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01. Branschfakta
Salongsverksamheter i Frisörbranschen redovisar förra året (2021) en omsättning på 10,2 miljarder
kronor. Det är en minskning med 4,1% sedan jämförelseåret 2019 på 10,6 miljarder kr.
Antal verksamma frisörer i landet är 25 000, fördelat på 8 500 salonger. Det är uppskattade siffror
baserad på den fakta som finns tillgänglig.
Anställda frisörer är 10 063 personer. Det är en förändring sedan 2019 (10 337) med -2,7%.
17 297 bolag finns registrerade hos Statistiska Centralbyrån SCB för att bedriva
frisörsalongsverksamhet, men av dem uppvisar 2 000 bolag <1 kronor i omsättning och 8 000 bolag
<500,000 kronor, vilket i praktiken visar att nära 60 % av bolagen har förhållandevis låg omsättning
om ens någon.
4 000 företag drivs som aktiebolag vilket är nästan 900 fler på de senaste två åren. Det kan vara en
effekt av pandemin då stöden var krångligare att ta del av som enskild näringsidkare och flera företag
valt att ombilda sig till AB.

Omsättning, frisörbranschen, miljarder kr
Antal verksamma frisörer uppskattning
Antal frisörsalonger uppskattning
Antal anställda
Antal aktiva frisörlicenser

2021
10,210
25 000
8 500
10 063
6 500

-4,1%

2019
10,646

-2,7%

10 337

Fördelning Bolagsform, antal

Enskild Näringsverksamhet, fysiska personer
Aktiebolag
Övriga bolag
Antal
Könsfördelning i styrelser

ÅR 2021
12 652
4 132
513
17 297
Män
45%

-5,6%
+27,1%
-0,3%
Kvinnor
55%

ÅR 2019
13 406
3 250
586
17 242

Branschutveckling i aktiebolag, kronor

Omsättning, miljarder kr

2021
5,800

Rörelseresultat, miljoner kr
Rörelseresultat i %

333
+5,7%

Långfristiga skulder, förändring mot föregående år

+8,7%

2020

ÅR 2019
5,619
344
+6,1%

10,4%

+2,5%

Omsättningen har ökat i aktiebolagen med 6% sedan jämförelseåret 2019 medan branschen totalt
backat med -4,1%. Slutsatsen av det är att de mindre enskilda näringsverksamheterna har haft
väsentligt svårare att klara utmaningarna som pandemin utsatt branschen för under 2020 och 2021.
Det vittnar även de utsatta företagen om som i lägre grad ansökt och tagit del av stödpaketen som
upplevs varit orättvisa och svåra att ta del av. Det är även med viss oro vi ser att de långfristiga
skulderna kraftigt stigit i branschen. Företagen har hanterat krisen genom att öka belåningen som på
sikt kan få konsekvenser genom framtida konkurser som inte kan mäkta med den högre belåningen
över tid. Detta i kombination med kraftigt ökade priser på varor och energi är för bolagen
besvärande.

02. Nuläge och framtidstro
Svaren i Frisörbarometern är från 800 företagare fördelade på följande regioner

Så här mår branschen/Framtidstro
Bedömning omsättning
Vi ställde frågan:
Hur tror du att ditt företags omsättning kommer se ut 2022 år jmf 2021?
Majoriteten tror att den kommer bli likvärdig. Något fler tror sämre/mycket sämre, än bättre/mycket
bättre.

Uppskattad omsättning 2022 år jmf 2021
Likvärdig
54%
Bättre och mycket bättre
20%
Sämre och mycket sämre
26%

Omvärldsläget, oro
På frågan hur mycket påverkan som omvärldsläget kommer ha på salongens ekonomi, där 0
motsvarar inget alls och 10 extrem påverkan, landar bedömningen på 5,7
Hur mycket tror du omvärldsläget kommer påverka din ekonomi?

Snitt 5,7

Anställningsbehov
Idag har 51% av branschens arbetsgivarföretag ett uttalat behov att anställa - idag eller inom det
närmsta året. Graf 1
Av hyrstolssalongerna så har 55% en eller flera lediga stolar. Graf 2
Frisörbristen har inte uppstått på grund att frisörer har slutat i yrket då antalet anställda i branschen
är likvärdigt med nivån 2019 (-250)

Anställningsbehov

Behov idag och
inom ett år
51%

Graf 1

Inget behov

Inget behov
49%

Behov idag och inom ett år

Lediga Hyrstolsplatser

Inga lediga
hyrstolar
45%

Graf 2

En eller fler lediga
hyrstolar
55%

En eller fler lediga hyrstolar

Inga lediga hyrstolar

Av de som avstår att bli arbetsgivare säger 69% att det gör det på grund av att är det är en
a) ekonomisk risk samt b) krävande att vara chef
Kompetensförsörjning
Av de knappt 1 000 elever som börjar gymnasiet med inriktning Frisör, är det endast 60% som slutför
utbildningen efter 3 år genom att avlägga branschens yrkesprov: delprovet. Delprovet är första delen
av gesällprovet och berättigar till Frisörlicens A.

Startar frisörutbildning gymnasiet
Avlägger delprov

ÅR 2021

ÅR 2019

994
60%

942
60%

Licensfakta
I Sverige är 6 500 Frisörlicenser utfärdade per dagens datum.
Frisörlicensen intygar frisörens behörighetsgrad och baseras på gesällbrevsystemet.
A Delprov, AB Gesällbrev, C Mästarbrev, D Seriöst företag, E Frisörlärare F Barberargesäll
Branschens kollektivavtal ger en anställd behörig frisör (AB) samt frisör med mästarbrev en högre
månadslön.
Frisörlicensen utfärdas av Frisörernas Yrkesnämnd.

03. Företagande
Ekonomi
Pris och tid, klippning i genomsnitt
Pris och tid, färgning i genomsnitt

560 kr /47 min
1 680 kr /135 min

Intäkterna för en salong är fördelat på 87% från tjänster och 13% från försäljning av produkter.
På kostnadssidan utgör lönerna den största posten med 61%. Den kostnadsfördelningen är inte att
jämföra med hyrstolsföretagets siffror vilket har andra nyckeltal.
Rörelseresultatet uppgår till 5,8%

Intäkter
försäljning varor
13%

tjänster/behandlingar
87%

tjänster/behandlingar

rörelseresultat
6%

försäljning varor

varor
16%
hyra
6%
övriga
rörelsekostnader
11%

personal
61%

varor

hyra

övriga rörelsekostnader

personal

rörelseresultat

Utveckling omsättning över året

Grafen visar intäktsfördelningen under året för frisörverksamheter

Trygghet och pensionssparande
Av alla småföretagare i Sverige sparar endast 60% i ett pensionssparande. Den nivån återspeglar sig
också bland frisörföretagare. Generellt sett är avsättningen för låg, för med en månadslön på 35 000
kr bör avsättningen ligga på minst 4000 kronor i månaden, eller 10-15% av inkomsten för att erhålla
80% av lönen i pension.
En anställd frisör har genom kollektivavtalet 4,5% av lönen inbetalt av sin arbetsgivare.
Hyrstolsföretagaren är den som i högre grad avstår från pensionsavsättningar.
85% av Frisörföretagarnas medlemmar har företagsförsäkring, vilket kan jämföras med 70% för
övriga företag i branschen. Det är en viktig faktor för tryggheten då de vanligaste skadorna som
inträffar är ekonomiskt omfattande såsom inbrott, brand och vattenskada.

04. Kunder
Kundbeteende
Snittköp per kund
Antal frisörbesök per kund/år i snitt

960 kr inkl. moms
5,36 besök

En av fem kunder som genomfört behandling köper också med sig produkter hem.
Hälften av alla kunder som bokar tid väljer specifikt vilken utförare(frisör) de vill komma till.
20 % av kunderna bokar sin nästa tid direkt innan de lämnar salongen.
Fyra av tio kunder bokar sin tid via online-bokning. Resten sker genom telefon eller fysiskt besök.

05. Frisörer
Lönestatistik
Anställd frisör
Genomsnittslön, heltid
Årsomsättning (netto) per frisör/heltid inkl. produktförsäljning

33 435 kr
1 005 000 kr

Fördelning lön

Rörlig lön och
övriga tillägg
53%

Fast lön

Fast lön
47%

Rörlig lön och övriga tillägg

Av genomsnittslönen är 47% fast lön och 53% rörlig
Antalet heltidsanställda i branschen
Genomsnittlig anställningsgrad
Frånvaro
Sjukfrånvaro
Övrig frånvaro exkl. semester

Bokningar
En heltidsarbetande frisör genomför i snitt 879 bokning per år.
Beläggningsgrad (tid med kund under möjlig arbetstid) snitt per år

28,7%
85,8%

3,3%
1,4%

70%

Bokningsläge september 2022
73% av frisörföretagarna uppger att bokningsläget ligger på 8-10 på den tiogradiga skalan,
där 10 betyder helt fullbokad.

Hur mår ditt företag just nu?
78% uppger att deras företag mår bra eller mycket bra, samma höga andel uppger också att de inte
står inför några större förändringar den närmaste tiden.

OM
Frisörbarometern är en produkt från Frisörföretagarna. Den bygger på svar från Frisörföretagarnas
medlemmar, vilka står för mellan 80-85% av frisörbranschens redovisade omsättning. Enkäten
besvarades av 800 respondenter mellan 1-7 september 2022. Statistik är också inhämtad från SCB
SNI-kod 96.021 frisörsalong, Bisnisanalys, Frisörföretagarnas Lönetjänst, Zenit Redovisning, Voady
AB, Söderberg & Partners och FYN, Frisörernas Yrkesnämnd.
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