällbrevet. Där får man ingen 
handledning. Frisör företagarna (SFF) rekommenderar att man ska gå trainee kurser eller som trainee 
elev på salong. (som lärling med fokus på gesällen).  
”Problemet med gesällen som den ser ut idag är att man kan tok träna till momenten och göra ett 
jättebra jobb. Det betyder inte nödvändigtvis att man är en bra frisör.” Om man är rustad för gesällen 
beror på var man har gjort sin utbildning eftersom det är fritt om man vill rikta hantverkskurserna 
mot gesällen eller inte. (F) 
 
 
B Säger att hon inte tycker att hon själv tränade så mycket inför gesällen på sitt sista praktikår, hon 
tog mest emot kunder. Hon tycket att man ska göra gesällen direkt efter skola då man har momenten 
färska, i motsats till informant C som tycker att man ska jobba ett år först innan man gör gesällen för 
att skaffa erfarenheten.” Jag tycker att man skulle få ta kunder på plats när man gör gesällen så man 
får bevisa att man kan göra konsultation och förstår sig på kund service”. 
 
B:” Det är så många moment i gesällen som man inte använder på salongen, därför är det bättre att 
göra gesällen direkt efter skolan. 
 
F: ” Jag tror att du kan få nästan vem som helst att på ganska kort tid klara gesällen utan att de kan 
något annat utöver det, bara genom att tok träna.” 
 
 
På frågan om det finns tekniker som anses särskilt viktiga inom frisöryrket av respondenterna  
samt tekniker som de inte anser som användbara fick jag de här svaren: 
 
Särskilt viktiga tekniker                                                                  Tekniker som inte är användbara 

 
• Klippteknikerna                                                                      Föna vågor 
• Fönteknik                                                                               Kort afton 
• Uppsättning 
• Färg 
• Herrteknik 
• Inget är särskilt viktigt 
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• Gradering 
• Folieslingor 
• Skära med kniv 
• Allt 

 
Som frisör bör man kunna utföra det mesta på sin arbetsplats, anser alla respondenter. Alla 
frisörkunskaper är viktiga tycker de. Det var speciellt något som alla tryckte på och det var att de 
sociala egenskaperna och serviceinriktade kunskaperna var av stor vikt. Känslan för form och hur 
man bemöter kunden samt vara öppen för nytt. Göra kunden nöjd. Det frisörlärarna var överens om 
var att det är en egenskap som är svår att mäta på gesällprovet. 
 
F: ” Det som skiljer en bra frisör från en dålig är den sociala kompetensen.” 

 
I SFF:s utredning ställdes frågan till frisörerna som var med i enkätundersökningen, vilka kunskaper 
en elev bör ha för att vara anställningsbar. De fyra viktigaste kunskaperna tyckte de var: 
 
Färgteori 
Kemi 
Klippterminologi 
Service 
 
 
 
 
 
 

       5:4 Likheter och skillnader mellan frisörer och frisörlärares syn på Gesällen 
 Det fanns många likheter i frisörers respektive frisörlärares syn på gesällen och gesällmomenten, 
men den stora skillnaden som jag fick fram i mina intervjuer var att frisörlärarna såg med mer 
kritiska ögon på gesällen än frisörerna. Frisörlärarna tyckte inte att frisörtimmarna räckte till på 
frisörprogrammet som det såg ut idag. Två av tre tyckte det var för få frisörtimmar på 
frisörprogrammet. En frisörlärare ansåg att det var omöjligt att hinna med den sociala 
kompetensen i utbildningen som den var upplagd idag. 
Något som alla var överens om, både frisörer och frisörlärare, var att den sociala kompetensen är 
högt prioriterad och mycket viktig. 
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6. Diskussion  
I diskussionen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. 
Mina egna tankar och åsikter kommer att introduceras. 
 

  6:1 Gesällprovet ett prov i takt med tiden? 
Hur mycket i gesällbedömningen är tolkning och hur mycket är säkert exakt vetande? 
Är den sammanlagda kunskapen man får under sina tre år på frisörutbildningen på gymnasiet 
bedömningsbar vid ett tillfälle? Hur värderas den ”tysta kunskapen ”? 
 
I min undersökning fanns det många likheter med mina egna funderingar som jag haft kring 
gesällprovet. Jag tycker att det är ett yrkesbevis som kan höja statusen på vårt yrke, men som även 
framkom i mina intervjuer är den sociala kompetensen av stor vikt i frisöryrket och behöver 
examineras på något sett. Det går att jämföra med läkaryrket tycker jag, där den sociala kompetens 
också är av stor vikt, då det är människan som är arbetsmaterialet. Läkarutbildningen är en utbildning 
där inte den sociala kompetensen är i fokus eller examineras. 
Vidare hade jag en del funderingar kring klassisk herrfrisyr med vågföning som jag ifrågasatte 
moderniteten på. Som jämförelse kom SFF fram till i sin undersökning att 63 procent av de 
intervjuade frisörerna anser att alla moment är viktiga men att vågföning och kort festfrisyr tillhör de 
mindre viktiga momenten. 
Jag fick varierande svar men många ansåg att tekniken är användbar i andra sammanhang, vilket jag 
kan hålla med om även om det lika gärna går att föna vågorna på en dam med borste. Det är näst 
intill omöjligt för tillfället att få tag på stålkammar som det krävs vid vågföning. 
Staffan Westman svarade när jag tog upp frågan om klassisk herr hade funnits med sedan gesällen 
startade, att det har den troligtvis (Han hade information tjugo år bakåt i tiden) och att anledningen är 
att tekniken både är svår och speciell och kan man lära sig att föna vågor med stålkam eller borste 
klarar man att föna de flesta frisyrer och att det är anledningen till att momentet alltid har funnits 
kvar. Ett moment som har tagits bort är en formklippning på herr som ansågs mindre användbar. 
Det byttes ut mot en fri herrklippning i stället där man fick bestämma själv vilken frisyr man ville 
göra. 
Folieslingor var ett annat moment som jag tyckte borde ingå i gesällen och som undersökningen visar 
var det många med mig som ansåg det samma. Även i Abrahamssons examensarbete(2009) framgick 
det i hennes intervjuer med avgångselever på frisörprogrammet, att de tyckte att 
gesällbrevsmomenten behöver uppdateras och att det fanns moment som de upplevde som 
meningslösa då de ansåg att kunder inte vill ha det som de lär sig i gesällbrevet. Den enkät som SFF 
gjorde i sin utredning visade på att 29 av 40 arbetsgivare ville att eleven skulle visa kunskap på 
folieteknik. 
Det ska bli spännande att följa den utredning som pågår vid SFF och se vad det blir för förändringar. 
Det var en givande intervju jag hade med utbildningsansvarig i SFF (se bilaga.2). Detaljerna runt 
förändringarna som stundar i gesällbrevet går inte att i dagsläget avslöja utan det kommer bli klart till 
2011 men det som bland annat framgick vid min intervju med Staffan var att gesällbrevet kommer att 
moderniseras. 
Det som går att läsa i den gjorda utredningen är att ett nytt teoriprov är på väg att tas fram, provet ska 
förutom fackteoretiska frågor innehålla frågor om frisörvalet, ekonomi och service. Det är bra tycker 
jag. Det var många tillfrågade i SFF:s utredning och av de som jag intervjuade, som ansåg att det 
behövdes ett bevis för service inriktade kunskaper. Till min glädje är det något som SFF jobbar på att 
få in i gesällen, men de vet inte riktigt hur ännu. Ett alternativ skulle vara att man får ta emot utvalda 
kunder av examinatorerna när man kommer till provplatsen. Det blir likvärdigt med verkligheten där 
även kundservice delvis går att mäta. Utan servicemedvetenhet är det svårt att ”överleva” i 
frisörbranschen. Kunderna ställer krav på sin frisör idag. Det räcker inte att vara tekniskt kunnig 
känslan och den tysta kunskapen värderas högt av kunder. 
Det har skett ganska små förändringar i gesällbrevet de senaste tjugofem åren, så de stundade 
förändringarna kommer att göra nytta tror jag. I dagsläget har elever som går ut frisörprogrammet 
1300 frisörtimmar, vilket har visat sig inte vara tillräckligt. Privatelever som gör sin frisörutbildning på 
privata utbildningar mot betalning, gör cirka 1500 timmar, men måste i dagsläget göra en trainee 
period för att komma upp i 3 års utbildning och få göra gesällen. Detta innebär att man efter avslutad 
utbildning har 4- 5000 frisör timmar . Skillnaden är idag ganska stor mellan gymnasieelever och privat 
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frisörelever. Detta tänker SFF ändra på genom att återinföra färdigutbildning, vilket innebär att 
gymnasieelever inte får göra gesällen direkt efter sina tre gymnasieår, utan måste gå som trainee elev 
och få ihop 4500 timmar totalt med utbildning. 
Detta system blir klart så fort avtalet tecknas med handels. Det här är ett stort framsteg i 
frisörbranschen, då man tidigare i branschen har ansett att inte privat utbildningar” räknas” på 
samma sätt som gymnasieutbildningen. Som Staffan säger, är skillnaden i timmar mellan 
utbildningarna så stora idag och gymnasieeleverna har visat sig att inte vara fullfjädrade frisörer 
efter gymnasiet även om de har klarar gesällen. I Abrahamssons exarbete (2009) står det att 
gesälltagningarna minskar och framförallt när de femtonhundra timmarna försvann och det är 
inte konstigt, eleven får femtonhundra timmar mindre praktiskt arbete ute i arbetslivet. Man tog 
bort dessa timmar för att det saknades praktikplatser för eleverna och erbjöd de att ta sitt 
gesällbrev i anslutning till avslutad gymnasieutbildning. Den” tysta kunskapen ” skaffar man sig 
genom erfarenhet och ska eleverna kunna ha chans att bygga på den kunskapen behövs det fler 
timmar i arbetslivet. 
Tillvägagångssättet diskuteras om hur man ska lägga upp det nya systemet med att räkna om 
timmar, men SFF diskuterar med handelsanställdas förbund om att det ska vara 4500 timmar för 
alla som utbildar sig oavsett om man går gymnasium eller privat utbildning. Som systemet ser ut 
idag har man kunnat avlägga gesällprovet direkt efter gymnasiet, men det har då visat sig att 
eleverna inte är anställningsbara. Tidigare var man tvungen att jobba 1500 timmar innan man fick 
ta gesällen och det vill SFF återinföra. I Sjöström, Nyqvist (2008) examensarbete sade några 
respondenter vid deras intervjuer, att de frisörer som gått ett fjärde år på frisörutbildningen 
(liknande det som kommer införas nu) menar att det var under de fjärde året som de började 
förstå vad momenten innebar i gesällen. Dessutom framkom det i deras undersökning att frisörer 
med gesällbrev tenderar till att ha större drivkraft.  
Frisörföretagarna har tittat på hur bygg och elbranschen gör. Där har man en utbildningsbok där 
man måste fylla i arbetstimmar om man vill bli behöriga i sitt respektive yrke. I det nya 
utbildningsavtalet ändras den treårig utbildning till 1500 timmar. Det vill säga att man räknar 
timmarna i stället för åren. 

 
Gesällprovet är inget krav i utbildningsplanen på frisörprogrammet utan något som branschen 
efterfrågar, vilket gör att det blir den undervisande läraren och den kurstolkning som läraren har gjort 
som blir avgörande för eleven om han/hon får tillräckliga kunskaper och träning runt gesällbrevet. 
Detta tycker jag är något som borde ses över av Skolverket då jag tycker det borde ingå i kursmålen 
att sträva efter pivot point systemet. Det skulle få en jämnare utbildning och troligtvis fler elever som 
klarar gesällen. Enligt Abrahamssons undersökning (2009) visade det sig att det brister i 
informationen mellan skola, bransch och frisörföretagarna. Konflikten sitter i allas förväntningar. 
Branschen förväntar sig en färdig produkt men skolan serverar en förberedd produkt. Eleverna 
förväntar sig en yrkesutbildning medans det i själva verket är en yrkesförberedande utbildning. 
I det nya utbildningsavtalet som håller på att förhandlas fram ska, förutom ändringar i momenten ( 
moment tas bort och läggs till), göras en förändring där gesällprovet delas upp i delprov. Det 
slutgiltiga provet ska göras efter färdigutbildning, det vill säga när man har uppnått sina 4500 timmar. 
”Gesällprovet ska moderniseras” säger Staffan. Det känns jätte bra och bekräftar både mina och 
andra frisörers funderingar kring användbarheten av gesällbrevets olika moment. 
Ett faktum kvarstår om elevernas sammanlagda kunskaper är bedömningsbara vid ett tillfälle? 
Den tysta kunskapen och godtyckligt tyckande är svårt att bortse ifrån vid gesällbedömningen. 
Det är det enda yrkesbevis som finns idag och kan jämföras med körkorts uppkörning. Allt går 
inte att bedöma vid ett tillfälle men delar av en utbildning finns med. De viktigaste, hoppas jag, 
blir strävan i det nya stundande avtalet. 
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7.Slutsats 
 
En slutsats i min undersökning är att en förändring av gesällbrevet är nödvändig och stundande. De flesta 
moment visar sig vara användbara i yrket men behöver förbättras. 
Det fanns en enighet bland både frisörer och frisörlärare om att gesällbrevet är viktigt som ett 
kompetensbevis men behövde delvis förändring. 
Detta är viktigt i min undervisning som frisörlärare, att jag kan undervisa och sträva efter ett modernt 
yrkesbevis som motiverar eleverna till att ta gesällbrevet. 
När jag håller på att avsluta mitt examensarbete har det nya frisöravtalet tecknats (1/6-2010). 
I det nya riksavtalet mellan Sveriges frisörföretagare och Handelsanställdas förbund står att efter 
hantverksprogrammet inriktning frisör 2500p, nivå 1 krävs nu 3000 timmar färdigutbildning i nivå 2-4 för 
att få bli behörig frisör. Det krävs även godkända betyg i Hantverksteknik A-F samt godkänt i svenska, 
engelska, matematik och samhällskunskap på A-nivå. Tid som elever arbetar utanför schemalagd skoltid 
kan tillgodoräknas och skrivas in i en utbildningsbok som nu krävs för att få bli en behörig frisör. 
Dessutom erbjuds eleven att göra ett delprov under vårterminen i årskurs tre. 
Utöver gymnasieskolans hantverksprogram med inriktning frisör finns två andra möjliga utbildningsvägar 
för att bli behörig frisör och de ena är godkänd privat frisörutbildning och de andra är företagsförlagd 
trainee utbildning. Efter grundutbildning på gymnasieskola eller privat godkänd skola krävs 
företagsförlagd färdigutbildning på frisörföretag. Utbildningstiden delas in i fyra nivåer: 
 
Förklaring: Nivå1: 0-2500 Timmar grundutbildning, Nivå2: 2501-3500 Timmar Nivå 3: 3501-4500 
Timmar  
Nivå 4: 4501-5500 Timmar. Nivå 4 avslutas med gesällprov. 
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Bilaga 1 
 
Intervju frågor: 
 
1. Hur länge har du varit yrkesverksam som lärare/ frisör? 
2. När gjorde du din gesäll? 
3. Hur ser du på gesällen? Vad finns för fördelar respektive nackdelar? 
4. Hur ser du på användbarheten av gesällmomenten i det yrkesverksamma livet? 
5. Finns det något eller några moment som bör läggas till eller tas bort eller bytas ut? i så fall 
vilket /vilka och varför tycker du att de bör läggas till tas bort eller bytas ut? 
6.( Fråga till frisörlärare)Hur tycker du att eleverna är rustade inför gesällen och för sitt 
kommande yrke efter gesällen? 
7. Finns det tekniker inom frisöryrket som du anser särskilt viktiga? Vilka och varför? 
8. Finns det tekniker som du inte tycker är användbara , i så fall vilka och varför? 
9. Vad anser du att en bra frisör bör kunna utföra på sin arbetsplats? 
10. Vad är viktiga frisörkunskaper anser du? 
11. (lärare) Hur ser du på elevens sociala och service inriktade kunskaper efter avslutad 
utbildning, samt efter gesällen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
                                                                 

3 

 
 
 
Bilaga 2 
Intervjufrågor till Staffan Westman utbildningsansvarig i SFF 
 

1. Har gesällen förändrats något sedan den startade? Hur och vad har i så fall förändrats? 
2. Vilka moment ingick förut och vilka ingår idag? 
3. Hur ser du på den blivande frisörens sociala och service inriktade kunskaper efter 

avslutad utbildning samt efter gesällen? 
4. Finns det något förslag på förändringar eller tillägg i gesällbrevet inom snar framtid, i 

så fall vilket eller vilka moment och varför? 
5. Hur ser du på gesällen, vad är viktigt med den enligt din mening? 
6. Finns det några regler idag avseende avlagda arbetstimmar innan man får göra 

gesällbrevet? 
7. Vad innefattar den pågående utredningen för förändringar? 
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Bilaga 3 
Sveriges Frisörföretagare 
Yrkesprov för FRISÖRER gällande fr.o.m. 2009-02-01: 
Provreglerna gäller frisörer för Gesällbrev/Mästarbrev. Godkänt teoriprov måste vara avklarat före det 
praktiska gesällprovet. Alla moment skall deklareras i förväg, skriftligt och muntligt. 
1 a) D DAMKLIPPNING, frisyr med formblåsning 
Det skall klippas en frisyr som innehåller minst 2 olika klippsätt (hel form, gradering, lika längder, ökande 
längder) och där momentet hel form ingår. Minst 1/4 av håret skall vara i hel form, det räcker exempelvis inte 
med en lugg i hel form. Håret skall klippas (avkortas) minst 2 centimeter. Valfria verktyg får användas. 
1 b) D FRISYRDESIGN, moment formblåsning 
Direkt efter klippmomentet, (1 a), skall modellen formblåsas. Håret ska formas från botten till toppen i din 
tänkta frisyr. Toupering ej tillåten, frisyren ska gå att kamma igenom.Tillåtna verktyg: Kam-borste-fönapparat. 
Tid: 70 minuter. Klippning och formblåsning utförs i en följd och bedömning sker efter fullgjorda 
moment. BETYG AVGES VAR FÖR SIG. 
2) D FRI DAMKLIPPNING, frisyr med styling 
Det skall klippas en fri frisyr som innehåller minst 2 olika klippsätt. Håret skall klippas (avkortas) minst 2 
centimeter. Valfria verktyg får användas.  
D FRISYRDESIGN, styling 
Direkt efter klippmomentet skall håret stylas till en klädsam frisyr. Alla verktyg är tillåtna. Tid: 45 minuter. 
Klippning och styling utförs i en följd och bedömning sker efter fullgjorda moment. 
3 a) H HERRKLIPPNING, klassisk korthårsklippning med fönvågning 
Det skall klippas en kort frisyr med finish, gradering från 0 mm i nacken. Det skall vara rena markeringar från 
sidornas ansats till nackens finish. Håret skall vara genomeffilerat, anpasssat till hårmängd. Hela håret ska 
klippas minst 2 centimeter. Valfria verktyg får användas. Direkt efter klippningen skall håret fönvågas (3 b). 
3 b) H FRISYRDESIGN, maskulin fönvågning med riktning bakåt 
Direkt efter klippmomentet skall håret fönvågas till en klädsam frisyr med riktning bakåt. Allt hår ovan 
kronlinjen skall fönvågas. Frisyren kan göras med eller utan bena och skall innehålla minst 3 S-vågor med 
övergångar så det blir en rörelse mot sidorna och nacke, med riktning bakåt. Tillåtna verktyg: Kamborste-
fönapparat och nät tillåtet. Tid: 70 minuter. Klippning och fönvågning utförs i en följd och bedömning sker 
efter fullgjorda moment. BETYG AVGES VAR FÖR SIG. 

Regler för: Gesällprov frisörer & Mästarprov frisörer 
 

4) H FRI HERRKLIPPNING, frisyr med styling 
Det skall klippas en frisyr i fri form som innehåller minst 2 olika klippsätt. Håret skall klippas (avkortas) minst 2 
cm. Valfria verktyg får användas. 
H FRISYRDESIGN, styling 
Direkt efter klippningen skall håret stylas till en klädsam frisyr. Valfria verktyg är tillåtna. Tid: 45 minuter. 
Klippning och styling utförs i en följd och bedömning sker efter fullgjorda moment. 
5) D FRISYRDESIGN, kort festfrisyr 
Det skall göras en festfrisyr anpassad till modellen på ett fuktigt hår, med inläggning av curler och clipslockar. 
Håret torkas i torkhuv. Hårets längd får maximalt nå ner till axlarna. Tillåtna verktyg vid utkamningsmomentet 
är borste och kam, samt stödnålar. Hårprydnader får användas för att förstärka frisyren, men får ej dominera. 
Tid: 60 minuter exkl torkningstid 
6) DH PERMANENTBEHANDLING 
Permanentmetod, spol- och preparatval skall deklareras & en enkel skiss som visar den frisyrriktade rullningen, 
ska göras i förväg. Allt hår ska rullas från botten till topp. Håret bedöms vått. 
Alt.A Det skall göras en permanentbehandling med traditionella spolar. 
Alt.B Det skall göras en frisyrriktad designpermanent, valfria spolar. 
Alt.C. Det skall göras en permanentbehandling på axellångt hår. Håret får vara i ökande längder/uppklippt. Håret 
skall upprullas på icke-traditionella spolar. 
Tid: 60 min för upprullning exkl. verkningstid. 
7) DH OXIDATIONSFÄRGNING 
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Alt.A Det skall göras en utväxtfärg, med minst 25 % vitandel & med minst 1 cm utväxt sedan föregående 
färgbehandling. Hela håret ska uppvisa ett jämnt resultat, längderna kan behandlas med lättfärg/toning för att 
uppnå ett jämt resultat. Tid: 90 minuter till bedömningsbart 
Alt.B Det skall göras en ljusarefärgning med 2-4- stegs uppljusning. Återväxt- eller förstagångsfärgning är 
tillåten. Längderna kan behandlas med lätt- Färgning/toning för att uppnå jämnt resultat från ansats till toppar. 
Hela håret skall uppvisa ett jämnt resultat. Hjässhåret skall ha en längd av lägst 3 cm. Tid: 120 minuter till 
bedömningsbart 
Alt.C. Det ska göras en flerfärgscolorering med minst 2 differenta nyanser. Allt hår skall färgbehandlas. 
Återväxt eller förstagångsfärgning är tillåten. Grunden infärgas med oxidationsfärg, använd valfri färgprodukt 
till effekter. Tid: 120 minuter till bedömningsbart. Utgångsläget skall deklareras skriftligt innan 
färgningen vidtar. Håret bedöms torrt. 

Regler för: Gesällprov frisörer & Mästarprov frisörer 
8) D FRISYRDESIGN, långhårsuppsättning 
Frisyren skall göras på ett långt hår som når nedanför axlarna. Alla hjälpmedel är tillåtna. Eventuella 
flätningar/tvinningar får utgöra högst 1/3 av den färdiga frisyren. Allt hår skall vara uppsatt, med undantag av 
eventuella hårslingor som kan hänga fritt ur dekorativ synpunkt, löshår får användas. Hårprydnader är tillåtna 
men får ej dominera. Färdig arrangerat löshår ej tillåtet. 
Tid: 60 minuter exkl. eventuell curler-rullning och torkning.  
Nedanstående moment är frivilliga vid Gesällprov. 
9) D BRUDKLÄDSEL, med krona och slöja. 
Brudklädseln skall utföras med minimalt 1 kvm tyllslöja i valfri färg. Bedömning sker med hänsyn till stil och 
form samt stadga i slöj- och kronarrangemang. Observera att krona är obligatorisk, samt att kronan sitter 
centrerat på hjässan, Slöjan skall sitta i anslutning till kronan. Slöjan får ej i förväg fästas i kronan. Frisyren kan 
vara färdig för brudklädseln. Fästet skall göras på plats. Tid: 60 minuter exkl. eventuell upprullning och 
torkning 
10) H SKÄGG- OCH MUSTASCHKLIPPNING 
Det ska klippas och formas ett helskägg med rena markeringar. Alla klipp-/skärverktyg är tillåtna. Vid 
bedömningen tas hänsyn till att helhetsintrycket stämmer väl med modellens frisyr och ansiktsform. 
Utgångsläget ska vara minst 1 cm och utan markeringar. Tid: 30 minuter 
Betyg och bedömningsgrunder vid yrkesprov/Gesällprov/Mästarprov för frisörer: 
MVG = Mycket Väl Godkänd 
VG = Väl Godkänd 
G = Godkänd 
IG = Icke Godkänd 
Detta system kräver kompetenta examinatorer och det ger oss kompetenta frisörer. Vi nyttjar fem 
bedömningsmoment och varje moment ger ett + eller ett -. 
Bedömningskriterier 
Vid momenten klippning och frisyrformning bedömer vi 
Helhetsintryck = tekniskt kunnandeVid moment färgbehandling bedömer vi 
Önskat resultat enligt skriftlig och muntlig deklaration 
Täckförmåga - applicering 
Jämnhet 
Ursköljning av färg, hår och hud 
Helhet - klädsamhet 
Vid moment permanentbehandling bedömer vi 
Önskat resultat enligt skriftlig och muntlig deklaration 
Ev. gummibandsfel/fel vid ansatserna. 
Topparnas resultat 
Rullningsteknik 
Helhet – arbetsteknik 
Vid momentet brudklädsel bedömer vi 
Helhetsintryck /balans /frisyr. 
Jämnhet i slöjarrangemang. 
Kronans fäste /hållbarhet /placering. 
Renhet /Tekniskt kunnande. 
Slöjans fäste /hållbarhet. 
Vid det momentet skägg- och mustaschklippning bedömer vi: 
Helhet - klädsamhet 
Höger sidas resultat 
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Vänster sidas resultat 
Hakans resultat 
Mustaschen 
 
 
Exempel, icke bedömningsbart vid: 
- Moment 1a, saknar hel form eller två klippsätt. 
- Moment 1b, ej torrt 
- Moment 2, om man helt bortgår från sin egen beskrivning. 
- Moment 3a, saknar finish eller markerade kanter vid sidorna 
- Moment 3b, saknar 3 s- vågor, Ej torrt 
- Moment 4, om man helt bortgår från sin egen beskrivning 
- Moment 5, färre än 2 curler + 2 clips. Hår nedanför axlarna. 
- Moment 6, allt hår ej upprullat från botten till topp. 
- Moment 7a, saknar utväxt i utgångsläget. 
- Moment 7b, mindre än 2 stegs uppljusning. Kortare än 3 cm på hjässan. 

Regler för: Gesällprov frisörer & Mästarprov frisörer 
 

Moment 7c, saknar skillnad på minst 2 differenta nyanser. 
- Moment 8, färdigarrangerat löshår. Flätning/tvinning mer än 1/3 av frisyren. Mer än 
dekorativa slingor nedsläppt. 
- Moment 9, slöja & krona sitter ej i anslutning till varandra. 
- Moment 10, ej helskägg. 
Kriterier för bokstavsbetyg vid yrkesprov för frisörer: 
5+ och 0 - = MVG 
4+ och 1 - = VG 
3+ och 2 - = G  
2+ och 3- = IG 
1+ och 4- = IG 
0+ och 5- = IG 
Vid lägst G = Godkänd för betyg och Gesällbrev 
Vid lägst VG = Godkänd för ansökan om Mästarbrev 

 


