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FRISÖRFÖRETAGARNA



Kriterier delprov

• Kom ihåg att ta med ifylld utbildningsbok/färdigutbildningsdokument och legitimation på provdagen.

• Åldersgränsen för modeller är 16 år. 

• Du ska själv ta med egna modeller, verktyg, produkter etc.

• Samtliga moment ska beskrivas i förväg skriftligt och muntligt. 

• Strukturteckningarna ska vara i bläck eller färgpenna och på papperskopia. 

• När den utsatta tiden är slut ska verktygen läggas ner. 

• Slutresultaten ska tydligt redovisas i deklarationen.

• Nackhår, öronhår och andra orenheter ger minus på helhetsintrycket.

• Ett moment blir icke bedömningsbart om du använder otillåtna verktyg eller om utgångsläget inte 

stämmer med kriterierna.



Moment 1

Permanentrullning på docka | 

Det skall göras en permanentrullning på bas med traditionella spolar för en tänkt behandling. 
Allt hår ska vara upprullat från topparna till hårbotten. 
Ingen sektionering/uppdelning innan start. 
Momentet startas i vått, bakåtkammat utgångsläge. 

Betyg: A – F
Tid: 60 min (1 h)



Moment 2

Teoretiskt prov

50 teoretiska kryssfrågor om frisöryrket. 
Klippteknik, kemi, färg, design, företagande, arbetsmiljö, skattefrågor samt 
frågor ur riksavtalet för frisörbranschen. 
Gällande avtal får användas som stöd. 

Betyg: C = godkänt (38/50)
Tid: 60 min (1 h)



Bedömning

Teoriprov

Teoriprovet består av 50 frågor.
Du svarar genom att sätta ett kryss framför rätt svarsalternativ. 
Flera svarsalternativ kan vara rätt.
Varje fråga ger 1 poäng.
För att få rätt på frågan ska du ha kryssat i samtliga alternativ som är rätt.

Exempel: 
Om två av tre svarsalternativ är rätt och du endast kryssat för ett svarsalternativ får du inte godkänt på 
frågan. 
Skulle du ha fyllt i alla svarsalternativ på frågan får du heller inte rätt/poäng för frågan.

För att få godkänt/C ska du ha rätt på 75 % av frågorna. Det vill säga 38 poäng/rätt av 50 frågor.
Du kan bara få godkänt eller icke godkänt.



Moment 3a

Damklippning med formblåsning | 

Allt hår ska klippas minst 2 cm och innehålla minst 2 olika klippsätt och vid behov vara effilerat. 
Efter klippningen ska 50 % av håret ha en längd av minst 5 cm eller längre.

Valfria verktyg

Betyg: A - F 



Moment 3b

Formblåsning | 

Efter klippmomentet skall modellen formblåsas. 
Hela håret ska formas till en hållbar frisyr. 
Toupering är ej tillåtet.

Tillåtna verktyg: borste, kam, clips, fön, övriga värmeredskap är ej tillåtna.
Valfria stylingprodukter

Betyg: A – F
Total tid för moment 3a och 3b: 90 min (1 h 30 min)



Moment 4

Färgning | 

Det ska göras en färgning på ett hår med minst 2 cm utväxt. 
Slutresultatet ska uppvisa en jämn färg från hårbotten till topparna i hela håret/respektive sektion 
och får inte vara mörkare än ljushetsläge 4. 
Håret ska färgas minst 2 steg ljusare eller minst 2 steg mörkare än utgångsläget på utväxten. 
Blekning är ej tillåtet.
Minst 75% av längderna på håret ska vara minst 5 cm. 
Håret bedöms föntorkat. 
Färgen får ej blandas före start.

Valfria färgprodukter (ej blondering)

Betyg: A - F
Tid: 105 min (1 h 45 min)



Moment 5

Skäggklippning | 

Det ska klippas ett helskägg och göras rena markeringar vid kind, hals och överläpp. 
Utgångsläget ska vara minst 2 cm (mustasch minst 1 cm) och utan markeringar. 
Skägg och mustasch ska vara sammanhängande och vara anpassade efter modellens ansiktsform. 
Allt skägg ska klippas.

Valfria verktyg

Betyg: A – F
Tid: 30 min (0,5 h)



Moment 6

Herrklippning | 

Det ska klippas en frisyr med finish vilket innebär gradering från 0 mm i nacken och med en jämn övergång till hjässan. 
Det ska även vara en jämn övergång från sidorna till hjässan. 
Sidorna, runt öronen och ner till nackens finish ska ha rena markeringar. 
Allt hår ska klippas minst 2 cm. 
Slutresultatet ska vara minst 3 cm på hjässan och vid behov vara effilerat. 
Efter klippningen ska håret föntorkas.

Valfria verktyg och stylingprodukter

Betyg: A – F
Tid: 60 min (1 h)



Moment 7

Vågföning |  

Håret ska formas till minst 5 c-rörelser och visa tydlig djup och volym. 
C-rörelserna kan vara fördelade 2+3 (på var sida av eventuell bena). 
Momentet kan utföras på modell, herr- eller damdocka. 
Vågorna ska vara hållbara vid kamning och i harmoni med frisyren. 
Momentet startas i vått utgångsläge.

Tillåtna verktyg: borste, kam, fön, hårnät, clips (clips får ej användas vid informning).
Valfria stylingprodukter

Betyg: A - F
Tid: 30 min (0,5 h)



Detta gäller om du missar något moment

• Information om eventuella moment som inte är godkända ges på en omprovslapp.

• Anmäl dig till omprov på www.frisorforetagarna.se.

• Vid eventuellt omprov kan max 500 timmar tillgodoräknas retroaktivt i nivå 2 och godkännas av din 

arbetsgivare när delprovet är godkänt.

• Vid fler än tre missade moment görs hela provet om. Teoriprovet omfattas inte. 

• Vid omprov moment 3a tid: 50 min.

• Vid omprov moment 3b tid: 40 min.

• Max två försök för omprov, annars görs hela provet om.

• Från påbörjat delprov har du 24 månader på dig att bli godkänd därefter görs hela provet om.

• Kostnad omprov: 1000 kr, endast teoriprov: 500 kr.

http://www.frisorforetagarna.se/


Tips & råd för elever vid delprov

Alla elever från gymnasieskolan Hantverk frisör, privat godkänd utbildning eller trainees ska i slutet av nivå 1 erbjudas plats att avlägga delprov. Det är ditt eget ansvar att anmäla dig till prov via 
www.frisorforetagarna.se samt att få din utbildningsbok/färdigutbildningsdokument ifyllt vi godkänt prov. Delprov ska vara genomfört och godkänt innan färdigutbildning i nivå 2 kan påbörjas. 

Anmälan till provet är bindande och avbokning kan göras senast 1 månad före provdagen. 
Kontakta utbildning@frisor.se
Vid senare avbokning återbetalas provavgiften endast vid uppvisande av läkarintyg.

Delprovet kostar 2000 kr

Tips och råd

Moment 1
Alla permanentspolar måste vara på bas. Man får använda pinnar.

Moment 2
Instuderingsmaterialet till provet finns på Frisörföretagarnas hemsida. Teoriprovet består av 50 frågor. Du svarar genom att sätta ett kryss framför rätt svarsalternativ. Flera svarsalternativ kan vara rätt. 
Varje fråga ger 1 poäng. För att få rätt på frågan ska du ha kryssat i samtliga alternativ som är rätt. För att få godkänt/C ska du ha rätt på 75 % av frågorna. Det vill säga 38 poäng/rätt av 50 frågor. 
Du kan bara få godkänt eller icke godkänt.

Moment 4
Man får ha olika färger ovan och under kronområdet i respektive sektion.

Moment 5
Det finns ingen regel för hur mycket av skägg/mustasch som ska klippas dock ska hela skägget klippas.

Moment 6
Det är ok att klippa en frisyr med jämn övergång som ger ett överhäng när det kammas i motsatt riktning men det gäller endast luggpartiet (från apex och i en ”hästskoformad” indelning framåt).
Det ska vara en finish i nacken men med rena markeringar på sidorna, runt öronen och ner till nackens finish. Det går alltså inte att göra en fade.

Moment 7
En våg är 2 c-rörelser så man kan alltså inte göra dem 1+4. En vågsektion ska vara tillräckligt bred så att man tydligt ska kunna se den och den ska vara i harmoni med frisyren.
Vågorna behöver inte vara i riktning bakåt. 

Allmänt
Om man inte kommer i tid på provdagen så kan man, i mån av tid och möjlighet, få en ny starttid, annars kortare tid på momentet eller omprov. 
Blir en modell sjuk så blir momentet icke bedömbart och det blir omprov. 

mailto:utbildning@frisor.se


Schema delprov

08.00-08.15 Samling

08.15-08.30 Konsultation

08.30-09.30 Permanentrullning - docka

09.30-10.30 Teoriprov

10.30 -10.45 Konsultation

10.45-12.15 Damklippning & formblåsning

12.15-12.45 Lunch

12.45-13.00 Konsultation

13.00-14.45 Färgning

14.45-15.00 Konsultation

15.00-15.30 Skäggklippning

15.39-15.45 Konsultation

15.45-16.45 Herrklippning

16.45-17.00 Konsultation

17.00-17.30 Vågföning



Frågestund!



Tack för idag!

☺☺☺


