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Gesällbrev
– kvittot på
yrkesskicklighet
Sofia Fredriksson:

Trend

Frisörbesöket: Balsam för
själen, fest för håret
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”Att vara frisör är ett yrke
som aldrig blir långtråkigt”

Frisörföretagarna bidrar till
rättvisa spelregler
Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation som grundades 1907. Vårt uppdrag
är att skapa goda förutsättningar för
frisörbranschens fortsatta utveckling.
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Genom att driva frågor som rör utbildning och avtalsenliga löner skapar vi en
hållbar och modern frisörbransch. Där finns plats för seriösa företag som kan
växa i önskad takt, på jämlika villkor. För dig som kund innebär det att vi gör
det enklare att få träffa en behörig frisör som erbjuder en trygg och professionell behandling.
Vårt märke visar väg
Vårt sigill underlättar ditt frisörval. I den uppsättning verktyg våra medlemmar använder finns även certifierade kassaregister som försvårar handel med
svarta pengar. Vi är övertygade om att alla parter tjänar på en bransch som
öppet redovisar sin kompetensnivå och sina betalningsrutiner.
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TREND

Ett personligt besök med
hela kunden i fokus
Att gå till frisören är en helhetsupplevelse som når på djupet. Rätt mottagen, rätt omhändertagen går du hem som en mer välmående människa. Resultatet både syns och känns.
Numera är bemötande förankrat i ett brett skönhetsbegrepp som utgår från varje unik personlighet. Hår, kläder och personlighet bildar ett sammanhang där frisören kan bidra till att
upptäcka möjligheter men också beskriva eventuella begränsningar. Ett proffsigt bollplank
som tar dig på allvar som den du är och vill vara.
Quick Fix med blow dry
Att gå till frisören behöver inte alltid vara för en
klippning. Att boka en fredagstid och få håret proffsfönat och stylat inför helgen blir allt vanligare.
Det finns många nya spännande produkter på
marknaden. Fråga din frisör om knepen för en
quick fix som enkelt piffar från vardag till fest.

Vill du bli frisör?
Gillar du att jobba med hår? Har dina kompisar tröttnat
på att vara provdockor med ny look och vågat hårsvall.
är du ambitiös, serviceinriktad och nyfiken på branschen
berättar vi gärna hur du går vidare.

Gesällbrevet är branschens yrkesbevis, frisörens körkort.

Vi jobbar konsekvent med att främja kompetensen

För oss är gesällbrevet ett fundament i vår strävan att

hos våra medlemmar. Dagens krav är höga. Frisörer

värna branschens utveckling och dess kvalitetsstämpel.

måste vara duktiga hantverkare samtidigt som de är

Genomgången utbildning ger en stark plattform för

omvärldsmedvetna. Det innebär att man behöver hålla

den fortsatta karriären samtidigt som studier och prak-

ett vakande öga på vad som händer avseende trender

tik fordrar hårt arbete.

inom hår och mode men också ha ett starkt fokus på

Vanligtvis påbörjas utbildningen på någon av Sve-

hur serviceinnehållet utvecklas. Hur omsätter man som

riges cirka 90 gymnasieskolor med frisörprogram. Det

frisör god tillgänglighet, mottagande och uppföljning

finns även godkända privatskolor som erbjuder frisörut-

för att ge bästa möjliga kundvård? Liknande frågor ger

bildning. När det första steget avklarats i samband med

en inblick i vår spännande branschutveckling.

praktiskt och teoretiskt delprov väntar praktisk träning
på salong motsvarande 3000 timmar. Efter det kan du
avlägga slutgiltigt gesällprov och bli behörig frisör.
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Vill du bli en av Sveriges
bästa frisörer?
Du har drömmen, vi
har verktygen
Godkänd av Sveriges Frisörföretagare

Skanna QR-koden om du vill se
godkända utbildningar.
www.annpettersson.se 070-321 87 77
Copyrights ©
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Vad är det som lockar dig att bli frisör?
– Jag har alltid tyckt om att hålla på med
hår, ända sen jag var liten. Så att som vuxen

Vad är det svåraste med att bli/vara

Hur skulle du beskriva en riktigt bra

frisör?

frisör?

– Bland det svåraste är att få kunden att

– En öppen, varmhjärtad och välutbildad

få hjälpa människor att bli vackra i håret,

förstå skillnaden mellan frisörschampon och

person. En person som är duktig på att läsa

som yrke, det måste ju vara det bästa som

Ica-schampon. Det är synd med reklamen på

av människor för att kunna ge kunden bästa

finns. Att utvecklas med alla nya tekniker som

tv som säger: ”lika bra som de hos frisören”.

bemötande.

kommer, det är roligt. Att vara frisör är ett

Det gör mig riktigt arg.

yrke som aldrig blir långtråkigt.

Vilka är dina målsättningar som frisör?
– Jag vill bli en riktigt bra frisör, som

Vad är det viktigaste du hittills lärt på

beskriven ovan. Sen vill jag också ha en riktigt

utbildningen?

stor kundkrets. Helst ska det vara ”lite svårt”

– Självklart är det ju de fyra olika grund-

att få tid hos mig eftersom jag har så himla

klippsätten och färgläran. När man kan grun-

stor kundkrets – det är min dröm. Jag vill inte

derna är det lätt att komma ut på en salong

starta eget, utan trivs som anställd.

och fortsätta lära sig saker. Kundkontakten är
också väldigt viktig.
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Frisör, hårstylist, Make up-artist – Vilken är din dröm?
Är du kreativ? Intresseras du av mode och skapandets konst? Är du social och tycker om att jobba
med människor? Bli frisör! Hair Academy hjälper dig att förverkliga din dröm oavsett dina tidigare
förkunskaper. Frisörutbildningen är godkänd av branschens fack- och arbetsgivarorgsanisation.
Start i januari och augusti och du väljer själv utbildningsform, helfart, halvfart eller blockutbildning.
Vi är sydöstra Sveriges utbildningscentrum i Kalmar för olika utbildningar inom hår
och make up. Vi erbjuder även korta utbildningar för frisörer, frisörelever, Make
Up-artister och stylister.
Besök gärna vår hemsida och se vad som passar dig. www.hair.se.

0480-288 00

Mannen släpper loss
Dagens man lägger mer tid och pengar på att vårda sitt utseende. Mannen
kan stoltsera med ett välansat skägg som matchar frisyr och personlighet.
Barberaren har intagit en naturlig plats på frisörsalongen. Nu finns det
utrymme att vara såväl distingerad gentleman à la Gatsby som avspänt
streetsmart där frisyr och skägg förstärker karaktären. Sidbena, backslick eller
trendigt rakat är en bra grund att bygga vidare på.
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Johansson

Sugen på en
ny stil?
fråga din
frisör!
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FUNDERAR DU PÅ ATT BLI FRISÖR?
Låt några av Sveriges absolut bästa frisörer utbilda dig. I snart 10 år har vi delat
med oss av vårt genuina hantverkskunnande till våra frisörelever på Björn Axén
Academy. Vår utbildning är 51 veckor lång och följer löpande omvärldens trender
och kreativa riktningar men bygger också på de klassiska, tidlösa greppen inom
frisöryrket. Du avlägger både Gesällens delprov 1 och Björn Axén Examen innan
du är redo för arbetsmarknaden. Allt för att du ska känna dig trygg i ditt yrke när
du kommer ut i arbetslivet.
Vill du veta mer, gå in på vår hemsida bjornaxen.se, läs mer och beställ ansökningshandlingar. Eller varför inte – kom och besök oss!

Birger Jarlsgatan 124, 114 20 STOCKHOLM
Tel 08 – 545 27 350 • academy@bjornaxen.se
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Hantverksfärdighet möter nytänkande i storslagen mix på Årets frisör. Tävlingen ger våra svenska begåvningar
chansen att visa sig på styva linan. Ungt möter erfaret, vilt mötet stilrent i häftiga variationer. Här finns många
insatser att detaljstudera, bedöma och belöna. En fulländad klippteknik kräver också ingående kunskaper om
färgning och styling. Rent generellt riktas fokus mot det nyskapande trendiga som samtidigt ska vara kommersiellt
gångbart. Slutligen utses en av vinnarna i årets dam, herr och avant garde till Årets Frisör där vi framförallt premierar helhet och yrkesskicklighet.

Årets kategorier:
Årets Frisör
Årets Dam
Årets Herr
Årets Avant Garde
Årets Nykomling
Årets Team
Årets Elev
Årets Frisörföretag
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Kreativitet sprider
ringar på vattnet
I avant garde-klassen lämnas det konstnärligt originella fritt spelrum, vilket ofta ger modiga bidrag som driver
branschens kreativitet framåt. Det som händer på tävlingen inspirerar brett i branschen. Genom att premiera
upptäckslusta ser vi till att besökare på våra salonger möts av engagerade frisörer redo att våga nytt.
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Skanna QR-koden om du vill läsa
mer om årets tävling.
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Frisörföretagarna
Torsgatan 24, Stockholm
08-87 04 30
info@frisor.se
www.frisor.se

