
Utbildningsplan för frisöraspirant och arbetsgivare 

 

Anställning i färdigutbildning är en utbildningsanställning. Under anställningen i nivå 2 ska eleven 

jobba med kunder för att utveckla sina kunskaper från grundutbildningen i nivå 1.  

Utbildningsplanen är en vidareutveckling av elevens grundkunskaper och ett stöd för att utveckla 

alla delar som behövs för att klara gesällprovet och bli behörig frisör. Ni hittar de teoretiska delarna 

på www.frisorforetagarna.se/utbildning-prov under teoretiskt utbildningspaket.                    

Efter utbildningstiden ska eleven/trainee ha god kunskap om, och kunna genomföra momenten i 

utbildningsplanen som följer nedan.  

 

Frisöraspirantens namn: ……………………………………………………………………………………………………………………                                   

 

Sätt kryss framför avklarat kunskapskrav. 

Avancerad klippning 

o Avancerade klipptekniker och metoder 

o Professionell hantering av klipp- och skärverktyg 

o Avancerad terminologi och strukturteckning 

Frisöraspiranten ska kunna planera och utföra avancerade klipptekniker samt välja och professionellt hantera 

relevanta verktyg vid dam-, herr- och skäggklippning för alla hårtexturer 

Avancerad frisyrdesign 

o Avancerade designtekniker och metoder  

o Verktyg och hantering  

o Form och estetisk balans  

o Terminologi 

Frisöraspiranten ska professionellt kunna utföra alla efterfrågade designtekniker samt skickligt hantera verktyg 
och produkter vid föning och styling samt med höga krav på form och estetisk balans utföra håruppsättningar 
utifrån kundens beställning 

Avancerade färg- och strukturbehandlingar 

o Avancerade färg-/strukturtekniker och metoder 

o Professionell hantering av färg-/strukturprodukter och verktyg 

o Avancerad terminologi och receptbeskrivning 

Frisöraspiranten ska kunna planera och utföra avancerade färg- och eller strukturtekniker samt välja och 

professionellt hantera relevanta färgprodukter och verktyg vid färg- och eller strukturförändrande 

behandlingar 

 

 

http://www.frisorforetagarna.se/


Kemi för frisörer  

o Avancerad frisörkemi 

o Dermatologi 

o Professionell hantering av kosmetiska produkter 

o Kosmetikalagstiftning för frisörer 

Frisöraspiranten ska kunna redogöra för innehåll, kemiska processer och möjliga dermatologiska reaktioner 

gällande hårprodukter samt förordningen om kosmetiska produkter (EG) nr 1223/2009. Frisöraspiranten ska 

även kunna svara för planering och genomförande av kemiska behandlingar samt vidta relevanta åtgärder vid 

uppkomna dermatologiska reaktioner i samband med dessa. 

Arbetsmiljö, hållbarhet och ergonomi 

o Frisörens arbetsmiljö 

o Hållbart frisörarbete 

o Ergonomi 

Frisöraspiranten ska kunna redogöra för Arbetsmiljölagens regleringar för att förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet enligt AFS 1985:18, redogöra för hållbart miljöarbete för produktanvändning och återvinning av 

miljöavfall samt förebyggande åtgärder för att undvika arbetsskador inom yrket. Frisöraspiranten ska även 

kunna planera för god arbetsmiljö på arbetsplatsen, ta ansvar för att arbeta hållbart samt ansvara för sin egen 

hälsa och fysik för att undvika belastningsskador. 

Kundpsykologi och handledning 

o Kundpsykologi 

o Konsultation/rådgivning 

o Handledning/metodik 

Frisöraspiranten ska kunna tillhandahålla en professionell konsultation för vald behandling, ge avancerad 

rådgivning kring hårvård och produkter samt erbjuda hög servicenivå. Frisöraspiranten ska kunna analysera 

och beskriva olika personlighetstyper och utifrån det redogöra för hur kunden ska konsulteras och behandlas 

för att uppnå kundnöjdhet. Frisöraspiranten ska även kunna ansvara för hela processen av kundens upplevelse 

på salongen, samt handledning av elever i praktiksituation 

Ekonomi och företagande 

o Ekonomi/företagande  

o Entreprenörskap/försäljning 

o Lagar, regler och enkel arbetsrätt 

o Ledarskap 

  

Frisöraspiranten ska kunna redogöra för principer, ställningstagande och aktiviteter som är avgörande för 

verksamhetens lönsamhet och utveckling samt beskriva grundläggande begrepp och metoder för relevant 

marknadsföring. Frisöraspiranten ska även kunna beskriva grundläggande ekonomiska principer för 

balansräkning och resultat samt redogöra för aktuella lagar, regler och villkor kring ekonomi och personal.  

 

 

 

 

 

 
Senast uppdaterad 2023.02.23 


