FRISÖRLICENSEN

Frisörlicensen –
snart i varje
spegel
I mars 2016 lanserades frisörlicensen – ett viktigt steg på en
seriösare bransch och en tydlig vink till kunderna om vilka frisörer
som har utbildning. Vi har pratat med fyra licensierade frisörer!

Ulrika Emanuelsson, Frisörernas yrkesnämnd, tillsammans med Ted Gemzell, vd Frisörföretagarna. Ulrika tar emot alla
ansökningar och hjälper till att räta ut eventuella frågetecken kring frisörlicensen om du undrar över något.
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Ansök om
frisörlicens
i!dag!
Allt du behöver
veta finns på
frisorlicens.se.

Foto MarieTherese Karlberg/Shay Foto
Skicklige frisören
Antonio Axu, och
en av FRISÖR:s
omslagsmodeller,
var snabb med
att få sin licens
utfärdad.
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”Förhoppningsvis sållar
vi agnarna från vetet”
Frisörerna på salong Frizz Ann i Ljusdal var snabba med att skaffa
frisörlicens. Ann Wallström Zetterman tycker att licensen är ett bra
bevis på seriositet gentemot kunderna. – Som kund ska man kunna
räkna med att frisören man går till är utbildad.

D

et var på en utbildning Frisörföretagarna höll i Dubai som Ann Wallström Zetterman, ägare av salongen
Frizz Ann i Ljusdal, först hörde talas
om frisörlicensen.
– Det var självklart att vi skulle
skaffa frisörlicens. Branschen har blivit oseriös och
brottas med ett dåligt rykte. Det här är ett steg i rätt
riktning, säger hon.
Ann har själv upplevt hur frisörföretagare som inte
sköter sig bidrar till en allmän uppfattning om att
frisörer jobbar svart.
– Jag var inne i en butik här på orten och plockade
fram mitt kort när jag skulle betala. ”Du är den första
frisör jag har träffat på som betalar med kort – frisörer
brukar bara använda kontanter”, fick jag höra då.
Själv har hon svårt att förstå att inte alla seriösa
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frisörer skaffar frisörlicensen.
– Varför vänta? Det är ju ingen prestation bakom
ansökan, resonerar hon.
Ann och hennes två anställda ansökte om licensen
i samband med lanseringen. Numera har också
kunderna bra koll på vad frisörlicensen innebär.
– Om någon av våra kunder skulle gå till en annan
frisör som inte har licens tror jag att hon eller han
skulle börja undra. Som kund ska man kunna räkna
med att den frisör man går till är seriös och utbildad.
Vad kan licensen göra för branschen?
– Förhoppningsvis kan frisörlicensen sålla agnarna
från vetet. Vem skulle till exempel anlita en mäklare
som inte är auktoriserad? De kan stå där och försöka
sälja hus vid sidan av.

”Alla som
går förbi ser
skyltarna som
visar att jag
har licens”
Göran Wik firar 45 år som
frisör, egenföretagare har
han varit sedan 1976. Genom frisörlicensen hoppas han att frisöryrket kan
återfå den seriositet som
han upplever att det hade
under 1970- och 80-talet.

– Jag satt själv med i hantverksföreningen i
Landskrona fram till 1985 – och det var inte 25 öre
som skilde mellan behandlingsprislistorna. I!dag kan
du hitta oseriösa salonger som tar 75 kronor för en
klippning, säger han och fortsätter:
– På salonger använder man starka kemikalier på
kunder – i toningar, färg, permanent och blekningar.
Att man kan få lov att göra detta utan att ha utbildningen som krävs är svårt att förstå. Det är bara att
tänka sig en tandläkare, läkare eller veterinär utan
legitimation för att inse hur fel det känns.
Själv skaffade han sig frisörlicens något halvår
efter att den lanserades. Många kunder blir nyfikna
på den och undrar vad bokstäverna, ABCD, står för.

– Frisörlicensen skapar trygghet för kunden. Nu har
jag en mycket trogen kundkrets som har gått till mig
i många år, men nya kunder kan med säkerhet veta
att de klipper sig hos en utbildad frisör. Jag har tryckt
upp skyltar i A4- och A3-format så att licensen syns
för alla som går förbi mitt skyltfönster.
Vad hoppas du att frisörlicensen leder till?
– Jag hoppas att det blir ett lagkrav att alla frisörer
med godkänd utbildning har licens. Vi jobbar ju faktiskt med kemikalier som vi har lärt oss hantera med
varsam hand i utbildningen. Frisörlicensen kan alla
som har en godkänd utbildning ansöka om.
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”Det är
roligt att
ha så många
bokstäver
som möjligt”
Bara veckor efter att frisörlicensen lanserades hade hela Lina Överlings
salong, Hårteam Ystad, skickat in sina ansökningar. De sitter numer på
plats i speglarna och leder ofta till intressanta samtal med kunderna –
som inte sällan får en ny inblick i frisörbranschens utmaningar.

L

ina Överling är frisörföretagare sedan 17 år
och driver salongen Hårteam Ystad med
tio anställda. Samma månad som frisörlicensen kom skickade hon in sin och de
anställda frisörernas ansökningar.
– Det är klart att vi skulle söka allihop,
tyckte jag. Det var väldigt enkelt också. Vi hade redan
gesällbreven upphängda på väggen, så jag fotade bara
av dem och skickade in. Ett var så solblekt att man
inte längre kunde se årtalet, men det var jättelätt löst
eftersom en kopia fanns sparad hos Frisörföretagarna.
Framför allt tycker hon att frisörlicensen handlar om
att få branschen seriös, men den är också ett sätt att
visa sitt eget yrkeskunnande.
– En kollega och jag tog mästarbrev förra hösten,
så det blev också en anledning. Det är roligt att ha så
många bokstäver som möjligt, med mästarbrevet har
jag ABCD.
Självklart sitter frisörlicensen på plats i spegeln.
– Jag vill ha den där när jag har kunderna i stolen.
Det leder ofta till jättebra samtal om att det inte
finns någon lag som reglerar frisöryrket. Kunderna
tycker det är positivt med licensen när vi berättar om
den – den är ett kvitto på att vi är seriösa, säger Lina
Överling.
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Tim Olsson, som
driver salongen
Tim’s haircut i
Helsingborg, var
inte bara tidig
med att skaffa
frisörlicens – han
var först i Sverige.

T

”Frisörlicens är ett krav
jag har som arbetsgivare”

illsammans med sina tre anställda frisörer
blev Tim alltså först med frisörlicens. Att
alla som arbetar på salongen skulle ha
frisör-licens var inte bara självklart, det var
ett krav, resonerade han.
– Det var inte något snack om saken,
frisörlicens är ett krav jag har som arbetsgivare. Jag
förklarade förstås för dem varför det är viktigt och betalade självklart ansökningsavgiften, berättar Tim.
Du låg verkligen i startgroparna.
– Jag hade väntat på frisörlicensen länge och förberett
mig genom att samla ihop gesällbreven på salongen. På
morgonen samma dag som ansökan öppnade skickade
jag in alla papper. Efter en stund fick jag ett grattismejl
tillbaka om att vi var först.

Varför är frisörlicens så viktigt?
– Branschen är i behov av förändring. Den är
överetablerad – många struntar också i att ta sina
gesällbrev och hoppar av utbildningen innan de är
klara. Sedan finns det mycket svarta pengar. Vi behöver bygga upp en yrkesstolthet genom att återta
frisöryrket och visa att vi är seriösa.
Vad har du fått för reaktioner från kunderna?
– Alla kunder frågar vad det är, när de ser licensen
på spegeln. Då berättar jag att en frisör inte behöver
ha utbildning för att kalla sig frisör – de flesta
kunder är inte medvetna om att många inte är utbildade. Det brukar bli ett bra snack om problemen i
branschen, och även om de krav man som kund kan
ställa på sin frisör.
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