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Abstract 

Klope, Eva (2015). I skuggan av ett yrke– om gymnasieelevers 

identitetsskapande på hantverksprogrammet frisör (In the shadow of a voca-

tion – identity creation within the vocational education and training for 

hairdressers) Stockholm university. Graduate school in the Pedagogy of 

Vocational Subjects. Written in Swedish with a summary in English.   

 

This study attempts to understand the creation of identities, especially focus-

ing on vocational identities within the vocational education and training 

(VET) for hairdressers. To be trained for a vocation like hairdressing means 

that more has to be learnt other than to do nice haircuts or other treatments. 

The handicraft is one part of the vocational knowing of hairdressing, but to 

be a hairdresser is about something more besides handicraft. Identity in this 

study is understood from a sociological perspective influenced by Richard 

Jenkins’ (2004, 2008) theoretical model of social identities. This is used 

together with the Bourdieu-inspired concept of vocational habitus (Colley, 

James, Tedder, & Diment, 2003). The method is inspired by ethnographic 

research and the empirical material consists of interviews and observations. 

Based on this material personal portraits have been created of four students. 

The intention is to focus on the students’ perspective about the everyday 

activities in school and their experiences of being trained for a vocation in 

school. The analyse shows that students are trained to develop a vocational 

habitus, to look, move, talk and feel like a hairdresser is expected to. The 

students encounter these expectations differently, depending on their identi-

ties as hairdressers, students or identities established in other contexts. A 

main finding of the study is that student identities and vocational identities 

sometimes are in conflict with each other.  

The contribution of the study is an increased understanding of identity 

creation in vocational education. It also contributes to a better knowledge of 

young people in vocational education and their relationship with their voca-

tional education and upcoming vocation. 
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Inledning 

En dag på frisörutbildningen:   

Vi börjar i alla fall säger läraren. Hon syftar på att alla elever inte har kommit 
till lektionen ännu. ”Jaha säger frisören.” Frisören är inbjuden till skolan för 
att berätta för eleverna om hur det är att arbeta som frisör. De ska snart ut på 
arbetsplatsförlagt lärande (apl) och då är det bra att de får höra en frisör prata 
har Sofie [läraren] förklarat för mig innan. ”Jag vet ju allt det där också, men 
du vet de lyssnar bättre om det kommer någon utifrån, för dem är jag alltid lä-
rare”.   
– Då vill jag att ni börjar med att lägga bort era mobiler, för det måste man 
kunna göra sen då man har kund säger frisören. 
Eleverna lägger mobilerna på bänkarna framför sig.  
– Idag handlar det så mycket om att visa att man vill säger hon. 
– Vad förväntar man sig när man börjar här frågar hon.  
Eleverna är tysta. Frisören fortsätter med att berätta om den tveksamhet hon 
kände till om utbildningen var rätt för henne den första tiden. Men hennes för-
äldrar tyckte inte att hon skulle byta och sa: ”Nu är det så att du ska gå här då 
du har kommit in!” 
– Vill ni bli frisörer?  
– Mm mumlar några elever.  
– Ja för det är så att ni måste visa att ni vill, det är det som gäller det är så att 
man måste vilja 
10 minuter av lektionen har gått. Sofie [lärare] ursäktar sig och går ut till ele-
verna Peida och Nasrim som inte kommit till lektionen. Hon pratar med dem 
utanför klassrummet. Sedan kommer hon tillbaka och sätter sig igen. Då 
kommer Peida in. – Hej säger föreläsaren. Peida svarar lågt hej och ler förlä-
get.  
Föreläsaren berättar om hur hon gick tillväga för att få ett arbete efter studen-
ten.  
– På mitt CV gjorde jag en bra presentation av mig själv. Det var ingen som 
tittade på mina betyg, jag visade att jag ville och att jag kunde, det var det vik-
tigaste. Så småningom blir frisören kallad på intervju och för att provfärga en 
kund. Kunden hade kort hår som det är svårt att göra folieslingor på. Resulta-
tet blev inte bra.  
– Min chef på salongen visste ju att jag skulle misslyckas. Hon sa det till mig 
efteråt, men jag fick jobbet ändå. Hon sa att det var för att jag erkände mitt fel. 
Och jag försökte lösa det genom att rätta till det för kunden. Man måste våga 
säga att det blev fel men se till att göra det rätt sen! 
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– På salongen var det ett evigt städande. Det var frukoststäd, lunchstäd och 
kvällstäd. Jag fick skrubba listerna. Jag vet att lärarna tjatar på er men det är 
ingenting mot hur det är sen! 
– Fy fan! viskar eleven som sitter framför mig till sin bänkkamrat.  
– Dessutom tryckte chefen in bokningar med kunder för du måste jobba in 
dina pengar för att det ska gå ihop. Du ska jobba för dina pengar! I en storstad 
är det ändå mycket tuffare klimat än här! 
Hon fortsätter med att berätta om hur viktigt det är med ett bra CV och att det 
innehåller ett bra foto.   
– Det ska vara en professionell bild. Ingen med en öl eller cigg! Varför tror ni 
jag har kavaj på mig idag? Det är för att jag ska se professionell ut! Du ska 
skriva vad du är bra på. Det är superviktigt hur man presenterar sig. Om man 
ska bli ett namn eller något så måste man kunna sälja sig själv.  
– Sjukdagar! Det är också en sån grej. Jag har varit sjuk fem dagar på tre år. 
Man kan inte va sjuk så.  
Du måste ha ett Jävlar anamma, visa att du vill och så måste du vara bra på 
det du gör.  Man måste öva, öva, öva! Ni ska dra nytta av skolan och kundpas-
sen. Ni förstår inte vilken position ni har! En del betalar 200 000 för att gå en 
utbildning för att bli frisör. Man kan inte klaga över att jobba mycket.  
Hon avslutar med att skriva på tavlan  
DREAM CREATE ACHIEVE INSPIRE 
 Sedan säger hon: ”Jag vill bli bäst, man måste älska det för att klara av det” 

Fältanteckning 23 april, 2013 
 

Den här studien handlar om vad elever inom yrkesutbildning utbildas till och 

de yrkesidentiteter som skapas i yrkesutbildning. Scenen ovan är ett utdrag 

från en fältanteckning från studiens empiri. Frisören i berättelsen är ung och 

hennes tid i yrket inte särskilt lång. Ändå är skillnaden mellan henne och 

eleverna som lyssnar påtaglig. De sitter i en skola på en frisörutbildning i de 

bänkar som hon också satt i för några år sedan. Skillnaden dem emellan är 

att hon är något som de inte är. Hon är en frisör och det genomsyrar hela 

hennes sätt att vara och agera. Det betyder att hennes yrke har präglat och 

format henne, precis som dessa elever kommer att präglas och formas av sin 

utbildning och sina kommande yrkesliv.  

Identiteter i denna studie ses som föränderliga, de är både ett varande och 

ett blivande (Jenkins, 2004, 2008). Utgångspunkten i studien är att det i nå-

gon mån skapas yrkesidentiteter under utbildning men att dessa sedan kom-

mer att förändras i det fortsatta arbetslivet (Thunborg, 1999). Jag har dock 

valt att enbart studera dem som de skapas under utbildning. Frisöreleverna 

blir inte färdiga frisörer under utbildningen. Deras yrkesutgång är frisöraspi-

ranter (Skolverket, 2011). Det är inte heller möjligt att uppnå ett fullständigt 

yrkeskunnande i skolans yrkesutbildning (Lindberg, 2003). Yrkeskunnande, 

yrkesidentiteter och dess karaktärer färgas av den miljö och de sammanhang 

där de skapas. Det innebär att det blir skillnad på yrkeskunnande och yrkes-

identiteter skapade i skola och skapade på en arbetsplats. Frisöryrket är ett 

gammalt yrke som traditionellt utbildats på arbetsplatserna i form av en mäs-
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tar-lärlingstradition. Under 1900-talet startades fack-och yrkesskolor och en 

del av yrkesutbildningen förlades då till dessa skolor, men merparten av 

yrket lärdes fortfarande i arbetslivet. Därefter har yrkesutbildningen kommit 

att bli allt mer skolförlagd. Det innebar i förlängningen också problem för 

yrket. Frisörbranschen upplevde frustration då deras inflytande över utbild-

ningen blev allt mindre. När programskolan (Lpf 94) infördes och alla ut-

bildningar blev högskoleförberedande var ett av argumenten för detta att 

höja statusen på yrkesutbildningarna (Olofsson, 2005). Konsekvensen för 

yrkesutbildningarna blev att antalet yrkesrelaterade timmar minskade. Tiden 

som elever utbildades på arbetsplats och mötet med erfarna hantverkare re-

ducerades kraftigt, vilket bidrog till att frisöreleverna inte ansågs bli tillräck-

ligt kunniga inom yrket (Andersson Gustafsson, 2002).  

Då yrkesutbildningen förflyttades in i skolan innebar det att skolan i detta 

fall blev en frisersalong. Strävan präglades till viss del av att utforma under-

visningen så likt arbetslivet som möjligt. Ändå är det ofrånkomligt att det 

händer något med ett yrke och hur det lärs då det flyttar in i en annan social 

praktik. Yrkeskunnande transformeras till ett ämnesinnehåll som sedan un-

dervisas av en lärare. I arbetslivet fokuseras produktion medan i skolan fo-

kuseras lärande (Berner, 1989). Istället för en frisörmästare är det en yrkeslä-

rare som förkroppsligar yrket. Yrkesläraren har dubbla yrken och yrkesiden-

titeter (Fejes & Köpsén, 2012). Det innebär att läraren som utbildar eleverna 

har ett annat yrke än det som de utbildar till. Det illustreras tydligt i det inle-

dande exemplet där läraren har bjudit in en frisör för att berätta om hur det är 

att vara frisör, samt hur en frisörelev förväntas vara för att lyckas bra på en 

arbetsplats. Trots att läraren Sofie själv är frisör, och precis som hon säger, 

vet allt det där, är hon för eleverna en lärare och inte längre en frisör.  

En mästare på en salong hade inte behövt bjuda in en frisör för att tala om 

hur det är att vara frisör. Men i skolan undervisas de sociala koder som lär-

lingen tog del av i arbetet av en lärare. Dessa sociala koder blandas också 

med de sociala koder som det innebär att vara del av en skola och en skol-

klass. I scenen sitter elever i ett traditionellt klassrum och lyssnar till frisö-

rens berättelse. Det är exempel på hur de i skolan är elever. Läraren går ut 

och hämtar några som inte har kommit. Det är också uttryck för att läraren är 

lärare och de är elever. En skolklass på ett yrkesprogram består av en grupp 

elever som befinner sig på ungefär samma kunskapsnivå, vilket är en väsent-

lig skillnad från att utbildas tillsammans med de som arbetar i yrket. Elever-

na bildar tillsammans en gymnasieklass på ett program och inte ett kollegi-

um på en arbetsplats.  

De institutionella ordningarna inom skolan är inte alltid de samma som 

inom yrket (Johansson, 2009). Lärarna är i hög grad medvetna om att skola 

och arbetsliv är skilda sociala praktiker där olika normer råder (Berglund, 

2009; Berner, 1989). Det får konsekvenser att elever inte bara utbildas till att 

bli ett yrke men också till att bli en ”god elev”. Lärarens uppdrag blir att 

försöka överbrygga dessa (a.a.). Tidigare forskning visar att yrkeslärarna 



 14 

lägger stor vikt vid att fostra eleverna in i det valda yrket. Genom att vara 

förebilder och berätta om anekdoter från sitt yrkesliv försöker de samman-

länka glappet mellan de sociala praktikerna skola och arbetsliv (Berglund, 

2009; Berner, 1989; Johansson, 2008; Korp, 2012; Köpsén, 2014). 

Jag har i många år arbetat som frisör och sedermera yrkeslärare. Utifrån 

dessa erfarenheter är jag väl bekant med det sätt som frisören i det inledande 

exemplet talar om vad som förväntas av elever som ska bli frisörer. De tan-

kar som frisören ger uttryck för är på intet sätt unika för hur man inom fri-

sörbranschen talar om hur en elev förväntas vara för att lyckas inom yrket. 

Ofta fokuseras just att visa intresse, vara motiverad och att arbeta hårt. De 

som har ”rätt personlighet” anses kunna bli framgångsrika bara de är beredda 

att arbeta tillräckligt hårt. Påfallande ofta har dock de elever som anses passa 

in i yrket någon form av yrkesbakgrund och är bekanta med yrkets sociala 

koder (jfr. Berglund, 2012). Men att bara visa intresse, komma i tid, erkänna 

sina fel och arbeta hårt skapar ingen frisör, det är inte i sig ett yrkeskunnande 

och det är därmed inget som skapar yrkesidentiteter (jfr. Brown, Kirpal, & 

Rauner, 2007). Ändå tenderar det ofta vara dessa så kallade mjuka förmågor 

som fokuseras då man talar om vad som är viktigt för yrkeselever att lära sig 

under yrkesutbildningen (se t.ex. Berglund, 2009; Puaca & Daoud, 2011).  

Sådana generella beskrivningar blir problematiska och tenderar att för-

minska det yrkeskunnande som förvärvas både inom gymnasieskolan och det 

fortsatta lärandet i arbetslivet. Inom kvinnodominerade omvårdande yrken är 

det särskilt vanligt att tala om yrkeskunnande som något ”naturligt medfött” 

(Buchanan, 2002). Frisörer tror till exempel ofta att de har fått sitt arbete på 

grund av sitt sätt att vara och inte på grund av sitt yrkeskunnande (Abiala, 

2000). Samtidigt är många frisörer mycket stolta över sitt yrke. Det är van-

ligt att frisörer, precis som frisören i det inledande exemplet pratar om hur de 

älskar sina jobb och förhållandet till yrket framstår ofta som ett kall (Eayrs, 

1993; Gimlin, 1996; Rose, 2007).  

Det betyder inte att alla alltid har varit övertygade i sina yrkesplaner. De 

elever som kommer till yrkesutbildningen är människor som kommer med 

skilda projekt, drömmar, mål och visioner- rustade med olika erfarenheter. 

Några drivs av en önskan att arbeta inom det yrkesområde de har valt för 

andra kanske gymnasievalet ett ”ickeval”, den unga valde det som föreföll 

”minst tråkigt”, eller räckte inte betygen till det som man helst ville (Bjur-

ström, 1997; Bjurulf, 2012; Lund, 2006). Frisören i scenen ovan berättar att 

hon var tveksam till om yrket var rätt, men fick inte byta utbildning för sina 

föräldrar. Någonstans på vägen blir hon ändå denna övertygade och överty-

gande frisör som talar om sitt yrke som något som uppfyller henne med me-

ning. Det betyder att hon förändrats av sitt yrke och sin utbildning. 

Sedan Gy 11 infördes betonas i allt högre grad anställningsbarhet och 

istället för att vara yrkesförberedande ska utbildningen leda till en yrkesex-

amen. Det ställer frågor om vad en anställningsbar elev förväntas vara och 

kunna för att få ett arbete och bli en del av yrket och yrkeskåren. I scenen 
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berättar frisören att ingen var intresserade av hennes betyg då hon sökte ar-

bete. Det är ett uttryck för att det yrkeskunnande som betygssätts i skolan 

inte är detsamma som värdesätts i yrkeslivet. Betygen från utbildningen hade 

ingen meriterande funktion i arbetslivet (Berglund, 2009; Lund, 2010). Det 

var inte genom betygen hon blev anställningsbar.  

Betoningen på anställningsbarhet kan ses som ett politiskt sätt att definie-

ra vad ungdomars yrkesutbildning ska leda till i form av att få unga snabbt ut 

i arbetslivet. I det hänseendet är det viktigt att beakta att vi lever i ett annat 

samhälle idag än för 50 år sedan. För de som var lärlingar på salonger förr 

var syftet självklart att de skulle arbeta inom yrket. Att vara ung och välja en 

yrkesutbildning år 2011 är sannolikt inte samma sak som det var att göra det 

1960. Mats Trondman (föreläsning, 2013) talar om den förlängda ungdoms-

tiden, där barn blir ungdomar allt tidigare men också vuxna allt senare. Det 

innebär exempelvis att då en ung människa förr tog studenten betraktades 

man vuxen, förväntades ha ett jobb och flytta hemifrån. Detta arbete var 

sedan vanligt att man hade i hela sitt liv. Idag förväntas människor vara flex-

ibla och kunna byta arbeten ofta vilket naturligtvis också får konsekvenser 

för unga i utbildning mot ett yrke. Det innebär att många unga idag tillbring-

ar allt längre tid i utbildning och att inträdet i yrkeslivet skjuts allt längre upp 

i åldrarna. Kanske tänker sig de unga inte ens att utbildningen faktiskt ska 

leda till ett yrke? Kanske ska yrket vara ett tag men sedan ska det bytas ut 

mot något annat? 

En angelägen utgångspunkt i studien är att utgå från ett elevperspektiv. I 

den debatt som förs om gymnasieskolans yrkesutbildning finns det många 

som har åsikter om dess innehåll, vad den ska syfta till och vem som ska 

vara yrkeselev. Det är dock sällan som eleverna själva bereds utrymme i 

denna debatt. Det är rimligen elever som vet vad det innebär att vara och bli 

yrkeselev, det är rimligen elever som kan berätta om vilka motiv de har till 

att välja en yrkesutbildning och det är rimligen elever som vet vilka förvänt-

ningar de möter samt hur de bemöter dem. Om en elev på gymnasiet ska bli 

frisör, innebär det att eleven kommer att lära sig andra saker utöver att klippa 

rakt och kamma slätt. Dessa hantverkstekniska saker är nödvändiga för att 

bli frisör men det är inte i sig tillräckligt. Frisörens yrkeskunnande är knutet 

till tekniska och estetiska aspekter av hantverket som utförs i samspel med 

en central person, nämligen kunden. Frisöryrket är därmed i högsta grad ett 

serviceyrke, vilket betyder att denne förväntas uppträda på ett sätt som kun-

den upplever tilltalande. Det betyder att frisören är en del av den tjänst som 

säljs (jfr Huppatz, 2012).  

Mot denna bakgrund riktas studiens intresse mot frisörelevers identitets-

skapande under yrkesutbildning. Närmare bestämt mot yrkesidentiteter i 

relation till varför elever ”blir” frisörelever, vad de tror att de ska använda 

sin utbildning till samt vad de tror att de förväntas göra och bli under utbild-

ningen. Fokus i studien är frisörelever inom utbildning i den svenska gymna-
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sieskolan och de yrkesidentiteter som skapas, eller kort sagt: Hur blir man en 

frisör?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att förstå elevers identitetsskapande utifrån deltagarnas, det vill 

säga elevernas, perspektiv med särskilt fokus på yrkesidentiteter under fri-

sörutbildningen.  Identiteter i denna studie betraktas som något som görs, det 

vill säga identiteter är såväl ett varande som ett blivande vilka skapas i rela-

tion till ett bestämt sammanhang. Det betyder att historian i form av elevers 

tidigare skol- och yrkeserfarenheter är av betydelse för deras identitetsska-

pande. De identiteter elever har innan påbörjad gymnasieutbildning har be-

tydelse dels för vilket program de väljer, men också för vad som kommer att 

hända då de har påbörjat yrkesutbildningen, liksom deras syn på framtiden. 

Detta har studerats mer specifikt i form av elevers berättelser om yrket och 

utbildningen samt vardagliga aktiviteter som sker inom ramen för frisörut-

bildningen. Följande forskningsfrågor har varit vägledande:  

  

Vilka avsikter har eleverna med valet av gymnasieprogram och vad ska 

de använda sin utbildning till?  

 

Vad tror eleverna att de förväntas göra och bli under utbildningen?  

 

Den första frågan syftar till att förstå varför man ”blir” frisörelev och vilka 

förväntningar elever har på utbildningen och yrket. Valet av gymnasiepro-

gram är i sig en identitetsskapande aktivitet. Att välja ett yrkesprogram asso-

cieras med föreställningar om vem jag är, samt vem och vad jag ska bli ef-

teråt. Den andra frågan syftar till att förstå vad eleverna i yrkesutbildningen 

tror att de ska göra och bli under utbildningen. Det handlar om vad elever 

ska tillägna sig under sin utbildning för att bli frisörer.  

Uppsatsens disposition 

Den kommande texten är strukturerad i åtta delar. I följande kapitel (kapitel 

två) presenteras tidigare forskning som har bedömts vara av relevans för 

studiens kunskapsintresse. I det tredje kapitlet presenteras frisöryrket och 

utbildningens historiska bakgrund för att ge en inblick i yrkets utveckling 

samt hur utbildningspolitiska beslut har påverkat utbildningen. Därefter föl-

jer ett kapitel med den teoretiska inramning som använts vid analys och re-

sultat. I det femte kapitlet beskrivs studiens metod och genomförande. I re-

sultatkapitlet möter läsaren porträtt över fyra deltagare och deras väg in i 

utbildningen samt vad som sker i mötet med utbildningen. I resultatanalysen 
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analyseras porträtten vidare med hjälp av teoretisk inramning. I det avslutan-

de kapitlet diskuteras uppsatsens resultat i relation till teoretisk inramning 

och tidigare forskning.   
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Tidigare forskning    

I kapitlet redogör jag för forskning som har bedömts som relevant för studi-

ens kunskapsintresse. De första avsnitten i kapitlet berör ungas studieval 

samt studier av identitetsskapande i gymnasieskolan och är därmed kopplat 

till skola och utbildning. Då studien behandlar skapandet av yrkesidentiteter 

under utbildning är även det yrke som eleverna utbildas till av intresse. Där-

för berör de efterföljande avsnitten studier som anknyter till frisöryrket. Då 

frisörens arbete till stora delar är ett serviceyrke avslutas kapitlet med ett 

avsnitt om det emotionella och estetiska arbete som är av relevans för studi-

en.1   

Identitetsskapande i relation till studieval och olika 
gymnasieprogram 

De motiv elever har till sina val av gymnasieutbildning är av intresse för 

studien då elevers valhandlingar, på de grundval de har gjort sitt utbild-

ningsval också är av betydelse för skapandet av yrkesidentiteter. I Stefan 

Lunds (2006) avhandling Marknad och medborgare diskuterar han 1990-

talets valfrihetsreformer och ungdomars utbildningsval utifrån integrations- 

och differentieringsprocesser. Ungdomarnas valhandlingar visade sig i studi-

en vara yrkes-, karriär-, konsumtions-, grupp- eller traditionsinriktade. De 

yrkesinriktade elevernas valhandlingar ämnade få ut så mycket nytta som 

möjligt i förhållande till kommande arbetsliv. De karriärinriktades val relate-

rades till att genom sina valhandlingar öka sina chanser att komma in på den 

högskoleutbildning de önskade genom att välja de kurser de trodde sig ha 

                                                      
1 Sökningar har gjorts i Libris, EBSCO, Diva samt Google scholar. De sökord som använts 

och kombinerats är identitet, yrkesidentitet, habitus, yrke, yrkesutbildning, samt frisör, liksom 

engelska varianter, identity, learning, vocational identity, occupational identity, professional 

identity, vocational habitus, vocational education, VET, hairdresser, hairstylist.  I huvudsak 

har studier som berör grundskola eller högskola sorterats bort liksom studier av 

yrkesidentiteter hos ”färdigutbildad” personal i arbetslivet. Undantaget är studier inom 

frisöryrket eller områden som bedömts närliggande inom andra serviceyrken. De studier som 

berör gymnasieskolan har urvalet i stort sett avgränsats till svensk gymnasieskola. Förutom 

sökningar grundar sig översikten också på de studier som jag fått tips om av seniora forskare. 

De texter som jag har funnit relevanta har även genererat nya spår i form av vilka texter som 

där citeras eller vilka som citerat till dem.  
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störst chans att få höga betyg i. De konsumtionsinriktade elevernas val rela-

terades till att ha roligt under studietiden. Den gruppinriktade valhandlingen 

syftar till att gå tillsammans med andra som hade samma intressen, studie-

ambitioner och aspirationer. Genom denna valhandling sorterar sig unga 

enligt Lund till en grupp med likasinnade vilket också betyder ett avstånds-

tagande mot de som ”inte är som vi”, det vill säga att välja utbildning är 

starkt förknippat med att skapa sina identiteter. De unga som gjorde intresse-

riktade valhandlingar gjorde dessa utifrån sina grundläggande intressen.   

Traditionsinriktade valhandlingar relaterades till elevernas levnadshistoria 

och sociala sammanhang. Dessa ungdomar väljer utbildning utifrån släkting-

ars rekommendationer och tidigare erfarenheter, vilket enligt Lund reprodu-

cerar sociala tillhörigheter. Valet av yrkesprogram kan också vara ett av-

ståndstagande mot teoretiska studier och att längta efter att komma ut i ar-

betslivet (Högberg, 2009).  

Även Erling Bjurström (1997) beskriver hur motiven till elevers utbild-

ningsstrategier varierar beroende på vilket gymnasieprogram de har valt. Av 

särskilt intresse för denna studie är att inte heller elever på yrkesprogrammen 

alltid drivs i sina val av att de vill arbeta med det de utbildas till, snarare 

konstaterar Bjurström att många av yrkeselever väljer sina program med 

förväntningen att de ska vara lätta att ta sig igenom. Ungdomar som valde 

teoretiskt inriktade program gjorde det med strategin att de ville ha ”bredd” 

och valmöjligheter och ”öppna framtidsutsikter” efter gymnasiet och inte 

begränsa sitt kommande liv efter det val de gjort till gymnasiet. Utifrån dessa 

studier är ett rimligt antagande att det finns skilda motiv till elevers val av 

gymnasieutbildning. Den politiska intentionen som jag tidigare beskrev att få 

unga snabbt ut i arbetslivet är därmed inte alls säker att den är förenlig med 

de ungas motiv vid valet av yrkesutbildning. Däremot kan naturligtvis unga i 

yrkesutbildning komma att utveckla intresse för yrket som gör att de blir 

kvar inom det, även om de från början inte var särskilt intresserade av yrket 

(Bjurulf, 2012). För andra kan det handla om att de efter sin utbildning fin-

ner att de inte vill arbeta med det de har utbildat sig, eller att det inte är möj-

ligt att få arbete inom det som utbildningen syftat till även om viljan finns 

(a.a.).  

Mellan gymnasieskolor och deras program finns föreställningar om hur 

elever på och inom de olika skolorna eller programmen är. Dessa bidrar till 

skapandet av sociala identiteter för hur elever på olika program är (Korp, 

2012; Petersson & Sundkvist, 1999). Gymnasieprogram och skolor beskrivs 

av elever som olika statusfyllda (Bjurström, 1997; Petersson & Sundkvist, 

1999; Sandell, 2007). Yrkesprogram har i allmänhet lägre status bland ele-

verna än högskoleförberedande program (Petersson & Sundkvist, 1999; 

Sandell, 2007). Dessa distinktioner som skapar skillnader bland annat utifrån 

kön och klass kommer också till uttryck i hur elever beskriver att elever på 

olika program ser ut. Pierre Bourdieu (1984) hävdade att de kläder vi bär är 

ett sätt att markera sociala och klassmässiga relationer. Genom våra kläder 
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markerar vi en tillhörighet till en grupp och distans till någon annan grupp. 

Kläder är därmed en starkt identitetsskapande vara (Åmossa, 2004). Elever 

på Fordonsprogrammet beskrivs av elever på de högskoleförberedande pro-

grammen som en smutsig arbetare, med illaluktande kläder som kommer 

från ”dåliga familjer” (Petersson & Sundkvist, 1999). Elever på de högskole-

förberedande programmen som tillhörde en annan skola i staden beskrevs 

som utseendefixerade snobbar med överdrivet sminkade tjejer (a.a.). Dessa 

föreställningar har också en signifikans för elevers identitetsskapande under 

utbildningen.   

Elevers identitetsskapande i gymnasieskolan 

Elevers identitetsskapande inom gymnasieskolan är ett ämne som har belysts 

i flera studier (t.ex. Asplund, 2011; Hill, 1998, 2007; Högberg, 2009; Jo-

hansson, 2009; Korp, 2012; Nyström, 2012). Några av dessa berör maskuli-

niteter och hur killar skapar motkulturer i relation till teoretiska studier (Hill, 

2007; Högberg, 2009). Högberg beskriver i sin avhandling hur killar på 

byggprogrammet skapar identiteter i relation till de gymnasiegemensamma 

ämnena. Genom att markera ointresse och distansera sig från de gymnasie-

gemensamma ämnena positionerade de sig som byggnadsarbetare. 

Yrkesämnena ansåg däremot eleverna viktiga och meningsfulla, även de 

”teoretiska” momenten. De hade därmed redan identifierat sig som byggar-

betare och var tydligt orienterade mot sitt kommande yrke. De definierade 

sig själva som ”praktiskt lagda”, vilket ansågs vara motsatsen till plugghäs-

tar. De identiteter som skapades i relation till de gymnasiegemensamma 

ämnena beskrivs av Högberg som en traditionell maskulin arbetarklassiden-

titet. Till skillnad från denna motsträvighet till svenska och andra gymnasie-

gemensamma ämnen, konstaterar Asplund (2011) i en studie av killar på 

fordonsprogrammet att de använde sitt yrkeskunnande då de skapade identi-

teter under litteratursamtal i ämnet svenska. Under litteratursamtalet positio-

nerade sig killarna både som yrkesmänniskor och experter på fordon genom 

att till exempel stanna upp i de scener i texten som handlar om motorfordon, 

hur de parkeras och hur de fungerar tekniskt genom att diskutera olika funk-

tioner på bilarna. Asplund argumenterar för att sättet dessa pojkar positione-

rade sig på inte bara är yrkesmän utan också engagerade, skickliga, sköt-

samma läsare.  

Dessa studier visar att elever under yrkesutbildning skapar yrkesidentite-

ter även i ämnen som inte är direkt relaterade till yrket, oavsett om det som i 

Högbergs studie handlar om ett avståndstagande till teoretiska studier eller 

som i Asplunds fall berör hur de genom sitt yrkeskunnande positionerar sig i  

relation till litterära texter. De identiteter som skapas i utbildning är i hög 

grad beroende av de föreställningar som elever möter inom utbildningen om 

vad de ska bli, vem de ska vara och vad de ska kunna. Carl-Uno Frykholm 
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och Ragnhild Nitzler (1989) studerade hur ämnet och det kunnande elever 

får tillgång till påverkas av vilket program eleverna går på. Två av de stude-

rade utbildningarna var yrkesprogram och enligt resultatet styrs undervis-

ningen av elevernas habitus samt det yrke de har valt att utbilda sig till. På 

omvårdnadsprogrammet diskuterades till exempel inte löner i termen av att 

det skulle vara någon sorts drivkraft. Istället förväntas de som jobbar inom 

vården göra det för att de är empatiska människor som vill hjälpa andra. 

Högre löner inom vårdsektorn skulle snarare riskera att ”fel” personer börja-

de söka sig dit.  

De föreställningar som gällde på omvårdnadsprogrammet var relaterat till 

kunnande som någon form av medfödd talang för yrket. Detta kom till ut-

tryck i tankar om att olika människor passar på olika platser där det gäller att 

hitta rätt person till rätt plats. Elever inom metallutbildningen skulle vänja 

sig att anpassa sig och att underkasta sig handledarna. Frykholm och Nitzler 

(1989) hävdar att agenterna inte nödvändigtvis är medvetna om att detta 

styrs av normer, det är mer en fråga om praktiskt förnuft och en känsla för 

vad som är rätt att göra och säga i specifika sammanhang. Det är agenterna 

inom varje fält som etablerar strukturerna och strukturerna som påverkar 

agenternas beteende. Alltså reproduceras de rådande normerna inom varje 

utbildning från lärare till elever. Detta skulle då betyda att de föreställningar 

som finns om frisörelever kommuniceras till dem på olika sätt, inte bara i 

yrkesämnena utan också i de gymnasiegemensamma ämnena.  

En nyare studie med delvis samma tema är Jan Berggrens (2013) där han i 

sin studie av engelskundervisning på gymnasiet påvisar hur elever på yrkes-

program, trots samma kursplaner, fick annan undervisning och annat inne-

håll än elever på högskoleförberedande program. Detta eftersom lärarna 

hade föreställningar om att elever på yrkesprogram inte hade behov av sam-

ma sorts kunnande som elever på högskoleförberedande program. 

Dessa föreställningar bidrar till att det inom olika program skapas olika 

institutionella identiteter, något som har studerats av Monica Johansson 

(2009). Resultatet visar att krav och förutsättningar som finns på elever skil-

jer sig mellan olika program. Skolans kontroll riktad mot elevers beteende 

och kunskapsutveckling av elever är inflytelserikt över deras identitetsska-

pande. Johansson hävdar att det inte är helt lätt för eleverna att förstå vad det 

är de ska anpassa sig till då det finns olika institutionella ordningar på pro-

grammen och skolan som helhet kanske har en annan ordning. Hon efterly-

ser en diskussion om hur utbildningssystemet och dess strukturer bidrar till 

problem för elever som inte når upp till de krav som formulerats istället för 

att skjuta över ansvaret till individen. Skolan skapar olika institutionella 

identiteter som hon kallar de efterfrågade (elever på teknikprogrammet), de 

delvis tillhörande (elever på vård och omsorgsprogrammet) samt de kanske 

lämpade (elever på individuella programmet). Dessa identiteter är förutom 

gymnasieprogram, relaterade till faktorer som klass, kön och etnicitet. Det 

yrkesprogram som är representerat i Johanssons studie är vård och omvård-
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nadsprogrammet. Dessa elever positionerade sig allt mer som vård- och om-

sorgspersonal ju längre de hade kommit i utbildningen.  

Fanny Ambjörnsson (2004) studerade hur tjejer ”blir tjejer” och följde 

elever på samhällsprogrammet respektive barn och fritidsprogrammet där 

tjejerna hade det gemensamt att de måste anpassa sig till rådande normer om 

heterosexualitet. Även om hon inte fokuserar utbildning är den av intresse då 

tjejerna på barn och fritidsprogrammet var motsträviga mot de förväntningar 

som de mötte i undervisningen på att bli omsorgs- och omhändertagande 

unga kvinnor som skulle arbeta i förskolan. De kunde göra uppror mot denna 

förväntan genom att ifrågasätta vem som vill sitta i en sandlåda och snyta 

snoriga barn hela dagarna. Samtidigt fick de flesta bra omdömen och från 

sina praktikplatser. Således ter det sig som den motsträvighet tjejerna gav 

uttryck för mot de förväntningar som skolan hade på dem som kommande 

barnskötare/förskolelärare inte visade sig på deras praktikplatser.  Det visar 

att människor agerar olika och iscensätter olika identiteter beroende på om-

givningen, det vill säga att vara barn- och fristidselev i skolan är inte samma 

sak som att vara barn och fritidselev på en praktikplats. 

Liselott Assarsson och Katarina Sipos Zackrisson (2005) har studerat 

vuxenutbildning och de identiteter som görs relevanta, hur de förhåller sig 

till varandra samt hur de iscensätts av deltagarna. Ett centralt tema i studien 

är inflytandet av elevers andra identiteter som har betydelse för hur de möter 

utbildningens förväntningar. Identiteter som exempelvis kön, klass, etnicitet 

och yrke har betydelse för elevers möte med undervisningen. Även om stu-

dien inte berör ungdomar är den ändå av intresse då de visar på de förvänt-

ningar som deltagarna möts av och hur de hanterar dem. Deltagarna förvän-

tades vara studieintresserade, självständiga, skötsamma och/eller föränd-

ringsbenägna. Författarna använder begreppen följsam respektive motsträvig 

deltagare för att markera identiteters dynamik och hur deltagarna möter för-

väntningarna.  De argumenterar för att dessa begrepp inte blir lika totalitära 

eller deterministiska som motstånd eller motkulturbegreppet. Dessa begrepp 

är annars vanliga att använda i utbildningssammanhang av till exempel Paul 

Willis (1983) i sin klassiska studie av hur arbetarklasspojkar genom sitt mot-

stånd mot utbildning reproducerar sig som just arbetarklasspojkar. 

Ovanstående studier fokuserar inte yrkesämnena i första hand, vilket där-

emot Helena Korp (2012) gjort. Hon beskriver de föreställningar om vem 

och hur yrkeseleven förväntas vara som många gånger stereotypa. Hon efter-

lyser en analys av de pedagogiska sammanhang som yrkeseleverna ingår i. 

Många elever på yrkesprogrammen har enligt Korp stark motivation till att 

bli kunniga inom det valda yrkesområdet. Det kunnande eleverna utvecklar 

uppfattar de som exklusivt på så sätt att de kan någonting som inte alla andra 

kan. Det leder till en gemenskap bidrar till ökat självförtroende och status. 

Dock finns det elever som känner att de aldrig passar in den yrkesidentitet 

som elever förväntas skapa. För dessa elever kanske avhopp ses som enda 

utvägen (Colley, James, Tedder, & Diment, 2003). Korp hävdar att det är ett 
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problem att många yrkesprogram har homogena elevgrupper i hänseende till 

klass och kön. Även om många elever uppskattar den speciella kultur som 

präglar programmet så bidrar det till att det arbetsliv eleverna förbereds för 

snarare är gårdagens än morgondagens. Samtidigt förefaller de sociala koder 

som råder inom olika yrken väsentliga för elever att förstå och behärska för 

att få ett arbete. Ett yrkeskunnande och att skapa yrkesmänniskor som är 

attraktiva på en arbetsmarknad är inte möjligt att begränsa till att enbart in-

nefatta ämnesinnehåll (Johansson, 2008). 

I Anna Lunds (2010) studie Att utbildas för kultur. Om ”Programmet för 

kulturledare” och kultursektorns arbetsgivare undersöker hon genom en 

kultur– och utbildningssociologisk analys hur väl anpassade studenter på 

programmet för kulturledare efter genomgången utbildning är för arbets-

marknaden inom kultursektorn. Hon undersöker också vilka förväntningar 

och ideal som råder på denna arbetsmarknad. Resultatet visar att för att vara 

attraktiv på arbetsmarknaden inom kultursektorn ska studenten ha det kapital 

som ansågs viktigt inom kultursektorn; kulturellt kapital, föreningskapital, 

regionalt kapital samt socialt kapital. Att ha allt för höga betyg däremot kun-

de till arbetsgivarna ge signaler om att studenten var egocentrisk. Lund kon-

staterar att de som når framgång på arbetsmarknaden framförallt är de stu-

denter som har förstått och lärt känna spelets regler, vilket innebär att de har 

utvecklat förtrogenhetskunskap av de attityder och förväntningar som råder 

inom kultursektorn. Idealen som råder inom denna är framförallt att vara en 

slitvarg som viger sitt liv åt sitt arbete där arbetet beskrivs som en ”livsstil 

och passion”, där arbetets belöning är andra värden än ekonomiska.  

Lund (2010) visar att studenter som på olika sätt anstränger sig för att 

vara en ”god student” inte alltid samspelar med de förväntningar som arbets-

givarna har på en ”god kulturarbetare”. Istället kan de som förstått spelregler 

som inte är explicita i utbildningens lärandemål komma att ha lättare att få 

ett arbete. På liknande sätt kan Lunds argumentation föras över till frisörut-

bildningen. Då ett yrke som frisöryrket som traditionellt lärts på arbetsplat-

serna flyttar in i skolan händer det också något med de regler som elever har 

att förhålla sig till. Dessa är inte de samma som på arbetsplatsen. Det innebär 

att elever förväntas lära sig att orientera sig bland olika regler i olika sociala 

praktiker. Som Lund konstaterar behöver det inte nödvändigtvis vara merite-

rande i arbetslivet att ha höga betyg till exempel, något som eleverna i Hög-

bergs (2009) noterat. De ideal som råder inom yrket spiller över på skolan, 

vilket Lisbeth Grønborg (2013) visar i sin studie av fordonsmekaniker under 

utbildning. Hon konstaterar att för att vara en del av den kultur som genom-

syrar utbildningen utvecklar eleverna identiteter som den ”rätta bilmekaniker 

eleven”. I detta ingick att inte alltid följa de regler som lärarna förmedlade. 

De framgångsrika eleverna visste när man skulle följa respektive bryta dem. 

Fordonsläraren underbyggde i vissa sammanhang elevernas oengagemang 

för traditionella skolämnen genom att visa förståelse för elevernas förhåll-

ningssätt till dessa. En central aspekt av att bli den rätta fordonsleven inne-
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fattar att ha rätt ”humor”, liknande resultat har flera studier av killar på yr-

kesutbildning kommit fram till (t.ex. Högberg, 2009).  

En central aspekt för skapandet av yrkesidentiteter under utbildning är 

känslan av tillhörighet, något som Selena Chan (2013) belyser i sin studie av 

bagarlärlingar på Nya Zeeland. Hon använder de metaforiska begreppen, 

”belonging to a workplace”, ”becoming a baker”, och slutligen ”being a 

baker”. Att bli en bagare relaterar hon till att lära sig det kunnande och fär-

digheter som är relaterat till yrket, samt förändringen av dispositioner och 

skapandet av yrkesidentiteter. Att vara bagare innebär enligt Chan en stark 

känsla av yrket som en meningsskapande aktivitet och identifikation med 

yrket. I studien börjar bagarlärlingarna med enkla arbetsuppgifter såsom att 

städa och diska.  Under denna tid utvecklar de en känsla av tillhörighet med 

arbetsplatsen. Då lärlingarna utvecklar ett yrkeskunnande som bagare ut-

vecklar de också en känsla av att bli och vara bagare. Även i Bjurulfs (2012) 

studie av yrkesidentiteter inom gymnasiets industri- och energiprogram be-

tonas att de skapade yrkesidentiteterna präglas av tillhörighet. Denna tillhö-

righet begränsas dock inte till just den arbetsplats eleven tillhör utan står 

också i relation till yrket. Många unga tänker sig en framtid på resande fot 

där de kan ta med sig sitt yrke till andra länder. Bjurulf konstaterar vidare att 

unga människor uttrycker en önskan om flexibilitet och att ha möjligheter att 

skifta inom valt yrkesområde eller att helt byta yrke. Det innebär att dessa 

yrkesidentiteter omdefinieras under livets gång då de utvecklar olika tillhö-

righeter med olika platser och yrken. Dessa studier visar att en central aspekt 

av att bli ett yrke är tillhörighet med en arbetsplats och ett yrke. Det gör det 

särskilt intressant att studera hur yrkesidentiteter skapas i yrkesutbildning 

inom skola där yrket och tillhörigheten tar en annan form än vid ett lärlings-

kap på en arbetsplats.  

Inom gymnasieskolan är det en yrkeslärare som representerar yrket för 

eleverna. I och med att läraren representerar två olika yrken är yrkeslärarens 

arbete komplicerat (Korp, 2012). Inom institutionen skola förväntas läraren 

hjälpa eleven in i sitt yrke där eleven ska lära sig att förstå och behärska 

yrkets sociala koder. I skapandet av elevers yrkesidentiteter har yrkesläraren 

en central roll (Korp, 2012). Yrkeslärarens arbete handlar till stor del om att 

fostra eleverna så att de anpassas efter kommande arbetsliv och som vuxna. 

Yrkeslärarna lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med sina elever. 

En del i dessa relationer syftar till att forma elevernas identiteter som vuxna 

arbetare och yrkeslärarna ser sig som förebilder för de unga. Relationen mel-

lan yrkeslärare och elever på yrkesprogram är annorlunda än den relation 

lärare i gymnasiegemensamma ämnen många gånger har. Yrkesläraren går 

utanför sin undervisande roll och på olika sätt stötta eleverna på ett person-

ligt plan för att hjälpa dem att växa in i yrket. På detta vis hjälper lärarna 

eleverna att skapa sina yrkesidentiteter (Johansson, 2008; Korp, 2012; Köp-

sén, 2014).   
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Studier inom frisöryrket  

I svensk kontext finns det en avhandling om frisöryrket Den inre teatern i 

lärandet- en studie om kunskapsväxande inom hantverk (Andersson Gustafs-

son, 2002). Här beskriver författaren vad som hände med frisörens yrkes-

kunnande då det förflyttades från att ha tidigare ha lärts i informella sa-

longsmiljöer till skolans formella kontext. Hon studerade vilket kunnande 

som ingår i frisöryrket och vilket kunnande som var viktigt att bevara inom 

hantverket. Förutom det hantverksmässiga betonar Andersson Gustafsson 

lyhördhet, tolkningsförmåga och empati som viktiga delar i frisörens yrkes-

kunnande, där hon framhåller de språkliga aspekterna av ett yrkeskunnande 

som särskilt centrala. Resultatet visar också hur politikiska beslut påverkat 

yrkeskunnandet inom frisörbranschen då dessa påverkat innehållet och ut-

formningen av utbildningen, där hon kritiserar utbildningen som alltför teo-

retisk och för lite erfarenhetsbaserad. Hon hävdar att detta leder till en för-

skjutning där människor blir teoretiskt kunniga men inte förmår att använda 

sitt kunnande i specifika situationer.  

I boken Learning to work beskriver Marilyn S Notikin (1972) hur elever 

förändrar sin syn på frisörens yrkeskunnande inom frisörutbildningen där de 

i början har en stark betoning på tekniskt kunnande. Lärarna fokuserar istäl-

let mer på att eleverna ska utveckla ett professionellt förhållningssätt till sitt 

yrke inför kommande kunder. Enligt Notkin förändras elevernas syn på yr-

keskunnande då de börjar arbeta med kunder. Relationen med kunden gör att 

yrket skiftar fokus från att göra något på kunden till att göra något för kun-

den. Yrket relateras då till kvalitet, kreativitet samt etiska problem som de 

ställs inför då kunder vill ha frisyrer som inte är lämpliga med tanke på hår-

kvalitet eller vad som anses klädsamt. Det innebär att då de utvecklar ett 

yrkeskunnande är det inte alltid förenligt med kundens önskemål. Hår är 

olika i sin struktur, textur och kvalitet. Det betyder att det finns begräsningar 

för vad som är möjligt att göra med ett hår. Därmed är det inte alltid möjligt 

att uppfylla kundens önskemål oavsett hur skicklig frisören är. Det är till 

exempel inte möjligt att utsätta ett hår för hur många starka kemiska behand-

lingar som helst, till slut går det helt enkelt av. Den andra aspekten är att 

elever under utbildning utvecklar en yrkesmässig smak. För frisörer innebär 

det att de inte alltid delar kundens smak (Gimlin, 1996). Det är dessa etiska 

dilemman som Notkin belyser, då kundens önskemål går i klinch med det 

som frisörens smak. Ska frisören då skapa en i frisörens ögon ”ful frisyr” 

som kunden önskar, eller argumentera för sin i yrkesmässiga smak?  Dessa 

dilemman är enligt Notkin exempel på att eleverna vid mötet med kunden 

omdefinierar de vad det vad det innebär att arbeta som frisör.  

Michele A Eayrs (1993) argumenterar för att frisöryrket borde likställas 

med en profession. Hon skildrar likheterna med läkaryrket där frisören lik-

som läkaren är nära kunden både emotionellt och fysiskt. Därutöver använ-

der frisören starka kemikalier på kunden som dels kräver kunnande om des-
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sa, dels behöver frisören vinna kundens förtroende för att använda dem. Fri-

sörerna är yrkesstolta över sitt kunnande och kallar sig själva för professio-

nella. Eayrs beskriver tre aspekter av frisöryrket; tekniskt kunnande och 

professionellt uppträdande, identiteten som kundens vän samt de risker som 

hanteringen av kemikalier innebär. Anledningen till att frisöryrket inte be-

traktas som en profession är enligt Eayrs relaterat till att det betraktas som ett 

lågstatusyrke med standardiserat, repetitiv manuellt kunnande som vem som 

helst kan klara av att utföra, vilket hon alltså hävdar inte är fallet.  

Debra Gimlin (1996) har genom en fältstudie i USA undersökt hur klass- 

och könsidentiteter skapas på en skönhetssalong. I studien beskriver frisö-

rerna kunderna som sina vänner och föreställer sig att de är socialt jämlika 

med dem, men Gimlin argumenterar för att det inte är någon riktig vänskap. 

Istället talar frisörerna om tiden med kunden som ”kundens tid” där det är 

kunden som bestämmer över samtalet. Frisörerna lyssnar på kundernas be-

rättelser men delar sällan med sig av sitt eget liv. Gimlin pekar på detta för-

hållande som ojämlikt då hon hävdar att kunderna inte ser frisörerna som 

vänner utan som servicearbetare. Hon visar också hur frisörerna undermine-

rar sitt yrkeskunnande genom att låta kunderna bestämma vad som ska göras 

och hur. Det Gimlin hävdar beror på att den yrkesmässiga smak som frisö-

rerna utvecklat inte alltid är den samma som kunderna uppskattar. Istället för 

att argumentera för den yrkesmässiga smaken låter frisörerna anpassa sig 

efter kunden som ”vet bäst” om sitt eget hår.   

Detta opponerar sig Yeadon-Lee (2011; 2012) mot i en studie av exklusi-

va salonger i England. Hon beskriver frisörbranschen som ett outforskat 

område, där den forskning som ändå finns oftast relateras till salonger med 

lägre status och priser. De salonger som Yeadon-Lee studerat är istället ex-

klusiva en hög servicenivå för kunderna. Kundernas förväntningar ska över-

träffas med ”delighting and wowing”. Frisörerna på dessa salonger hade en 

klädkod gällande t.ex. vilka färger de skulle ha på sina kläder men ingen 

uniform som hon skriver är vanligt på lågstatus salonger (i Sverige finns inte 

det sambandet). Frisörerna bytte ofta frisyrer vilket var ett sätt att inspirera 

kunderna. De beskriver kundens besök som en resa på salongen där konsul-

tationen utgör en viktig del. Yeadon-Lee betonar att det inte bara är så att 

frisören utför kundens önskemål, utan i denna fas kommer frisören med sina 

expertråd för vad som skulle kunna passa kunden. Det händer också att frisö-

rer avråder eller rent av vägrar att göra som kunden vill då de hävdar att 

resultatet inte skulle bli bra, vilket är ett sätt att hävda sin expertis. Därutöver 

undervisade frisörerna kunderna genom att berätta vad de gjorde under be-

handlingen, vilket också är ett sätt att hävda sin professionalitet och expertis. 

De informerade också kunderna hur de skulle sköta sitt hår hemma för att 

hålla det fint mellan besöken. Frisörerna uppmuntrades av ledningen att be-

rätta om de olika utbildningar eller tävlingar de ständigt deltog i, också det 

som ett sätt att hävda sitt kunnande på. Istället för att se servicearbete som 

något som begränsar, kuvar eller tvingar frisörerna argumenterar författarna 
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för dessa studier att det kan vara en källa som etablerar och legitimerar en 

känsla av professionalism.  

Dessa studier visar att det är stor skillnad på olika salonger. Det finns ex-

klusiva salonger med hög modegrad där frisörerna har hög status och snarast 

betraktar och betraktas som experter och konstnärer och det finns salonger 

med lägre status där frisören är mer styrd av kundens önskemål (jfr. 

Huppatz, 2012). Vilken sorts salong en frisörelev har apl (arbetsplatsförlagt 

lärande) eller arbetar på har därmed sannolikt stor betydelse för identitets-

skapandet inom yrket. I Sverige hamnar frisöryrket t i mitten av yrkesrang-

ordningen i en studie av yrkens status (Ulfsdotter Eriksson, 2006).  

Kate Huppatz (2012) beskriver hur frisöryrket kan te sig som ett val för 

arbetarklasskvinnor som anses ha en konstnärlig förmåga att ha en chans till 

social mobilitet. Detta eftersom det finns en chans till höga inkomster för de 

som blir framgångsrika inom yrket, men framförallt att de som får arbete på 

salonger med hög status kommer interagera med kunder från andra sam-

hällsklasser vilket bidrar till en känsla av social mobilitet.  

I Huppatz (2012) studie drömmer alla frisörer om att bli framgångsrika 

och kända där yrket kan vara en väg att inta ny position i samhället. Dock 

krävs för att vara framgångsrik enligt Huppatz att frisören viger sitt liv åt 

yrket, det är därmed svårt att kombinera med familj och barn. Det innebär i 

sin tur att framförallt kvinnor begränsas i sin framgång, trots att yrket i väst-

världen är kvinnodominerat. Istället är det männen som får större fördelar 

inom yrket och har lättare att bli framgångsrika, de flesta ”kända” frisörer är 

män. Emellertid är det endast ett litet fåtal av alla frisörer som tjänar mycket 

pengar på sitt yrke. Huppatz konstaterar vidare att feminina kunder vill ha en 

estetiskt tilltalande och feminin stil. Denna förkroppsligas genom frisörens 

stil, kläder och frisyr.  Samtliga frisörer i studien beskriver hon som attrakti-

va och ”wellgroomed”. Frisörerna förväntas i sitt yrke förkroppsliga ”high-

fashion femininty”. Förkroppsligandet av skönhet och mode fungerar därför 

som kapital. Även för män som arbetar som frisörer är feminint kapital en 

tillgång enligt Huppatz. De män som blir framgångsrika är framförallt män 

som innehar både feminint och maskulint kapital. Manliga frisörer som är 

”mer feminina” betraktas inom frisöryrket som något positivt enligt Hup-

patz, då deras förmåga att relatera till kvinnliga kunder och kollegor möjlig-

gör dem som ”bättre frisörer”. Denna femininitet gör att många män som 

arbetar som frisörer med kvinnliga kunder möts av förväntan på att de är 

homosexuella (se även Nordberg, 2002; Bradley, 1993 i Rich, 2007). Kopp-

lingen mellan mäns intresse för utseende och homosexualitet är dock inte 

global då det till exempel i Turkiet är länkat till manlig status och identitet 

att vara intresserad och vårda sitt utseende (Nordberg, 2002). Män som söker 

sig till frisöryrket framhåller ofta andra saker än omsorg om kunden som 

anledning till deras yrkesval såsom det estetiska skapandet (Nordberg, 

2002), eller yrkets tekniska karaktär (Huppatz, 2012).  
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Frisörens arbete är dock inte enbart relaterat till hår, service, glamour och 

utseende. I en studie av frisörers samtal med kunder visade det sig att upp till 

en tredjedel av frisörens samtal med kunderna ägnades åt att lyssna och vara 

rådgivare till kunders personliga problem (problem med barn, äktenskap, 

psykisk hälsa, depression eller ångest) (Cowen m.fl., 1979). Frisörerna bi-

stod kunder som lyssnare och frisörerna betraktade det som en viktig del i 

deras yrke att vara goda lyssnare åt sina kunder (a.a.). Den intima relation 

som frisören skapar med kunden verkar också prägla kollegiet. Enligt Nor-

berg (2002) skapar frisörer sinsemellan nära relationer där frisörer delar pri-

vata situationer med varandra och det är också vanligt med fysisk beröring 

dem emellan. Även Terrence Hill och Christopher Bradley (2010) beskriver 

den intima relationen mellan frisörer som kollegor och att frisörer blir skick-

liga på att observera människors humör och hur de mår. Frisörerna i deras 

studie beskriver sig gärna som konstnärer vilka genom sitt hantverk skapar 

välmående hos kunden. Särskilt viktigt för frisörernas välmående var då de 

fick beröm och positiva kommentarer för att kunden var nöjd med sin frisyr 

vilket relateras bidrar till en känsla av stolthet liksom det motsatta då en 

kund är missnöjd mår många frisörer dåligt över det (Hill & Bradley, 2010). 

Liknande resultat har Ursula Sharma och Paula Black (2001) kommit fram 

till i sin studie av kvinnor som arbetar inom skönhetsvård.  

 

  

Frisörens arbete; emotionellt, estetiskt och kroppsligt 

Niels Albertsen (1998) beskriver i Arkitekturens fält hur arkitekter lägger 

stor vikt vid släktskapet med olika konstarter, där kåren betraktar sig som 

företrädare för en konstart. För arkitekter är det vanligt med tävlingar där de 

investerar massor av tid och pengar på att delta. Själva poängen med dessa 

tävlingar är enligt Albertsen att inga beställare finns inblandade och att arki-

tekten då kan ”hylla det arkitektoniska skapandet”. I massmedia framställs 

ofta frisöryrket som ett kreativt yrke där det är frisörens kreativitet och hant-

verk som styr arbetet, men ofta glöms inflytandet kunden har över arbetet 

bort. I läromedel för frisöryrket jämförs yrket med konstnärer, designers, 

arkitekter och musiker (se t.ex. Pivot Point, 2009). På liknande sätt som Al-

bertsen beskriver tävlingar inom arkitektyrket finns det inom frisörbranschen 

olika tävlingar, där några till och med har blivit så tekniskt avancerade att 

frisyrerna måste göras på dockor med gethår eftersom människohår inte är 

möjligt att manipulera på samma vis. Tävlingar, modevisningar och mode-

jobb för tidningar är därmed forum där frisörer arbetar under andra former 

än på salongsgolvet med kunder, det är skillnad på om det är frisören själv 

som styr eller om denne ska anpassa sig efter kundens önskemål. 

 Hår och vad som är vackert betyder olika saker för frisörerna och kun-

derna i Gimlins (1996) artikel. Det får konsekvenserna att frisörerna ibland 
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låter kunden styra val av frisyr trots att de inte tycker den är snygg. Det in-

nebär att frisörens utrymme att styra hantverket i hög grad påverkas av kun-

dens önskemål, men att en del av frisörens yrkeskunnande också är att kunna 

styra önskemålet så att det passar med frisörens smak (Yeadon-Lee, 2012). 

För frisören är hantverket förknippat med estetik och seende av form propor-

tioner och balans men också till färg och vad som anses klädsamt på kunden. 

Denna smak är yrkesmässig och inte alltid densamma som kundens (Gimlin, 

1996; Notkin, 1972). Alla hår är inte heller möjliga att göra vad som helst 

med utan yrkeskunnande kräver en bedömning av vad som går att göra med 

håret som material (Notkin, 1972; Yeadon-Lee, 2012). Det går liksom inte 

att få ett hår med tunna fina hårstrån att bli grovt eller tvärtom. Håret som 

sitter på kunden kan inte bytas ut såsom floristen kan byta ut en blomma som 

är vissen eller kocken kan slänga en rutten potatis. Det är också svårt att 

separera frisörens tekniska hantverksskicklighet från dennes yrkesmässiga 

smak (Gimlin, 1996). Men vi kan ändå tänka oss att en frisyr kan vara tek-

niskt skickligt utförd men saknar det som frisörer brukar kalla stil och form. 

Det vill säga en tilltalande form, bra proportioner och en stil som av frisörer 

uppfattas som estetiskt tilltalande. Samma sak med det omvända. En frisyr 

kan ha vackra proportioner och vara klädsam men tekniskt dåligt utförd vil-

ket till exempel kan innebära att ett långt hår som är uppsatt rasar ner under 

kvällen. 

Det är därmed svårt att bortse från relationen som frisören har med kun-

den. Allt servicearbete där kund och den som utför arbetet innefattar det som 

Arlie Hochschild (1983) kallar för emotional labour.   

”This labour requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the 
outward countenance that produce the proper state of mind in others-in case, 
the sense of being cared for in a convivial and safe place. This kind of labour 
calls for a coordination of mind and feeling, and it sometimes draws on a 
source of self that we honour as deep and integral to our individuality.” 
(Hochschild, 1983, Sid 7)  

 

Begreppet emotional labour utvecklades när Hochschild studerade hur en 

grupp flygvärdinnor inom Delta airlines utbildades att vara serviceinriktade 

mot passagerarna på flygplanen. Flygvärdinnorna uppmanades att se passa-

gerarna som sina gäster som skulle känna sig som hemma. Det trevliga be-

mötandet skulle kännas genuint. Flygvärdinnorna fick lära sig att det stora 

och aldrig upphörande leendet hos dem är en del av arbetsuniformen, likväl 

som hår, kläder och make-up. De ler till och med så mycket att de får ”smile-

lines” i ansiktet när de blir äldre. De får också lära sig att visa att de älskar 

sitt jobb, att älska jobbet är så att säga en del av jobbet. Flygvärdinnorna 

förväntades se sig som säljare, men inte som säljare av en produkt eller ett 

företag utan de förväntas sälja sig själva. Hochschild anser att känslor är 

som ett sinne. Precis som att dofta eller höra något så känner vi. Att då för-

söka styra eller kontrollera sina känslor såsom flygvärdinnorna förväntas 
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göra betyder då enligt Hochschild att det blir lika absurt som att vi skulle 

kunna kontrollera vår hörsel.  

Att det emotionella arbetet är starkt kopplat till servicearbetarens identi-

tetsskapande är uppenbart. Sharon Bolton och Carol Boyd (2003) kritiserar 

dock Hochschild för att överbetona företagens förmåga att styra de anställ-

das känslor. De understryker att relationen till passageraren bara är en av 

flera för en flygvärdinna. I deras studie visar de hur flygvärdinnorna själva 

har inflytande över sina känslor. Då de är utom synhåll för passagerarna 

lättar de på trycket med hjälp av humor, liknande resonemang förs också i 

andra studier (se t.ex. Brockmann, 2013; Mulinari, 2007). Hochschild har 

också kritiserats av Anette Karlson (2010) för att sätta ett löjets skimmer 

över servicearbetet, vilket på intet sätt är avsikten i föreliggande studie. Vi-

dare skriver Karlsson att yrken som innehåller emotionellt arbete ofta be-

skrivs som att de har en negativ påverkan på människors identiteter. Detta 

eftersom det anses befästa köns- och klassmönster då det emotionella arbetet 

ofta relateras till kvinnodominerade yrken, där det i yrkesuppgiften ingår att 

behaga en mottagare och/eller visa omsorg. Jag använder begreppen emotio-

nellt arbete eller känsloarbete i texten. Då jag talar om dessa lägger jag inga 

värderingar i begreppet utan avser istället det arbete som frisören utför för att 

få kunden att uppleva ett trevligt bemötande samt hur frisören hanterar sina 

egna känslor i relation till kunden. Det finns också väsentliga skillnader mel-

lan att vara frisör och att vara flygvärdinna då frisörer ofta är sina egna ar-

betsgivare eller arbetar inom små företag, vilket inte går att likställa med 

stora flygbolag. Dessutom utrycker många frisörer en stor tillfredställelse 

med sitt yrke och inte att de blir dränerade på det sätt Hochschild beskriver 

(se t.ex. Eayrs, 1993; Gimlin, 1996; Rose, 2007). 

Utifrån det emotionella arbetet har några författare till exempel Chris 

Warhurst, Dennis Nickson, Anne Witz och Anne-Marie Marie Cullen (2000; 

2003; 2007) utvecklat begreppet aesthetic labour som förenklat brukar sam-

manfattas i ”looking good, sounding right”. Jag kommer att använda begrep-

pet estetiskt arbete eller estetisk arbetskraft (Huzell & Lundberg, 2010) i 

texten. Författarna har utvecklat begreppet från Pierre Bourdieus bok Dis-

tinction (1984). Med begreppet avser de att belysa betydelsen av anställdas 

förkroppsligade dispositioner rörande utseende, kroppsspråk, språk, röst och 

dialekt men också den anställdes förhållningsätt och attityder till sitt arbete.  

Aesthetic labour is defined as the employment of people with certain capaci-
ties and attributes that favourably appeal to the senses of customers and which 
are then mobilized and developed through training and/or regulation by these 
companies. (Nickson & Warhurst, 2007, s 167) 

 

Dessa förkroppsligade dispositioner betraktas ofta som något som den poten-

tiella anställde har redan från början, men de argumenterar för att det också 

är möjligt att träna sig och lära sig dessa förmågor, även om det är nödvän-
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digt att ha vissa predispositioner. En anställd som har de rätta attributen ”rätt 

utseende”, och utstrålning, ett kroppsspråk och en mimik som appellerar till 

kunderna, eller en förmåga att uttrycka sig på ett sätt som tilltalar människor 

är eftertraktade inom det de kallar för ”style labour market”. Detta är färdig-

heter, attribut och förhållningssätt som förknippas med att vara medelklass. 

Författarna argumenterar för att det estetiska arbetet är en sorts kulturellt 

kapital som blir en tillgång till företaget då det kan förvandlas till ekono-

miskt kapital. Till skillnad från Hochschild (1983) argumenterar de för att ett 

bemötande med kunder som gör kunderna hänförda handlar om ett yrkes-

kunnande. Det finns företag som försöker att reglera de anställdas bemötan-

de av kunden (t.ex. snabbmatskedjor eller telefonbolag) genom att tillhanda-

hålla manualer och manus för hur de ska svara vid olika situationer, både 

vad de säger och inte minst hur de ska framföra det som de ska säga (Nick-

son, Warhust, Cullen 2004). På organisatorisk nivå är det dock skillnad på 

olika serviceyrken, något som Abiala (2000) påpekar. Det är inte möjligt att 

reglera en frisörs arbete med manualer på samma sätt som det är inom en 

snabbmatsrestaurang.   

Ibland diskuteras bemötandet servicearbetaren har med kunden som en 

”social kompetens” vilken föreställs vara närmast medfödd, särskilt inom 

kvinnodominerade yrkesgrupper är denna syn vanlig (Buchanan, 2002). Be-

skrivningen av servicearbetet som en medfödd ”social kompetens” betyder 

att det förminskas och inte värderas lika högt som inom yrken (ofta manliga) 

där man använder andra ord som att vara flexibel, hålla många bollar i luften 

eller vara stresstålig (a.a.). Abiala (2000) har studerat olika säljande yrken 

och använder sig av fyra olika kategoriseringar där frisöryrket skulle hamna i 

kategorin ”personlig service” vilket innebär att man inom arbetet måste kun-

na spela en roll ”hålla masken”, och anpassa sig efter kundens smak. De 

unga kvinnor som deltar i Abialas studie och tillhör denna kategori tror ofta 

att de fått sitt jobb på grund av sin ”personlighet” och inte på grund av att de 

är experter på något, liknande resonemang för frisörerna i Gimlins (1996) 

studie. Enligt Yvonne Guerrier och Amel Adib (2000) betyder det att man 

betraktar det sociala som en egenskap istället för ett yrkeskunnande, vilket 

förklaras med att många serviceyrken liknar arbete som utförs i hemmet.  

Det är dock tydligt att utbildning förändrar människors sätt att förhålla sig 

till sina arbetsuppgifter och inte är något medfött. Michaela Brockmann 

(2013) har undersökt lärlingars uppfattningar om sig själva som elever inom 

dagligvaruhandeln och hur dessa uppfattningar förändras över tid. I studien 

undersöker hon i vilken utsträckning lärlingarna lär sig att hantera sina käns-

lor för att framstå som glada och trevliga i samspelet med kunderna och den 

betydelsen ungdomarna fäster till detta arbete. I resultatet utmanar hon be-

fintliga föreställningar om känsloarbete som endast relaterat till att vara trev-

lig då hon hävdar att det är en del av ett yrkeskunnande. Detta yrkeskunnan-

de bidrar till att skapa mening för människor inom servicesektorn. Förändrat 

förhållningssätt till sitt arbete visar också en studie av barnskötare under 
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utbildning hur de lär sig att vara kärleksfulla och engagerade mot barnen 

men ändå hålla en professionell distans (Colley m.fl., 2003).  

Efter ett tag i utbildning noterades att studenterna börjar prata om att de 

lär barnen istället för att de leker med dem. Alltså utvecklar de även ett språk 

som används inom yrket. Liknande resultat påvisar Inge Bates (1993) som i 

sin studie konstaterar att unga kvinnor inom äldrevården förändrar sitt för-

hållande till yrket under utbildningen. Saker som initialt tenderar obehagligt, 

att möta döden och ta hand om kroppen efteråt, att utsättas för aggressiva 

vårdtagare, eller att hantera intimhygien på de äldre betraktas från början 

som obehagligt. Det som först var obehagligt blir sedermera självklart. 

Dessutom vet de att de klarar av att göra det på ett bra sätt. Initialt tenderar 

dessa kvinnor att vara avundsjuka på andra som går akademiska utbildning-

ar, vilket förändras med tiden då denna yrkesstolthet utkristalliserar sig. Det 

innebär att i förvärvandet av ett yrkeskunnande utvecklas en stolthet att be-

härska något som är unikt för yrket (Korp, 2012).  

Till det kroppsspråk som författarna till estetiskt arbete beskriver kommer 

också frisörens rörelsemönster och handlag då denne hanterar håret och ska-

par frisyrer. I Bekänna färg Modernitet, maskulinitet, professionalitet av Eva 

Silvén (2004) diskuterar författaren skillnaden mellan en amatör som målar 

och en professionell målare. Skillnaden, begränsas inte till resultatet av en 

målad eller tapetserad vägg.  Förutom detta lyfter hon fram olikheterna i hur 

det ser ut då en kunnig målare arbetar jämfört med en amatör. Hon beskriver 

det som att den yrkesmässiga målaren har ett handlag, det ser ut som 

han/hon dansar, den är säker i sina rörelser och arbetar med hela kroppen.  

En målare utför ofta sitt arbete ensam, eller kanske med några kollegor i 

samma rum. Här vill jag betona en speciell aspekt av frisöryrket, då frisören 

i arbetet med håret som material alltid har kunden som iakttar då denne utför 

sitt arbete. Frisörer har dessutom alltid flera speglar närvarande där både 

deras egna kroppar och kunden exponeras. Speglarna är ett arbetsredskap 

som frisören använder för att kontrollera sitt hantverk på avstånd (exempel-

vis symmetri, form och proportioner) men de används också för att kommu-

nicera med kunden igenom då frisören ofta har ögonkontakt med kunden 

genom spegeln. Spegeln innebär att frisörens estetiska och emotionella arbe-

te exponeras (Rich, 2007). För frisören handlar det inte bara om hur den ser 

ut under tiden, en kund kan ju mycket väl sitta med slutna ögon eller läsa en 

tidning under tiden. Men kunden kommer att känna hur frisören rör vid den-

ne och håret. Den tid som en frisör har en kund i stolen kan ibland vara i 

flera timmar. För elever som ännu inte arbetar så snabbt tar det ännu längre 

tid. Det betyder att frisören inte bara får utseendet på frisyren bedömt under 

tiden utan även hur denne rent kroppsligt rör sig och hur den tar i håret. Att 

lära sig och att bli ett yrke begränsas därmed inte till slutprodukten utan är 

också relaterat till utförandet, och det estetiska arbete frisören utför handlar 

inte bara om att se glad ut och ha ett inbjudande kroppsspråk. Det handlar 

också om att se yrkesmässig ut i hanteringen av håret. Jag betraktar allt arbe-
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te som är relaterat till kunden som aspekter av frisörens yrkeskunnande, oav-

sett om det handlar om att hantera håret, verktyg och material eller att förhål-

la sig till kunden.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de flesta studier som berör 

yrkesprogram fokuserar identitetsskapande i relation till olika former av 

motsträvighet till teoretiska studier, ofta i form av klassisk maskulin arbetar-

klassidentitet. De flesta studierna som berör yrkesprogram behandlar utbild-

ningar där flertalet elever är unga män (Bjurulf, 2012; Grønborg, 2013; Hill, 

1998, 2006; Högberg, 2009; Johansson, 2008; Korp, 2012).  

Hantverksprogrammets frisörutbildning är en starkt könssegregerad ut-

bildning med dominans av tjejer. År 2011 började enligt Caroline Robson 

undervisningsråd på Skolverket 1355 elever på hantverksprogrammet med 

inriktning frisör varav 33 elever var killar (personlig kommunikation 22 

oktober 2014). Hantverksprogrammets elever tillhör alltså en av de mest 

könssegregerade utbildningarna och deras föräldrar arbetar statistiskt sett 

inom okvalificerat arbete inom service och produktion (Broady & Börjesson, 

2008). Det innebär att eleverna statistiskt sett har ett litet utbildningskapital 

med sig hemifrån. Samtidigt har frisörutbildningen i Sverige historiskt lockat 

många elever med höga betyg från grundskolan, något som kommer att be-

skrivas vidare i nästa kapitel. De program som domineras av tjejer och stude-

rats tidigare behandlar vanligen barn och fritidsprogrammet eller vård och 

omsorgsprogrammet, program som har starkare koppling till högre studier än 

frisöryrket (se t.ex. Ambjörnsson, 2004; Hedlin & Åberg, 2013; Johansson, 

2009). Dessutom utformas dessa utbildningar inte under de ”lärlingsliknade 

arbetsformer i skolmiljö” såsom frisörutbildningen och flera av de manligt 

dominerade programmen gör. Frisörutbildningen är till skillnad mot dessa 

utbildningar riktad mot ett specifikt yrke. Frisöryrket är förknippat både med 

hantverk och estetiskt samt emotionellt arbete, dessa aspekter har betydelse 

för människors identitetsskapande (jfr Karlsson, 2010). Tidigare forskning 

visar att människor inom hantverksyrken ofta skapar starka yrkesidentiteter. 

Forskning om frisörer i och under utbildning är begränsad och kopplingen 

till yrkesidentiteter är obefintlig, åtminstone i svenska sammanhang. De 

ramar som på olika sätt styr yrkesutbildning synes sträva efter att elever på 

yrkesprogram ska bli anställningsbara och skapa yrkesidentiteter. Denna 

studie ämnar därmed bidra med kunskap om yrkesidentiteter som skapas i 

gymnasieskolans yrkesutbildning.  
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Frisörutbildningen i historiskt perspektiv  

Det har funnits alldeles för många aktörer som varit inblandade i den situation 
vi idag upplever. Från början fanns det vi kallar yrkesutbildning och då fanns 
det tid nog att garantera en skaplig lägsta nivå hos eleven vid utbildningens 
slut. När vi sedan gick från yrkesutbildning till gymnasial utbildning började 
problemen. Antalet frisörrelaterade timmar började sjunka och mer ansvar la-
des på salongerna och handledarna. Dessutom hade vårt yrke nu blivit så po-
pulärt att det fodrades extremt höga betyg för att komma in på frisörlinjen. 
Dessa utestängde många med stort intresse och begåvning.  

(Jörgen Edström, Mirror Magazine fakta 2014, sid 6) 
  

Detta kapitel avser att ge en översiktlig bild av hur frisörutbildningen har 

utvecklats under framförallt 1900-talet. Kortfattat beskrivs också frisöryrkets 

utveckling och de moderelaterade samt tekniska förutsättningar som har 

förändrat formerna för yrkesutövandet. Utbildningspolitiska beslut har på-

verkat utbildningens innehåll och former och är därför intressant att beakta i 

förhållande till studiens syfte. En förflyttning från i huvudsak arbetsplats till 

skola har inneburit att elevens tid med erfarna hantverkare och yrkeskulturen 

utanför skolan har minskat. Därmed blir också de ramar som styr förutsätt-

ningarna för att orientera sig bland de dispositioner som råder inom yrket 

annorlunda. En annan aspekt är utbildningspolitiska beslut i kombination 

med fack- och branschorganisationens framställning i media under senare år 

troligen har påverkat vilka elever som sedan gymnasiereformen 2011 väljer 

respektive väljer bort utbildningen.  

Frisöryrket och yrkesutbildningen från skråväsendet till 

införandet av lärlings- och yrkesskolor  

Frisöryrket är ursprungligen ett manligt yrke då det under 1700- och 1800-

talet var män med stor hantverksskicklighet som erbjöd sina tjänster till de 

bemedlade kvinnornas avancerade frisyrer. Männen gick till barberaren, 

också han en man, som rakade och klippte hår. Han utförde även enklare 

medicinska behandlingar såsom tandutdragning och åderlåtning. Barberaryr-

ket har ursprungligen sina rötter i fältskärsyrket, det innebär att yrket har 

samma rötter som kirurgen. Sedan 1900-talets början utövas frisöryrket även 

av kvinnor (NE, 1992).  
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Yrkesutbildningen reglerades historiskt i Sverige inom skråväsendet fram 

till mitten av 1800-talet. Skråna skötte utbildningen inom yrkena med ett 

utbildningssystem som byggde på mästar-lärling gesälltraditionen. Denna 

skyddade från otillbörlig konkurrens samt stod för garanti på yrkeskunnande 

och kvalitet på hantverket (Olofsson, 2003). Mästarna hade under denna tid 

en rad privilegier men också skyldigheter. Bland skyldigheterna återfanns 

bland annat plikten att utbilda lärlingar. Lärlingarna hade en obetydlig lön 

och försörjdes vanligen inom mästarens hushåll. Det ledde till en social när-

het, men också en strikt hierarkisk ordning där lärlingen stod lägst i kurs och 

behandlades därefter. Lärlingen fick initialt lova att vara trogen, arbetsam 

och flitig samt att göra som den blev befalld (Hedman, 2001). Under lär-

lingstiden var det förutom att lära sig själva hantverket också viktigt att soci-

aliseras in i yrkeskulturen och att anta de normer och värden som rådde där 

(Nilsson, 2008). Endast pojkar antogs som lärlingar, därutöver var det enda 

kravet att man var född inom äktenskapet (Thuander, 1956). Detta gällde 

även frisörerna som hade sitt eget skrå. Skråväsendet kritiserades dock bland 

annat för att utbildningstiden var onödigt lång och av bristande kvalitet. År 

1846 avskaffades skråväsendet och i stället bildades i varje stad Hantverks-

föreningar som omfattade alla hantverksyrken. 1864 upphörde tvånget och 

därmed rådde full näringsfrihet (Hedman, 2001).  

Då skråväsendet upphörde och näringsfrihet instiftades kom i stället an-

nan kritik att yttras från hantverkarnas sida, då vem som helst kunde kalla 

sig hantverkare och utföra arbeten samt starta företag. Mästarna ansåg att 

yrkets status hotades (Hedman, 2001). Hantverksföreningarna föreslog att 

yrkesskolor skulle införas i §att locka till sig ungdomar och att höja yrkets 

status. Hantverkarna arbetade i början av 1900-talet ihärdigt med att få till 

stånd en lärlingslag som reglerade rätten att få utföra ett hantverk samt re-

gleringar av lärlingsväsendet och lärlingsprov (a.a.). Dock visade det sig 

svårt att erhålla något gehör hos statsmakterna. Även om det formella regel-

verket från skråväsendet avskaffades levde de informella reglerna länge kvar 

(Olofsson, 2003).  

I och med skrånas avskaffande etablerades så småningom branschorgani-

sationer och fackförbund för att upprätthålla kvalitén på yrket samt tillvarata 

branschens intressen. För frisörernas del innebar det att Svenska frisörföre-

ningen (Sff, idag Frisörföretagarna) bildades 1907. Sff startar också de första 

frisörskolorna under tidigt 1900-tal (Frisörföretagarna, 2012). Inom ramen 

för LO bildas frisörbiträdesförbundet och frisörerna har därefter ett eget 

fackförbund tills de uppgår i Handelsanställdas förbund 1989 (NE, 1992).  

Yrkes- och lärlingsskolorna etableras  

1918 introducerades särskilda lärlings- och yrkesskolor där yrkesskolorna 

var en påbyggnad av lärlingsskolorna (Olofsson, 2003). Lärlingsskolan ut-

bildade endast om yrket och inte i det, att lära sig utöva yrket gjordes uteslu-
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tande på arbetsplatserna (Hedman, 2001). Det gjordes en tydlig åtskillnad 

mellan manuellt och intellektuellt arbete och eleverna på yrkesutbildningen 

beskrevs många gånger som lata och nöjeslystna. Synen på vem som skulle 

utbildas till vad präglades på denna tid av att vissa människor från början var 

ämnade att arbeta med vissa saker. Det handlade helt enkelt om att hitta rätt 

person till rätt plats och hur man kunde utnyttja varje människas kapacitet. 

Eleverna på yrkesutbildningarna skulle lära sig att arbeta hårt och att älska 

att arbeta. Ett hårt och tröttande arbete ansågs möjligt att övervinna med än 

mer arbete. Så småningom inrättades statliga yrkesskolor, dels i syfte att 

försörja industrins kompetensbehov, dels som fostrande verksamhet där ele-

verna skulle fostras till att bli samhällsnyttiga och dugliga medborgare. Dock 

blev antalet som utbildade sig inom skolorna begränsat och lärlingsutbild-

ning med undervisning av yrkesteori på kvällstid och helger var länge den 

dominerande utbildningsmodellen. Att gå sysslolös ansågs onyttigt (Hed-

man, 2001; Olofsson, 2005). 

Under 1920-talet blev damfrisöryrket allt vanligare. Yrkets innehåll för-

ändrades när kvinnorna började klippa sig kort. Tidigare var det få kvinnor 

som gick till frisören och om man gjorde det så var det främst för att få håret 

tvättat (Frisörföretagarna, 2012). I början av 1900- talet lanserades den första 

permanenten som gjorde det möjligt att varaktigt förändra hårets struktur 

(Dahlstrand & Dahlstrand, 2012). 

Under mellankrigstiden och med en alltmer tilltagande arbetslöshet börja-

de betydelsen av yrkesutbildningen diskuteras. Som lösning på ungdomsar-

betslösheten inrättades speciella verkstadsskolor (Olofsson, 2003). Arbets-

marknadens parter var på olika sätt involverade i yrkesutbildningen och på 

1940-talet bildas arbetsmarknadens yrkesråd (AY). AY fick ett avgörande 

inflytande på yrkesutbildningen i form av att reglera innehåll och upplägg. 

De utövade även styrning genom kollektivavtalet som bestämde yrkesutbild-

ningens värde genom att reglera vilken kvalifikation som gav vilken lön 

(Olofsson, 2003, 2005). AY:s uppgift var bland annat att följa upp utbild-

ningsbehovet i de olika branscherna (NE, 1992; Olofsson, 2003, 2005). 

Yrkeslärlingsutbildningen blev dock inte särskilt populär hos vare sig ele-

ver eller vuxna. Den genererade varken speciellt hög lön eller arbete och 

utbildningen drabbades av många avhopp. Yrkeslärlingsutbildningen hade 

stora problem med att få elever blev godkända. Sveriges hantverkare ansåg 

att det var för dyrt att utbilda lärlingar och argumenterade för att lärlingar 

skulle få anställas utanför kollektivavtalet. Många hantverkare ogillade även 

inblandningen av det allmänna och längtade tillbaka till de ”gamla goda 

tiderna”(Hedman, 2001). 

Frisörutbildningens inom yrkes- och gymnasieskola 

För frisörernas del har stora förändringar inom utbildningen skett under 

1900-talets senare hälft där två riksdagsbeslut har haft stor inverkan på ut-
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bildningen, Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70) och framförallt “Växa 

med kunskaper” (Prop.1990/91:85) har varit särskilt avgörande (Andersson 

Gustafsson, 2002). Även om de statliga yrkesskolorna inrättades i början av 

1900-talet var det endast ett fåtal frisörer som hade någon form av skolför-

lagd utbildning. De allra flesta utbildades som lärlingar av mästare på sa-

longer. Yrket var indelat i dam- och herrfrisöryrket. Unga pojkar utbildade 

sig till herrfrisörer emedan flickorna blev damfrisörer. Utbildningstiden var 

då fyra år för att bli herr- eller damfrisör. Först under den senare delen av 

1950-talet började det bli vanligt att frisörer, liksom andra yrken utbildades 

inom yrkesskolan (Andersson Gustafsson, 2002; Olofsson, 2005). Redan på 

denna tid var yrket populärt bland ungdomar, trots att yrket var slitsamt både 

fysiskt och psykiskt. Mästarens makt var mycket stor över eleven och det 

gällde att inrätta sig efter dennes önskemål och krav. Det var dock gott om 

arbetstillfällen och lätt att få ett arbete (Andersson Gustafsson, 2002). 

Frisörernas yrkesskola innebar en kombination av att utbilda sig på yrkes-

skola och på salong. Det första året gick eleverna på yrkesskola. Därefter 

skrev eleven kontrakt med en frisörmästare för resterande utbildningstid. 

Elever som inte erhöll kontrakt fick avsluta sin utbildning. Andra och tredje 

året utbildades eleven sju respektive fem veckor på skolan och resterande på 

arbetsplatsen. Det fjärde året förlades helt och hållet på salongen och däref-

ter avlades gesällbrev i herr- eller damfrisöryrket (Andersson Gustafsson, 

2002). Elever som önskade utbilda sig i båda disciplinerna kunde välja att 

vidareutbilda sig sex månader i skola och därefter sex månader på salong 

(Andersson Gustafsson, 2002). Under denna period började yrkesutbildning-

arna alltmer ifrågasättas och istället förespråkade yrkesutbildningsbered-

ningen en gemensam organisation för såväl yrkes- som studieförberedande 

utbildningar (Olofsson, 2003).  

Då utbildningen var uppdelad i dam- respektive herrfrisör ingick förutom 

olika tekniker vid hårarbeten även skönhetsvård manikyr, och ansiktsbe-

handling om än i orienterande karaktär (SOU 1967:48). Damfrisörerna hade 

mer fokus på ondulering av hår samt permanent och färgförändrande be-

handlingar, även om också permanent och färgbehandlingar ingick i båda 

utbildningarna. Klipptekniken hos damfrisörerna var vid denna tid inte sär-

skilt utvecklad utan det handlade framförallt om att forma hår med olika 

läggningstekniker för önskad frisyr. Det var därför vanligt att kunder gick på 

salongen endast för att tvätta och lägga håret någon gång per vecka. Herrfri-

sörernas fokus i ämnesinnehållet låg på fönteknik och rakning, vilket damfri-

sörerna inte gjorde. På den tiden fönade inte damfrisyrer utan dessa ondule-

rades (lades på spolar och clips). För flera av yrkesprogrammen var läropla-

nen mycket specifik och innehöll exakt vilka moment eleven skulle lära sig 

på vilken lektion. Inom frisörutbildningen var så dock inte fallet. I läropla-

nen poängteras manuella arbeten som uppgifter vilka kräver mycket träning 

och repetition för att uppnå ett högt arbetstempo och rutin (SOU 1967:48).  
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Yrkesutbildningsberedningen (SOU 1967:48) förespråkar att på frisörsko-

lor där eleverna har möjlighet att ha fritt tillval ska dessa användas till för-

djupning inom yrket. Yrkesutbildningsberedningen framhåller också vikten 

av arbetslivsfostran, då en utbildnings generella värde anses beroende av i 

hur hög grad utbildningen är allmänt fostrande och karaktärsdanande något 

som de anser att det har varit för lite av tidigare. Det beskrivs som att tidiga-

re har inte elever och lärare förstått vikten av att utveckla yrkesansvar, goda 

arbetsvanor och dess relation till att nå framgång inom yrkesområdet samt att 

uppleva tillfredställelse med sitt arbete. 

Under 1960- och 70-talet förändras såväl dam- som herrfrisöryrket då det 

blir modernt för killar att låta håret växa, vilket betydde mindre frekventa 

besök hos herrfrisören. I en artikel av Barbara Brookes och Cathrine Smith 

(2009) beskrivs hur det var kvinnor och damfrisörer som anammade nya 

teknologier och uppfinningar som utvecklades i form av permanent och färg-

tekniker. Herrfrisörerna fortsatte med att klippa hår och raka i brist på intres-

se för de nya teknikerna hos såväl dem som deras manliga kunder. Då modet 

förändrades resulterade det i att många herrfrisörer inte kunde möta kunder-

nas önskemål, vilket i sin tur resulterade i svåra ekonomiska år och några 

fick stänga. Damfrisöryrket förändras drastiskt när Vidal Sassoon introduce-

rade sina klippta geometriska frisyrer där kunden inte skulle behöva rulla 

håret utan det kunde självtorka eller fönas istället (Teper, 2011).  

1971 inrättas linjegymnasiet och utbildningen breddas från att vara strikt 

yrkesrelaterad till att också innefatta allmänna ämnen (i dag gymnasiege-

mensamma ämnen). Det politiska motivet till reformen var bland annat att 

jämna ut rekryteringen socialt och könsmässigt. Samtidigt fanns en stark 

betoning på ”individens fria val”, vilket enligt Elisabeth Hultqvist (2001) 

bidrog till att bibehålla differentieringen. Detta eftersom elevers sociala ur-

sprung i hög grad påverkar vilken utbildning de väljer. Det innebar att trots 

strävan att jämna ut rekryteringen påverkades den i stort sett inte. Elever som 

valde de tre eller fyraåriga utbildningarna hade fortfarande föräldrar med 

akademiska utbildningar och yrkesutbildningarna förblev snedrekryterande 

könsmässigt (a.a.). 

Då de allmänna ämnena tar utrymme från yrkesämnena försvagas karak-

tären på utbildningen enligt Andersson Gustafsson (2002). Antalet utbild-

ningstimmar inom yrket blir avsevärt färre än tidigare för yrkesutbildningen 

av flera anledningar. Yrkeselever har dessförinnan både gått fler veckor per 

år i skola och utbildats betydligt fler timmar per vecka jämfört med elever 

som gick inom gymnasieskolan. Därutöver tog de allmänorienterande ämne-

na tid från yrkesämnena (Olofsson, 2005). Utbildningen går i och med detta 

från att vara en yrkes-och färdigutbildning till att vara en gymnasieutbild-

ning som är yrkesförberedande. I stället för yrkesskola ligger utbildningen 

inom ramen för gymnasieskolan och eleverna erhåller därmed gymnasie-

kompetens, dock utan behörighet att söka till högskolan. Inget kontrakt 

skrivs mellan mästare och elev, eleven blir istället skolelev. Eleverna utbil-
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das två år på skola och därefter avslutas utbildningen med ett år på salong 

(Andersson Gustafsson, 2002). Även detta år tillhörde eleven gymnasiesko-

lan och ett utbildningsavtal upprättas mellan skolan och företaget. Eleven har 

en visstidsanställning och är avlönad (Sff, Faf, 1988). Därefter avläggs ge-

sällprov inom dam- eller herrfrisöryrket, något som de allra flesta klarade av 

(Andersson Gustafsson, 2002). Gesällprovet anordnas av Sff och frisörarbe-

tarförbundet och har egentligen inget med skolan att göra. Ändå avlägger i 

stort sett alla elever gesällprov, vilket bekostas av arbetsgivaren, något som 

är reglerar i kollektivavtalet. Även utan gesällbrev är frisöreleven därefter 

fullbetald enligt kollektivavtalet (Sff, Faf, 1988).  

Under 1980-talet slås dam- respektive herrutbildningarna ihop. Istället 

blir yrkesutgången frisör, det vill säga två skilda yrken blir ett. Det innebär 

att eleverna ska lära sig att behärska två yrken på samma tid. Ett nytt gesäll-

prov instiftas för frisöryrket. Fortfarande klarar dock de allra flesta elever av 

provet, trots att fler moment ska behärskas på samma tid (Andersson Gus-

tafsson, 2002). Därefter blir det allt vanligare med salonger som expedierar 

såväl dam som herrkunder.   

Propositionen ”Växa med kunskaper” antas 1992 och reformen ska vara 

genomförd senast 1995. Det resulterar i en ny läroplan, Lpf 94. Frisörutbild-

ningen hamnar under hantverksprogrammet som har en rad olika inriktningar 

såsom exempelvis båtbyggare, skrädderi och florist. Samtliga yrken inom 

hantverksprogrammet har gemensamma kursplaner och betygskriterier (Sta-

tens skolverk, 1993). Det betyder att kursplanerna blir betydligt mer allmänt 

skrivna och fria för olika tolkningar än tidigare. I förlängningen innebär det 

att kursernas och utbildningens innehåll på olika skolor blir skiftande.   

Utbildningen fortsätter att vara yrkesförberedande men eleverna erhåller 

nu också grundläggande behörighet att söka till högskolan, något som An-

dersson Gustafsson (2002) anser indirekt indikerar för eleverna att de inte 

ska arbeta med samma yrke hela livet. Eftersom allt mer tid går till att läsa 

kärnämnen (gymnasiegemensamma ämnen) betyder det att tiden för att trä-

nas och drillas in i ett hantverk som Andersson Gustafsson beskriver som 

nödvändig blir väsentligt mycket kortare. Dessutom minskas ”praktiktiden” 

avsevärt; från ett års arbete på salong till APU som omfattar femton veckor 

vilket innebär att kontakten som eleverna har med erfarna mästare minskar 

beaktansvärt. Det innebär sammantaget att utbildningen gått från att på 

1950-talet varit en yrkesutbildning där eleverna utbildades heltid på arbets-

platsen under fyra år plus teoriundervisning på kvällar och helger, till att 

omfatta cirka ett och ett halvt år i yrkesämnet. Dessutom förväntad de på 

denna tid lära sig att behärska såväl dam- som herrmomenten (Andersson 

Gustafsson, 2002).   

Att elevernas yrkeskunnande blir lidande märks enligt Andersson Gus-

tafsson (2002) på gesällbrevet som allt fler elever får svårigheter att klara av. 

Från att tidigare ha klarats av i stort sett alla elever är det nu tjugofem pro-

cent av eleverna som klarar av provet på första försöket. Jag vill dock påpe-



 40 

ka att det finns risker med att dra alltför stora slutsatser av denna statistik då 

det i samband med gymnasiereformen infördes ett nytt betygssystem, från 

femgradig sifferskala till fyra bokstavsbetyg. I och med det ändrades gesäl-

lens bedömningar som även de blev målrelaterade och branschens examina-

torer utbildades i ett helt nytt bedömningssystem. Sålunda kan det vara svårt 

att veta hur omfattande elevernas brister i hantverket verkligen var jämfört 

med tidigare. Frisörbranschen var dock eniga och övertygade om att eleverna 

kunde mindre än tidigare. Även Olofsson (2005) hävdar att kvaliteten på 

yrkesutbildningen försämras i denna reform då den blir än mer allmän än 

tidigare. Om karaktärsämnet blir alltför svagt på yrkesutbildningen blir den 

enligt Olofsson (2005) inte intressant för företagen. Han hävdar att detta i sin 

tur innebär att utbildningen riskerar att bli varken tillräckligt yrkesinriktad 

eller tillräckligt bra för vidare studier på högskola (a.a.). Som ett resultat av 

att få klarar gesällprovet införs i kollektivavtalet slutet av 1990-talet 1500 

timmars färdigutbildning på salong innan eleven får avlägga gesällprov.  

Gy 11 och yrkesutbildningens attraktionskraft  

 I gymnasieskolan har de idag för få yrkestimmar. När vi Frisörföretagare var 
med som remissinstans och försökte påverka nya läroplanen Gy 11 tryckte vi 
på att det skulle bli fler yrkestimmar. Det blev det också, men istället tog man 
bort högskoleförberedande ämnena, vilket har gjort att färre söker sig till fri-
sörprogrammet. Detta har i sin tur lett till att det är en annan grupp elever som 
väljer att gå utbildningen. Nu är det lättare att komma in, man kanske inte ens 
har behörighet från grundskolan. På landets gymnasieskolor har lärarna därför 
en helt annan grupp att jobba med. Då kommer det inte ut den typ av elever 
som våra medlemmar är vana vid.  

(Staffan Westman vice Vd Frisörföretagarna i Frisör nr 7/2014, sid 55)  

 

Under 1990-talet minskar antalet sökande generellt till yrkesutbildningen 

samtidigt som antalet avhopp ökar (Olofsson, 2005). Olofsson hävdar att i 

och med att yrkesutbildningens “akademiserats” bidrar det till att elever från 

icke-akademiska miljöer inte längre känner sig hemma i yrkesutbildningen 

och att det kan vara en anledning till avhoppen. Andelen elever med låga 

betyg och föräldrar med låga inkomster ökar på yrkesutbildningarna under 

denna period (a.a.).  

I mars 2008 presenteras Gymnasieutredningen Framtidsvägen– en refor-

merad gymnasieskola (SOU: 2008:27) som kommer att ligga till grund för 

den nya gymnasiereform som införs 2011 (Gy 2011). Återigen lanseras en 

tydligare differentiering mellan yrkesprogram och program som förbereder 

för vidare studier. Intentionen med reformen är bland annat att låta männi-

skor tidigt göra sitt val till yrke eller vidare studier vilket förväntas innebära 

att utbildningsvägen blir tydligare. En tydligare utbildningsväg anses innebä-

ra att unga människor snabbare kan komma ut i arbetslivet. Gy 11 reformens 
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avsikt är också att höja yrkesutbildningarnas status och attraktionskraft ge-

nom att göra dem mer yrkesspecifika och därmed ge mer tid åt yrkesämnena. 

Frisörutbildningen ligger fortfarande under hantverksprogrammet men får nu 

kursplaner som är yrkesspecifika, vilket innebär en uppstramning innehålls-

mässigt. Kursen gymnasiearbetet införs också på samtliga program. På yr-

kesprogrammen ska denna kurs visa att eleven är väl förberedd för den valda 

yrkesutgången och klarar av att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter 

inom yrkesområdet. För att erhålla yrkesexamen är denna kurs nödvändig att 

bli godkänd i.  

Frisörutbildningen har emellertid aldrig haft några rekryteringsproblem, 

tvärtom. Hantverksprogrammets frisörutbildning har traditionellt haft stor 

attraktionskraft med ett högt antal sökande och därmed elever med höga 

betygspoäng (Andersson Gustafsson, 2002). Branschen upplever under bör-

jan av 2000-talet alltmer tilltagande svårigheter då frisöryrket är ett populärt 

yrke att utbilda sig till och elevers förstahandsval ska tillgodoses. Detta i 

kombination med friskolereformens genomförande gör att antalet utbild-

ningsplatser ökar explosionsartat till långt fler än vad branschen anser sig ha 

behov av, något som enligt Andersson Gustafsson väcker frågor kring vad 

utbildningens syfte ska vara. Är det elevers önskan om utbildning som ska 

tillgodoses eller frisörbranschens behov av arbetskraft som ska vara avgö-

rande? Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund anser att branschen 

har behov av cirka 700 frisörer medan det under 2000-talets början utbildas 

cirka 2700. Det har lett till att arbetsmarknadens parter har gjort upprepade 

försök att få ner antalet utbildningsplatser, då de anser att för många utbild-

ningsplatser leder till att ungdomar utbildas till arbetslöshet (se t.ex. Frisör-

företagarna, Handelsanställdas förbund, 2012).  

I Framtidsvägen–– en reformerad gymnasieskola (SOU:2008:27) före-

språkades att antalet elever på hantverksprogrammet ska regleras av antalet 

apl- platser (platser för arbetsplatsförlagt lärande). I utredningen hänvisas till 

att frisör- och floristbranschen anser att antalet utbildningsplatser är allt för 

många. Genom att låta antalet apl-platser påverka hur många elever som 

utbildas ska branscherna kunna vara med och reglera antalet som utbildas. I 

läroplanen har förslaget hörsammats och det är nu tydligt att huvudmannen 

ska kunna visa vid utbildningens startande att det finns planerade apl-platser. 

I förslaget påpekas också vikten av att avnämarna ska veta vad de utbildade 

kan och att utbildningen ska hålla en nivå som leder till anställningsbarhet. 

Tydligare regelverk och struktur för utbildningarna förespråkas. En ökad 

samverkan mellan skola och arbetsliv ska komma till stånd genom att natio-

nella och lokala programråd inrättas, där det nationella programrådet föreslås 

ha en operativ roll. Yrkesutbildningen ska återigen vara ett yrkesprogram 

istället för yrkesförberedande och leda till yrkesexamen inom valt yrke. För 

hantverksprogrammet föreslås fem inriktningar (florist, frisör, skrädderi, 

finsnickeri och övriga hantverk). Frisörbranschen anser dock att frisör inte är 

möjligt att bli på tre år och därför blir det sedermera frisöraspirant som före-
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slås som examen för elever som avser att arbeta inom frisörbranschen. Där-

efter kan de avlägga gesällprov som sedan kollektivavtalet 2008 är enda 

sättet att bli fullbetald.  

Till följd av att yrkesutbildningen blir mer yrkesspecifik erhåller elever 

inte längre grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Istället 

ska utbildningen leda till en yrkesexamen som i sin tur ska innebära att ele-

ven är anställningsbar inom valt yrkesområde. Skillnaden mellan Lpf 94:s 

programmål och dagens examensmål för hantverksprogrammet är tydliga 

såtillvida att det i de föregående stod att utbildningen syftade till att ge 

grundläggande kunskaper för arbete inom olika hantverksområden. Enligt 

Lpf 94 skulle hantverksprogrammet ge en grund för ett fortsatt lärande i 

arbetslivet och för vidare studier. Tidigare betonades alltså en bredare ut-

bildning där valet mellan fortsatta studier eller fortsatt lärande i arbetslivet 

låg efter avslutad gymnasieutbildning.  

Gy 11-reformen kombinerat med minskade elevkullar gör att antalet sö-

kande till yrkesutbildningar i allmänhet minskar. Bland det största tappet 

återfinns hantverksprogrammet frisör, något som uppmärksammas i flera 

medier (Barometern, 2012; Smp, 2012; Sydsvenskan, 2011). Även det andra 

året efter reformens införande är hantverksprogrammet det program som har 

tappat mest elever av alla nationella program (Skolverket, 2013). Minsk-

ningen innebär att många skolor lägger ner inriktningen eller minskar intaget 

på frisörutbildningen, även om hantverksprogrammet fortfarande är det pro-

gram som är vanligast att friskolor organiserar (Skolverket, 2013). Detta 

innebär att på många skolor kommer alla elever som är behöriga att söka in 

på frisörutbildningen. Alltså har den gått från att vara en av de utbildningar 

som generellt sett krävt högst betygspoäng till en där alla kommer in. Pro-

blematiken synes sålunda kunna sammanfattas med att om gymnasiegemen-

samma ämnen ges stort utrymme försvagas yrkesämnena, och om de gymna-

siegemensamma ämnena försvagas kommer svagt studiemotiverade elever. 

Det innebär som Staffan Westman beskriver i det inledande citatet ovan att 

det inte är ”den” grupp av elever som branschen är vana vid. 

Högskolebehörighet på hantverksprogrammet frisör  

Det sjunkande söktrycket på yrkesutbildningarna gör att reformen kritiseras 

från många håll. Den förlorade högskolebehörigheten anges ofta som orsak. 

Den politiska oppositionen argumenterar för att ungdomar vill ha högskole-

behörighet och yrkesutbildning. Frisörföretagarna kritiserar dock inte refor-

men för det sjunkande söktrycket, men inte heller de ville ha slopad högsko-

lebehörighet utan argumenterar i en debattartikel i Svenska Dagbladet (2012) 

för att elever själva aktivt på gymnasiet ska välja bort de behörighetsgivande 

kurserna om de inte vill ha dem. På fem av de tolv yrkesprogrammen, där-

ibland hantverksprogrammet kan högskolebehörighet endast uppnås om 

eleven läser utökat program. Kritiken gör att regeringen våren 2013 backar 
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och meddelar i ett pressmeddelande att de gett i uppdrag till Skolverket att 

utreda vilka kurser som ska kunna erbjudas inom programfördjupningen för 

att eleven på detta sätt ska kunna erhålla behörighet till högskolan utan att 

läsa ett utökat program, detta förutsatt att eleven utnyttjar sina individuella 

val till högskoleförberedande kurser (Utbildningsdepartementet, 2013). 

Vid jämförandet av programstrukturer för hantverksprogrammet inom Gy 

11 och Lpf 94 kan det därefter konstateras att en skola som väljer att lägga 

många högskoleförberedande kurser inom programfördjupningen i Gy 11:s 

läroplan jämfört med Lpf 94 kommer antalet timmar inom yrket inte nöd-

vändigtvis bli fler än tidigare. Således är det inte alls säkert att utbildningen 

blir mer yrkesspecifik, vilket var avsikten med reformen. Om den skola som 

organiserar utbildningen väljer att inom programfördjupningen lägga hög-

skoleförberedande kurser innebär det att det till och med är möjligt att orga-

nisera en utbildning idag med färre poäng inom yrkesämnet än under Lpf 94. 

Detta förutsatt att den skola man jämför med inom ramen för den tidigare 

reformen lagt in så mycket yrkeskurser som möjligt inom de valbara kurser-

na, något som var vanligt på många frisörutbildningar. Frisörföretagarna 

anser att för att vara anställningsbar som frisöraspirant ska eleven ha läst 

maximalt antal yrkeskurser inom programfördjupningen, det vill säga Frisör 

6a. Så vitt jag kan se finns det dock inte inskrivet några regleringar från 

Skolverket eller liknande, däremot är det sedan 2013 inskrivet i frisörernas 

kollektivavtal. En elev kan gå ut hantverksprogrammet frisör med Frisör 2 

som högsta frisörkurs, alltså avsevärt färre ”frisörpoäng” än vad branschen 

önskar.  Om eleven däremot följer branschens önskemål är det ogenomför-

bart att få högskolebehörighet inom ramen för grundutbildningen, då poäng-

en inom programfördjupningen redan är intecknade. Sålunda är det fortfa-

rande omöjligt att både tillgodose branschens önskemål och få högskolebe-

hörighet för frisörelever inom grundutbildningen. Sammantaget innebär det 

att såväl elever, föräldrar som avnämare är pålästa för att förstå hur utbild-

ningen kommer att ta form och vilka behörighetsregler som gäller. 

Branschens inflytande på utbildningen via kollektivavtalet 

Kollektivavtalet har fått stor uppmärksamhet inom forskningen då det på 

olika sätt har haft inverkan på yrkesutbildningen (Olofsson, 2005). Bland 

annat som ett medel att styra produktionen branschvis då villkoren bestäms 

inom de olika förbunden (a.a.). För frisörbranschens del kan man se att ar-

betsmarknadens parter försökt styra över antalet utbildningsplatser (Tidigare 

hade de inflytande och bestämdes t.ex. om lärlingar skulle få antas). Då 

branschen var missnöjd med elevernas yrkeskunnande och överetableringen 

av antalet utbildade kan det sedan slutet av 1990-talet urskiljas upprepade 

försök att genom kollektivavtalet styra utbildningens innehåll och arbetsfor-

mer (såsom införandet av ett nytt yrkesprov och 1500 timmars färdigutbild-

ning). 
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Som tidigare nämnts infördes färdigutbildning på salong då en stor andel 

elever efter Lpf 94:s genomförande misslyckas med sina gesällprov. I detta 

avtal beslutar arbetsmarknadens parter att eleven efter avslutad gymnasieut-

bildning arbetar som lärling till 75 procent av lönen under 1500 timmar och 

därefter avlägger gesällprov. Detta för att kompensera för den minskade 

träningstid och erfarenhetsutbyte med andra erfarna yrkesmän som gymna-

siereformen inneburit. Problem uppstår dock enligt Andersson Gustafsson 

(2002) då det läggs helt och hållet på eleven att skaffa denna arbetsplats 

samtidigt som det råder en överetablering på gymnasieutbildade frisörer. 

Branschens parter tar sedermera bort de 1500 timmarna igen och eleven kan 

då själv välja att göra gesällen direkt efter gymnasiet eller senare.  

Inom yrkesutbildningar har ofta just tiden eller antalet timmar betonats 

som en viktig aspekt av att fostras och utbildas till yrket. Yrkesskolornas 

undervisningstid var betydligt mer omfattande än gymnasieskolans när de 

var separerade. De hade också kortare sommarlov, eftersom man på kontor 

och i industri arbetar även på sommaren så skulle eleverna vänja sig vid det 

(Hedman, 2001; Olofsson, 2005). I dag jämställs en veckas apl med 23 tim-

mars undervisningstid, trots att eleven i normalfallet är på apl 40 timmar per 

vecka (Skolverket, 2011). 

Begreppet behörig och obehörig frisör införs i kollektivavtalet 2008. Som 

behörig frisör räknas frisör med gesällbrev. Behörig frisör innebär också 

fullbetald frisör. Obehöriga frisörer har avsevärt lägre lön. I tidigare avtal har 

arbetsgivaren stått för den provkostnad som är relaterad till gesällprovet (Sff, 

Handelsanställdas förbund, 2004). Nu åläggs det eleven att själv bekosta 

provet (kostar idag 3000kr).  

År 2010 kommer ännu ett nytt utbildningsavtal där eleverna ska arbeta 

3000 timmar efter avslutad gymnasieutbildning för att kunna avlägga gesäll-

prov. Avtalet är konstruerat i nivå ett till fyra och nivå ett är grundutbild-

ningen till exempel gymnasieskolans Hantverksprogram. För denna får ele-

ven tillgodoräkna sig 2500 timmar förutsatt att den är godkänd i svenska, 

matte, engelska och samhällskunskap. Varje nivå därefter motsvarar 1000 

arbetade timmar.  För att komma upp till lönenivå 2 måste elever efter slut-

gjord gymnasieutbildning genomföra och klara delprovet som är instiftat av 

branschen. Delprovet består av ett teoretiskt skriftligt prov och olika moment 

som utförs på modeller och i ett fall på ett övningshuvud. Det är i flera fall 

moment som tidigare legat inom ramen för gesällprovet. Efter avlagt och 

avklarat delprov arbetar eleven som ”trainee” 3000 timmar som dokumente-

ras i en utbildningsbok. Därefter kan eleven avlägga gesällprov och om detta 

genomförs godkänt betraktas eleven som färdigutbildad och är därmed full-

betald. Även delprovet visar sig svårt för elever att klara av, Staffan West-

man vice Vd på Frisörföretagarna uppskattar att ca 60 % klarar det på första 

försöket (personlig kommunikation 23 januari, 2014). Delprovets införande 

kan ses som ett sätt för arbetsmarknadens parter att styra såväl innehåll i 

utbildningen (vilka moment eleven ska behärska) som kvalitén på dessa.  
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Som tidigare nämnts ansågs det i början av 1900-talet som onyttigt att gå 

sysslolös och i detta utbildningsavtal kan man se spår av detta även idag då 

elever i kollektivavtalet uppmuntras att arbeta på sin fritid. Elever som arbe-

tar på lov och helger får tillgodoräkna sig dessa timmar i nivå två och kan 

därmed bli klara snabbare med sin färdigutbildning. På många håll blir det 

ramaskri bland elever över detta utbildningsavtal då de som redan är i ut-

bildningen påverkas. Dels ska de bekosta delprovet själva (kostnad 2500 kr), 

dels sänks lönen. Från att tidigare kunnat välja att avlägga gesällprov och 

vara behörig frisör vilket innebar lön 19 685 kr + arbetsprovision eller att 

jobba som obehörig frisör med lön 13 780 kr + arbetsprovision, till att nu 

erhålla en lön på 8 858 kr förutsatt godkänt delprov. Elev som inte klarar 

delprov har 5 906 kr i lön. Detta trots samma utbildning som tidigare elever. 

Frisörföretagarna anser att detta är nödvändigt för att eleverna inte kan till-

räckligt mycket för att vara anställningsbara på den tidigare lönenivån. Infö-

randet av delprovet kan också ses som ett sätt för frisörbranschen att försöka 

påverka yrkesutbildningens kvalitet och innehåll då elev som inte klarar 

delprovet får betalt på lönenivå ett (5 906 kr).  

Fackföreningar har traditionellt sett enligt Olofson (2005) försökt att hålla 

antalet utbildningsplatser nere i syfte att pressa upp lönerna, vilket i så fall 

borde innebära att arbetsgivarna vill ha många utbildningsplatser i motsatt 

syfte. Dock har Sveriges frisörföretagare och Handelsanställdas förbund 

varit eniga om att vilja ha ner antalet utbildningsplatser (Svt, 2010; Lärarnas 

tidning, 2012). Anledningen till att så är fallet torde vara att inom frisörbran-

schen är det förhållandevis enkelt att starta eget företag, vilket i sin tur kan 

innebära att unga startar företag och konkurrerar med låga priser. Det är 

också vanligt att unga frisörer startar eget företag (DN, 2011). Därutöver 

finns en rädsla för att elever jobbar svart i hemmet och på så vis bidrar till 

osund konkurrens. Att kalla sig frisör är ingen skyddad titel, vilket innebär 

att det är fritt att öppna frisörföretag utan någon som helst utbildning. Frisör-

företagarna har på olika sätt försökt att införa begrepp som tidigare nämnts i 

form av behörig och obehörig frisör där gesällbrevet än idag är det av bran-

schen godkända kompetensbeviset. Ytterligare ett problem när det gäller 

frisörföretagen är att det idag finns en avsevärd mängd företag som saknar 

kollektivavtal och gesällbrev. Det är en stor skillnad mot tidigare då frisör-

yrket var ett av de bäst organiserade yrkena med nära 100 procentig anslut-

ning till förbunden (Bergsten, 1957). För elever som hamnar på dessa ar-

betsplatser finns ingen möjlighet att ta gesällbrev då det enligt utbildningsva-

let måste finnas handledare med gesäll och företaget måste vara anslutet till 

kollektivavtalet. I förlängningen kan det innebära att antalet obehöriga frisö-

rer faktiskt ökar.  

Då yrkesutbildningarna blivit mer lika de högskoleförberedande pro-

grammen innebär det att allt större ansvar läggs på arbetslivet att färdigutbil-

da elever från yrkesutbildningarna (Olofsson 2003). När utbildningsinvester-

ingar läggs på arbetsgivarna innebär det en riskfylld investering för företa-
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gen eftersom det finns risk att personalen slutar och så att säga ta med sig 

investeringen (a.a.). Relaterat till frisörutbildningen kan kollektivavtalens 

utveckling de senaste decennierna ses som ett led att skydda företagen mot 

att förlora på dessa investeringar, då det tidigare exempelvis var företaget 

som betalade för elevens gesällprov medan idag bekostar elev såväl del- som 

gesällprov själv. Elevernas sänkta lönekostnader i utbildningsavtalet kan 

också betraktas som ett instrument att skydda företagen från förluster på 

dessa investeringar. En elev som färdigutbildats och sedan flyttar kostar 

företagen mycket i form av såväl ekonomiskt kapital som personligt enga-

gemang. I värsta fall i ett företagarperspektiv öppnar denne eget eller börjar 

jobba hos en konkurrent i samma stad och tar med sig en stor andel av det 

kundunderlag som utbildande salongen arbetat upp åt eleven.  Denna typ av 

frågor har debatterats kraftigt i branschen (se t.ex. Mirror 2013). En sådan 

utveckling kan enligt Andersson Gustafsson (2002) leda till att mästarna och 

företagen inte vill bidra med färdigutbildning av eleverna. Den lägre lönen 

kan också ses som ett sätt att göra utbildningen mindre attraktiv att söka, då 

ett vanligt resonemang inom branschen är att det då kommer att bli elever 

som verkligen ”vill” och ”brinner” för yrket som kommer att välja det. 
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Teoretisk inramning   

Kapitlet inleds med en redogörelse över begreppet yrke, identitetsbegreppet 

och yrkesidentiteter. Ambitionen är sedan att koppla samman teorier om 

identiteter med det Bourdieuinspirerade begreppet yrkeshabitus (Colley 

m.fl., 2003) som gestaltar de vanor som är relaterade till frisöryrket i form av 

smak, kropp och känslor. Jag använder några av Bourdieus begrepp tillsam-

mans med Richard Jenkins (2004, 2008) modell om sociala identiteter. För 

att stärka det teoretiska resonemanget används förutom dessa teorier tidigare 

forskning. Kapitlet avslutas med att diskutera hur jag använder kapitalbe-

greppet i relation till frisörutbildningen samt en beskrivning av hur begrep-

pen hänger ihop i denna studie.  

Yrke ett vara och göra 

Ett yrke kan beteckna både något en person har och gör, men också ett kol-

lektiv eller en grupp, det vill säga yrkeskåren som bär upp en kollektiv iden-

titet. Ett yrke för en människa beskrivs av Everett Hughes enligt följande:  

(…) a man’s work is one of the more important parts of his social identity, of 
his self, indeed, of his fate, in the one life he has to live, for there is something 
almost as irrevocable about choice of occupation as there is about choice of a 
mate. (Hughes, 1984, s 339) 

 

Anette Karlsson (2010) talar om yrken i en enkel och vid definition där yrke 

helt enkelt är ett arbete som går att försörja sig på. På engelska skiljer 

Stephen Billett (2011) på begreppen ”vocation” och ”occupation”, där det 

förra har sociala och personliga dimensioner, det vill säga det är människor-

na som är i yrket som definierar vad ett vocation är. ”Most importantly only 

individuals can assent to what constitutes their vocation, not others ” (s. 64). 

Han definierar vocations enligt följande:  

Personally directed and assented by often socially derived practices that re-
flect an individual’s enduring aspirations and interests, and are usually mani-
fested in culturally and historically derived activities that may carry worth for 
both the individual and their community (Billet, 2011, s 66).   
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Occupations är däremot i första hand definierade av samhällets behov och 

strukturella villkor. Det innebär exempelvis att man talar om kvalificering i 

meningen att utbilda produktiv arbetskraft som arbetar snabbt och billigt, 

socialisering i betydelsen av att fungera i samhället vilket i dag ofta talas om 

i termer av att vara anställningsbar (Jørgensen, 2013). Vocation är betydel-

sen yrket har för människan, att behärska ett yrkeskunnande (uppleva arbets-

glädje, yrkesstolthet och att ha betydelse för andra), att tillhöra ett yrke och 

en yrkeskår, och att vara ett yrke, det vill säga identifiera sig med yrket (a. 

a).  

Avsikten i den här studien är att i första hand förstå ett deltagarperspektiv 

i form av elevers identitetsskapande under yrkesutbildning. Det innebär att 

det är den subjektiva upplevelsen som är av intresse, det vill säga yrke i be-

tydelsen av vocation, dess mening, kultur och identiteter. Då jag använder 

begreppet yrke menar jag därför yrke i betydelsen av Billets definition av 

vocation. Det är dock inte säkert att yrket alltid har en särskild signifikans 

för alla som går en yrkesutbildning (Sokratis, Brown, Strietska-Ilina, & 

Patiniotis, 2001). I det identitetsperspektiv som används i den här studien har 

människor flera identiteter. Det innebär att yrkesidentiteter är en bland andra 

identiteter. Det kan betyda att det för en ung människa kan vara viktigare att 

utveckla identiteter i en vidare mening än att utveckla en förpliktelse till 

yrket. Detta beskriver författarna som skillnaden mellan yrken som ”making 

a life” och ”make a living” (a.a., s.18). Sålunda kan ett yrke, för olika män-

niskor betyda olika saker. Dessa saker är dock inte statiska för individen utan 

kan givetvis förändras. Det betyder att det mycket väl kan vara så att någon 

påbörjar en yrkesutbildning eller ett arbete med avsikten att få ett arbete som 

man kan försörja sig på men inte uppfyllas av, men att detta kan komma att 

förändras med tiden (Billett, 2011; Bjurulf, 2012; Chan, 2013). En betydan-

de aspekt i den processen är människors engagemang i arbetet (Billet, 2011). 

I engagemanget skapas mening för personen i arbetet och dess uppgifter 

(a.a.).  Samtidigt argumenterar Billet för att det är nödvändigt att den an-

ställda eller eleven tar emot de erbjudanden till engagemang i yrket som 

arbetsplatsen erbjuder.  

Yrken är också beroende av ett yrkeskunnande. Enligt Viveca Lindberg 

(2003) består yrkeskunnande av ett situerat yrkesmässigt omdöme, vilket 

inkluderar att veta vad och hur man ska göra i olika situationer som uppstår. 

I detta omdöme skapas erfarenheter och yrkesspråk sinsemellan varandra i 

relation till olika tekniker, material, metoder samt planering och organisering 

av arbetet. En central aspekt är den etiska, vilken kan relateras till yrkes-

stolthet. Den etiska aspekten begränsas dock inte enbart till stolthet. Den 

berör även saker som etiska kvalitetsnormer, säkerhet och yrkesrelaterad 

ekonomi. I Lindbergs datamaterial visar det sig att det inte är möjligt att 

uppnå ett fullständigt yrkeskunnande i skolan, utan det är nödvändigt att 

arbeta i yrket en tid för att bli yrkeskunnig. I yrkesutbildningen utvecklas 
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istället en förberedelse för yrket och arbetslivet. Denna förberedelse består i 

att elever lär sig det sätt som man inom yrket talar, tänker och arbetar.  

Yrken i sig är inte heller statiska utan förändras över tid. Att vara bagare i 

början av seklet innebar något helt annat än att i dag arbeta på ett stort bageri 

där man kanske mer kör en maskin än bakar brödet (Jørgensen, 2009; Karls-

son, 2010). En frisör gör idag inte samma saker som på 1950-talet även om 

det inte finns maskiner som kan utföra frisörens arbete. Däremot har vem 

som utbildar sig till frisör varierat över tid. Förr var det män som blev herr-

frisörer medan kvinnor blev damfrisörer. I vissa yrken kan innehållet vara 

detsamma men titeln ändras (Karlsson, 2010). Ett tag i slutet av 1980-talet 

började en del frisörer kalla sig för hårdesigners och salonger blev klippotek.  

Det betyder att de nominella identiteterna (Jenkins, 2004, 2008), det vill säga 

dess namn, kan förändras trots att de innehåller samma sak. Hur yrken be-

nämns och förändras till innehåll har därför också betydelse för yrkesidenti-

teter inom rådande yrke. En frisör som benämns eller kallar sig hårdesigner 

skapar andra associationer av vem utövaren är och dess arbetsuppgifter, än 

en frisör som benämns eller kallar sig för slangordet frissa.   

Det sätt som Hughes (1984) beskriver yrken finns det de som anser att det 

inte förekommer idag. Istället för att tillmäta yrket det värde som Hughes gör 

argumenterar de för att det är andra identiteter som är viktigare för männi-

skor än yrket (Isacson & Silvén, 2002). Idag förväntas människor vara flex-

ibla och byta yrken ofta, vilket innebär att det är svårare att skapa yrkesiden-

titeter (a.a.) Dock argumenterar Karlsson (2010) för att yrken fortfarande har 

en stor betydelse i människors liv. Hon skriver att alla som har ett yrke har 

någon form av yrkesidentitet. Denna argumentation ställer jag mig bakom, 

men precis som med andra identiteter ser de olika ut för olika människor och 

tillmäts olika värden i deras liv. Eleverna i studien är ännu inte frisörer. De 

har alltså inget yrke ännu. Det jag studerar är deras väg in i yrket och deras 

identitetsskapande under yrkesutbildningen.  

Identiteter – en fråga om likhet och skillnad 

Det finns olika traditioner när det gäller begreppet identitet. Jag lutar mig 

mot en sociologisk tradition där identitet inte är en egenskap, något man har. 

Identiteter påverkas av och ska förstås utifrån samhällets betingelser, männi-

skors livserfarenheter, oförutsedda händelser, kriser, samt varje individs 

sociala och kulturella omgivning (Stier, 2003). Det betyder att de bara blir 

meningsfulla i relationer till någon eller något (Jenkins, 2004, 2008; Stier, 

2003). Beroende på det sammanhang och de relationer som vi ingår i fram-

träder vi olika. På så sätt handlar det inte om individuella egenskaper utan 

om yttringar och representationer av ständigt pågående processer (Petersson, 

2003).  
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I denna studie ses identiteter som pluralistiska, skiftande och något som ska-

pas genom ett görande. Människor har därmed inte bara en identitet utan 

flera. Dessa identiteter är beroende av de sammanhang vi ingår i samt de 

aktiviteter vi ägnar oss åt. Det betyder att det inte finns något “sant jag” eller 

någon essentiell kärna, även om en viss stabilitet är nödvändig. Istället an-

vänder jag Richard Jenkins (2004, 2008) modell om sociala identiteter där 

identiteter förstås som en reflexiv process, socialt konstruerade såsom 

”being” eller ”becoming”, det vill säga identiteter är såväl ett varande som 

ett blivande. Identiteter påverkas stadigt i växelspelet mellan människan och 

samhället (agent/struktur). Identiteter har både en kollektiv som individuell 

dimension som är sammanflätade med varandra (Jenkins, 2004, 2008). Iden-

titeter definieras av Jenkins som:  

the ways individuals and collectivities are distinguished in their social rela-
tions with other individuals and collectivities. Identity is a matter of knowing 
who’s is who (without which we can’t know what’s what). It is the systematic 
establishment and signification, between individuals, between collectivities 
and between individuals and collectivities, of relationship of similarity and 
difference. (Jenkins, 2004. s 5) 

 

Jenkins (2004, 2008) skriver att hans modell i första hand bygger på idéer 

från George Herbert Mead, Erving Goffman och Fredrik Barth, men att han 

därtill inspirerats av flera andra författare bland annat Anthony Giddens och 

Pierre Bourdieu. Även om Jenkins inte specifikt behandlar vare sig yrkes-

identiteter eller utbildning och identiteter anser jag att hans modell är an-

vändbar då den bygger på individers och gruppers föreställningar om vad vi 

är och inte är, det vill säga likheter och olikheter. Dessa förställningar är 

relaterade till tillhörighet och särskiljande. Då människor är och blir något i 

relation till annat och andra har jag i relation till studiens syfte, skapandet av 

(yrkes)identiteter under utbildning mer specifikt i materialet letat efter svar 

på frågor som; Vem är jag i förhållande till andra elever, kommande yrkes-

liv, kunder och lärare? Enligt Jenkins är alla identiteter sociala, därför är 

egentligen benämningen social betydelselös då vi inte kan vara något eller 

någon utan att förhålla oss till ett sammanhang eller andra.  

En central aspekt i Jenkins (2004, 2008) modell är kategoriseringar. Des-

sa kategoriseringar bygger på principen av likhet och skillnad. Vi uppfattar 

och kategoriserar oss själva och andra efter kategorier som är relaterade till 

exempelvis klass, kön, etnicitet, elev på ett specifikt program, eller yrke. Då 

människor kategoriserar sig själva till vilka vi är, gör vi det också till vilka vi 

inte vill vara. Dels över tid men också beroende på de sammanhang vi ingår 

i. Utan dessa kategoriseringar kan människor inte relatera till varandra i en 

meningsfull relation, sålunda är kategoriseringen ett sätt för människor att 

skapa mening. Det går inte att tänka kring oss själva om vilka vi och andra är 

utan att göra det i kategorier.  
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Jenkins (2004, 2008) skiljer mellan intern och extern definition av identi-

teter där den förra är hur vi själva kategoriserar oss och den senare hur vi 

kategoriseras av andra. Identiteter skapas i samspelet med andra människor. 

Det vill säga det är inte bara hur vi själva och andra kategoriserar oss som 

har betydelse för identitetsskapandet utan också hur vi bemöts och behandlas 

av andra. Hur vi bemöter och behandlar andra är i sin tur beroende av våra 

förväntningar. Jenkins exemplifierar med att elever som är barn till akade-

miker eller beskrivs som särskilt begåvade kommer att bemötas med andra 

förväntningar av lärarna medvetet eller omedvetet. Mellan dessa interna och 

externa definitioner uppstår förhandlingar, det handlar om vilka vi vill vara 

och bli, hur andra betraktar att vi är och ska bli, men också om vilka vi inte 

vill vara och bli. I denna studie är det i första hand den interna definitionen 

som är i fokus även om det inte går att bortse från den externa definitionen. 

Detta eftersom människor i sina interna definitioner är beroende av hur andra 

betraktar dem. I den här studien baseras den externa definitionen i första 

hand på hur eleverna förhåller sig till hur andra definierar dem.  

Ytterligare en skillnad är den mellan en nominell och virtuell identitet där 

det förra är namnet och den senare erfarenheten som det betyder att bära den 

(Jenkins, 2004, 2008). Den nominella identiteten betraktas här i likhet med 

Johansson (2009) med att vara (frisör)elev och den virtuella identiteten är 

erfarenheten av att bära den. Som jag ser det innebär det att alla elever på 

programmet har en nominell identitet som frisörelev men att deras erfarenhe-

ter av att bära den varierar. Det betyder att det inte finns ett sätt att vara fri-

sörelev på utan flera. Exempelvis har frisörelever olika klassbakgrund, kön 

och etnicitet. Det är också skillnad på att var frisörelev i Sverige eller i Kina. 

En frisörelev kan också vara någons dotter, syster och fotbollsspelare i ett 

fotbollslag. Det betyder att elever har flera andra identiteter, vilka har bety-

delser för hur de möter undervisningen och hur undervisningen möter dem 

(Assarsson & Sipos Zackrisson, 2005). Dock är det inte elevernas andra 

identiteter som är studiens fokus utan det är identitetsskapandet som sker i 

yrkesutbildningen som studeras. 

Kollektiva identiteter kan enligt Jenkins (2004, 2008) vara grupper eller 

kategorier. De förra är interna definitioner av kollektivet och det senare är 

externa definitioner. Kategoriseringar där vi upplever likhet med andra det 

som utgör grunden för att tillhöra en grupp, medan särskiljandet är det som 

tar fasta på våra individuella identiteter (a.a.). Tillhörigheten har stor bety-

delse för människors identiteter. Tillhörigheter symboliserar på så sätt det 

människor genom kategoriseringar anser och anses vara. Dessa föreställ-

ningar om tillhörigheter är i hög grad präglade av normativa ideal om hur 

man ska bli och vara för att tillhöra en grupp (Högberg, 2009). I blivandet 

finns också aspekten av en längtan att tillhöra något, det människan vill 

komma att tillhöra (Bell, 2005 i Molin, 2014). Det engelska uttrycket för 

tillhörighet, belonging består av både orden ”be” och ”longing”. Tillhörighe-

ter handlar följaktligen både om vad vi själva betraktar oss som, vad andra 
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betraktar oss som men också vad vi längtar efter att vara, ”the longing as-

pects of belonging” (a.a., se även Riessman, 2008). I längtan efter att tillhöra 

fokuseras människors framtidsdrömmar, önskningar och längtan, något som 

ofta ägnats allt för lite intresse i forskningen (Molin, 2014). I den här studien 

är aspekten av vad elever längtar efter att tillhöra viktig, eftersom de inte är 

sitt yrke ännu utan de studeras under utbildning, på vägen in i yrket.  

Mats Alvesson och Ivar Björkman (1992) argumenterar för tidens bety-

delse för identitetsskapande vid organisationer. För detta har såväl traditio-

ner och historia, nutid som föreställningar om framtiden betydelse. En orga-

nisation som hotas av nedläggning har stor betydelse för hur personalen 

identifierar sig med sitt yrke och/eller organisationen. Det innebär att även 

föreställningar om framtiden har betydelse för identitetsskapandet.  

Yrket och yrkesutbildningen är bara en del av elevernas identiteter men 

det är den delen som studien i huvudsak intresserar sig för. Yrket, eller vår 

dagliga sysselsättning har en stor betydelse för våra identiteter, och är en del 

av vårt identitetsskapande, eftersom det vi gör är av betydelse för våra iden-

titeter (Heggen, 2008; Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). Yrken påver-

kar både hur vi ser på oss själva och hur andra betraktar oss (Ulfsdotter 

Eriksson & Flisbäck, 2011). Många väljer exempelvis att presentera sig som 

att de ”är” sitt yrke, vilket markerar att yrket är en del av den individuella 

identiteten, detta kan i sin tur ses som ett uttryck för yrkesstolthet. Uttryck 

som ”jag jobbar som” eller ”jag jobbar på” markerar istället en viss en viss 

distans till yrket (a.a.).  

Yrkesidentiteter har både en kollektiv dimension i form av den kår som 

bär upp identiteten men kollektivet består naturligtvis också av individer. 

Det innebär att de liksom andra identiteter alltid är såväl kollektiva som in-

dividuella. För att förtydliga detta använder jag benämningen frisörernas 

yrkeskår eller frisörer då jag talar om kollektivet. Den kollektiva dimensio-

nen förenar ”vad vi är” medan den individuella dimensionen definierar ”vem 

och vad jag är”. Karlsson (2010) diskuterar yrkesidentiteter som kan vara 

baserade på organisation, arbetsuppgift eller yrke. Dock finns inte några 

renodlade yrkesidentiteter på det sättet i verkliga livet, utan dessa kan snara-

re betraktas som teoretiska verktyg för att diskutera människors olika för-

hållningssätt till sitt yrke (a.a.).  

Ibland framställs det som lite löjligt att identifiera sig alltför starkt med 

sitt yrke, en organisation eller arbetsuppgifter (Karlsson, 2010). Detta gäller 

särskilt lågstatusyrken inom servicebranschen där anställda med starka yr-

kesidentiteter ofta framställs som ”en driftkucku” (a.a., s.56), medan en läka-

re eller advokat som går upp i sitt yrke framställs som lite hämmad på det 

känslomässiga planet.  

För att bli ett yrke och skapa yrkesidentiteter krävs någon form av yrkes-

kunnande (Brown m.fl., 2007; Heggen, 2008). Därmed är det inte möjligt att 

bli en frisör utan att behärska hantverket i någon mån. Emellertid är det i sig 

är inte tillräckligt för att bli en frisör. Skapandet av yrkesidentiteter är i detta 
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perspektiv inte en passiv process som absorberas, utan människan ses som 

en aktiv agent i utvecklandet av identiteter (Brown m.fl., 2007). Thunborg 

(1999) har identifierat fyra faser där yrkesidentiteter skapas oavsett yrkeskår; 

utbildningsfasen, handledningsfasen, den praktiska arbetsfasen samt utveck-

lingsfasen. Det innebär att yrkesidentiteter skapas även under utbildning, 

men att dessa sedan kommer att förändras med tiden i yrket. Om man ska 

förstå skapandet av yrkesidentiteter måste vi också veta vad yrkesidentiteter 

är för något (Aurell, 2001; Karlsson, 2010). Därför är innehållet i de yrkes-

identiteter som skapas under utbildningen lika viktig som själva skapandet.  

Jag definierar yrkesidentiteter som sociala identiteter vilka bärs upp av 

individer och kollektiv (yrkeskår) skapade i skärningspunkten mellan yrket 

(skapat av människor i yrket samt kulturella och historiska samhällsvillkor) 

och personlig identitet. Yrkesidentiteter är liksom andra identiteter alltid 

både individuella och kollektiva. Yrkesidentiteter är att uppleva tillhörighet 

med yrket och yrkeskåren (vilket automatiskt innebär ett särskiljande från 

andra yrken). En yrkesidentitet är produkten av ständigt pågående processer 

där interna definitioner i relation till yrket förhandlas med externa definitio-

ner, det vill säga erkännande från andra i relation till att vara yrket. För att 

detta ska vara möjligt är det nödvändigt att ha ett yrkeskunnande.  

Yrkeshabitus – vanor, smak, kropp och känslor 

Yrken är laddade med kulturell mening, hur man klär sig, talar och rör sig 

påverkas också av den fysiska miljö där yrket utförs (Isacson & Silvén, 

2002). Yrken handlar inte bara om arbetsuppgifter som föreskrivs utan också 

om normer och ideal för hur yrket ska utföras (Ulfsdotter Eriksson & Hede-

nius). Yrken är därmed laddade med kulturella föreställningar vilka präglar 

yrkesutbildningar om hur man förväntas vara inom olika yrken (Korp, 2012). 

Dessa föreställningar kan beröra kategorier som kön och ålder men också 

vilka egenskaper människor inom olika yrken har. Det berör hur människor 

inom olika yrken förväntas se ut, känna, och vara i det specifika yrket något 

som fångas i det Bourdieuinspirerade begreppet yrkeshabitus (Colley m.fl., 

2003).  

Vocational habitus proposes that the learner aspires to a certain combination 
of dispositions demanded by the vocational culture. It operates in disciplinary 
ways to dictate how one should properly feel, look and act, as well as the val-
ues, attitudes and beliefs that one should espouse. As such, it is affective and 
embodied, and calls upon the innermost aspects of learners’ own habitus. 
(Colley m.fl. s.488) 

 

Jag använder yrkeshabitus för att komplettera Jenkins (2004, 2008) modell 

om sociala identiteter, eftersom den inte är särskilt utförlig när det gäller 

kroppsliga och emotionella aspekter (jfr. Berggren, 2001; Karlsson, 2010). 
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Begreppet yrkeshabitus använder jag för att diskutera föreställningar om hur 

frisörelever förväntas vara. Föreställningarna är skapade av yrkets historia 

och de strukturella villkor som det skapats under. I samspelet mellan agenter 

och dessa strukturella villkor ristas de in i agenternas kroppar som sedermera 

blir bärare av dessa kulturella föreställningar. Habitusbegreppet är skapat av 

Pierre Bourdieu (1984; 1999; 1977; 1992).  

Habitus är en socialiserad strukturerad kropp, en kropp som har införlivat de 
inneboende strukturerna i en värld eller i en viss sektor av denna värld, ett fält, 
och som strukturerar hur agenterna uppfattar och handlar i denna värld (…) 
Och när de förkroppsligade strukturerna och de objektiva strukturerna är sam-
stämmiga, när strukturerna i det som varseblir perceptionen uppfattas allt som 
självklart. Det innebär att agenterna utifrån doxa uppfattar världen med en tro 
som är mycket djupare än alla andra former av tro eftersom de inte uppfattar 
att det är en tro. (Bourdieu m.fl., 1999, s 131) 
 

För att beskriva agenters handlingar använder Bourdieu spelet som metafor. 

Han jämför då agenters sätt att agera i olika sammanhang med bollsporter. 

Den skickliga spelaren har en inneboende förmåga att befinna sig på rätt 

plats vid rätt tidpunkt eftersom denne har en förmåga att läsa spelet och kan 

därmed föregripa det. Reglerna i dessa spel är ofta inte explicita (Bourdieu 

m.fl., 1999; Bourdieu & Wacquant 1992). Det betyder att den skickliga spe-

laren har utvecklat en känsla för spelet och har dess tendenser inneboende i 

sin kropp i form av habitus (Bourdieu m.fl., 1999). Denna känsla är införli-

vad i agentens kropp och är beroende av såväl spelets historia som dess 

framtid. Habitus utgör ett slags praktiskt sinne som består av ett system av 

preferenser som styr hur agenter agerar (Bourdieu m.fl., 1999). 

I yrkesutbildningars läroplaner betonas ofta olika tekniska förmågor (s.k. 

skills) (Colley m.fl., 2003). Yrkets habitus som det tar form i skolan handlar 

om att förstå vad den så kallade dolda läroplanen innefattar, i detta fall att 

utveckla ett praktiskt sinne som frisör (a.a.). Yrkets habitus bestämmer hur 

man förväntas känna, se ut och agera liksom vilka värderingar man ska ha, 

kort sagt en känsla för hur man förväntas vara inom det valda yrket (a.a.). 

Det innebär i sin tur att man genom utbildning inte bara förväntas bli något 

utan också någon. Frågan är vem och hur denna ska vara.  

Det är också viktigt att ha i åtanke att det inom frisörbranschen finns olika 

sorters yrkeshabitus. Det sätt att vara, handla och förhålla sig till sitt yrke 

och sina kunder på en äldre damsalong på en landsort med kanske bara en 

ägare och inga anställda behöver exempelvis inte nödvändigtvis vara fören-

liga med de som råder på en stor trendig salong i Stockholms innerstad, även 

om det säkerligen finns det som förenar finns det också det som skiljer dem 

åt. Skola är en annan sorts institution än en frisersalong och det yrkeshabitus 

som förmedlas i skolan är därmed präglade av andra villkor än en arbets-

plats. Det handlar till exempel om att det i skolan är en yrkeslärare istället 

för en mästare som undervisar, men det handlar också om organisatoriska 
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skillnader för hur arbetet/undervisningen arrangeras. Andra exempel är att i 

en skola har man lektioner som börjar och slutar bestämda tider och man 

jobbar omväxlande på dockhuvuden istället för människor.  

Frisörens yrkeskunnande är komplext och mångfacetterat. I den här studi-

en synliggörs inte frisörens yrkeskunnande i sin helhet. Dock är några påpe-

kanden på sin plats eftersom det människor gör och kan har betydelse för 

deras yrkesidentiteter. För det första är frisörens arbete ett serviceyrke där 

kunden är av central betydelse. Det innebär som jag beskrev i tidigare forsk-

ning att frisören utför såväl emotionellt som estetiskt arbete, något som i hög 

grad är kopplat till frisörens identiteter (Karlsson, 2010). För det andra är en 

stor del av frisörens yrkeskunnande ett hantverk. Det går inte att läsa sig till 

ett hantverkskunnande i en bok utan det måste till andra saker såsom att erfa-

ra, uppleva och känna. Bengt Molander (1996) diskuterar begreppet tyst 

kunskap som ofta associeras med olika sorters yrkeskunnande. Inom praktis-

ka kunskapstraditioner förmedlas detta kunnande enligt Molander främst 

genom ett föredöme, övning och personlig erfarenhet. Föredömet har tradi-

tionellt varit en mästare eller andra erfarna yrkesutövare. I gymnasieskolan 

blir det yrkesläraren som är föredömet. I dessa kunskapstraditioner är krop-

pen i fokus, i form av handgreppen, blicken och omdömet. I det tysta kun-

nandet ligger att vi vet mer än vi kan säga (Polanyi, 1983). Då mästaren eller 

läraren undervisar eleven betyder det att dennes kropp blir verktyget för att 

visa hur uppgiften ska gå till. Det medför att lärandet präglas av imitation, 

och i detta ligger också en förväntan att eleven eller lärlingen ska bli som 

mästaren, vilket naturligtvis har betydelse för identitetsskapande. Att utbilda 

sig till ett yrke skapar därmed såväl ett vara som ett vetande (jfr. Albertsen, 

1998).  

För det tredje är frisöryrket förknippat med estetik. Estetik kopplas ofta 

samman med kreativitet, dessa begrepp beskrivs ofta med positiva förtecken, 

vilket det inte alltid har (Silvén, 2004). Det är mycket möjligt att utnyttja 

såväl kreativitet som estetik i en allt annat än positiv anda. Människors smak 

intresserade Bourdieu mycket och han studerade exempelvis de stora franska 

modeskaparna och dess olika märken. Den smak människor utvecklar och 

framför som de ser som självklar innebär också avsmak för andra (Bourdieu, 

1984). Genom det symboliska kapitalet skapas distinktioner, det vill säga 

olika resurser som gruppen kan använda sig av för att hävda sin position 

gentemot andra grupper. På detta sätt argumenterade Bourdieu till exempel 

för att finkulturen aldrig var tillgänglig för alla, eftersom att delta eller vistas 

i kulturella miljöer är starkt relaterat till människors familjebakgrund. Där-

med betraktade Bourdieu att till exempel förstå och kunna prata om konst 

inte är en naturlig förmåga, utan att se vad som är ”bra konst” utan något 

som tränas in. Förmågan att se (voir) är en funktion av att veta (savoir) 

(Järvinen, 2003). På samma sätt kan vi tänka oss att frisörelever tränas att ha 

smaker som är utvecklade inom yrket. Det betyder inte att alla frisörer har 

samma smak, men att alla har en smak som är yrkesmässig.  
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Frisörutbildningen och dess kapital 

Bourdieu hävdade att människans behov av bekräftelse är en grundläggande 

förutsättning i mänsklig samvaro, alltså är hans teori relationell (Broady, 

1991). Det är dessa egenskaper och eller handlingar som Bourdieu kallar för 

symboliskt kapital (Bourdieu m.fl., 1999; Bourdieu, 1977). Broady (1991) 

preciserar symboliskt kapital enligt följande: ”Symboliskt kapital är det som 

av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde” (s 

169). Det innebär i sin tur att om ingen tillskriver det värde är det värdelöst 

(Broady, 1989). Det symboliska kapitalet är det övergripande kapitalet som 

ger prestige och anseende, att inneha respekt är till exempel en form av sym-

boliskt kapital. Andra kapitalformer är ekonomiskt kapital, såsom pengar 

och materiella ting, kulturellt kapital såsom utbildning, examina, titlar eller 

att behärska finkulturens koder. Med begreppet symboliskt kapital tillskrivs 

således andra tillgångar än ekonomiskt kapital värde. Lärare har en förmåga 

att urskilja vissa elever som ”särskilt begåvade”, det dessa elever har är en-

ligt Bourdieu symboliskt kapital som skolan premierar (Broady, 2007). Det 

kan till exempel handla om hur de uttrycker sig, men också hur de klär sig 

och för sig.  Därutöver finns även det sociala kapitalet, vilket är tillgångar i 

form av olika kontakter och nätverk. Kapital förkroppsligas och utgör då en 

del av vår habitus (Broady, 1998). Alla människor har ett habitus, men alla 

har inte tillgångar som tillskrivs värde, det måste således finnas en marknad 

där agentens habitus kan fungera som kapital (Broady, 1991). 

Colley m.fl. (2003)  argumenterar för att varje yrke har sitt fält, detta fält 

är strakt präglat av den yrkeskultur som finns inom fältet. Yrkeskulturen och 

dess föreställningar stödjer en ”guiding ideology of practice” (James, 1989). 

Denna formar elevens attityder och bidrar till att de rådande normer och 

värden blir likriktade, de som ska få tillträde till det fältet måste ha eller ut-

veckla de dispositioner som råder där. Dock är det osäkert om Bourdieu själv 

skulle kalla alla yrkesfält för just fält. Det är inte heller lämpligt att använda 

fältbegreppet inom områden som inte uppfyller fältkriterierna (Broady, 

2000). Eftersom jag inte gör någon fältanalys i Bourdieus mening är begrep-

pet fält problematiskt att använda. Därför använder jag bransch eller frisör-

bransch istället för fält. Med frisörbranschen avser jag de yrkesmässigt verk-

samma frisörer, branschorganisationen Sveriges frisörföretagare, Handelsan-

ställdas förbund som är frisörernas fackförbund, leverantörer av färg och 

produkter. Samtidigt har idén om frisörbranschen som fält inspirerat mig i 

analysen. I relation till frisöryrket skulle denna strid då kunna vara vilken 

som är den rätta frisöreleven, ”den goda frisören”, den rättmätiga yrkesut-

övaren och vad det innebär i form av till exempel hantverkskunnande, yr-

kesmässig smak, företagande och/eller kundbemötande.  

Inom varje fält intar agenterna olika positioner beroende på vilket kapital 

de har, det kulturella kapital som är särskilt eftertraktat inom just denna 

bransch. Det innebär att det kulturella kapital som är eftertraktat inom frisör-
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branschen och som där ger högt anseende inte behöver vara samma sak som 

det som tillexempel ger erkännande inom en annan bransch. Kulturellt kapi-

tal inom konstens fält kan enligt Bourdieu till exempel röra sig om att tidigt 

vara bekant med estetiska värden och praktiskt konstnärligt kunnande (Flis-

bäck, 2006). Vid en analogi till frisörutbildningen och yrket skulle det då 

kunna användas till att förstå hur några elever redan vid antagningen till 

utbildningen kan ha en delvis yrkesmässigt utvecklad smak och kanske ock-

så en viss vana vid att hantera hår eller befinna sig i salongsmiljöer. Den 

smak som frisörer inom branschen anser är den riktiga. I föreliggande studie 

har jag valt att använda kapitalbegreppet för att förstå vad det är som tiller-

känns värde i frisörutbildningens och frisörbranschens kontext. Alltså vad är 

det elever har som gör att de erkänns som frisörer av olika agenter såsom 

lärare, andra elever kunder och kommande arbetsliv.  

Sammanfattningsvis ser jag identiteter som något som skapas i samspel 

med omgivningen. Att identifiera sig själv och andra är en praktisk process, 

ett görande. Identiteter är i ständig tillblivelse, Jenkins (2004, 2008) poängte-

rar att inte ens döden ”fryser” bilden av en människa. Identiteter är knutna 

till individers och gruppers historia, det vill säga dåtid, nutid och framtid. 

Identiteter är produkter av förhandlingsprocesser mellan interna och externa 

definitioner. Under agenternas uppväxter införlivas vanor i deras kroppar i 

form av habitus. Habitus strukturerar hur agenter uppfattar och handlar i 

världen. Som jag ser det är det därmed habitus som styr vilka identiteter 

agenter skapar, både i hur de kategoriserar sig själva och andra. Att vara elev 

i yrkesutbildning innebär att orientera och förhålla sig till särskilda identite-

ter där deltagare förväntas aspirera på ett yrkeshabitus (Colley m.fl., 2003). 

Yrkeshabitus bestämmer hur agenter i det specifika yrket ska känna, se ut 

och handla liksom de normer värden och attityder som agenterna ska ansluta 

sig till. Agenter som har införlivat ett yrkeshabitus är innehavare av ett kul-

turellt kapital knutet till det specifika yrket.  

Genom relationer, aktiviteter och i olika sammanhang förhandlar eleverna 

sig till sitt sätt att vara frisörelev på (virtuell identitet). De normer, värden 

och attityder som opererar inom utbildningen har inflytande på elevers iden-

titetsskapande. De kan förhålla sig till dessa genom följsamhet eller motsträ-

vighet (Assarsson & Sipos-Zackrisson, 2005). Jag använder följsamhet re-

spektive motsträvighet för elevers handlingar, förhållningssätt och strategier 

för att beskriva hur de hanterar de förväntningar som de möter i utbildning-

en. En följsam elev underordnar sig yrkesutbildningens normer, värden och 

attityder. En motsträvig deltagare anpassar sig inte efter dessa förväntningar, 

vilket kan komma till uttryck på olika sätt som att exempelvis motarbeta 

explicita regler. Detta ska nu bli intressant att studera som en empirisk fråga.  
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Metod 

Detta kapitel avser att beskriva studiens metod. Kapitlet inleds med en all-

män beskrivning av ansatsen som är etnografisk. En etnografisk ansats be-

dömdes som lämplig eftersom ambitionen med studien är att förstå det iden-

titetsskapande som sker i de vardagliga aktiviteterna inom utbildningen. 

Därefter följer en presentation av studiens genomförande och etiska spör-

smål diskuteras. Sedan redovisas hur analysprocessen gått till. Slutligen dis-

kuteras studiens trovärdighet.  

Etnografisk metod  

Kännetecken för en etnografisk studie är att den intresserar sig för deltagar-

nas vardagliga aktiviteter och hur de betraktar dem. Forskaren närmar sig 

fältet med en öppen inställning och metoden liksom forskningsfrågan känne-

tecknas av att vara prövande och inte fastställd från början (Hammersley & 

Atkinson, 2007). 

The task is to investigate some aspects of lives of the people who are being 
studied and this includes finding out how this people view the situations they 
face, how they regard one another, and also how they see themselves. It is ex-
pected that the initial interests and questions that motivated the research will 
be refined, and perhaps even transformed over the course of the research: and 
this may take a considerable amount of time. (Hammersley & Atkinson, 2007, 
s. 3) 

 

Fokus i etnografiska studier är mestadels på få fall och småskaliga projekt i 

avsikt att skapa en nyanserad och rik studie med autentiska beskrivningar 

(Hammersley & Atkinson, 2007). Enligt Clifford Geerz beskrivs etnografi 

som att kunna förstå vad som händer utifrån agenternas perspektiv (refererat 

i Aspers, 2007). Avsikten är att lära känna agenterna så väl att man kan läsa 

av små signaler och urskilja dessa från varandra. För att uppnå detta krävs att 

forskaren använder avsevärd tid till fältarbete. Oftast samlas data in från 

olika källor, men deltagande observation och informella samtal utgör van-

ligtvis huvuddelen. I den här texten används ordet datainsamling istället för 

dataproduktion eller liknande som annars är vanligt vid etnografiska studier. 

Det betyder inte att insamlandet av data ses som något färdigt som hämtas då 

man inom etnografisk tradition argumenterar för att forskaren alltid är med-
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skapande och väljer sitt material. Enligt Robert Rachel Emerson, Fretz och 

Linda Shaw (2011) varken kan eller bör en etnograf sträva efter att vara en 

”fluga på väggen”. Istället skapar etnografen sitt material genom att välja 

vad som fokuseras, vilka frågor som ställs, samt hur fältanteckningarna 

skrivs. Det innebär att två forskare som beskriver samma situation sannolikt 

kommer att gör olika beskrivningar. Således finns ingen absolut eller ”neu-

tral” sanning (a.a.). När det gäller insamlingen av data skriver Hammersley 

och Atkinson (2007) följande:  

In terms of data collection, ethnography usually involves the researcher parti-
cipating, overtly or covertly, in people´s daily lives for an extended period of 
time, watching what happens, listening to what is said, and/or asking ques-
tions through informal and formal interviews, collecting documents and arte-
facts – in fact gathering whatever data are available to throw light on issues 
that are emerging focus or inquiry. Generally speaking ethnographers draw on 
a range of sources of data, though they may sometimes rely primarily on one.  
(Hammersley & Atkinson, 2007, s. 3)  
 

I vissa avseende kan denna studie ses som etnografisk såtillvida att den be-

står av flera metoder varav deltagande observation är en. Strävan är också att 

förstå just vad som sker utifrån deltagarnas i detta fall elevernas perspektiv. 

Vid datainsamlingen har deltagande observationer, samt de olika samtalsty-

per Lofland, Snow, Anderson, Lofland (2006) beskriver som talk in action, 

informal interviewing och intensive interviewing. Därtill har insamling av 

olika dokument såsom instruktioner, prov och information på skolans hem-

sida använts. Dock har tiden för observationer varit begränsad, därför är 

metoden snarast att betrakta som inspirerad av etnografi.  

Genomförande 

Förstudien 

En förstudie bör enligt Aspers (2007) genomföras för att samla in grundläg-

gande information om det som ska studeras och att precisera metod, teori 

och forskningsfråga. I mitt fall var det inte nödvändigt att lära känna frisör-

utbildningen och branschen genom att läsa branschtidningar, fackförbunds-

information eller utbildningsmaterial eftersom det tillhör mitt yrke som frisör 

och lärare.  Däremot genomfördes i början av 2013 provintervjuer vid skolan 

som jag arbetar på med några elever. Provintervjuerna var framförallt ett sätt 

att träna min intervjuteknik. Några observationer utfördes däremot inte, helt 

enkelt för att det var omöjligt att få till av schemamässiga skäl. Det är natur-

ligtvis en brist att jag inte lyckades få tillfälle till detta. Dock har mitt var-

dagliga arbete som lärare inneburit att åtskilliga timmar har tillbringats i 
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lektionssalar på programmet. Därigenom har möjlighet givits att observera 

de vardagliga aktiviteterna för elever och lärare tillsammans.  

Val av skola och tillträde till fältet  

De konkreta kriterier som användes vid val av skola var framförallt att jag 

inte skulle jobba eller ha jobbat på skolan. Avsikten var också att finna en 

väletablerad skola, det vill säga en skola som funnits i många år. Skolan 

skulle också ha en blandning av yrkesförberedande och högskoleförberedan-

de program. Skolan som studien genomförs på ligger i en medelstor stad i 

södra Sverige.  

En utav de undervisande lärarna på programmet kontaktades via telefon i 

mars månad, 2013. Hon informerades om studiens syfte och tillvägagångs-

sättet för insamlingen av data. I samband med det berättade hon om hur ut-

bildningen var upplagd i åk 1 och 2, vilka kurser de läste, när de hade kunder 

och hur apl-perioderna (perioder med arbetsplatsförlagt lärande) var upplag-

da. Läraren förklarade var det fanns schema för klassen så att undersökning-

en kunde planeras. Därefter anordnade hon ett tillfälle för att besöka de övri-

ga lärarna på programmet samt tillhandahöll kontaktuppgifter till ansvarig 

rektor. Jag valde att avvakta med att kontakta rektorn tills mötet med samtli-

ga lärare ägt rum. Detta för att inte någon av lärarna skulle välja sitt delta-

gande eller icke deltagande utifrån rektorns förhållningssätt (jfr. Aspers, 

2007). Första veckan i april 2013 fick jag delta vid ett möte med yrkeslärar-

na. Då presenterades mitt forskningsintresse, studiens syfte och tillväga-

gångssätt muntligt. Samtliga var positiva till att undersökningen genomför-

des på utbildningen. Därefter bokades ett tillfälle då jag skulle träffa klassen 

och informera dem om studien. Efter att kontaktat och informerat lärarna 

kontaktade jag rektorn som gav positivt besked till studiens genomförande.  

Metodreflektion  

Undersökningsgruppen är elever i årskurs två. Anledningen till att det är 

årskurs två är att dessa elever tillhör den gymnasiereform som nu är aktuell. 

Elever i årskurs två är bekanta med såväl lärare, miljö som varandra. Därför 

bedömdes det som mer intressant att studera deras perspektiv än elever i 

årskurs ett som ännu inte har lika mycket erfarenheter av vare sig gymnasie-

skolan och/eller arbetslivet. Elever i årskurs tre valdes bort eftersom de 

genomförde sin utbildning inom ramen för gamla gymnasiereformen.  

Vid klassbesöket presenterade jag mig och studien muntligt och skriftligt.  

Vid detta tillfälle var elva elever närvarande och fem frånvarande. Vid in-

formationen satt de flesta elever tysta och det var svårt att läsa av hur de tog 

emot presentationen. Jag uppfattade det som att en av lärarna uppmuntrade 

eleverna att delta i studien genom att berätta om hur mycket hon såg fram 

emot den. Jag försökte då betona att deltagandet var helt frivilligt och att de 
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inte skulle känna sig tvingade att delta. Lofland et al (2006) skriver att in-

formationen som ges innan ska vara enkel och inte för detaljerad. Det hand-

lar snarare om varför någon skulle vilja vara med. Hur får man lärare att vilja 

släppa in en okänd forskare på i sina domäner och sitt klassrum? Varför 

skulle de utsätta sig för att vilja ha en främmande människa där? Och hur får 

man elever att vilja vara med och bli studerade, ta sig tid att intervjuas och 

berätta utan att känna sig övertalade? Inte helt enkla frågor att hantera. Till 

lärarna försökte jag betona att studiens avsikt inte var att kritisera eller vär-

dera vare sig dem, eleverna eller utbildningen. Till eleverna försökte jag 

framhålla vikten av att elever fick komma till tals och att jag var genuint 

nyfiken på vad de hade att säga.  

Då studien hade presenterats delades en samtyckesblankett ut. Sju elever 

svarade ja och fyra svarade nej. De som inte vill vara med i olika studier 

brukar skilja sig från de som vill (Stukát, 2011). Hur bortfallsgruppen i detta 

fall skiljer sig från de övriga personerna har jag inget bra svar på. Klassen 

bestod av 4-5 kompisgrupperingar. De som avstod från deltagande ingår i 

olika grupperingar, således finns det representanter från alla grupper i studi-

en vilket borde vara positivt, då det mellan olika grupperingar kan finnas 

skilda sätt att förhålla sig till utbildningen. Andra anledningar skulle också 

kunna vara att man inte anser sig ha något att tillföra eller att forskningsfrå-

gan känns oväsentlig. Några elever frågade om det var nödvändigt att inter-

vjuas enskilt. Det är möjligt att ytterligare någon eller några hade tackat ja 

om de hade fått intervjuas i grupp.  

Eftersom studien innefattar deltagande observationer har jag oundvikligen 

kommit i kontakt med även de som tackade nej under genomförandet. Jag 

har valt att utesluta dem från mina anteckningar och jag har inte sökt upp 

dem. Däremot har jag i olika sammanhang och varierande grad pratat med 

dem. Det fanns inget som särskilde dem på något tydligt sätt från de andra, 

förutom en elev som jag uppfattar som mer tyst och blyg än övriga deltagare. 

De elever som inte var närvarande vid informationstillfället tillfrågades så 

snart tillfälle gavs. Alla dessa sa ja, jag uppfattade det snarast som att de blev 

smickrade av att bli tillfrågade då de blev tillfrågade en och en. 

Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav inom Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjande-

kravet. När det gäller informationskravet ska deltagarna innan beslut om 

deltagande informeras om undersökningens syfte och genomförande. De ska 

också informeras om att deltagandet är frivilligt, samt att man kan välja att 

avbryta sin medverkan. I mitt fall har lärare och elever informerats muntligt 

och skriftligt. Innan beslut att delta har jag inhämtat deras samtycke i enlig-

het med samtyckeskravet. Lärarnas samtycke har jag endast fått muntligt.  

Elevernas samtycke har varit muntligt och skriftligt.  Som tidigare nämnts 
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har jag strävat efter att vara noga med att poängtera att deltagandet är frivil-

ligt. Även om deltagarna är informerade om syfte och metod finns det alltid 

aspekter som undanhålls deltagarna enligt Julius Roth (i Lofland et al, 2006) 

skriver; ”all research is secretive in some ways and to some degree-we never 

tell the subjects everything” (s. 40). Det beror på att vi inte ens själva vet allt 

som vi kommer att titta efter vid initierandet av undersökningen. I efterhand 

har jag många gånger funderat över om deltagarna egentligen förstod vad de 

gav sig in på. Svaret är att de omöjligt kan ha gjort det. Även om målet var 

att ge öppen och tydlig information så visste jag inte det jag vet nu.  Därför 

förefaller det orimligt att informationen var så djuplodad som den kunnat 

vara om min vetskap varit större. Samtidigt var den information som gjordes 

till deltagarna vid studiens början den som fanns att tillgå. De ändringar som 

gjorts faller trots allt inom ramen för den information som deltagarna fick.  

Hur noga och tydligt jag än har avsett att informera mina deltagare har jag 

ändå hamnat i etiska dilemman när det gäller några deltagare, framförallt 

lärarna. Det handlar om att vid informationstillfället tänkte jag mig mest 

följa dem vid lektionstillfällen, men väl på skolan hände det att jag var med 

dem i mer informella sammanhang. Vi fikade tillsammans eller jag åkte med 

en lärare till en annan plats som eleverna skulle vara på den dagen. Vid dessa 

informella tillfällen kanske de berättade saker för mig som har varit intres-

santa och användbara för mig.  Har lärarna vid dessa tillfällen reflekterat 

över att även dessa samtal kan komma att utgöra en del av min studie? Skul-

le jag avstå från att anteckna det, vilket kanske skulle innebära att jag missar 

data som senare visar sig värdefulla, eller anteckna och låtsas som ingen-

ting? Jag valde att anteckna det som jag bedömde inte skulle kunna komma 

att skada deltagarna om de offentliggjordes för att senare kunna avgöra om 

jag skulle använda dem i slutprodukten (se Emerson m.fl., 2011).  

När det gäller deltagarnas konfidentialitet är namnen på deltagarna finge-

rade, såväl i fältanteckningar och transkriberingar som i den slutgiltiga tex-

ten.  Ändå finns risken att de själva kan komma att kunna förstå vem som är 

vem. Framförallt är det en kille och resten tjejer, vilket kommer göra hans 

identitet lätt att röja för deltagarna av studien. Vid intervjutillfället erbjöds 

alla deltagare att välja ett namn som de ville heta i texten. Den enda som 

hade ett önskemål om namn var killen, Lucas. Vid detta tillfälle diskuterade 

jag med honom att hans identitet i och med hans kön kommer göra det enkelt 

för andra att veta vem han är. Således var han informerad om detta problem 

och han valde ändå att delta. För övriga deltagare är det jag som har gett 

fingerade namn. Strävan har varit att matcha deltagarnas ålder och framställ-

ning av sig själva. Det betyder att också Peida kommer att vara lättare att 

identifiera. I efterhand borde jag tagit upp det med henne precis som med 

Lucas. Vid intervjun hade jag dock inte reflekterat över det i hennes fall och 

de följande gångerna jag besökte skolan var hon inte där. När det gäller nytt-

jandekravet kommer studiens resultat endast att användas i forskningssyfte 

och inte för kommersiellt bruk.  
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Datainsamling 

Deltagande observationer 

Hammersley, Atkinson (2007) hänvisar till Buford Junker och Raymon 

Gold som skiljer mellan olika grader av deltagande vid observationer; fullt 

deltagande, deltagande observatör, observatör som deltagare och endast ob-

servatör. Graden av deltagande har i denna studie varierat från att enbart 

observera och anteckna till att vara behjälplig vid olika arbetsuppgifter och 

interagerat med deltagarna. Lofland et al (2006) beskriver rädslan som 

många noviser har för att ”kontaminera” data med bias, något som de menar 

är oundvikligt men för den skull inte särskilt problematiskt. De framhåller 

istället vikten av att skapa så rika data som möjligt genom att komma nära 

deltagarna.  

De deltagande observationerna hade flera olika syften. För det första var 

jag intresserad av att betrakta de vardagliga aktiviteterna i klassrummet ur ett 

elevperspektiv. För det andra ville jag försöka se om det fanns något som 

läraren gjorde för att forma elever till frisörer som inte hade med det rent 

hantverksmässiga modellerandet att göra. Jag ville även skapa en relation till 

eleverna för att de skulle ha lättare att prata med mig under intervjuerna.  Jag 

använde också samtalen och aktiviteterna i klassrummet som inspiration till 

den kommande intervjuguiden. Hammersley och Atkinson (2007) beskriver 

att vid etnografisk forskning och i ny miljö är forskaren en novis som genom 

att se, lyssna och ställa frågor lär sig att förstå de sociala strukturerna och 

deltagarnas kultur. För mig var miljön bekant eftersom jag under många år 

arbetat som lärare på en liknande utbildning. Dock finns det saker som skil-

jer sig mellan olika institutioner och jag kände mig som en nykomling inled-

ningsvis. Att jag var bekant, förstod språket som talades och förstod vad de 

gjorde och vad som händer gjorde förmodligen att jag relativt snabbt lycka-

des etablera kontakt med elever och lärare. Det är också problematiskt då det 

bekanta för mig blir självklart och det är svårt, eller rent av omöjligt, att helt 

och hållet inta den novisa rollen. Strategin blev likväl att försöka förhålla 

mig till just elevernas perspektiv. Hur lärare resonerar och vad lärare ser är 

en del av mitt yrke som lärare. Nu försökte jag istället att se saker med ”ele-

vers ögon” och lyssna på vad de sa och gjorde. Som undervisande lärare 

uppfattar man andra saker än vad man har möjlighet att göra då man under 

långa stunder kan vara tyst och iaktta. Att bli betraktad som en ”acceptable 

incompetent” som Hammersley och Atkinson (2007)  beskriver var alltså 

inget som fullt ut kunde gälla mig. 

 Min avsikt var framförallt att eleverna inte skulle uppfatta mig som en lä-

rare som är där för att bedöma och undervisa dem. Jag ville försöka närma 

mig deras sätt att se på frisöryrket och utbildningen. Min strävan var att inta 

en nyfiken lyssnande roll där det är deltagarna som är experterna på området. 

Hammersley och Atkinson (2007) argumenterar för att forskaren måste 
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betänka vilket intryck hon vill ge i form av hur hon talar, klär sig och uppför 

sig. De strategier jag använde för detta var alltifrån att undvika att klä mig 

som lärarna (välmatchade kläder, ofta kavaj, välstylat hår), till att inte heller 

se ut eller bete mig ”frisörigt” då det också kan tänkas att eleverna har en 

föreställning om vad och hur en frisör vill att de ska vara. Dock är det en 

svår avvägning att samtidigt behålla sitt sätt att vara, för att det ska uppfattas 

som naturligt och avslappnat. Dessutom hade inte lärarna på skolan det som 

kanske kan ses som ett traditionellt förhållande till sina elever. På flera sätt 

hade de närmast att betrakta något som liknar en kompisrelation, något som 

också flera elever har lyft fram i de samtal jag haft med dem. När det gäller 

förhållandet till lärarna strävade jag framförallt efter att de inte skulle se mig 

som någon expert som skulle utvärdera deras undervisning. Jag upplevde 

dock endast i något undantagsfall att någon lärare hade den synen på mig. 

Snarast uppfattade jag det som att de hade ett starkt självförtroende och gär-

na ville visa hur kunniga de var.  

Även om jag från början hade tänkt tona ner bilden av mig själv som fri-

sör, upptäckte jag så småningom att det var ett sätt som var bra att etablera 

kontakt med eleverna. Att fråga om deras färgblandningar och vilka deras 

favoriter var visade sig många gånger vara bra ingångar att närma sig ele-

verna och därifrån öppna upp för andra frågor och samtal. Det kan jämföras 

med det Lofland et al (2006) kallar för selektiv kompetens, det vill säga att 

det i vissa sammanhang kan vara fördelaktigt att visa sina ”insider” kunska-

per för att få informanterna att känna sig bekväma och att man har något 

gemensamt. 

Det vanligaste problemet vid etnografiska studier är att komma tillräckligt 

nära sina informanter så att du förstår vad som händer och kan betrakta det 

ur deras perspektiv (Lofland, 2006). Min primära avsikt var egentligen inte 

att komma nära lärarna och känna mig som en del av dem. Ändå gick det 

snabbt att etablera kontakt och närma sig dem, vilket kanske är föga förvå-

nande då jag i egenskap av att också arbeta som lärare även är en kollega. 

Eleverna var dock svårare att komma nära. Dels varierade det mellan perso-

ner hur lätt det var att etablera kontakt med dem, dels var det olika i olika 

sammanhang. Det är knappast troligt att eleverna skulle betrakta mig som en 

av dem vid min ålder. Det var inte heller min avsikt. Vissa dagar kändes det 

hopplöst, andra var jag full av förtröstan. Sättet att närma mig dem utveckla-

des under tiden. Från början hade jag bestämt mig för att försöka att inte vara 

för mycket med lärarna, vilket jag försökte hålla mig till. Dock blev det un-

derstundom problematiskt då lärarna ibland tog in mig i undervisningen för 

att bekräfta det de sa. I början hade jag tänkt att jag kunde gå med eleverna 

och äta men det fungerade inte eftersom de inte hade lunch innan något ob-

servationspass utom på heldagarna. Då åt de flesta i en anslutande lokal till 

salongen och då föll det sig naturligt att jag satt med dem. Dock försökte jag 

emellanåt att vänta tillsammans med dem i korridoren före lektionens start 

eller i salongen. Ibland fungerade det bra ibland kände jag mig som en utbö-
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ling. Så här i efterhand tror jag ändå att flera uppskattade min närvaro då 

några exempelvis sprang ifatt mig för att ta sällskap till stationen vid dagens 

slut. Jag tror också att, kanske inte alla, men i alla fall några såg mig som 

lojal mot dem och inte lärarna i första hand då exempelvis en elev sa tyst till 

sin kompis och mig att hon var arg på läraren. Detta skedde mot slutet av 

observationsomgången.  

Under de två sista veckorna i april samt första veckan i maj följde jag un-

dervisningen i yrkesämnena i klassen bortsett från måndagar då jag hade 

undervisning på min skola och därför inte kunde vara med. Aspers (2007) 

anser att man bör växla mellan långa och korta observationspass. De pass jag 

har deltagit på har varierat mellan 90 min till hela dagar. Jag har också var-

vat intervjuer och observationer såsom Aspers förespråkar.  

Tabell över gjorda besök på utbildningen 

April 2013   Maj-juni 2013 Hösten 2013  

Entreprenörskap (ele-

verna arbetar med att 

planera genomföran-

det av frisyrvisning) 

3 st. a´90 min 

1st. a´ ca 120 

min.  

1st. a´ ca 30 

min 

1 st. a´90 min.  

1 st. a´30 min.  

 

  

Frisörlektioner i sko-

lans salong (elever 

arbetar med dockor, 

kunder eller model-

ler)  

1 st. a´240 min. 

2 st. a´120 min 

1 st. heldag 

mellan 9-16 

3 st. a´120 min  

1 st. heldag 9-16 

 

2 st.a´45 min. 

Frisörlektioner 

Yrkesteori  

2 st. a´120 min. 

1st. a´ 180 min. 

  

Intervjuer  5 st. a´45 min-

100 min 

2 st. a´ 60-74 

min.  

2st. a´47-75 

min. 

Utöver detta har tid spenderats på skolan då eleverna hade gymnasiegemen-

samma ämnen, eller yrkeslektionerna blev flyttade. I dessa fall stannade jag 

på institutionen och ägnade tiden åt att skriva anteckningar, prata med lärar-

na eller hjälpa dem plocka upp varor etcetera.  

Fältanteckningar 

De fältanteckningar som har förts har haft olika karaktär beroende på den 

situation de har skapats i. I vissa sammanhang har avsikten varit att anteckna 

allt som uppfattas. Dock innebär ett intensivt antecknande också en risk att 

viktiga händelser missas då fokus då blir splittrat mellan att anteckna och att 

uppfatta det som sker. Ibland har det som Emerson et al (2011) kallar för 

”jottings” i syfte att vara ett stöd för minnet. Dessa har jag fört antingen för-

hand i ett anteckningsblock eller i en mobiltelefon, beroende på vad som i 

situationen bedömdes som mest lämpligt. Vid undervisning i vanliga klass-
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rum (med bänkar och stolar) satte jag mig oftast längst bak i klassrummet för 

att ha en god överblick över vad som skedde. En lärare möblerade alltid om 

klassrummet så att det blev ett stort bord som de flesta eleverna satt runt. I 

dessa fall brukade jag placera mig vid bordet tillsammans med eleverna eller 

strax i utkanten. På de här lektionerna kunde jag anteckna hela tiden vad som 

hände utan att någon verkade ta notis om det då penna och papper är helt 

naturligt förekommande för alla i miljön (Hammersley & Atkinson, 2007). 

Jag antecknade endast sådant som jag bedömde att jag utan problem kunde 

visa för elever eller lärare i fall någon skulle be att få se anteckningarna, 

vilket dock aldrig någon gjorde.  

 Vid ett tillfälle då eleverna diskuterade kom läraren och satte sig bredvid 

mig och kommenterade att jag skrev så mycket. Jag kände det som att hon 

trodde att jag skrev kritiska saker om utbildningen, då klassen vid detta till-

fälle var att betrakta som ganska ofokuserad. Jag kände mig obehaglig till-

mods och försökte förklara vad jag skrev och varför. Jag poängterade ytterli-

gare en gång att jag inte var där för att värdera henne som lärare. Efter det 

valde jag att anteckna mer sparsamt på lektionerna och ibland inte alls utan 

direkt efteråt i stället. Då eleverna arbetade i skolans salong valde jag oftast 

att anteckna stödord för att minnas om jag fick tillfälle att vara avskild från 

deltagarna. Därefter skrev jag fullständiga anteckningar på tåget hem och på 

kvällen hemma. Detta för att anteckningar i den miljön riskerar att se mer ut 

som bedömningsprotokoll, särskilt som lärarna vid ett tillfälle då eleverna 

betygssattes gick runt i klassrummet och antecknade vad eleverna gjorde. 

Oavsett vilken typ av anteckningar som har förts har de utvecklats och 

renskrivits samma dag och vid ett tillfälle på morgon efter. Därefter tog jag 

bort varje dags sidor ur blocket och förvarade dem på annan plats i fall det 

skulle hamna i orätta händer. 

Vid arbete i skolsalongen valde jag att cirkulera runt och småprata med 

elever och lärare. Jag frågade dem om deras arbeten som de gjorde, om erfa-

renheter av frisöryrket, apl, undervisningen etcetera. Ibland var det svårt att 

veta vart jag skulle ta vägen. Särskilt som jag inte kunde sätta mig någon-

stans, eftersom eleverna inte fick sitta i salongen. Jag fann det dock som en 

god idé att hjälpa eleverna med städning och diskning ute i labbet. Det visa-

de sig vara aktiviteter som gjorde det lättare att närma sig dem eftersom jag 

då blev lite mer som en av dem. Lärarna deltog inte i städandet. Jag erbjöd 

mig också att hämta saker åt dem eller att räcka spolar eller andra verktyg till 

dem, för det visade sig också vara ett bra sätt att närma sig eleverna och inte 

betraktas som någon som skulle bedöma eller undervisa dem. Efter ett tag 

kom de på mer och mer att jag också var frisör och de ville då gärna fråga 

om hur de skulle utföra sina arbeten och liknande. I de flesta fall valde jag 

att hänvisa dem till sina lärare eller någon kompis eftersom jag inte ville vara 

där i egenskap av lärare. Däremot om de ställde frågor om mitt yrkesliv som 

frisör valde jag att svara och berätta, för det var ofta ett bra sätt att få tillfälle 

till informella samtal om elevernas erfarenheter och upplevelser av skola och 
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arbetsliv. Lofland et al (2006) menar att en forskare vid kvalitativa studier 

som är stödjande, lyssnande intresserad och icke-argumenterande ödmjuk 

och sympatisk kommer att få fram mycket mer och bättre information än 

motsatsen. Detta är något som jag hela tiden försökt att hålla mig till även 

om jag understundom fick vara noga med att hålla mig till att mer vara en 

lyssnande och frågande istället för en undervisande argumenterande person 

något som ibland innebar att jag fick bita mig i tungan. 

Insamlade dokument 

De dokument som har samlats in har varit den typen som lärare delat ut till 

samtliga elever, det vill säga olika typer av planeringar, instruktioner eller 

prov. Jag har också sparat information från skolans hemsida rörande den 

information som gavs om hantverksprogrammet. 

Intervjuer  

Under studien har även mer formella intervjuer genomförts i syfte att få för-

djupad insikt och förståelse för elevernas perspektiv på sig själva och sin 

omgivning. Enligt Steinar Kvale (1997) kan den kvalitativa forskningsinter-

vjun erbjuda tillgång till den intervjuades livsvärld och förstå ämnen ur den 

intervjuades perspektiv. Observationerna har som tidigare nämnts utgjort 

inspiration till den intervjuguide som använts och det som sägs vid intervju-

erna kan sedan ge nya utgångspunkter för efterföljande observationer. Inter-

vjuerna var av halvstrukturerad karaktär. Sju elever intervjuades under våren 

2013 och ytterligare två på hösten. Initialt var tanken att alla elever skulle 

intervjuats på våren, men det gick inte att få ihop alla tider innan sommarlo-

vet. Det var en hektisk period för eleverna som blev sjuka, uteblev från sko-

lan eller erbjöds extrajobb på sina salonger.  Därför fick två intervjuer skju-

tas till efter lovet. Intervjuerna har ibland genomförts på lektionstid och 

ibland på elevernas fritid. Det som har styrt tidpunkten har främst varit i 

vilken grad olika lärare har varit villiga att låta eleverna intervjuas på deras 

lektioner. De flesta elever ville helst intervjuas på lektionstid. Intervjuerna 

genomfördes i ett samtalsrum som kunde bokas på skolan. Två intervjuer är 

genomförda i ett ledigt klassrum. Vid ett tillfälle var samtalsrummet uppta-

get trots att det var bokat. Intervjun påbörjades då i skolans bibliotek som låg 

intill. Det var inte optimalt då det förekom störande moment i miljön runt 

omkring (elever som sprang i trappor och skojade mer varandra t.ex. ). Dock 

var mitt intryck att jag stördes mer än intervjupersonen. Efter 15 minuter 

blev rummet ledigt och vi kunde fortsätta intervjun där.  

Innan intervjuns start har jag återigen upplyst om studiens syfte, att delta-

gandet var frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin med-

verkan. Jag poängterade att det är de som är experter på området och att jag 

var genuint intresserad av deras berättelser, alltså fanns det inga ”rätt eller 

fel” svar att ge. Jag informerade om att samtalet kommer att spelas in och 

transkriberas. Intervjuerna är inspelade på en diktafon och på min dator. Jag 
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valde att spela in på olika enheter var för att minimera risken att gå miste om 

materialet på grund av tekniska problem. Direkt efter avslutad intervju har 

jag gjort kompletterande minnesanteckningar till intervjun (Kvale, 1997). 

Jag har också frågat eleverna om deras upplevelser. De kommentarer det 

som en positiv upplevelse, att det var roligt att bli intervjuad och att det var 

bra frågor. Nu är det kanske naivt att tro att någon som tyckte att det var 

mindre roligt skulle säga det. Trots allt har mitt intryck vid intervjuerna varit 

att de har varit engagerade och intresserade av att berätta. Under en intervju 

blev jag stressad av att elevens mobil plingade hela tiden eftersom hennes 

kompis väntade på henne. Jag tror egentligen inte att eleven själv brydde sig 

så mycket om det, men som sagt blev jag själv störd av det. Denna intervju 

är också den som har gått snabbast. De intervjuer som genomförts har varie-

rat mellan 45 och 100 minuter. Intervjuerna transkriberades ordagrant i sin 

helhet men i förenklad form utan särskilda markeringar för längd på pauser 

etcetera. De citat som finns med i resultatkapitlet har jag rensat upp ytterliga-

re för att öka läsbarheten, men ändå försökt att behålla elevens språk.  

Under intervjuerna har en intervjuguide använts (Bilaga A). Då guiden 

har skapats har strävan varit att skapa frågor som är lätta att förstå för ele-

verna och som inte låter som en lärares (Kvale, 1997). Jag har inspirerats av 

andras guider exempelvis Johanssons (2009) och som tidigare nämnts har 

material från observationerna använts. De specifika frågorna ska ses som 

förslag till frågor och ordningen ska inte ses som uppgjord på förhand, utan 

flexibel beroende på vilka svar intervjupersonen gav (Kvale, 1997). De svar 

de intervjuade har gett har också genererat uppföljande frågor anpassade 

efter samtalet i avsikt att likna just ett samtal och inte ett förhör.  

Porträtt som metod och analysprocess 

Hur kan man förstå och beskriva en människas identiteter på några få sidor? 

Här är fokus på skola och yrke. En människas identiteter är mycket mer 

mångfacetterad än så och anspråket här är inte att fånga alla de dimensioner 

som de rymmer. Blicken riktas istället primärt mot yrkesämnet och dess 

trådar som leder ut i världen. Den riktas mot ett yrkeskunnandes tekniska 

och estetiska dimensioner som är nödvändiga men inte tillräckliga för att bli 

en frisör, mot relationen till kunden som även den är nödvändig men inte i 

sig tillräcklig. Mot lärarnas och undervisningens förväntningar och hur de tar 

form i ett elevperspektiv, mot de föreställningar eleverna har om sig själva 

och varandra i relation till sitt kommande yrkesliv och framtid.  

Syftet med studien är att förstå elevers identitetsskapande på gymnasie-

skolans frisörutbildning. För att visa detta har jag skrivit fram personporträtt 

över fyra elever. I de berättelser människor ger om sig själva och om andra 

skapas också identiteter. Det handlar om vilka vi är, vilka vi tillhör likväl 

som vilka vi inte är eller tillhör likväl som vilka vi längtar efter att tillhöra. 

Eftersom intresset i studien handlar just om människors varande är det en 



 69 

lämplig metod att använda (Jepson Wigg, 2009). Motiven för vilka elever 

som har valts är utifrån principen variation så till vida att de elever som por-

trätteras har valts ut ifrån deras kön, yrkes- och skolerfarenheter.  Eftersom 

de har flera identiteter framträder de olika i varierade sammanhang. Samtliga 

är exempelvis ”frisörelever”, några kan också vara ”skoltrötta frisörelever” 

eller ”ambitiösa frisörelever”. De kan positionera sig som det ena eller andra 

beroende på de sammanhang de deltar i. Detta betyder i sin tur att även om 

principen för urvalet av vilka elever som porträtteras har varit variation så 

finns det saker som förenar dem, men också skiljer dem åt.  

Inom etnografisk forskning beskrivs analysen som en ständigt pågående 

process och inte som åtskild från datainsamlingen. Under såväl pågående 

observationer och intervjuer samt då anteckningar skrivs eller intervjuer 

tolkar forskaren. Även transkriberingen i sig utgör en tolkning (Kvale 1997; 

Riessman, 2008). Riessman redogör för olika typer av narrativ analys, där 

den analys som gjorts i denna studie mest liknar det som hon kallar för tema-

tisk analys. Det innebär att fokus i analysen mestadels ligger på vad som 

sägs (görs) mer än hur det sägs eller till vem och i vilket syfte. I första hand 

fokuseras innehållet, även om det inte går att bortse (och inte heller är efter-

strävansvärt) helt från hur det sägs eller till vem. I denna studie är en stor del 

av materialet berättat för mig vid en intervjusituation vilket aldrig blir helt 

som ett ”vardagligt” samtal. Gadamer hävdar att det inte finns någon ”objek-

tiv sanning” eller verklighet utan människor är alltid i något (Warnke, Ols-

son, & Retzlaff, 1995). Det vi är i påverkar vår sanning och därmed vår för-

ståelse av det som är (a.a.). Yrkesidentiteter i denna studie ses utifrån elever-

na själva därför är det deras sanning som jag intresserar mig för. Därmed är 

deras berättelser mening i sig även om de nödvändigtvis inte behöver vara 

”sanna fakta”, om sådana skulle finnas. Om det som de berättar är ”sant” i 

bemärkelsen verkligen har inträffat är således ointressant eftersom det är det 

som de berättar som är det givna materialet. Själva skapandet av porträtten 

innebär att en del av min analys av data är just skrivandet av porträttet (Gaz-

tambide-Fernandez, Cairns, Kawashima, Menna, & Vander Dussen, 2011). 

Då allt material var förvandlat till text har det lästs om och om igen i delar 

och i helheter. De transkriberade intervjuerna kodades med olika färgpennor 

för att markera vilket tema som framträdde i materialet. Dessa teman relate-

rades dels till de frågor som ställdes till materialet där eleverna berättade om 

sig själva i relation till andra, exempelvis: Vem är jag i förhållande till lärare, 

klasskamrater, kunden eller kommande yrkesliv? Därutöver letade jag efter 

teman som var relaterade till yrkeshabitus för att förstå fenomenet yrkesiden-

titeter inom frisörutbildning. Samma sak gjordes med fältanteckningarna. 

Därefter har varje intervju läst var för sig tillsammans med de fältanteck-

ningar där personen förekommer för att skapa en uppfattning om vilken hel-

het som kommer fram i materialet av intervju och observation kring den 

personen. Under fältstudierna började jag intressera mig för hur olika elever-

na var. De personer som har porträtterats har därför valts för att visa en vari-
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ation av elever och deras erfarenheter av utbildning och yrke. Efter detta 

skapades ett porträtt för varje elev som jag valt att skriva fram i resultatet. 

Där har varje berättelse sorterats in efter rubriker som har sin utgångspunkt i 

de teman som beskrivits ovan. Avsikten har varit att göra berättelsen krono-

logisk för att få fatt i de saker som sker över tid med eleverna under utbild-

ning, även om det inte alltid varit helt möjligt att sortera på både tema och 

kronologi. I de situationer det uppstått konflikt mellan dessa prioriterades det 

ställe där det passade bäst in och skulle ge läsarvänlighet. Avsikten med 

berättelserna var att ligga nära intervjumaterialet och elevernas perspektiv. 

Anledningen till att berättarrösten är min är att för att tydliggöra att det ändå 

är min förståelse av denna person som porträtteras och det är jag som är för-

fattaren (Pérez Prieto, 2006). 

För att ge en trovärdig bild har jag valt att använda förhållandevis stor 

mängd citat och fältanteckningar. Detta för att läsaren ska få möjlighet att 

själv skapa sig en bild av om mina tolkningar är trovärdiga. Självklart är 

materialet redan tolkat av mig då valet av vad som ska vara med respektive 

det som väljs bort också är en form av tolkning, liksom de anteckningar och 

transkriberingar som gjorts också är tolkningar.  

Studiens trovärdighet  

Staffan Larsson (2005, 2010) argumenterar för att begreppet generalisering 

används för att använda de tolkningar och/eller slutsatser som görs i andra 

situationer som liknar de i studien. Tolkningarna kan då användas för att 

förstå andra människor än de som ingår i det specifika empiriska materialet. 

För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att tolkningarna och slutsat-

serna är av hög kvalitet. Att redovisa sin förförståelse är ett kvalitetskriteri-

um enligt Larsson. Förförståelsen präglas av tidigare forskningsresultat, teo-

retiska utgångspunkter samt personliga erfarenheter. Tidigare forskning och 

de teoretiska utgångspunkterna som är av betydelse för studien har redovisas 

i tidigare kapitel. Därutöver är forskarens personliga erfarenheter också av 

betydelse och en stor del av förförståelsen i studien vilket därmed rimligen 

påverkar de tolkningar och slutsatser som görs. I föreliggande studie har 

insamling av data, tolkningar av materialet kort sagt hela studien influerats 

av att det är jag som har gjort den. Mina tidigare yrkeserfarenheter som fri-

sör och lärare har tveklöst haft betydelse för att studien ser ut som den gör. 

Dock har jag medvetet valt ett elevperspektiv istället för ett lärarperspektiv 

då mina erfarenheter av läraryrket är betydligt nyare än de som elev. Men 

trots allt har jag också varit elev en gång i tiden och också frisör. Hur dessa 

personliga erfarenheter har påverkat studien är omöjligt att säga. Risken 

finns naturligtvis att jag inte uppmärksammar sådant som är ”naturligt” och 

självklart för mig då miljön och de handlingar agenterna ägnar sig åt är be-

kant. Enligt Gadamer är grunden för förståelse ett gemensamt språk som kan 
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leda till konsensus (Warnke m.fl., 1995). Fördelen är att jag förstår det språk 

de talar och vad de gör, även om det ibland kanske också har inneburit att 

jag tar saker för givet. Det innebär att mina erfarenheter både är för- och 

nackdelar. Jag vill dock hävda att fördelarna överväger. Min övertygelse är 

att min förmåga att etablera kontakter med eleverna var fördelaktig då jag är 

van att umgås med ungdomar och också att förstå det språk de talar på fri-

sörutbildningen. En annan forskare hade sett andra saker och gjort andra 

tolkningar men den människa som är utan förförståelse finns inte. En annan 

forskare hade haft med sig tankar och förståelse kring yrkesutbildning, sina 

egna skolerfarenheter eller förståelse för frisöryrket utifrån ett annat perspek-

tiv än mitt. För min del i denna studie har jag avsiktligt försökt att sträva 

efter att inte se på de sammanhang jag har deltagit i utifrån elevernas per-

spektiv. Jag har försökt vara medveten om de stunder som jag tenderat att 

bedöma deras arbeten eller uppförande i normativa drag. Hammersley och 

Atkinson (2007) förespråkar reflexivet vilket jag har strävat efter under hela 

processen. I resultatet har strävan varit att skapa innebördsrika och fylliga 

beskrivningar för att de ska vara trovärdiga (Larsson, 2005, 2010). Tolk-

ningarna blir också trovärdiga genom att andra forskare till viss del har 

kommit fram till liknande resultat (a.a.). Det handlar därutöver om att andra 

personer ska kunna känna igen sig i de tolkningar som gjorts i det empiriska 

materialet (a.a.). Resultaten i denna studie har presenterats för forskare på 

konferenser och seminarium. De har också presenterats för olika lärare och 

elever som har kunnat känna igen sig i tolkningarna, vilket således är kvali-

tetskriterium. 
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Resultat  

Kapitlet inleds med en presentation av den studerade skolan och det specifi-

ka hantverksprogram som studerats. Därefter presenteras studiens resultat i 

form av porträtt över fyra deltagare och deras möte med frisörutbildningen. 

Porträtten är skapade med hjälp av fältanteckningar och intervjuutskrifter. 

Porträtten är strukturerade på liknande sätt för att läsaren ska ha lättare att 

jämföra dem. De inleds med en kort scen av mitt första möte med deltagaren. 

Därefter kretsar de i tur och ordning efter studieval, mötet med utbildningen 

och vad elever tror att de ska göra och bli inom utbildningen. De avslutas 

med hur de ser på framtiden.  

 

En beskrivning av skolan och hantverksprogrammet 

 

Det är en solig vårdag i april. Årets första varma dag. Jag kommer i god tid till 
skolan. Skolan håller på att byggas om. Det är byggnadsställningar, maskiner 
och baracker om vartannat. Diverse skyltar med texter som ”Rökfri skola”, 
“Rökning förbjuden” möter besökaren. Det verkar vara rast för det är många 
elever ute och njuter av solgasset. Vid en skylt står några tjejer och röker. Jag 
undrar om det är frisörer?  De sneglar mot mig och släcker sina cigaretter då 
jag närmar mig. Jag inser att trots mitt försök att inte se ut som en lärare re-
presenterar jag en vuxenvärld. Kanske tror de att jag ska säga till dem.  Hade 
det varit hemma hade jag också gjort det.  

Fältanteckning 17 april  

 

Nyskolan ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Förutom hantverkspro-

grammet erbjuder skolan flera andra yrkesprogram samt samhällsprogram-

met och estetiska programmet. Skolan tillhör de skolor med lång erfarenhet 

av frisörutbildning.  Hantverksprogrammet på skolan är uppdelat i två inrikt-

ningar, en mot frisör och en mot styling [jag har bytt ut inriktningens namn] 

där eleverna arbetar med hår- och hudvård, make-up samt nageldesign. Sko-

lan presenterar sig på hemsidan med att här kan eleven ”bli den du vill” och 

få möjlighet att ”göra det du brinner för”. Detta tillsammans med kompisar 

som har samma intresse.  

Frisörutbildningen är belägen i ena ytterkanten av skolan. I källarlokalen 

håller stylisterna till och på entréplanet frisörerna. Frisörernas utbildning 
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börjar med arbeten på dockor. De inledande kurserna behandlar mestadels 

schamponering permanentrullning och flät- och långhårstekniker samt kun-

nande om hår och kemi. I årskurs två börjar de klippa. Frisörerna har en stor 

salong där de tar emot kunder en dag i veckan under årskurs två och hösten i 

årskurs tre. Sammanlagt har eleverna apl (arbetsplatsförlagt lärande) 75 da-

gar fördelat på tre år, en vecka i årskurs ett och sedan några veckor i årskurs 

två. I årskurs tre har eleverna apl två dagar i veckan.  

  Salongen är modernt inredd och ljus, den ser ut som vilken frisersalong 

som helst, förutom att det står dockhuvuden längs väggarna. Det doftar av 

diverse hårvårdsprodukter. Då eleverna arbetar med kunder eller på dockor 

spelas musik på radion. Det är en livlig miljö med mycket rörelser och ljud 

från samtal, fönar och vatten som spolar. Framförallt då det är kunder i sa-

longen sjuder den av aktivitet och intryck. I anslutning till salongen finns ett 

”labb” där eleverna blandar färg och tvättar handdukar. Den ”lilla” salongen 

är också en vanlig salong med kundstolar och schamponeringar. Mellan sa-

longerna finns en liten reception där eleverna bokar in och tar emot sina 

kunder, samt några stolar där kunder kan vänta på sin tur. I hyllorna finns 

olika tidningar och frisyrmagasin. I anslutning till salongen ligger ett kombi-

nerat kontor och lunchrum där några av lärarna har sina arbetsplatser. Två 

lärare har ett kontor längre in i stora salongen. Dörren till salongen brukar 

vara upplåst även om det inte är lektioner. Där inne sitter det ofta elever som 

pillar i varandras hår även om de inte har lektioner. Dörren till lärarnas kom-

binerade kontor och lunchrum står nästan alltid på glänt. Det är vanligt att 

elever går in för att fråga eller låna saker. Utanför salongen är en traditionell 

mörk skolkorridor med skåp. Där hänger elever i klungor på raster. Det finns 

också ett par klassrum till där eleverna har yrkesteori och som också kan 

användas att arbeta med dockor på stativ i. Intrycket är att denna del av sko-

lan är hantverkselevernas. Det är sällan andra elever uppehåller sig här. Om 

man går längs korridoren kommer man till skolans bibliotek och ytterligare 

längre bort ligger lärarrummet. Ingen av dessa enheter avgränsas med dörrar 

utan skolan upplevs som öppen och välkomnande. 

Lucas 

En kille dyker upp. Han bär locktänger som hänger i sladdarna över axeln. 
Han skrider långsamt över golvet med rak rygg. Håret är kortklippt bortsett 
från en rufsig längre lugg. De svarta kläderna har moderiktigt snitt och på föt-
terna har han grova kängor. Han är ensam. De andra eleverna som susar förbi 
går två och två. De fnissar och drar i varandras armar. En tjej tar tag i en an-
nan, drar henne tätt intill sig och viskar något i hennes öra.  
 Fältanteckning 2 april, 2013  
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Det här är mitt första intryck av Lucas. Scenen utspelar sig vid det första 

besöket som jag gör på skolan. Ingen av eleverna vet om att jag ska komma. 

Jag är där för att träffa lärarna och informera om studien för att få tillträde 

till skolan och eleverna. Det är i slutet av dagen och eleverna håller på att 

städa undan. Stämningen är uppsluppen i den lilla salongen där klassen har 

haft sin lektion, så där lite fredagsmysig. Som att man har jobbat hårt en hel 

vecka och nu slappnar alla av för det är helg och ledigt. Glada skratt och 

samtal ekar blandat med ljudet av musik från radion och hårfönar.  

Ett övertygat yrkesval  

Lucas stora intressen är mode, hår och dans. Han har dansat sedan han var 

liten och det var genom dansen som han upptäckte att han gillade hår och att 

skapa kreationer. En tjej i dansgruppen brukade göra dansarnas frisyrer inför 

deras uppträdanden och han hjälpte henne. Tjejen gick på frisörutbildningen 

och Lucas imponerades av de kreationer hon skapade. Hon berättade om hur 

roligt det var på frisörutbildningen. Tillsammans kombinerade de håret med 

andra material för att åstadkomma det endast fantasin satte gränser för. Tje-

jen uppmuntrade honom att söka till frisörprogrammet och det var då som 

tanken väcktes att frisörutbildningen skulle vara något för honom. Sitt eget 

hår brukade han experimentera med genom att klippa sig själv hemma. Fri-

sören besökte han sporadiskt om hans experimenterande hemma hade miss-

lyckats. Lucas berättade för sina närmsta vänner och familjen om sina yrkes-

planer.  De överraskades av hans val, alla andra i släkten är antingen glasblå-

sare eller ”har nånting med sjukhus att göra”. De tyckte att det var spännan-

de och uppmuntrade hans val av yrke. I samtalet pratar han ofta om sin 

mamma.  

Lucas: Nää mamma, hon är väl inte utbildad, men hon läser om man säger 
ofantligt många sjukhusböcker.  
Intervjuare: Men jobbar hon inom vården eller? 
Lucas: Nä men min syster gick ju omvårdnadsprogrammet och där hade hon 
ju jättenytta Hon lärde sig ju nästan mer av mamma än vad hon gjorde i sko-
lan så det var ju kul.  
Intervjuare: Men vad gör din mamma då?  
Lucas: Nej hon är bara hemma nu, hon har haft jättemånga jobb men hon har 
inte känt, eller hon har inte tyckt att nåt har varit jättekul så, så att nu är hon 
arbetslös. 
 

Hans mamma uppmuntrade honom att söka sig till ett yrke som han verkli-

gen tyckte var roligt. I skolan valde han dock att undanhålla sina drömmar. 

När kompisarna frågade svarade han svävande att han inte visste vad han 

skulle välja för program. Det anses inte accepterat att en kille vill bli frisör 

säger Lucas.  



 75 

Jaa. Nä men det var väl att folk är så vad ska man säga trångsynta, eller att de 
ser bara en sak. Att en kille inte kan gå frisör eller en tjej kan inte jobba som 
plåtsvetsare, eller nåt sånt där ju.  Man har fortfarande de här idealen! 
 

 ”Folk” beskrivs av Lucas som trångsynta, vilket innebär att de begränsar sig 

själva och därmed också andra genom att inte kunna tänka utanför de gängse 

normer som finns. Därmed positionerar han sig själv som annorlunda, en 

öppen och vidsynt person som kommer till uttryck dels genom att vara en 

kille som har dans som fritidsintresse men också genom att gå mot de rådan-

de ”idealen” i sitt yrkesval.  

Att bli frisör visade sig dock vara komplicerat. Det första året han sökte 

var det många sökande och höga betyg för att komma in på gymnasieskolans 

frisörutbildning. Då antagningsbeskedet kom följde en tid av besvikelse ef-

tersom betygen inte räckte till. Han funderade på att gå en privat utbildning, 

men det kostade mycket pengar [ca 150 000kr]. Dessutom ville han också gå 

på gymnasiet och ta studenten med andra ungdomar. Istället blev det ett me-

diaprogram där han i och för sig trivdes bra, men det räckte inte för att känna 

sig tillfreds då det inte skulle mynna ut i det han verkligen ville. 

Under tiden på mediaprogrammet gjorde han mer eller mindre desperata 

försök att få tillgång till en plats på frisörutbildningen. Dagligen besökte han 

skolans studie- och yrkesvägledare för att höra om någon hade hoppat av 

frisörprogrammet i hopp om att en plats skulle bli ledig till honom. Efter ett 

halvår bestämde han sig för att ta saken i egna händer och skaffa sig en prak-

tikplats, vilket han lyckades med.  

Intervjuare: Jag tänkte också då du fick den här praktikplatsen då, tror du att 
vem som helst hade fått den? 
Lucas: Nej… eller så självsäker kanske man inte får vara (…) Men när jag 
pratar med dem nu efteråt så sa de att om man kommer bara: ”Hej jag skulle 
vilja söka …”[pratar tyst och tveksamt]. Jag gick verkligen in bara ”Ja hej, jag 
går inte frisör men jag skulle verkligen vilja gå här!”, att jag var driven och 
på… Att jag ska ha den här platsen (…) Alltså om jag får ett nej så ska jag 
ändå komma in! 

 

Då Lucas återger situationen för hur han sökte sin praktikplats talar han 

självsäkert med tydlig klar röst och ett leende på läpparna. Den salong Lucas 

praktiserar vid är en salong med hög status i staden. Enligt Lucas skulle en 

elev som framstår som osäker och blyg inte ha fått tillgång till en praktik-

plats. Han lyckades till och med få två praktikplatser, trots att han inte ens 

gick på frisörutbildningen. Detta i en stad där det är svårt för elever på fri-

sörutbildningen att hitta apl platser [I Lucas klass fick flera elever till en 

början göra sin apl inne på skolan för att så många handledare tackat nej till 

att ta emot elever]. Han bestämde sig dock för att stanna på den ena salong-

en.  
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Att veta sin plats på salongen 

Mötet med praktikplatsen beskriver han som spännande men också som ett 

hårt och emellanåt ganska tråkigt jobb.  

Lucas: Det var ju jättespännande. Men man kände ju sig verkligen som en 
slav. (…) Det var ju liksom tvätta torka och vika handdukar. Det var ju städ-
ning om man så säger. Men sen så sa de ”Nä men ställ dig vid en docka och 
gör vad du vill alltså. Vill du kapa halva sidan så gör det bara! Du har typ fria 
viljor!” Så jag stod ju och gjorde jättemånga saker och de sa att ”Herre Gud 
det här är ju jättebra! Sen om du kan få in bara grunden, att du får sätta hårnå-
larna i så att de sitter fast mer”. För de kunde ju se liksom att ”Jaa jättefin 
frisyr” och så vände de på dockan så bara allting bara tjoff! [Låter som det 
ramlar ur] att det är hundra … hårnålar i huvet [fniss]  

 

Lucas berättar om de enkla uppgifter han fick börja med. Tvättandet av 

handdukar kommer upp flera gånger under intervjun liksom den tydliga hie-

rarki som fanns på arbetsplatsen. Salongens ägare är fortfarande ett irrita-

tionsmoment för Lucas. Till exempel då han förväntas gå ärenden åt chefen 

som Lucas inte tyckte var relevanta för hans arbete på salongen som att posta 

brev. Eller andra tillfällen då han idogt städat och gjort fint för att mötas av 

en chef som utbrister “Det ser för jävligt ut! Jag sa till dig att du skulle stä-

da!” Ibland har det resulterat i att Lucas blivit helt galen på chefen, han har 

smällt i dörrar och de har skrikit och bråkat på kontoret. Lucas balanserar 

detta genom att säga att ”så är det för alla i början”, man får börja som städ- 

och hjälpreda lägst ner i rang och arbeta sig uppåt. Trots understundom syr-

liga kommentarer från chefen försöker han vara följsam genom att städa så 

fint han kan. Med tiden fick han allt mer förtroende av chefen och fick börja 

mer avancerade arbetsuppgifter.  

I början kunde människor utanför salongsmiljön fortfarande reagera med 

att distansera sig för att han hade gjort ett normbrytande yrkesval. Människor 

på fester kunde först prata och ha roligt med honom för att avlägsna sig då 

de fick höra att han skulle bli frisör. Numera möts han istället av positiva 

kommentarer i nya kontakter, ”folk är ändå så öppna”. Killar kommer fram 

till honom och vill ha råd och tips om vilken frisyr de ska ha eller att mötas 

av kommentarer som ”Jättekul då kan du klippa mitt hår”. Det innebär att 

hans yrkeskunnande är exklusiva verktyg för att nå erkännande och knyta 

nya kontakter. Det är inte bara omgivningen som har förändrats utan hans 

eget sätt att förhålla sig till andra är också annorlunda. ”Nu är man mer 

självsäker så att nu skiter jag fullständigt i vad folk säger om mig”. Att vara 

annorlunda blir på så sätt inget som begränsar honom längre, nu är han istäl-

let stolt över sig själv.  

På salongen fick han göra allt mer avancerade saker. En dag fick han följa 

med chefen på ett av dennes modejobb, en fotografering för en tidning. Han 

var nervös trots att han egentligen inte hade några uppdrag utan skulle följa 
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med som assistent. Han gillade miljön. Det var högt tempo och stressigt. 

Efter några timmars intensivt fotograferande hade nervositeten släppt. Lucas 

frågade då om han fick vara med och säga något, vilket han fick. Han börja-

de instruera modellen hur hon skulle stå. 

Och då hade jag ju massa kunskap från dansen alltså de poserna om man sä-
ger, så då började min chef säga ”Jaa jag känner inte mig behövd här längre så 
att jag åker tillbaka till jobbet!” 

 

I situationen ovan blev relationen till chefen annorlunda. Från att ha varit en 

”slav” som skulle passa upp fick han helt plötsligt överta chefens arbetsupp-

gifter vid det som för Lucas var ett prestigefyllt uppdrag.  

Intervjuare: Hur kommer det sig då ändå tänker jag, att du tycker att det här är 
så roligt att du säger att det nästan är som en del av dig? 
Lucas: Jaa du… Det är väl det här att man vill försöka visa att vad man kan 
och ändå försöka sätta sin tanke eller alltså sin touch på det.  Att detta har jag 
gjort att detta vill jag att folk ska se! Det tror jag också kommer mycket ifrån 
dansen, att man har stått där och liksom verkligen jobbat in koreografin och 
sen vill man verkligen gå upp på scenen och visa vad vi har jobbat så hårt med 
och det är väl lite det som också är nu. Att man ändå har jobbat så länge eller 
att man har försökt och tränat och tränat.  

 

I citatet ovan säger Lucas att han ville visa vad han kunde. Saker som är tätt 

sammankopplade med honom som människa, hans egna tankar skulle synas i 

arbetet. Det är ett uttryck för stolthet över vad han kan och vill visa upp det 

för andra. Det tillskrivs ytterligare värde genom de investeringar han har 

gjort i form av det hårda arbete som ligger arbete bakom. Denna situation 

ledde sedermera till att Lucas alltid fick ta ansvar för stylingen av modeller 

med salongens fotojobb.  

Från elev på salong till elev på skola 

Då Lucas sökte in för andra gången kom han in. Faktum är att alla kom in 

det året. I skolan mötte han en värld och en undervisning som delvis var 

självklar för honom utifrån de erfarenheter han skaffat sig under tiden på 

salong. Han möttes också av en värld där det var andra saker som gällde än 

på salongen. De arbeten han hade gjort på salongens övningshuvuden hade 

utgått ifrån hans egna idéer. Kreativitet, effektivitet och Lucas egna viljor 

var egenskaper som tillmättes värde på salongen.  

I skolan skulle eleverna lära sig ”grunden” först. Alla skulle göra samma 

sak samtidigt, på samma sätt och i samma ordning. Tillsammans med kom-

pisen Jennie berättar han om frustrationen som uppstod i början då de skulle 

fläta samma enkla fläta om och om igen, fast de redan kunde fläta. Saker 

som inte framstått som viktiga på salongen såsom att vara noggrann i detal-
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jer som inte syns i slutresultatet, att kamma rena fina indelningar [raka jämna 

benor]då man skulle jobba var av stor betydelse i skolan. Lucas hade till en 

början svårt att acceptera detta. Initialt tyckte han att det var helt onödigt då 

de metoder han lärt sig på salongen var enklare och gick snabbare, på sa-

longen ”delade man ju bara upp håret”. De kunskaper han hade med sig från 

salongen förstod dock att han ganska snabbt att han skulle vara försiktig med 

att hävda.  

Jag förstod att jag inte ska komma här och tro att jag kan nåt. Men det är ju 
bra att man lär sig grundligt. Det är ju mycket att man ska kunna säga vad 
man gör och varför och så.  
Fältanteckning 2 maj, 2013   

 

Efter en tids motsträvighet mot det yrkeskunnande som undervisades i sko-

lan säger han idag att han är glad att han inte bara blev utbildad på salongen. 

”Nu förstår jag mycket mer varför jag gör saker”. 

 Under utbildningens första år pratade lärarna om skillnaden mellan att gå 

på frisörutbildningen jämfört med ett annat program eller grundskolan. På 

olika sätt försökte de att skola in eleverna i en yrkeskultur som relateras till 

frisöryrket. Lucas kände frustration gentemot sina klasskompisar, eftersom 

det för honom var självklart hur han skulle agera i en salongsmiljö medan 

hans kompisar inte förstod det på samma sätt.  

Då tyckte jag ju att jag nästan slog pannan i bordet av detta. Jag har fått höra 
det så mycket redan på salongen det är väl inte så jäkla svårt!  
 

 Ett sätt som lärarna använde sig och använder sig av för att få eleverna att 

agera som de förväntas är att på olika sätt argumentera för att skolarbetet nu 

var ett jobb.  

Lucas: Det är ju väldigt mycket det här att om man säger våran salong. Det är 
jobbet! Du kan inte gå in som på, ja vad ska man säga som på samhälle -
media och slänga dig på bänken och slänga upp benen. Detta ska va liksom så 
fort du kliver in där så är det ditt jobb. Nu börjar ditt jobb! Att man ändå lik-
som får in den tanken så tidigt som möjligt. Att förbereda sig som på kund-
passen [kundmottagning] att ta fram kappa och handduk så att det ser liksom 
färdigt ut och kolla att det är snyggt. Sen att man inte kommer till skolan med 
mjukisbyxor och en gammal munkjacka [fniss]. Utan att man ändå ser proff-
sig ut hela tiden. För det är ju likadant om du går på stan så är du ju ändå en 
vad ska man säga en utåt-människa. Att folk ser ju dig ändå vart du än är för 
att ändå du har ju ett sånt jobb (…) Du är ju så pass nära en kund. 

 

Citatet visar hur Lucas pratar som lärarna att skolan är deras arbetsplats. 

Salongen är deras och elever förväntas agera därefter. Det innebär också att 

det blir viktigt hur man klär sig, vilket inte begränsar sig till den fysiska 

byggnaden skola. Lucas betonar vikten av att se ”proffsig” ut hela tiden. 
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Som frisörelev är han hela tiden sitt eget varumärke där det gäller att vara en 

förebild för potentiella kunder.   

 Även om han pratar om salongen som deras egen och hur han tycker att 

de ska vara professionella i så väl bemötande som hur de ser ut så säger han 

också att det för honom inte riktigt är som en arbetsplats.  Han förklarar det 

med att han ”har salongen också”. Hade han inte haft det hade han nog sett 

skolans salong mer som ett jobb. ”Jag har ändå mitt, men jag försöker ändå”. 

Ändå finns hela tiden Lucas yrkeskunnande och stoltheten av att vara en 

professionell frisör(elev) med honom, även i skolan:  

Om jag ser någon ny människa så tänker jag att det kanske är en kund, då kan-
ske du inte ska gå fram och skrika eller nånting utan att säga ”Är det nånting 
du skulle vilja ha hjälp med eller har du bokat en tid?” Och det kanske inte är 
en kund utan då är det kanske nåns mamma men då har man ändå visat att 
man har gjort ett bra jobb om man säger. 

Spänningar mellan yrkesidentiteter och elevidentiteter 

I Lucas perspektiv är det de som är hängivna, som han själv är, de som ska 

utbildas till frisörer. Ett exempel på då detta kommer till uttryck illustreras i 

scenen nedan:  

Lucas och Stina ska färga håret på Stinas mamma som är modell. Lucas tar 
kommandot och förklarar för Stina hur de ska göra och börjar sedan applicera 
färgen snabbt och säkert. Stina står avvaktande vid sidan om. Lucas berättar 
om hur besviken han var då han inte kom in första gången.  
Lucas: Jag tycker att det är bra att det inte är högskolebehörighet längre så att 
det verkligen är de som vill bli frisörer som går här. Jag känner de som har 
gått här innan då det var så många som gick här 32 stycken [nu är de 16], och 
det är bara 4 som är frisörer. 
Modellen: Ja det är ju inte bra då det är så höga betyg för att komma in.  
Lucas: Nä, det är ju inte bara för att man är smart som man ska gå här. Jag 
tycker det skulle vara intagningsprov som det är på musik. Att man fick prov-
sjunga så att man kan se att okej den här människan är verkligen intresserad 
istället för att ta in en massa elever som gör det för skoj skull och ska tjäna 
pengar på det sen då de blir studenter. Det är för jävligt rent ut sagt för då tar 
du ju någon annans plats som verkligen gör allting.  
 Fältanteckning 26 april, 2013 

 

Utbildningen är enligt Lucas till för de som verkligen vill bli och jobba som 

frisörer. Han säger också att man inte ska gå där ”bara för att man är smart”. 

Däremot kan man förstå det som att man kan gå där bara man är tillräckligt 

intresserad. Vid ett annat tillfälle frågar jag honom om man ska gå på pro-

grammet om man inte vill bli frisör. Han svarar då med självklarhet att man 

kan gå där om man vill bli stylist för då är frisöryrket bra att ha i botten. 

Eller så kan man bli försäljare ”inom branschen ändå”. Han talar som att det 

är självklart att alla vill bli frisörer på utbildningen nu när de är färre och 



 80 

man måste läsa utökat program för att få behörighet till högskolan. Den tidi-

gare reformen då alla blev behöriga till högskolan indikerar enligt Lucas att 

det inte nödvändigtvis är frisöryrket som är målet med utbildningen. Själv 

har han inte valt några högskolebehörighetsgivande kurser som individuellt 

val, utan en kurs där man får designa och tillverka sina egna kläder. Det sätt 

Lucas talar på bidrar till att upprätthålla den ideala bilden av yrket som ex-

klusivt och till för de som verkligen vill samt att frisörelever är hängivna sitt 

yrkesval. Samtidigt är han medveten om att långt ifrån alla som går i hans 

klass vill bli frisörer. Det är ofta elever borta från lektionerna. Då jag frågar 

honom om hur det kommer sig förklarar han det:  

Många i vår klass är väldigt morgontrötta. Sen finns det ju de som inte alls vill 
bli frisörer så att man får väl inte se så mycket på att de inte kommer utan man 
får väl se mer att ja men kommer de inte så vill de inte göra det här. 
 

Istället för att framställa dem som människor som förstör för någon hängiven 

är de nu Lucas klasskompisar. Nu finns inget resonemang om att de förstör 

för de som verkligen vill, utan ett accepterat förhållande till att de inte kom-

mer. Dock är Lucas själv understundom borta från skolan. Det är riktigt svårt 

för mig att få till någon intervjutid med honom. Flera gånger kommer jag till 

skolan och ska intervjua honom och han är borta eller har kommit på att han 

inte kan den dagen för han ska gå tidigare från lektionen. Ett tag började jag 

tvivla på att han ville bli intervjuad. Till slut förstod jag att det handlade om 

ett liv utanför skolan som konkurrerade med lektionerna.  

Intervjuare: Vad brottas du med då, hur tänker du då om man säger? [när du är 
borta från skolan] 
Lucas: Ja alltså jag känner väl mycket det här om man säger jag har ju varit 
borta mycket för fotograferingar och kurser men det anser jag ändå som en 
sak i min utbildning så det kan ju inte jag tycka att ”Jaha nu ska jag ha en 
färgkurs med jobbet, ja men Nähä Lucas tyvärr du får inte ledigt för detta!” 

 

Citatet visar hur Lucas slits mellan skola och yrkesliv. Även om lärarna 

tycker att han inte kan få ledigt för alla projekt så värderar han kurser med 

salongen som viktigare än skolan. Han försöker vara följsam mot skolans 

krav genom att sprida ut sina projekt på olika skoldagar så att inte samma 

kurs ska drabbas hela tiden. Samtidigt kan han inte alltid styra det som sker 

utanför skolan ”Helt plötsligt ska tidningen ha in bilder och då är det den dan 

som gäller”. Ofta har lärarna gett honom ledigt för andra uppdrag men då det 

blir för mycket så kommer betyget in genom att de säger ”Du kanske ska 

tänka på ditt skolbetyg också! Detta är ju ändå din utbildning”. Lärarna tyck-

er att Lucas kan släppa fotograferingarna och låta någon annan ta jobbet 

istället, men tanken att tacka nej till en fotografering är inte lockande. Det 

skulle innebära att han äventyrar en kontakt med fotografen och därmed 
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skulle en chans att skapa sig ett namn äventyras. Fotograferingarna är ett sätt 

att marknadsföra sig  

Vissa har man fått betalt för och vissa har man inte fått ett skit för, men sen 
har man gjort det mycket för namnet. Att just va med och då har jag ju varit 
noga att gör jag detta ska namnet stå med.  

Frisöryrket som ett statusyrke 

Lucas framställer ofta frisöryrket som ett statusyrke. Ett attraktivt yrke som 

kan vara en inträdesbiljett till ett liv vid de stora modescenerna. Han dröm-

mer om ett liv på resande fot och att jobba med håren på olika visningar och 

attraheras av ”det där lilla kändisskapet, jag är ju inte nöjd med att stanna här 

liksom”. Lucas berättar övertygande om frisörernas status på skolan  

Intervjuare: Mm men tycker du ändå att frisöryrket, har det hög status att vara 
frisör? 
Lucas: Det har hög status!  
Intervjuare: Det har det?  
Lucas: Ja det har det faktiskt, det har man väl hört av jättemånga om man gick 
tillbaka långt tillbaka och dem som man känner de som gick här sen innan. Då 
sa man ju att man var populärast på skolan liksom. Man bara: Ja jag ska gå 
frisör alla bara ”Åh kom du in där ”[beundran i rösten] Och du vet när man 
gick till matsalen skitsnygg man hade fixat sig. Du vet man gick till cafeterian 
och folk nästan flyttade på sig alltså det var jätte… men absolut! 

 

Frisöreleverna tillmättes ära och status för att de kom in på en utbildning där 

det var många sökande. De var snygga, vilket möttes av respekt bland övriga 

på skolan. Lucas väljer att belysa frisöryrkets och utbildningens status med 

hur det var förut, vilket jag tolkar som att han försöker bibehålla utbildning-

en som attraktiv med hög status. Frisörutbildningen har hög status men på de 

stora modescenerna tillskrivs frisörerna inte det värde som de borde säger 

Lucas: 

Lucas: Det känns ju också att visst är frisörerna en stor del men vi är ändå pyt-
tesmå om man säger de här designerna som fixar… De hör man hela tiden om, 
men man hör aldrig om en stor frisör.  
Intervjuare: Varför är det så tror du?  
Lucas: Jag vet inte alltså... Jag känner väl mycket att vi, vi ska bara finnas 
att… ja vi ska kunna det vi ska och vi ska göra det bra … Thats it! 

 

Frisörerna är små jämfört med andra yrkeskategorier. Det ordval som Lucas 

gör att inkludera sig själv i yrkeskåren frisörer genom att upprepade gånger 

säga ”vi” och inte kanske dem eller frisörer betyder att han placerar sig själv 

i både yrkeskåren frisörer, men också att han identifierar sig med de frisörer 

som jobbar bakom de stora moderscenerna. 
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Ytterligare ett sätt som frisöryrket tillskrivs status på för Lucas alla de 

kontakter som han erhåller genom sin salong, både att själva salongen i sig 

är känd och att han lär känna många av dess kunder även om han inte har 

fullt med kunder själv. Värdet av att ha många människor runt omkring sig 

framstår som centralt: 

Intervjuare: Men är det så fortfarande? [att frisörutbildningen har hög status]  
Lucas: Lite tycker jag! Att det ändå är det här alltså man får ju väldigt mycket 
vad ska man säga kundkontakt, man får väldigt många runt omkring sig! Det 
är ju, jag har väl inte jättestor kundkrets som en vanlig frisör som jobbar nu 
men det har ju blivit det här… ”Ja du jobbar där? Men jag känner…”och man 
pratar med kollegornas kunder så nu bara om man går på stan så är det alltid 
“Hallå, Hallå” [som att hälsa på många] och det är lite kul! 
 

Genom sitt yrkesval får Lucas ett nätverk som tillskrivs stort värde. Här 

framstår att bli sedd och att känna mycket folk som de centrala aspekterna 

vilka ger status vilket gör att yrket värderas högt. Här är det salongen och 

kopplingen till den som framstår som central och inte de höga betygen eller 

att man som frisör skulle vara snyggare än andra.   

En erkänd hantverksexpert och klassens medelpunkt  

På de lektioner som observeras är Lucas klassens medelpunkt. Han placerar 

sig längst fram om de är i vanliga klassrum och har oftast blicken stadigt 

riktad mot läraren eller den som föreläser. Han nickar, säger ”mm” och ser 

engagerad ut. Då klassen ska planera en modevisning i kursen entreprenörs-

kap och läraren har en mer tillbakadragen roll är det Lucas som tar över lära-

rens roll. Han styr samtalet, bestämmer vem som ska göra vad och hur. Då 

läraren ställer frågor blir det ofta en dialog dem emellan. De andra eleverna 

fyller ibland i något. Även eleverna vänder sig mot Lucas och frågar om råd 

hur de ska färga sina modeller. Han har en säregen position i klassen. Då jag 

frågar honom säger han att det är för att han är öppen och social. Dock får 

han också erkännande för sitt hantverkskunnande: 

Läraren Sofie ska demonstrera en klippning på en herrdocka. Klassen står el-
ler sitter i en ring runtomkring henne för att se vad hon gör. De lyssnar och 
följer henne med blicken då hon kammar och klipper i dockan. Några elever 
gäspar.  En elev ställer en fråga om hur man klipper om man ska ha håret som 
det är modernt för killar att ha det nu. Då kan man göra så här säger Sofie och 
visar med saxen.  
Nej jag menar inte så säger eleven.  
Du menar som jag har det säger Lucas?  
Ja så menar jag säger eleven. 
Jaha säger Sofie, då gör man så här. Hon visar och förklarar.  
Ja men på min salong brukar vi göra så här förklarar Lucas. 
 Sofie försöker göra som hon uppfattar att Lucas menar.  
Nej inte så säger han och tar ett steg framåt.  
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Vill du visa? frågar Sofie vänligt.  
Lucas går fram och tar över hennes sax och kam och visar på dockan hur de 
brukar klippa honom på salongen.  
Jaha vad bra! säger Sofie. Hon fortsätter: det är ju det som är så roligt med att 
vara frisör. Man lär sig hela tiden nya saker. Jag lär mig ju också och nu lärde 
jag mig av er! 
Fältanteckning 17 april, 2013 

 

I denna scen positionerar sig Lucas som kunnig inom hantverksområdet och 

blir en kollega till läraren men också dennes och hela klassens lärare. Ofta 

framstår Lucas som mer erfaren än de andra eleverna. Exempel på detta är 

hur klasskamrater vid flera tillfällen vänder sig till Lucas för att få råd om 

färgrecept och metoder trots att det finns lärare som står bredvid. Eller hur 

han då elever jobbar två och två intar positionen som frisör och kompisen 

närmast blir hans assistent. Jag ser aldrig att han frågar någon annan elev om 

något. Däremot frågar han lärarna, men då är frågorna på en kollegial nivå 

där de diskuterar alternativa metoder eller recept.  

Det finns dock situationer då det uppstår spänningar mellan Lucas och 

några klasskamrater. Ett sådant exempel är när klassen ska anordna en mo-

devisning tillsammans med stylisterna. Några dagar innan visningen ska de 

ha generalrepetition. 

Vi går in i aulan. Det är inte särskilt många elever som har kommit. Betydligt 
fler i stylistklassen är här. De flesta modellerna saknas också, även om några 
enstaka sitter och väntar. ”Lucas kommer snart” säger någon. ”Han missade 
bussen!” Efter hand droppar det in fler och fler.  De som kommer sätter sig 
och väntar. Lucas dyker upp. Han ser extra iordninggjord ut idag. Ett stort 
kors hänger i det ena örat.  På huvudet har han en liten keps och luggen är 
lockad. Kläderna är svarta och han har något kjolliknande plagg som liksom 
svävar efter honom då han går. Då han kommer tar det fart. Lucas tar kom-
mandot och instruerar alla modeller hur de ska gå på scenen. Några elever är 
med och diskuterar men de allra flesta sitter på åhörarplatserna. Olika viljor 
hörs från flera håll. Det blir diskussion om vilka som ska gå i modellernas 
ställe eftersom de inte heller har kommit. Klasskompisen Mikaela och Lucas 
provgår lite och diskuterar. Där den tänkta publiken ska sitta sitter tre klass-
kompisar till Lucas; Anna, Karin och Stina. De pratar sinsemellan vad de 
tycker och sen ropar de till Lucas vad de har kommit fram till. Ibland är han 
följsam och säger ”Ja visst” och provar. Oftast konstaterar han att det inte blir 
bra efter att han har provat. Ju mer tiden går ju tystare blir tjejerna. Istället 
skickar de sina bud genom läraren: ”My säg till honom att de ska gå så här” 
säger de. Då det inte hjälper provar de med att säga det till Mikaela. Efterhand 
spänns Lucas käkar och han börjar ignorera dem. Läraren säger till honom 
”Lucas ta det lugnt nu!” Lucas svarar henne sammanbitet men högt. ”Ja jag 
försöker men klasskompisar blir ju så sura på mig!” Han blänger upp mot läk-
taren där de sitter. De håller på i två timmar utan att något blir färdigt. När 
lektionen är slut tar läraren de tre flickorna åt sidan för att prata med dem.  
Fältanteckning 25 april, 2013 
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I situationen ovan är det tydligt att inget händer förrän Lucas har kommit. 

Det beror inte på att de andra inte har åsikter om hur saker och ting ska gå 

till vilket blir tydligt då Lucas kommer och saker börjar röra på sig. Anna, 

Karin och Stina pratar med varandra om hur de tycker att modellerna ska gå. 

Då de har enats ropar de till honom vad de har kommit fram till. De är tre 

stycken vilket borde betyda att de rent demokratiskt skulle få sin vilja ige-

nom. Ändå väljer Lucas att besluta att deras idéer är sämre än hans. Irritation 

mellan de bägge parterna uppstår. Dagen efter berättar han hur oerfarna hans 

klasskompisar är. För dem är det första gången som de anordnar en mode-

visning, medan han har gjort det många gånger. Han säger att han vet vilket 

arbete som ligger bakom, hur lång tid allting tar men de förstår inte det. 

Dessutom har de olika syn på hur visningen ska ta form. De saker som tje-

jerna förespråkade tyckte Lucas skulle se ”oprofessionellt ut”. Då han säger 

det till dem blir de ”skitsura på mig och säger ’Åh! Måste du vara så fin i 

kanten’ så är det jämt.”  

En timma har gått på lektionen. Eleven Anna och jag har tvättat dockor så 
mina fingrar är skrumpna. Dörren öppnas till salongen och in kommer Lucas 
Han är glansig och lite röd i ansiktet. Hans hår är inte fixat som det brukar. 
Han går runt och pratar med någon och jag hör att han säger att han har varit 
på ansiktsbehandling och fått handmassage av en tjej på stylistutbildningen. 
Läraren Sofie ignorerar honom och är inte så glad mot honom som hon bru-
kar. Då Lucas ser att Anna har fått tillbaka sitt prov säger han till Sofie att han 
också vill ha sitt prov. Det fick alla i måndags svarar Sofie. Ja men då var inte 
jag här säger han. Nä just det! Det är därför du inte har fått det säger hon i lätt 
skämtsam ton, men ändå som en markering att han får skylla sig själv som 
prioriterat annat framför skolan. 

Karin [lärare på stylist] kommer in och säger något till Lucas. Lucas säger 
högt till Karin så att alla ska höra: Sofie är sur på mig för att jag inte kom! Säg 
var jag har varit! [han har varit hos Karins elev]. Han säger det glatt och lite 
skämtsamt men ändå med ett uns av ängslan vilket jag tolkar som att han är 
angelägen om att Karin ska rättfärdiga att han inte kom i tid. Du menar hon 
där? säger Karin och pekar på Sofie med ett skratt och fortsätter: Äh det är 
lugnt; henne kan jag ta hand om säger hon och går fram till Sofie. De skrattar 
tillsammans.  

När Karin har gått säger Lucas till Sofie igen att han vill ha sitt prov. ”Ja 
men du får hjälpa till först” säger Sofie till honom. Lucas går en runda i sa-
longen och hämtar en docka. Han ställer sig vid oss och tvättar den. Under ti-
den som han tvättar berättar han om ansiktsbehandlingen. Tonen är avspänd 
mellan eleverna. Ingen säger något om att de har fått städa medan han har le-
gat på ansiktsbehandling. Efter att ha tvättat klart sin docka går han in till So-
fie och får tillbaka sitt prov. Därefter strosar han iväg mot några elever som 
jobbar med att göra frisyrer på sina dockor och slår sig ner bakom dem. De 
andra fortsätter att tvätta dockor.   
Fältanteckning 5 juni, 2013 

 

I scenen ovan är det snart sommarlov. Kurser är färdiga och alla elever vet 

att lektionstiden ska ägnas åt att göra klart moment som man inte har hunnit. 
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De som är klara får städa. Eleverna beklagar sig över att det är tråkigt att 

städa. De säger ”ettorna ska göra det, för vi fick städa så mycket i ettan”. 

Denna lektion är fler än vanligt borta, det är bara Anna som inte har några 

rester och är i tid vid lektionens början. Det betyder att hon får städa hela 

lektionen. Då Lucas kommer in i scenen ovan är han medveten om att de 

andra städar men legitimerar sin frånvaro med att han behövde ställa upp för 

en kompis på stylingutbildningen som behövde en modell. Sofies avmätta 

ton då han kommer indikerar att hon inte är nöjd med hans ursäkt vilket gör 

att han tar hjälp av läraren Karin. Då han har fått det så städar han inte mer 

utan sätter sig och pratar med några kompisar som fönar frisyrer på sina 

dockor.  

Då Linnea fönar sätter sig Lucas bakom och kommenterar hennes föning. 
”Blir det riktig bra uppbyggnad [frisyren blir hållbar] nu” frågar han. ”Utan 
dragningar [oönskade delningar] och så?” ”Överdirigerar [skapar volym]du 
ordentligt” retas han. ”Håll käften Lucas” säger Linnea halvt på skoj halvt på 
allvar. ”Nu har jag hållit på och kämpat med den här så mycket att nu får det 
vara bra”. Trots att hon säger det så rättar hon till lite i föningen. Hon dröjer 
ett ögonblick, sneglar över axeln på Lucas, sen retas hon tillbaka. ”Är du inte 
sminkad idag Lucas?” hon säger det med ett flin. Lucas svarar i avmätt något 
kylig ton ”Nä det är jag inte.” Kanske tycker Linnea att hon gick ett steg för 
långt för hon fortsätter i vänlig ton ”När får vi komma på inflyttningsfest 
då?”. ”Jag vet inte” svarar Lucas ”I helgen då säger Linnea?” ”Nej jag kan 
inte jag ska klippa två och sen ska jag jobba” svarar Lucas. Han låter trött på 
rösten.  

Fältanteckning, 5 juni, 2013 

 

I scenen imiterar Lucas lärarnas sätt att ge feedback då han retas med Lin-

nea. Han vet vad eleverna brukar få kritik på. På sätt och vis driver han med 

lärarnas petighet då han kritiserar henne, tonen är tydligt ironisk. Samtidigt 

positionerar han sig som mer kunnig än Linnea. I Linneas föningar finns det 

både lite dragningar och frisyren är uppbyggd men hon skulle ha kunnat göra 

det ändå mer. Då Lucas poängterar det låtsas Linnea låtsas först att inte bry 

sig om det han säger. Samtidigt går hon tillbaka och rättar till frisyren efter 

att han har kommenterat den. Sedan ger hon igen genom att kommentera att 

han inte är sminkad. Kommentaren är syrlig och hon hade knappast sagt 

samma sak om han varit en tjej. Uttalandet handlar just om att det är ovanligt 

att en kille sminkar sig. Lucas ton indikerar att han blir stött eller att han 

tycker att hon är fånig. Då Linnea märker det försöker hon rätta till misstaget 

genom att bjuda in sig på fest. Genom sitt svar visar han hur upptagen han 

är. Att jobba och kunder går före att ha inflyttningsfest med klasskamraterna. 

Läraren som en kollega, en vän eller bedömare 

Lucas förhållande till lärarna är kamratlig. Ofta kommer han och klasskom-

pisen Jennie in på lärarnas kombinerade kontor och lunchrum. Han ber om 
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hjälp med avtalsfrågor så att arbetsgivaren ska betala honom rätt lön, han 

visar bilder som han gjort på olika modelljobb. Ibland lånar han saker som 

han ska ha på fritiden. Lärarna agerar hjälpsamt med diverse spörsmål. To-

nen i samtalen vandrar mellan kollegialt hjälpsam eller skämtsam jargong. 

Ibland är den näst intill moderlig. Själv beskriver han relationen som när-

mast kollegial ”kanske inte riktigt som kollegor men ändå, det är inte som 

när jag gick på högstadiet: Usch inte lärare!” Scenen nedan illustrerar ett 

exempel på hur relationen snarare är kamratlig eller kollegial än lärare-elev.  

Det är förmiddag och jag befinner mig tillsammans med några av lärarna i det 
lilla pentryt på deras kontor. Dörren till kontoret öppnas och Lucas kommer 
in. Dagen innan har det varit studentfirande. Han är bakis.  Händerna skakar, 
huden är blekare än vanligt, håret står på ända. Han slår sig ner vid lärarnas 
lunchbord med en smörgås, dricker vatten och tar en huvudvärkstablett. Lä-
rarna skojar med honom. ”Lucas är du törstig idag?” Lucas besvarar skojet 
med en motfråga och ett skevt leende ”Ja har du aldrig varit det?” Sedan fort-
sätter han med att berätta om hur roligt han haft på studentfesten.  
Fältanteckning 4 juni, 2013 
 

Relationerna varierar beroende på aktiviteter. På kundpasset framstår rela-

tionen som kollegial i Lucas perspektiv där läraren snarast är ett bollplank 

för honom då han skapar sina färgrecept. Han tillåts testa det han vill även 

om läraren förespråkar ett annat sätt. Vid dessa aktiviteter när eleverna arbe-

tar med kunder och modeller är det tydligt att Lucas erkänns som en kunnig 

frisör.  Men under aktiviteten bedömning och betygsättning förändras rela-

tionen och Lucas blir elev. Relationen blir då hierarkisk istället för jämbör-

dig. 

Intervjuare: Mm men då du säger att ibland så ser de en som en elev kan du 
berätta om en sån situation då?  
Lucas: Med betyg! 
Intervjuare: Ja och hur är det då?  
Lucas: Att nu har du inte fullföljt detta… och man känner sig jaha [uppgivet] 
”Nä nä okej” eller om man säger att ”Ja nu har du inte gjort detta provet.” Då 
kommer man verkligen in i skola och vet det!  
Intervjuare: Mm så det är betygen som …  
Lucas: Ja där då känner man sig lite mer, det är ju inte ofta man får betyg från 
en kollega ”Idag ligger du på ett A!” [fniss] 

Lucas som ”frisör” 

Lucas klipper en liten dam. Hon är 90 år gammal.  Han ser proffsig ut då han 
jobbar. Talar om vad han gör och varför. Den lilla damens ansikte strålar. Hon 
har fått en rosa slinga i luggen och det andra håret är silvervitt. Läraren Sofie 
kommer fram och ska titta på kunden innan hon är färdig för att lämna. Titta 
så snygg du blir säger Sofie till damen. Du blir så snygg så vi får surra fast dig 
så ingen drar iväg med dig skojar hon med henne. Damen skrattar. Jaa vi sur-
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rar fast dig vid rullatorn fyller Lucas i och så sätter vi dig här borta! Alla tre 
skrattar tillsammans. Då damen har gått kommer han glad och uppspelt fram 
till mig och säger ”Vet du vad hon sa till mig? Att hon ville ha gubbarnas tele-
fonnummer så hon hittade någon att va med”  

Fältanteckning 7 maj, 2013 

 

Jargongen är ofta på skämtsam och flirtig på skolan. Läraren Sofie berättar 

hur det har blivit missuppfattningar eller felsägningar mellan henne och 

kunder eller elever som anspelar på sex. Lucas tillhör dem som skämtar på 

samma sätt. Lucas har klippt den lilla damen tidigare. Man kan fundera 

mycket över hur det kommer sig att han lyckas färga en rosa slinga i håret på 

en 90 årig dam. Hur han lyckas få henne att uppskatta honom så mycket.  

Det är inte troligt att vem som helst hade fått henne att färga en rosa slinga. 

Inte heller att vem som helst hade fått henne att skoja och be om de manliga 

kundernas telefonnummer.   

 När Lucas jobbar med kunder ser han fokuserad ut. Han ser ut som han 

lägger ner mycket energi i sitt arbete och gör lite mer än vad kunden har bett 

om. Liksom i situationen ovan berättar han vad han gör under tiden som han 

jobbar. ”Nu klipper jag så här därför att…”. Det går snabbt, han utstrålar 

självsäkerhet och det ser smidigt ut. Då han jobbar kan jag inte se att han är 

elev. Det ser helt enkelt ut som han är en frisör.  

Intervjuare: Känner du dig som en frisör nån gång då?  
Lucas: Jaa det tycker jag nu känner jag mig som det. 
Intervjuare: Hur länge har du gjort det? 
Lucas: Det har väl varit sen i somras. När jag slutade tvåan för då har jag ju 
jobbat, då jobbade jag ju nästan sex dar i veckan. Då jobbade man ju verkli-
gen och då hade man ju nästan fulla listor [fullbokad] och det tycke jag ju var 
jättekul. Jag kände ju inte alls att jag ville gå tillbaka till skolan, för jag kände 
ju att jag hade släppt allting. För då var jag ju att jaha då gör vi en utväxtfärg 
här då och då visste man vad man skulle göra och kunde bara jaa men vi testar 
detta.  

 

På salongen fick Lucas jobba självständigt utan att någon kontrollerade hans 

arbete. Känslan av att få jobba själv och vara fullbokad bidrog till att han 

kände sig som en frisör. Det var ingen skillnad på honom och de andra kol-

legorna på salongen. Han fick frihet att göra som han ville och förtroendet 

att inte bli kontrollerad vilket bidrog till en förstärkt yrkesidentitet. En stark 

identifikation med yrket betyder också enligt Lucas höga betyg 

Intervjuare: Får man, ja vad får man betyg på för nånting då? Alltså vad krävs 
för att få höga betyg?  
Lucas: Alltså det är väl det att man ska se sig själv som en färdigutbildad fri-
sör. Att man ska, ja vad ska man säga att som då en kund kommer in att du 
ska plocka fram då om man säger att man har hela biten om man säger service 
och det praktiska (…) Själva jobbet, att allting är bra och att man inte sitter 
och pust! Nä nu orkar inte jag klippa dig jag är trött i handen [fniss]. Eller att 
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man försöker hålla isär privatlivet. Man ska ändå ha en personlighet men du 
ska inte behöva dra in att min tjej har gjort slut. Har man gjort slut med pojk-
vän/flickvän så ska man inte helt plötsligt stå och klaga över kunden eller 
komma in helt gråtandes utan då har du liksom masken på och ja! Ha ett leen-
de på läpparna [låter klämkäck]  

 

En god elev ska vara som en färdig frisör. Man ska vara arbetsam och inte 

beklaga sig att man inte orkar. Det är också viktigt att hålla privatlivet utan-

för och förmedla glädje till kunden. Lucas prioriterar ofta arbete med kunder 

framför att äta lunch och berättar om hur pinsamt det kan vara då magen 

börjar kurra kring lunchtid.  

Intervjuare: Precis och det är ju rätt påfrestande hur klarar man av det? Ni är 
ju inte så gamla ändå tänker jag… 
Lucas: Jag vet faktiskt inte, jag kom in i det så fort så att det kommer ju natur-
ligt för mig. Men för de andra så där kan jag väl känna, man ska väl inte säga 
så men ibland kan jag tycka att ”Du vet att du sitter framför en kund va?” Du 
kan inte gå iväg och liksom bli förbannad för att kunden säger att du har klippt 
fel, utan det är bara att ”Okej ja det blev lite fel men jag ska försöka och häm-
ta min lärare här så” Än att liksom bara bryta ihop [snyftar] jag har klippt fel! 
Så det kan jag ju känna, eller att de pustar när läraren kommer och säger att 
”Nä men du måste göra om detta, du måste lägga lite fler slingor eller att nä 
du måste sätta en nyansering [färgkorrigering] sen” och de bara: “Åh! Jag är 
faktiskt hungrig!” Ja men alltså det kan jag väl tycka att man nästan får säga 
till lärarna att de får jobba mer på det  
Intervjuare: Att de är för snälla menar du?  
Lucas: Ja att säga nästan att ”Du! Det är en kund som sitter här!” Och visst det 
är ju en skola men hade de gjort… man vet ju inte hade de gjort likadant om 
de var på praktiken  

 

I förhållande till de andra klasskamraterna positionerar sig Lucas som en 

frisör och de är elever. Det är inte bara kundens önskemål som är självklara 

att tillmötesgå utan också lärarens förväntan på att resultatet ska bli det bästa 

möjliga även om det innebär extra arbete. I dessa fall framstår Lucas som en 

frisör med yrkesstolthet där både kunden och han som hantverkare ska vara 

nöjda. Hos Lucas går det att ana en stolthet då han säger att han får hoppa 

över lunchen för han är så upptagen. Lärarna borde vara strängare mot de 

andra eleverna och motiverar det dels med att det är en kund men också med 

det kunde ha hänt på en arbetsplats. Det signalerar att kunder på praktiken är 

mer betydelsefulla än kunder i skolan.  

Under intervjun pratar Lucas om hur viktigt det är att ”bygga upp sin tid” 

och att kunna ta betalt för det han gör. Han säger att det är vanligt att frisörer 

inte tar betalt för det där lilla extra de gör utan ”frisörerna är för jävla snäl-

la”. Betalning för arbetet är också relaterat till yrkesstolthet. Då han jobbat 

hela sommaren på salong och kom tillbaka till skolan och återigen skulle bli 

kontrollerad av läraren innan han fick sätta igång med sin kund genom att 

rita upp teckningar och göra beskrivningar för sitt arbete upplevde han det 



 89 

som frustrerande att det tog så lång tid. Då han skulle ta betalt så tyckte han 

att det var alldeles för billigt i förhållande till det arbete han gjort. 

Om man säger priser också att man känner att man står och gör ett sånt stort 
jobb och så bara ”Här har jag stått och klippt och färgat dig i 2,5 timma det 
blir 350 kronor” då blir det ändå jaha?! Jag har ändå fått in det här liksom att 
ja att kunna ta betalt för det du gör.  
 

En förhållandevis liten summa pengar för ett arbete som han lagt ner mycket 

tid på blir ett nedvärderande av hans yrkeskunnande. Dock är det inte peng-

arna som han själv ska få för arbetet som är värdet. Det handlar om något 

annat. På skolan har eleverna ingen lön alls, ändå tycker han att kunderna får 

betala för lite för hans arbete.  En värdighet i arbetet. Detta ska förstås till-

sammans med att jobbet som frisörelev inte är ett glamoröst yrke där man 

tjänar särskilt mycket pengar.  

Intervjuare: Kommer du ihåg vad du hade för bild av frisöryrket innan?  
Lucas: Nä men jag tänkte ju bara att man stod där och stylade håret att allting 
skulle bli så perfekt och kunderna skulle va så nöjda och man skulle tjäna så 
mycket pengar men som elev, så gör man inte det [skrattar]. Så står man näs-
tan man känner sig nästan som en slav. 
 

Detta skulle kunna ses som en motsättning mot att han tycker att frisörer ska 

ta bra betalt för sitt kunnande och arbete. Men pengarna kommer inte honom 

till nytta, elever har dåligt betalt vilket han accepterar. Snarare kan detta 

förstås som att ett yrkeskunnande i sig ska tillerkännas värde, men att han  

som agent inte utför arbetet för pengar då han liknar det vid ett slavarbete. 

Dessutom arbetar han understundom helt gratis med modefotograferingar för 

att ”skapa sig ett namn”. I Lucas berättelse framstår det som naturligt då det 

inte är pengar och ett välbetalt yrke som driver honom i första hand. Istället 

är det ett roligt arbete, tillfredställelsen av att göra en kund nöjd, möjligheten 

att bli ”känd” och få erkännande som är viktiga element. Lucas relation till 

yrket kan närmast förstås som ett ”kall” och inte något han i första hand gör 

som en försörjning. 

Lucas och framtiden 

Förhoppningen är att trådarna kring Lucas har knutits samman till en hel-

het, en kille med drömmar om ett yrke med kreativiteten i fokus.  Bekräftelse 

av kollegor, kunder, kompisar och lärare framstår på olika sätt som viktiga. 

Då han pratar om sitt yrke är det ofta fokus på ”kändisskapet” den stora 

kreativiteten och det hårda arbetet. Viljan att till varje pris tillmötesgå kun-

dens behov och göra denne nöjd. Känslan av att vara en professionell frisör i 

olika sammanhang även på fritiden. Då han pratar om sin framtid målas bil-

den upp av en person med hela världen som arbetsfält. Där ska han skapa 
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kreationer och föra inspiration från städer som Tokyo och New York sam-

man. Livet tillsammans med de stora kända frisörerna som han har som mål 

beskriver han som ”visst man kanske tjänar jättemycket pengar men det livet 

är ändå inte en dans på rosor”. Andra relationer än de yrkesmässiga får stå 

tillbaka för hans jobb i framtidsdrömmarna ”det påverkar ju både familjeli-

vet att man kanske kommer hem sent en söndagskväll och sen helt plötsligt 

ska jobba igen”. Livet kretsar kring jobb, mode, musik och dans. Ändå fram-

står i slutändan en sak som viktigare än allt annat för Lucas.  

Intervjuare: Men vad är det med det där livet som lockar då tänker jag?  
Lucas: Alltså det är väl själva helheten kanske, att folk ändå vet vem jag är att 
folk tycker att de kan komma fram och bara alltså jag tycker detta var jättefint 
(…) Och sen är det ju om man säger salongs… att när man har jobbar med en 
kund i tre timmar. När man har jobbat röven av sig och de säger ” Jag har ald-
rig känt mig så här fin ” Då blir man nästan tårögd då blir man bara… Gud 
vad glad jag blir! 

 

Återigen framstår ”att folk vet vem jag är” som en viktig pusselbit i Lucas 

yrkesidentitet, denna bit är relaterad till hans tekniska och estetiska yrkes-

kunnande när människor erkänner hans arbete och tillmäter det stort värde.  

Bekräftelsen från andra över att ha gjort ett bra arbete och att på så sätt bli 

synlig är det som väger upp allt det hårda arbetet. Livet som inte drivs av att 

tjäna stora pengar som innebär uppoffrandet av familjära relationer. Livet 

där hans basala behov som att äta då han är hungrig får stå åt sidan för öns-

kan att göra en kund nöjd eller få bekräftelse för sitt arbete framstår som värt 

mer än allt annat. En kund som är nöjdare än alla dess tidigare salongserfa-

renheter. Den känslan är värt allt hårt arbete som ligger bakom och är en 

källa till sådan glädje att tårarna nästan kommer. 

Peida 

Det är dagens andra lektion och eleverna har samlats i ett klassrum för att få 
information om studien och dess syfte samt ta ställning till eventuellt delta-
gande. Presentationen är avslutad och jag samlar in samtyckesblanketterna. 
Dörren till klassrummet öppnas och ytterligare en elev anländer. Hon är sen.  
Hon slår sig ner i bänken närmast dörren. Tjejen urskiljer sig från de andra i 
klassen. Det långa tjocka håret är tufsigt och inte nytvättat, slätt och blankt 
som på de övriga eleverna. Håret är färgat men inte nyligen, i hårbotten syns 
en tydlig utväxt med mörkt hår Alla andra tjejer har makeup men den här tje-
jens ansikte är osminkat. Hon har joggingbyxor, en mjuk tröja och gymnastik-
skor på sig. Läraren Sofie går fram och börjar förklara vem jag är och vad jag 
har berättat för de andra eleverna. De övriga eleverna packar ihop sina saker 
för att förflytta sig till salongen där lektionen ska fortsätta. Jag går fram till 
tjejen för att informera henne om studien och fråga om hon vill vara med. Hon 
tar blanketten och skriver på direkt utan att läsa. Jag försöker att hejda henne 
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så att hon ska veta vad det är hon ger samtycke till men hon säger bara ”Ja, ja, 
jag är med” 
Fältanteckning 17 april, 2013 

 

Det här är första gången jag träffar Peida. Den sena ankomsten är inte en 

unik händelse just denna dag. Peida kommer ofta försent. Vanligen håller 

hon ihop med sin kusin Nasrin som går i samma klass. Lärarna berättar att de 

kommer från stora kurdiska familjer. Annars brukar hon komma själv som i 

situationen ovan.  En gång har hon med sig en kompis som inte går i klassen 

och frågar om hon får sitta med på lektionen. Ytterst sällan ser jag henne i 

sällskap med någon av de övriga klasskamraterna. Jag ser henne aldrig sitta 

och hänga i korridoren där många andra elever sitter i grupper. Peida är borta 

ganska mycket från skolan, av de lektioner jag är med på är hon borta unge-

fär var tredje lektion. Efter ovanstående scen går eleverna in och klipper sina 

dockor i salongen. Jag småpratar med några av dem, däribland Peida. Peida 

drömmer om att starta eget och att bli känd. Efter gymnasiet tänker hon ”dra 

härifrån” till en stor stad som Stockholm eller Göteborg. Eftersom hon har 

sett att jag kommer ifrån Stockholms universitet vill hon att jag ska berätta 

om livet i storstaden. Jag gör henne besviken genom att bara kunna ge be-

gränsade svar. Hon ser konfunderad ut då jag säger att jag aldrig är i city 

utan bara åker tunnelbanan direkt till universitetet och sedan hem igen till 

småstaden. Hon skrattar då jag berättar att jag knappt vet var universitetet 

ligger.  

Ett kompensatoriskt yrkesval 

Peida har inte alltid velat bli frisör. Egentligen ville hon jobba med make-up. 

Liksom flera andra i klassen är Peida född 1994, det betyder att hon är ett år 

äldre än de som kommer direkt från grundskolan. Peidas erfarenheter av 

frisöryrket innan hon började på skolan var begränsade. Hon hade aldrig 

varit och klippt sig och hade inte träffat någon frisör. Första året gick hon 

samhälle-mediaprogrammet. Hennes förstahandsval det året var hantverks-

programmet med inriktning styling där ”man håller på med smink och sånt”.  

Mot slutet av första året på samhällsprogrammet fick hon höra att det var 

lättare att komma in på stylingutbildningen så hon sökte dit i första hand och 

tog frisör i andra hand. Betygen räckte inte till förstahandsalternativet men 

på frisörutbildningen kom hon in. Hon hoppade då av för att prova på frisör-

yrket, även om hon inte var helt övertygad om att det var rätt från början. 

Det var inget, att de flesta har ju velat bli frisörer sen de har varit så hära små 
och så, fast för mig har det inte varit så utan det bara kom så här helt plötsligt 
att jag ville bli frisör.  

 

Peida framställer sig som annorlunda från de andra som i hennes horisont 

haft frisör som drömyrke sedan barnsben. Tonen då hon säger det är förlägen 
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och ursäktande. Som att deltagare förväntas vara övertygade i sitt yrkesval 

ända sedan barnsben. Peidas yrkesval var något av en ingivelse i stunden. Ett 

slumpartat andrahandsval. Peida är den enda eleven som har sökt en annan 

inriktning i första hand. Då Peida hade gått en vecka på frisörutbildningen 

blev en plats ledig på stylingutbildningen som hon erbjöds. Platsen som ini-

tialt varit hennes förstahandsval och dröm fanns plötsligt inom räckhåll, 

vilket ledde till tvivel 

Åh det här är mitt livs jobbigaste val fast sen i slutet av veckan, eller i slutet 
av dagarna så tänkte jag bara nä men frisör är grejen. 

 

På så sätt utgjorde chansen att få prova på ett yrke som hon egentligen inte 

hade tänkt sig möjligheten att förändra sin ursprungliga önskan om att bli 

make-upartist till att bli frisör.  

Peida: Fast sen när jag har hållit på med det [fniss] har jag verkligen gillat det 
och typ så känner passion och jaa.. 
Intervjuare: Så du känner passion för frisör?  
Peida: Ja exakt! Fast det är inte så att jag alltid känt så, utan när jag har hållit 
på med det i början så kände jag så… 
Intervjuare: Hur gick det till då du kom på det då?  
Peida: Alltså jag sökte ju till frisör sen då jag kom in så var det ju ”ja men jag 
gillar frisör, det kommer vara roligt att blir frisör”. Fast mitt första val var sty-
ling där man håller på med smink och sånt.  Efter jag hade gått i frisör en 
vecka så kom jag in i styling och jag hade velat gå där året innan också. Så när 
jag tackade nej till styling för att gå frisör så förstod jag att det var frisör som 
var grejen annars så skulle jag väl gå styling. 

 

När hon höll på med hår väckte det känslor hos henne som gjorde att hon 

förstod att hon hade hamnat på rätt plats. Passionen för frisöryrket är något 

som ofta uttrycks i Peidas berättelse. Samtidigt visar det resonemang hon 

förde med sig själv när hon kom in att det fanns ett uns av tvekan inför fri-

söryrket. Då Peida tackade nej till den som hon tidigare helst velat gå förstod 

hon att ”frisör var grejen”. I Peidas perspektiv fanns valet i hennes händer, 

hon hade friheten att välja vad hon ville, vilket innebar att hon valde bort 

stylingutbildningen till förmån för frisörutbildningen. Att byta från ett stu-

dieförberedande program till ett yrkesprogram var dock inget som fick Peida 

att tveka. Hon är säker på att hon inte kommer att läsa vidare på universite-

tet. Därför läser hon inte heller några högskolebehörighetsgivande kurser 

som individuellt val.  

Intervjuare: Vad läser du för individuella val? 
Peida: Kurdiska  
Intervjuare: Ja?  
Peida: Det är bara för jag känner att jag inte orkar något annat så tar jag bara 
det (…). Jag har inte tänkt på att läsa vidare senare så jag läser inte upp mina 
ämnen.  Nu har ju de flesta engelska och svenska fast jag har inte valt det.  
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Intervjuare: Nä och varför har du inte valt det?  
Peida: Eftersom jag inte är intresserad av det. Jag känner, jag känner bara på 
mig om jag inte… alltså någon gång jag tröttnar som frisör så kommer jag så 
alltså jag kommer fortsätta inom skönhetsindustrin. Alltså antingen smink el-
ler så här naglar … hud. (…)Egentligen alla lektioner är viktiga men vissa 
lektioner är viktigare än de andra tycker jag i alla fall. Så personligen tar jag 
alla frisörlektioner före de andra typ historia och sånt.  

 

De högskolebehörighetsgivande kurserna, svenska och engelska väljs bort 

till förmån för kurdiska eftersom det innebär mindre investering i form av tid 

och ansträngning för Peida.  Det kunnande som förvärvas i gymnasiegemen-

samma ämnena ses på så vis inte som något hon skulle ha användning för i 

sitt liv och arbete inom skönhetsindustrin. För att investera i dessa kurser ska 

avkastningen vara en inträdesbiljett till högskolan, något som Peida inte är 

intresserad av. Samtidigt betyder det att hon positionerar som mer hängiven 

sitt yrkesval, eller i alla fall till skönhetsindustrin, än övriga i klassen då hon 

beskriver sig som annorlunda som inte har valt svenska och engelska. De 

andra förefaller vara mindre säkra genom att gardera sig med att läsa andra 

kurser. Då jag frågar henne vad hon tycker om att elever utbildar sig till fri-

sörer men ska läsa vidare på högskolan senare ser hon frågande ut och svaret 

dröjer. Jag tror inte att hon hade hört talas om det innan. Hon svarar till slut 

att man ska vilja bli frisör.  

De ämnen som i Peidas bedömer som värdefulla är frisörkurserna för att 

det är de hon ”känner någonting för”. Peidas känslor hamnar ofta i centrum 

då hon pratar om skolans ämnen. Ämnen som, hon ”känner något för” fram-

står som viktiga för henne. Makeupartistdrömmen lever dock fortfarande 

kvar, ”kanske vill jag gå smink sedan”. Peida syftar på de privata utbildning-

ar som finns för att utbilda sig till make-up artist. Passionen för frisöryrket 

framstår inte som lika viktig då drömmen om att arbeta med make-up lever 

kvar. Peida beskriver utbildningen som krävande. Man måste ha höga ambi-

tioner.  

Peida: Det krävs mycket. Ambitioner… (…) Det är inte bara att du står där 
och typ fixar hår och så det är mycket mer. Och du tjänar mycket mer på det 
om du verkligen vill. 
Intervjuare: Mm du tjänar mer vad tänker du då du säger så?  
Peida: Alltså du kommer ha roligt och det är viktigt att trivas med det man 
jobbar med.  

Utbildningen för de vanliga och yrket för de erkända  

Samtidigt som utbildningen ovan relateras till en attraktiv utbildning som är 

rolig säger Peida att den inte har särskilt hög status. 

Intervjuare: Om du tänker på frisörernas status här på skolan vad tycker du om 
den?  
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Peida: Icke-populär! [skratt] Nej jag skojar! Nä alltså jag tror det spelar inte så 
stor roll nu. Det känns som det var mer så innan bara ” Frisörer de är bla bla” 
och så vidare. Fast nu är vi väl vanliga. Fast det har blivit vanligt.  
Intervjuare: Så det var högre status innan på frisörerna?  
Peida: Ja det tror jag alltså i skolan sen är det ändå alltså ute i allmänheten så 
är det ändå alltså om man säger typ ”Ah jag är frisör” Så tänker de bara ”Ah! 
Du är frisör!” [beundran] 

 

Statusen på utbildningen var högre innan enligt Peida. Nu är det inte längre 

något märkvärdigt att gå på frisörutbildningen. Dock är frisöryrket i Peidas 

perspektiv bland allmänheten ett attraktivt yrke som möts av beundran, vil-

ket betyder att hon anser att yrket har högre status än utbildningen.  

Peidas sätt att svara med ett skämt är ganska typiskt för hennes sätt att be-

svara mina frågor, det är ett mönster som upprepar sig. Det är riktigt svårt att 

intervjua Peida. De andra eleverna jag intervjuat ger långa svar och jag be-

höver inte säga så mycket för att få dem att prata. Med Peida är det annor-

lunda. Ibland faller blicken ut i tomma intet och hon ser hon drömmande ut. 

Många gånger ler hon och skrattar finurligt då hon svarar. Jag vet inte riktigt 

hur jag ska tolka det. Ibland gäspar hon. Under intervjun plingar hennes mo-

bil oavbrutet. Någon ringer och hon svarar. Det är hennes kusin som undrar 

när hon är klar. I klassrummet är hon lättpratad och hon är också en av dem 

som smickrar mig genom att visa ett, vad som förefaller, genuint intresse för 

mitt arbete. Med de andra klasskompisarna pratar hon inte så ofta. Hon pra-

tar mest med läraren Sofie och kusinen Nasrin. Det sammantagna intrycket, 

hennes mobil som stör, hennes gäspningar och finurliga leenden och skratt 

gör mig emellanåt osäker och stressad. Tycker hon att det är tråkigt att bli 

intervjuad? Tycker hon att mina frågor är fåniga? Tycket hon att hon svarar 

roligt? Pusslet att förstå henne är svårt att få ihop, men med anteckningarna 

från observationerna förstår jag det som att det inte är en isolerad företeelse 

under intervjun. Det är ett sätt Peida många gånger använder i klassrummet 

också. Att skoja med sig själv. Hon är väl medveten om det motsägelsefulla i 

hennes ord om passion för yrket samtidigt som hon inte alltid framträder 

som så passionerad som hon skulle vilja eller som hon säger är nödvändigt.  

Passion möter skoltrötthet  

Även om Peida om och om igen på olika sätt ger uttryck för att en frisörelev 

ska vara hängiven sitt yrkesval och känna passion så innebär det inte att det 

inte finns annat som konkurrerar om hennes uppmärksamhet. Då jag frågar 

henne hur det kommer sig att så många har hög frånvaro (däribland hon 

själv) säger hon:  

Peida: Jag har ingen aning [ler, skrattar] Alltså jag vet inte. Jag tror inte man 
gör det med mening. Fast man kanske har andra grejer för sig. Eller man kan-
ske är sjuk… 
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Intervjuare: Mm, är det att det är annat som är roligare eller är det att de… 
Peida: Nä alltså man kanske har planer och så krockar det med…[lång tyst-
nad] 
Intervjuare: Det andra livet utanför skolan? 
Peida: Ja exakt…[tyst] 
 

Citatet visar hur livet utanför skolan konkurrerar om Peidas tid och upp-

märksamhet. Även om hon känner passion för frisöryrket betyder det inte att 

det inte finns andra saker som också är viktigt för henne. Det handlar om 

andra aktiviteter som sker utanför skolan som konkurrerar om hennes och 

andras engagemang. Det svåra i att intervjua Peida kommer återigen till ut-

tryck här. Då Peida säger ”alltså man kanske har planer så krockar det med” 

så uppstår en lång paus i samtalet. Jag försöker vänta ut henne men hon fort-

sätter inte. Min iver att få henne att prata tar överhanden vilket gör att jag 

omedvetet hjälper henne genom att fylla i ”det andra livet utanför skolan” 

hon svarar då ”ja exakt!” varpå en likadan paus följer, vilket gör att jag byter 

fråga och går över till ett annat ämne.  De långa pauserna gör mig tveksam 

till hur mycket hon vill berätta och jag backar därför jag vid intervjun tänker 

att det är skolan som är fokus för studien. I efterhand borde jag ha försökt att 

få henne att berätta vad det livet består av, vilka andra identiteter som gör att 

hon väljer att inte gå till skolan.  

De känslor hon hade i början för utbildningen och passionen för yrket får 

så småningom en mer tillbakadragen roll då hon inte riktigt orkar.  Det för-

klarar hon med att hon är skoltrött, tanken på att hon skulle ha tagit studen-

ten om hon inte bytt program känns emellanåt tung. 

Intervjuare: Känns det rätt med valet av program? 
Peida: Ja, fast det känns bara att jag har blivit lite lat nu. 
Intervjuare: Det kommer jag ihåg att det sa du till mig första dan. 
Peida: Jaa  
Intervjuare: Du tycker du har blivit lite lat?  
Peida: Jaa. 
Intervjuare: Vad har du fått det ifrån då, eller vad menar du med det? 
Peida: Jag vet inte det bara känns så. Jag ger inte allt. Jag vet att jag kan 
mycket mer.  
Intervjuare: Ja vad är det som gör att du inte ger allt, jämt?  
Peida: Jag vet inte. Jag kanske är trött och jag är kanske skoltrött mest. Efter-
som jag har gått om ett år så tänkte jag bara ”Ah men nu skulle jag kunnat ta 
studenten!” 

 

I Peidas berättelse framstår frisör som rätt yrke för henne, skolan är bra, 

lärarna är bra, yrkesämnet är viktigt och roligt.  Ändå har hon inte orken att 

ge allt och att använda alla sina kunskaper. Då jag intervjuar henne är det 

snart sommarlov och hon är på väg in i sitt sista gymnasieår. Det andra året 

beskriver hon som jobbigt för att det är händelselöst och mycket repetition, 

till skillnad från det första då ”allt är nytt och det är skönt”. Då det händer 
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nya saker är positivt med skolan medan att nöta och repetera framstår som 

tröttande och jobbiga moment ”det är typ repetition så det är jobbigt”.  

Det känns som att i början så tänkte man bara ”Ja jag ska det och det och det.” 
Eller ”Jag ska bli duktig, jag ska fokusera och jag ska”, fast sen alltså i verk-
ligheten så har det blivit lite så här att man har varit lat och man har inte orkat 
och ja allt sånt. Fast samtidigt har man lärt sig så mycket. 

 

Ändå tror hon att nästa år kommer bli lättare. Då det är sista året säger Peida 

så kommer hon att engagera sig mer i skolan igen som hon gjorde i början, 

“tredje året man tänker bara nu ger jag allt för det är slut snart”. Utbildning-

en framstår på så sätt som en transportsträcka till något nytt och spännande 

som väntar efteråt. Då slutet nalkas kommer hon också att få energi och att 

satsa på skolan ”nu ger jag allt” igen.  Peida slits därmed mellan ytterligheter 

där den ena sidan representeras av passionerat förhållningsätt till sin utbild-

ning och kommande yrkesliv och den andra som styrs av hennes brist på ork, 

då hon just nu inte orkat med att vara så hängiven som hon säger behövs.  

Skoltrötthet mot charmerande buse 

Peida själv kallar sällan på uppmärksamhet i klassrummet då hela klassen är 

samlad. Ofta sitter hon drömmande med blicken till synes ut i tomma intet 

eller ner i mobilen då eleverna har lektioner i traditionella klassrum. Hon 

säger nästan aldrig något på eget initiativ. Ändå blir hon ofta föremål för 

lärarnas uppmärksamhet på olika sätt:  

Peida och Nasrin kommer sist in i klassrummet ”Ta av er luvorna det ser trev-
ligare ut” säger läraren My till dem. De tar av luvorna. Lektionen efter kom-
mer Peida in med luvan på sig och läraren säger vänligt till henne att ta av 
den. 
 Fältanteckning 23 april, 2013 
 

Peida sitter ofta ihop med kusinen om hon är i skolan. Peida blir ofta tillsagd 

att lägga bort mobilen, eleverna får inte ha mobiltelefon på lektionerna 

Lägg bort mobilen den som inte gör det får bjuda på tårta! 
Läraren Sofie, fältanteckning 26 april, 2013 

 

Sofie lindar in disciplineringen med ett skämt, den som inte lägger bort mo-

bilen får bjuda på tårta, vilket är signifikativt för hur hon framför den. Ibland 

lägger Peida bort den ibland inte. Ofta dyker den liksom exemplet med luvan 

upp igen kort efter. Hon är följsam mot lärarna genom att lyda då hon blir 

tillsagd men motsträvigheten framstår i att upprepa det beteende som lärarna 

försöker förhindra henne från.  

Genom att till synes försvinna in i sin egen värld och inte ta plats i klass-

rummet eller genom att säga något skulle man kunna tro att hon inte märktes 
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särskilt mycket. Då klassen diskuterar saker förväntas eleverna visa att de 

lyssnar genom att följa den som talar med blicken eller på annat sätt se in-

tresserad ut. Det finns fler elever än Peida som inte säger något men de följer 

samtalet med blicken åtminstone i perioder. Då Peida inte visar att hon deltar 

uppmärksammas hon av läraren. En sådan situation illustreras i scenen nedan 

där klassen har samlats för att planera sin modevisning.  

Peida och Nasrin sitter längst fram i klassrummet som är möblerat med ett 
stort bord vilket alla elever har samlats kring. Plötsligt drar läraren My ut en 
stol på andra sidan bordet och flyttar Nasrin dit istället. Hon säger ingenting 
utan tittar vänligt på Nasrin och drar ut stolen samtidigt som hon rör handen 
så att Nasrin förstår att hon ska sätta sig där. Peida tittar på Nasrin och fnissar 
lite åt situationen.  
Diskussionen i klassen rör sig kring vilka som är och ska vara modellansvari-
ga. My säger att Peida kan vara med på det för de behöver vara fler. Peida 
själv säger inget. Hon ser inte ut att följa med i diskussionen. Hennes blick 
stirrar antingen tomt ut i luften eller försöker pocka på Nasrins uppmärksam-
het genom att rikta blicken intensivt mot henne och småskratta utan att det 
hörs. Nasrin ger inte mycket till gensvar. Ibland tittar hon upp försiktigt och 
ler lite tillbaka. All annan tid tittar hon stadigt ner i mobilen.  
Efter en stund återgår diskussionen till modellansvariga. En elev frågar klas-
sen: Är Peida med?  Hon riktar blicken mot läraren.   ”Ja” svarar läraren My, 
”Peida har jag som förslag att hon kan hjälpa dig”. Peida själv säger ingenting. 
Hon sitter fortfarande tyst och ler mot Nasrin lite ibland.  
My lutar sig fram över Peida och säger ”Peida, vet du där nere där jag sitter 
[syftar på sitt kontor] där finns en låda med hattar och grejer, kan du hämta 
den?” Hon säger det vänskapligt, jag tolkar det som att hon vill få Peida aktiv 
och inte sitta och drömma om annat. 
Peida skrattar lite. Hon förstår vinken. Hon går iväg och kommer tillbaks med 
lådan. Då hon kommer tillbaka lämnar hon dörren öppen. Det är sorligt i kor-
ridoren utanför så att det är svårt att höra samtalet i klassrummet. My ber Pei-
da att stänga dörren så att det blir lugnt igen.  ” Ja det är ju det jag ska” säger 
Peida  och flinar lite. Hon går tillbaka och stänger dörren. Då hon har gjort det 
tittar hon på My och säger ”Nu blev du glad va?!” hela ansiktet spricker upp i 
ett triumferande leende.  

Fältanteckning 30 april, 2013 

 

Situationen är karakteristisk för hur Peida agerar på de klassrumsbesök jag är 

med där elever inte arbetar med kunder modeller eller dockor utan i traditio-

nella klassrum. Läraren försöker få henne delaktig på olika sätt. Peida är 

följsam så till vida att hon inte opponerar sig. Motsträvigheten yttrar sig 

genom att avskärma sig från de övriga i klassen förutom Nasrin. Hon skojar 

med sig själv då hon agerar som läraren vill att hon ska göra, vilket på sätt 

och vis betyder att hon ironiserar över dig själv då hon agerar följsamt och 

”duktigt” samtidigt som hon på sätt och vis driver med lärarens präktighet. 

Ofta då hon gör så som hon vet att lärarna vill att hon ska göra så påpekar 

hon det på ett skojmodigt sätt.  
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Domineras av andra 

I relationen till klasskamraterna blir Peida understundom föremål för andra 

elevers undervisning.  I scenen nedan planerar eleverna sin modevisning och 

de olika modellerna som ska förberedas om några dagar.  

De fortsätter att gå igenom alla modeller. Om de ska klippas eller färgas eller 
både och. Jennie frågar Peida om några modeller som hon inte känner till.  
”Jag vet inte vad de ska göra” säger Peida. ”Det är Nasrins modeller” [Nasrin 
är inte i skolan idag] ”Jag tror faktiskt inget” fortsätter hon sen.  
”Ja men vi måste ju klippa väl?” säger Jennie 
Peida svarar inte hon sitter med blicken till synes ut i tomma intet.  
”Okej men då klipper vi honom!” säger Jennie  
”Nästa modell är Alex” säger Jennie och fortsätter. 

Fältanteckning 30 april, 2013 

 

Scenen visar hur Peida får frågan vad som ska göras med modeller som hen-

nes kusin har ordnat. Då Peida svarar att hon tror att inget ska göras med 

deras hår nöjer sig inte Jennie med det utan bestämmer att han ska klippas. 

Situationen liknar den ovan då läraren My tog in henne som modellansvarig 

och Peida inte svarade. Här är det istället klasskompisen Jennie som be-

stämmer att modellen ska klippas vare sig han vill eller inte, och Peida säger 

inte emot. Det tolkas som att Jennie tycker att en modell som ska visas upp 

på en modevisning ska vara klippt för att visa elevernas yrkeskunnande, 

medan det ter sig som att det för Peida inte spelar så stor roll vem som har 

klippt modellen. Peidas tystnad kan tolkas både som följsamhet att hon ac-

cepterar Jennies beslut men det skulle också kunna vara en motsträvighet att 

hon ignorerar beslutet, det går dock inte att utläsa något missnöje med beslu-

tet på hennes kroppsspråk. På modelldagen då alla modeller ska klippas och 

färgas inför modevisningen dyker inte Peida upp.  

Klasskompisarna har via diverse sociala medier sett att Nasrin och Peida har 
lagt ut bilder på hur de är och festar i Stockholm, vilket skapar irritation hos 
klasskompisarna som får ta hand om alla modeller även Peidas och Nasrins. 
”Fan va dåligt så kommer deras modeller, så får vi ta hand om dem. Jag väää-
ägrar” ropar en av klasskompisarna då hon får höra att de inte kommer. Flera 
av eleverna berättar för läraren Sanna att de är i Stockholm och lämnar diverse 
syrliga kommentarer där Nasrin och Peida framstår som slarviga medan de är 
ordentliga som kommer till skolan. De efterlyser att lärarna ska disciplinera 
dem hårdare.   
Fältanteckning 3 maj, 2013  
 

En eftermiddag har eleverna en tekniker för ett leverantörsföretag inbjuden. 

Eleverna ska färga en modell och teknikern ska handleda dem i arbetet med 

produkterna. De ska jobba i par som lärarna har bestämt. Färgningen och 

stylingen på håret är också ett provtillfälle som ska bedömas.  
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Jacob [föreläsaren] ska gå runt till alla och börjar vid det par där Peida är med. 
De har inte fyllt i något diagnoskort [beskrivning av utgångsläge, recept och 
önskemål] ”Ja men då går vi till nån annan först” säger Jacob. ”Jag tror inte 
att det är nån som har gjort det” säger Lucas. ”Okej då fyller alla i sina dia-
gnoskort först säger Jacob”. Eleverna går till sina modeller och fyller i sina 
papper.  När alla är färdiga ska Jacob gå runt till alla och lyssna på deras idéer 
för hur de vill färga sina modeller. Klassen följer Jacob i en klunga och lyss-
nar då han går runt. Han börjar med paret där Peida ingår. De har inte kommit 
på något förslag på vad de ska göra. Jacob försöker få igång dem genom att 
ställa frågor. Till slut säger de ”Hon ska va lite mörkare eller lite ljusare och 
lite guldigt”. Jacob säger att kunden inte ska vara guldig för hon passar inte i 
det. Han förklarar utifrån hudton, smycken och ögonfärg att en kall färg blir 
bättre. De accepterar hans förslag. Han säger ett recept och hur de ska göra. 
Förslaget är att betrakta som enkelt, en och samma färg i hela håret. Många av 
de andra eleverna ska göra mer avancerade behandlingar med olika slingor el-
ler ombrefärgningar [hårfärgen går i progression från mörk botten till en ljusa-
re topp utan att några skarpa kanter mellan de olika färgerna] Efter lektionen 
frågar jag Peida hur hon tyckte att det var. "Ja, det var väl bra. Vi fick göra en 
sån här vad hette det nu? Eller alltså bara en vanlig färg. Han sa hur vi skulle 
göra.”  
Fältanteckning 26 april, 2013 

 

Peida och hennes samarbetspartner får en enklare behandling att utföra än 

många av de övriga eleverna, att applicera en och samma färg i hela håret är 

inte särskilt komplicerat.  De elever som föreslår mer avancerade behand-

lingar får göra dem. Peidas börjar beskriva sin behandling med ”vad hette 

det nu?” som antyder en ansats att den färgbehandling de fick göra skulle 

vara något speciellt, men hon vänder sedan och säger att de gjorde ”bara en 

vanlig färg. Han sa hur vi skulle göra”. Det tolkas som att Peida tycker att 

hon fick göra en enkel färg. På så vis har Peida lägre hantverksmässiga krav 

på sig än flera andra elever, vilket också illustreras i scenen nedan.  

 Peida och en annan elev har prov i klippning på varsin kund. På den andra 
eleven är Sofie [lärare]mycket noggrann då hon går igenom klippningen. Hon 
tittar på strukturteckningen [en ritning som liknas vid en ritning av ett hus] 
och den skriftliga planeringen och kontrollerar klippningen. “Titta här säger 
Sofie och kammar ner luggen. Här har du några hårstrån klipp bort dem! Och 
sedan om du ser här så har du en liten tyngd på den här sidan. På den andra si-
dan var det inte så mycket men det här kan du rätta till.” Hon går över till Pei-
das modell. Hon har innan varit och påpekat ganska stora saker som Peida 
skulle ändra. ”Ja titta här nu säger hon. Nu är det mycket bättre!” Fortfarande 
finns det saker som inte är riktigt bra i Peidas klippning men Sofie bortser från 
dem till skillnad från på den andra eleven som hon tillrättavisade för några få 
hårstrån som knappast skulle ha märkts om inte Sofie påpekat dem.  

Fältanteckning 5 juni, 2013 

 

 I första exemplet placeras noggrannhet för de små detaljerna i förgrunden. 

Några små hårstrån tillrättavisas medan noggrannheten i de små detaljerna i 

feedbacken till Peida får stå tillbaka. Peida har rättat till större missar och får 
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då positiva kommentarer för att det var bättre än innan även om det inte var 

helt bra.  

Lärarna som passionerade frisörer och mödrar 

Intervjuare: Om man tänker på frisörlärarna då… Hur tycker de att ni ska va? 
Peida: [Tystnad] Alltså de vill ju helst att vi ska vara intresserade av att bli fri-
sörer. Eftersom de själva har sån passion för det. Och de flesta har jobbat hur 
länge som helst. Ja, de vill nog vårt bästa.  
Intervjuare: Mm det tror jag säkert. Vad gör de för att ni ska bli passionerade 
och intresserade och…  
Peida: De lär ut det de vet och kan och har varit med om. 
Intervjuare: Kan du berätta om nåt sånt som du har lärt dig?  
Peida: Ja men det är mycket faktiskt typ ute i salongen att det är stressigt och 
att till exempel man inte kommer få lunch när man vill man kanske får  sitta i 
typ 5-10 minuter.  
Intervjuare: Vad tycker du om det då, att bara få 5-10  minuters lunch? 
Peida: Det beror på. Jag tror det tar tid tills man blir van fast när man är van så 
spelar det inte så stor roll  

 

Lärarna vill att eleverna ska vara intresserade av yrket och att vilja bli frisö-

rer. De försöker genom sitt passionerade förhållningssätt till yrket visa henne 

hur en frisör förväntas känna. Frisörens yrkeskunnande genomsyras av lärar-

nas yrkeserfarenheter där förväntan att klara av en stressig vardag framstår 

centralt. I Peidas berättelse är att låta andra behov stå åt sidan för utövandet 

av yrket ett tecken på att vara passionerad för sitt yrke. Frisören prioriterar 

arbetet med kunder framför sina egna behov som att vara hungrig, något som 

hon kommer att göra då hon blir van. Passionen för yrket framträder ofta 

som central i Peidas berättelse, samtidigt kombineras det ofta med det där 

finurliga leendet eller skrattet:  

Intervjuare: Hur lär man sig bli så här passionerad då eller vad kommer det 
ifrån?  
Peida: Man måste känna … av det [fnissar]. Det är en känsla typ tror jag. Det 
är ingenting man tänker ah men nu ska jag typ känna… passion för nånting 
utan du måste ha… det är bara en känsla man får som man känner. 
Intervjuare: Tycker du att du har den känslan?  
Peida: Aa fast jag tror att den kan bli.. den kan bli större och mer…[Hon ler 
mot mig finurligt. Vi skrattar]  

 

Det tycks som Peida förväntar sig att känslan ska komma till henne. Det är 

inget som hon själv kan påverka. Lärarnas berättelser och passionerade för-

hållningssätt till yrket är något som Peida förstår som värdefullt.  

Intervjuare: Tänker du på dina frisörlärare som frisörer?  
Peida: Ja det gör jag. Och de inspirerar mig jättemycket faktiskt.  
Intervjuare: Ja på vilket sätt?  
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Peida: Typ vad de har gjort under sina frisörår och såna grejer. De har ju 
mycket kunskap om de flesta grejerna. Alltså de har ju jobbat jättelänge och 
de har jobbat lite överallt och så ja de inspirerar mig faktiskt. 

 

Utsnittet visar hur Peida använder lärarna som inspirationskälla och förebil-

der inom frisöryrket. Hon beundrar dem för deras kunnande och yrkeserfa-

renheter. Därmed erkänner hon dem som kunniga. Frisörlärarna är de frisö-

rer som Peida har en relation till. Det är lärarna som är hennes inspirations-

källa och det är också de som kan hjälpa henne att nå sina mål. Peida säger 

att hon står närmare frisörlärarna än andra lärare. 

Intervjuare: Man får en känsla av då man är här att det är en lite annorlunda 
relation mellan elev och frisörlärare än vad det kanske är mellan en lärare i 
matte eller?  
Peida: Ja man är mer närmare alltså närmare känner jag. 
Intervjuare: På vilket sätt då?  
Peida: Jag vet inte man kanske har nånting gemensamt det kanske är därför  
Intervjuare: Mm hur gör de för att ni ska bli så här som de vill passionerade 
och… ?  
Peida: Jag vet inte de är väldigt… alltså det känns väldigt så här när man pra-
tar med dem att man känner sig trygg och… det känns som dom förstår dig. 
De vet vad du vill kan hjälpa dig att nå dina mål… och så. För de har varit 
med om det som du… de har också börjat så som du har börjat. 
 

Lärarna som frisörer och Peida som blivande frisör har en gemensam grund 

och det bidrar till att de kommer nära varandra och att lärarna förstår henne. 

Lärarna vet hur hon har det och hur hon ska göra för att lyckas som de har 

gjort.  

En kund till läraren  

Peida vill gärna använda lärarna som rådgivare för hennes eget hår och hen-

nes frisyr.  På så vis försöker hon att använda läraren som sin egen frisör. 

Istället för att förlita sig på sitt eget yrkeskunnande framstår hon som en 

kund som vill ha råd om sin hårfärg. 

Efter lunch är det kundpass. Sofie [lärare] och jag står och pratar utanför hen-
nes kontor som ligger i anslutning till salongen. Eleverna håller på och göra i 
ordning sina arbetsplatser för att vara förberedda för kunderna som ska kom-
ma när som helst. Peida kommer gåendes mot oss med ett brett leende. Hon 
har Nasrin med sig och en färgkarta [används för att välja färg] i ena handen. 
”Sofie, jag vet inte vilken färg jag ska ha på mitt hår” säger hon och ler samti-
digt som hon ser bedjande ut. ”Men lilla hjärtat kan vi ta det sen då vi är klara 
med kunderna?” säger Sofie och fortsätter prata med mig. Peida avbryter och 
frågar igen vilken färg hon ska ha. Sofie ger henne ett halvt svar men övergår 
sedan till att skoja genom att ställa någon helt oväsentlig fråga till mig, ”När 
går bussen hem?” Hon fortsätter: ” Nu avbryter jag henne här så att jag får 
som jag vill”. Tonen i Sofies röst är glad och skämtsam. Peida skrattar åt So-
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fie och sedan ställer hon frågan igen ”Vilken färg ska jag ha?” Sofie svarar 
henne och säger att vi tittar på det då vi är klara med kunderna, gå och gör i 
ordning din plats nu.  

Fältanteckning 4 juni, 2013 

 

Peida positionerar sig som en kund till läraren som därmed erkännes läraren 

som kunnig.  Sofie svarar henne som en kär person, nästan som en dotter. 

Peida avbryter Sofie då hon fortsätter att prata med mig för hon vill fortfa-

rande ha hjälp med sin hårfärg. Sofie förställer sig och försöker få Peida 

uppmärksam på att hon avbryter samtalet genom att agera likadant som Pei-

da gör fast i en skämtsam ton, Peida skrattar, men hon ger sig inte utan för-

söker återigen få hjälp med sin hårfärg. I Peidas perspektiv blir hennes egna 

hår och att få rätt färg viktigare än att ha gjort i ordning sin arbetsplats då 

kunden kommer.  

Frisörens yrkeskunnande mångfacetterat och svårt 

Peidas bild av yrket innan hon började var att det skulle vara ett enkelt yrke. 

Alltså jag trodde det var mycket enklare typ och lära sig klippa och att det inte 
var så mycket inom färg och att det inte bara handlar om typ håret utan man 
måste läsa av typ personen, personlighetsstil allt sånt. Jag trodde det bara var 
att klippa hår och sådant (…) Det handlar om mycket, alltså det är mycket mer 
än det (…) Alltså då man gick förbi en salong så tänkte man bara, jag går fram 
och säger ”Jag vill ha gult hår och så och så vidare” och så gör de det men de 
har ju sina åsikter och ser vad du passar i, passar inte i det och säger vi gör så 
och så … 

 

Frisörens yrkeskunnande visade sig handla om andra saker än hon trodde då 

hon gick in i utbildningen. Hon förstod snart att det handlade om mer än att 

klippa och frisera hår därtill adderas ytterligare dimensioner såsom att kunna 

läsa av människor, deras önskemål och se vad de passar i samt hur man ska 

vara och göra för att tillmötesgå kundens behov. Tidigare tänkte hon att det 

var kunden som bäst visste hur den skulle se ut. Peida placerar sig inte i yr-

kesgruppen frisörer själv utan placerar sig snarare vid sidan om eftersom hon 

exkluderar sig genom att benämna frisörerna som ”de”. Snarare tolkas det 

som att hon positionerar sig som en kund, det är hon i egenskap av kund som 

får hjälp att se vad hon passar i. Dock är det ingen av dessa aspekter som hon 

lyfter fram som viktigast att lära sig:   

Intervjuare: Är alla frisörlektioner viktiga eller är det vissa utav dem som är 
viktigare också? 
Peida: Nej alla, fast vissa känner man mer så hära ”Ah det här gillar jag!” 
Man känner nåt för dem. 
Intervjuare: Vilka är det som du känner så för då?  
Peida: Typ terminologin. För det känns som då man kan de grejerna så är det 
mycket enklare sen då man ska klippa så känner jag. Det är samma sak med 
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permanenten sen då man kan kemin så känns det mycket enklare att göra det. 
Man känner sig mer självsäker.  

 

Peida lyfter fram betydelsen av att lära sig ett nytt yrkesspråk. Terminologin 

är en pusselbit och ett hjälpmedel för att förstå det hon gör när hon klipper 

hår. På samma sätt relaterar hon permanentkemin [eleverna läser kemi rela-

terat till yrket] som ett moment som gör henne mer självsäker i det manuella 

utövandet. Innan hon började utbildningen tänkte hon sig att det bara hand-

lade om det manuella utövandet av hantverket. Ändå är det moment som mer 

liknar traditionella skolämnen som hon lyfter fram som de hon känner nå-

gonting för. Flera andra elever pratar om dessa moment som jobbiga och 

svåra. Men för Peida är det moment som gör henne motiverad. Då klassen 

ska skriva terminologiprov tillhör Peida de elever som sitter kvar längst och 

hon skriver intensivt och länge. Den drömmande blicken som hon annars 

ofta har i klassrummet syns inte ett spår av. Istället ser hon fokuserad och 

engagerad ut i provet och det hon skriver.  

Serviceinriktad och hjälpsam entreprenör  

Intervjuare: Om man tänker på frisörelever då, om man skulle beskriva hur en 
frisörelev är? Kan du göra det?  
Peida: Social glad [skratt] eh…kretativ 
Intervjuare: Stämmer det på alla tycker du eller är det den bilden man har? Pe-
ida: Det är den bilden man ska ha! Man måste vara serviceinriktad. Eller mås-
te och måste. Man måste för att dra till sig kunder och sånt så att det är all-
mänt så alltså om du går ut och är social och så liksom, så du lockar till dig 
människor och det är samma sak inom frisör. 
 

Social, glad och kreativ framstår som förutsättningar för att lyckas som fri-

sör. Detta är verktyg för att få kunder, vilket i sig förstås som ett sätt att 

marknadsföra och sälja sig själv. På så sätt framstår ett perspektiv på kun-

den, där frisören är den som ska locka kunder till salongen som betydande. 

Det är Peida som enskild arbetstagare som har på sitt ansvar att försörja sig 

med jobb, salonger som står med kunder som väntar på att frisören ska kliva 

in finns inte. Det är frisören Peida som genom sitt sociala, glada sätt som ska 

locka till sig kunderna. Bilden av frisörelever som sociala, glada och kreativa 

är en bild ”man ska ha” vilket förstås som att det är ett faktum och en upp-

fattning som ska delas av alla. Det sociala sättet verkar i Peidas uttalande 

som något man har med sig som ett ’sunt förnuft’ 

Intervjuare: Tycker du att man behöver ha några särskilda egenskaper om man 
ska gå här och bli frisör?  
Peida: Ja som jag sa innan. Serviceinriktad. Social. Glad. Aa 
Intervjuare: Hur ska man orka va sån jämt då? 
Peida: Alltså vissa människor är ju såna i sig själva. Och vissa får väl sätta på 
en pokerface och va det. Om man gillar yrket.  
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Intervjuare: Hur dan är du då?  
Peida: Jag är väl… jag är serviceinriktad. Jag skulle aldrig kunna tänka mig 
att jobba inom kontor och sånt. Jag gillar att träffa människor och hjälpa dem. 
Göra så att de får bättre självförtroende och blir mer nöjda med sig själva. 

 

Serviceinriktad för Peida betyder att hon tycker om att träffa människor och 

hjälpa dem. Peidas serviceinriktade egenskaper innebär också att hon inte 

kan tänka sig att jobba på kontor. Även om det på sätt och vis är Peidas egna 

behov som kommer först, hon gillar att träffa människor så är det ändå kun-

den som ger glädjen då hon kan hjälpa den. Peidas yrkeskunnande som frisör 

blir en nyckel där hon kan hjälpa andra människor så att de får bättre själv-

förtroende. Det goda självförtroendet som hon kan ge andra är relaterat till 

det teknisk estetiska hantverket, frisyrer har en stor betydelse för människors 

självförtroende.  

Att vara fixad och se ut som en frisör  

Intervjuare: Tycker du att det finns några oskrivna regler för hur man ska va 
eller får man va hur som helst när man går här?  
Peida: I skolan?  
Intervjuare: Mm  
Peida: Alltså man får vara hur som helst fast ändå så finns det vissa gränser. 
Till exempel kläder. Man ska helst inte ha urringad eller så. Alltså det ska se 
professionellt ut. 
Intervjuare: Vad är det att se professionell ut?  
Peida: Alltså se fräsch ut. Inte va för mycket så hära inte kortkort och inte ur-
ringat och alltså håret ska se lite fräscht ut [skrattar mycket]  

 

En frisörelev får vara hur som helt säger Peida, men det finns gränser. Dessa 

gränser rör sig kring att ha ett professionellt utseende. Det professionella 

utseendet relateras dels till att inte vara för utmanande klädd. Dessutom ska 

håret vara rent. Då Peida säger att håret ska ”se lite fräscht ut” så skrattar 

hon. Det kompletterande skrattet tolkas som att hon ironiserar över sig själv. 

Hon kommer ofta med tufsigt otvättat hår till skolan. I klassen odlas före-

ställningar kring frisörelevers utseende där agenter sinsemellan förhandlar 

fram ett lämpligt utseende för en frisörelev. Inför klassens modevisning dis-

kuteras hur frisöreleverna ska vara klädda på kvällen:  

”Vad ska frisörerna och stylisterna ha på sig? Svarta byxor och kavaj eller vad 
säger ni?” undrar Jennie ”Alla har inte kavaj” säger nån. ”Nej men ska vi säga 
svarta byxor och nåt snyggt upptill då?. Det är ju ingen som kommer med 
joggingbyxor liksom” säger Jennie med ett fniss. ”Ingen behöver komma med 
smutsigt hår liksom ” fortsätter Jennie. ”Nä” säger Lucas och skrattar som att 
det vore otänkbart att någon skulle komma med smutsigt hår. Peida säger ing-
et. Hon kom till skolan med smutsigt hår idag men på rasten innan den här 
lektionen har någon i klassen tvättat hennes hår i skolans salong.  
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Fältanteckning 30 april, 2013 
 

Scenen illustrerar hur det inför modevisningen framstår som viktigt att ele-

verna är enhetligt klädda. Frisöreleverna ska vara representativa för sin ut-

bildning och sitt yrke. Jennie styr diskussionen kring hur en frisörelev ska se 

ut på visningen. Helst kavaj, men det sorteras bort då inte alla har det. Det 

viktiga blir då framförallt hur eleverna inte får se ut, joggingbyxor och eller 

smutsigt hår.  

Skola och arbetsliv framstår i Peidas perspektiv som olika sociala prakti-

ker där det är olika viktigt hur man ser ut.  

Peida: Alltså jag tycker att det är extra viktigt, fast sen orkar man ju 
inte[skratt] just nu i alla fall! När man går i skola så orkar man inte så här hela 
tiden. Fast sen jag tror när man börjar jobba så man tar tag i alltså man tar tag 
i det.  
Intervjuare: Vad har du fått det ifrån att det ska va så då?  
Peida: För vi har haft såna hära typ lektioner då vi har snackat om det … 
Intervjuare: Kan du berätta om de lektionerna?  
Peida: Alltså om du ser ut hur som helst. Typ om du är ofräsch eller så eller 
har konstiga kläder och så vidare så kanske inte kunderna vill komma in till 
dig för de kollar ju på dig. De kollar ju på ditt hår och din stil och allt sånt.  Så 
det avgör väl. Alltså det avgör om kunden kommer in till dig eller inte [ler, 
skrattar] utseendemässigt. 

 

Även om Peida tycker att det är viktigt hur man klär sig, sminkar sig och har 

sitt hår då man är frisörelev får detta i skolan stå tillbaka i brist på ork. En 

dag ser jag Peida ”fixad” som hon själv uttrycker det. Det är en dag då sko-

lan börjar på eftermiddagen och eleverna ska ha generalrepetition till deras 

modeshow. Denna dag tar det ett ögonblick innan jag känner igen henne. 

Kontrasten mot hur hon brukar se ut i skolan med tröja med luva, gymnas-

tikskor och osminkat ansikte är stor. Skorna har höga klackar, håret är tvättat 

och lockat i ett stort voluminöst svall. Hennes ansikte är sminkat och läppar-

na knallröda. Hon bär tajta jeans och en urringad topp. I Peidas perspektiv är 

det tydligt att skola och arbetsliv är skilda praktiker. I skolan behöver Peida 

inte vara en förebild som drar till sig kunder  

För vi har ju våra kunder och så och så är vi jättemånga och du har ju redan en 
kund som är skriven som du ska klippa eller färga eller det. Man tänker mer 
på hur man ska vara. 

 

Då kunden redan finns inbokad så placeras frisörens utseende och förmåga 

att locka till sig nya kunder mindre viktigt. Istället placeras varandet i för-

grunden, som betyder att man ska ”vara social och lyssna på kunden och 

försöka göra ett bra jobb så de blir nöjda så där”. Peidas interaktion med 

kunden blir då viktigare än hennes eget utseende. Det är skillnad på vad som 
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är viktigt i skola och arbetsliv. I arbetslivet styr företagsekonomiska aspek-

ter, det är därför hon måste se professionell ut och marknadsföra sig själv.  

Intervjuare: Men vad tror du att det kan vara för skillnad på vad de tycker är 
viktigt och vad man tycker i skolan. 
Peida: Alltså dra till sig kunder tror jag! 
Intervjuare: Att det är viktigare på salongen?  
Peida: Jaa för det är ju kunderna som är… alltså det är de som gör att typ sa-
longerna går i vinst. Det är kunderna som gör att de tjänar pengar. 
Intervjuare: Och det är inte så viktigt i skolan?  
Peida: Jo fast inte lika viktigt som en salong. För det här är ändå en skola 
Intervjuare: Vad tror du man tycker är viktigt i skolan som du tror att man inte 
tycker är viktigt på salongen då?  
Peida: Typ att göra ett bra jobb. Kanske inte spelar [så stor roll] på salongen. 
Det kanske inte spelar så stor roll hur lång tid, eller det spelar ju roll men det 
kanske inte spelar så stor roll, fast i en salong kan du inte hålla på hur du vill, 
för det betyder pengar för dem. 

 

I skolan är det vikten av att göra ett bra jobb som erkännes. På salongen är 

det istället att det är viktigt att dra till sig kunder eftersom de ska tjäna peng-

ar. Det är också relaterat till att få rykte om sig att vara en bra salong. Före-

tagsekonomiska aspekter som att dra till sig kunder och att kunna jobba 

snabbt är Peidas föreställningar om vad som är nödvändigt för att bli en 

framgångsrik frisör. Det tillmäts större värde än att utföra ett hantverk av 

hög kvalitet på hennes arbete. I Peidas berättelse finns också en tydlig rela-

tion mellan hur mycket engagemang hon lägger ner på sitt sätt att se ut och 

på hennes yrkesidentitet. Hennes utseende, hur hon har gjort i ordning håret, 

sminket samt vilka kläder hon bär kopplar hon också till att känna sig som 

en frisör:  

Intervjuare: Händer det nån gång att du känner dig som en frisör?  
Peida: Jaa det är klart 
Intervjuare: Eller gör du det jämt?  
Peida: Inte jämt men ibland. 
Intervjuare: När då? 
Peida: Jag kan känna, jag kan känna det jämt om jag vill fast det gör jag inte. 
När då, ja kanske när jag är fixad och så har vissa kläder på mig och …ja 
Intervjuare: Så då du är fixad med håret och… 
Peida: Ja för då har man liksom mer självförtroende för då är man mer social 
och man pratar mer med kunderna. 
Intervjuare: Så du kan inte känna dig som en frisör om du inte? 
Peida: Jodå men alltså man känner sig mer professionell om man ..ja.. 
Intervjuare: Då man har fixat sig?  
Peida: Ja   

 

Peida kopplar sin utseende för dagen med att känna sig som en frisör vilket 

ger henne självförtroende. Då hon har mer självförtroende blir också relatio-

nen till kunden annorlunda. I Peidas perspektiv är det att vara social med 
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kunden samt att se professionell ut som relateras till en yrkesidentitet som en 

frisör. Som Peida här beskriver det förefaller yrkesidentiteten att känna sig 

som en frisör vara något som hon kan välja genom hur hon klär sig. De tek-

niska aspekterna av frisörens yrkeskunnande att kunna klippa eller färga hår 

är inte det som hon i första hand relaterar till känslan av att vara frisör.   

Längtan efter att vara som en riktig frisör 

 

Längre fram i intervjun berättar Peida att hon ser fram emot att bli duktigare 

och ”va som en riktig frisör”:  

Intervjuare: Finns det nånting som du ser fram emot att lära dig?  
Peida: Ja, eller inte fram emot att lära mig utan bli duktigare på att klippa och 
färga och allting sånt.  
Intervjuare: Vad är det du tänker på då?  
Peida: Alltså att kunna bli duktigare typ va som en riktig frisör. Och inte tänka 
så mycket bara ”ja så kommer det bli så kommer det gå så och så” utan bara 
kunna ha allt i huvet. 
Intervjuare: Ja hur är det då man är riktig frisör tror du? 
Peida: Att man har allt i huvet! 
Intervjuare: Att man inte behöver tänka så mycket är det så du menar?  
Peida: Man vet ju, man kan allt redan. 

 

Citatet visar hur Peida ser fram emot att vara något annat än hon är idag. 

Hon ser fram emot att bli duktigare och vara en frisör. Nu handlar det inte 

om utseende utan om ett yrkeskunnandes tekniska och estetiska aspekter. Då 

Peida säger att hon ser fram emot att bli duktigare och va som en ”riktig 

frisör” betyder det också att hon idag inte ser sig som en ”riktig frisör.” En 

riktig frisör i Peidas perspektiv vet och kan allting. På så sätt ser hon fram 

emot att inte behöva lära sig nya saker längre då det förefaller vara så att en 

frisör som är riktig kan allt redan. Den ”riktiga frisören” behöver inte längre 

öva och repetera moment, det som är tröttande för henne i skolan. Istället 

kommer hon att kunna jobba utan att tänka.  

Peida och framtiden 

Då Peida är klar med skolan tänker hon ”dra till Stockholm”. Ett liv i stor-

staden kräver dock förberedelser och hon ”måste först komma på en plan” så 

att hon kan betala hyra och försörja sig för ”allt är mycket dyrare där”. 

Sminkutbildningen vill hon fortfarande gå och det är det hon tänker göra i 

Stockholm fast hon tänker nog kombinera det med frisöryrket. På så sätt blir 

hon attraktivare på arbetsmarknaden säger hon. “De flesta frisörer har 

sminkutbildning. De kan sminka så det är typ bonus för dem”   
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Intervjuare: Om jag träffar dig om 10 år vad gör du då? 
Peida: Ingen aning. Kanske äger en salong. 
Intervjuare: Är det din dröm? 
Peida: Ja. Att vara framgångsrik. 
Intervjuare: Just det du sa ju till mig från början ’jag ska bli nåt stort.’ 
Peida: Ja just det! 
Intervjuare: Kan du berätta om det?  
Peida: Alltså jag vill inte bli en vanlig frisör bara som folk klipper sig hos. Jag 
vill ändå bli nånting som folk kommer ihåg. 
Intervjuare: Ja vad ska det va för nånting då? 
Peida: Antingen klipp eller typ va känd för nånting. Typ hur man klipper kan-
ske eller att man klipper snabbt eller typ att man tar fram det bästa ur en per-
son alltså typ utseendemässigt eller att man ser direkt vad den passar i då man 
kollar på den och så vidare. Att man har något speciellt.  
 

I citatet ovan ses att bli framgångsrik och känd som viktiga faktorer. Att göra 

avtryck i människors minnen framstår om viktigt. Peidas yrkeskunnande kan 

bli en nyckel till att bli känd och erhålla en högre position i det sociala rum-

met. Något speciellt ska hon bli, det väsentliga är att särskilja sig från det 

som framstår som vanligt. Det vanliga förstås på så vis som något lite tråkigt 

och ointressant. Dock är det inte ett yrkeskunnande i sig som placeras är det 

centrala utan det är en aspekt som kan bidra till att hon har något speciellt 

och får erkännande. Det är känslan av att vara framgångsrik, kunna något 

som inte alla kan och att göra bestående avtryck hos människor för något 

som är det centrala.  

Berättelsen om Peida närmar sig sitt slut, vi har träffat en tjej med stora 

drömmar om att bli något stort. Berättelsen snurrar ofta kring passionen till 

yrket det sociala och glada samt utseendet. Utseendet är en väg till att få 

självförtroende med självförtroende kan hon också vara glad och social mot 

kunderna vilket i sin tur kopplas till att hon känner sig som en frisör. Kraven 

på hur en frisörelev ska vara framstår som självklara; “fixad”, glad social 

kreativ med ett passionerat förhållningsätt till sitt yrke. Samtidigt är kraven 

för jobbiga att leva upp till alla dagar. Skolan är ändå bara skola. Där behö-

ver Peida inte vara som hon säger att en frisör alltid ska vara. Jag tänker 

avsluta det här porträttet med en situation som är typisk Peida. Trots att hon 

ofta förefaller lite ofokuserad på lektionerna, med sin drömmande blick och 

mobilen som alltid är närvarande utstrålar hon emellanåt en värme som är 

svår att värja sig mot. Även om det var svårt att intervjua henne så var hon 

lättpratad i klassrummet. Många gånger hälsade hon mig med ett skämtsamt 

uttryck som ”hello my friend” som kompletterades med det breda leende 

som också är signifikativt för henne. Det drömmande intrycket finns inte alls 

där i de situationerna.  

Sista gången jag ser henne är det snart sommar, fåglarna kvittrar, solen 

skiner och lovet nalkas. Peida är den enda eleven kvar i salongen. Alla andra 

har gått för dagen. Då jag ska säga hejdå till henne verkar hon uppriktigt 

besviken.  
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Peida: Kommer du inte mer nu? [besviket] 
”Nja jag vet inte riktigt” säger jag  
”Men på vår avslutning kommer du väl?”  
”Jag vet inte kanske om jag hinner jag har ju mina egna elever med” 
”Men på studenten. Då kommer du väl det måste du!” 
”Ja det vore ju roligt så klart. Det kanske jag kan göra.”  
Hon avslutar med att ge mig en stor kram. Jag blir förvånad över att hon ver-
kar ha brytt sig om och uppskattat min närvaro och vill att jag ska komma till-
baka. Jag lämnar henne i salongen för att gå mot mitt tåg. Solen skiner, jag är 
glad över att vara klar men samtidigt känns det tomt, lite vemodigt och väldigt 
underligt alltihop.  

Anna  

Längst ner i klassrummet sitter några tjejer. De har släta blanka hår och dis-
kret makeup. De sitter tysta och följer mig stadigt med blicken utan att röra en 
min. Efter att jag informerat om studien går vi ut i salongen.  Eleverna ska 
klippa och läraren Sofie demonstrerar. Anna har glömt sin sax. ”Du får låna 
min” säger Sofie, men det kostar tre kramar och choklad! Anna ler åt henne, 
tar saxen ur hennes framsträckta hand och går bort mot sin docka för att klip-
pa. Vi pratar. Hon berättar att hon ser fram emot att komma ut på praktik och 
hoppas på att få jobba med kunder där. Kunder och klippa hår är det bästa 
med skolan, säger hon.   

 

Det här är första intrycket av Anna.  Första dagen finns inte så mycket an-

teckningar om henne. Hon är en tjej som inte gör synliga anspråk på upp-

märksamhet. Hon är tyst då man förväntas vara det och pratar då hon förvän-

tas prata. Intrycket innan jag intervjuar henne är att hon är nöjd med utbild-

ningen och klassen. Hon överraskar vid intervjun genom att ge en delvis 

annan bild.  

Ett yrkesval grundat på tillhörighet med skolan  

Anna var säker på att hon skulle välja ett yrkesprogram. Hon beskriver sig 

som ”riktigt skoltrött i nian”. Då tiden närmade sig för att söka till gymnasiet 

tänkte hon söka barn och fritidsprogrammet. Hon hade länge tänkt att hon 

ville jobba med barn.  

Intervjuare: Hur kom det sig att du hamnade här?  
Anna: Det var en ren slump nästan egentligen. För jag tänkte gå på Gammel-
skolan först på barn och fritid men sen kom jag in där och kände bara ”Nää 
här vill jag inte gå”. Och sen gick vi hit [till Nyskolan] och tittade på öppet 
hus då.  Och så hade de en föreläsning här inne och då så tyckte jag att det lät 
rätt bra så då sökte jag och då kom jag in… (…) 
Intervjuare: Men vad var det som fick dig att ändra dig ifrån den utbildningen 
då?  
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Anna: Det var just med att man kände sig hemma mer i Nyskolan. (…) Alltså 
att inga … alltså det finns ju snobbar och sånt men mer neutrala människor. 
Och sen att det lät liksom roligt. Frisör är inte, visst det är ett vanligt yrke men 
det är inte som typ sjuksköterska eller liksom sånt… lite roligt så. 
 

Anna tilltalades av miljön och eleverna som gick på Nystadskolan. Annas 

val var alltså inget som hon hade tänkt sig, tvärtom. Hade skolan med barn 

och fritidsprogrammet upplevts som tilltalande hade hon hamnat där istället. 

Skolan framstår följaktligen som en viktigare parameter än valet av program. 

Utsnittet visar också hur Annas yrkesval präglades av att hon ville välja bort 

yrken som hon betraktar som vanliga. Genom att välja frisör väljer hon istäl-

let något som är lite speciellt i hennes perspektiv. 

Hennes mamma var dock tveksam och försökte få Anna att välja handels-

programmet istället. Annas rygg är svag och lärarna varnade för att det kun-

de vara svårt att jobba som frisör med ryggproblem. 

Anna: För att om jag skulle sluta som frisör då hade jag ju lite mer underlag 
om jag hade gått Handel. Men sen så kände jag att ”Nä jag kan ju inte gå en 
utbildning som min mamma vill att jag ska gå! Det funkar ju inte!” [skrattar]  
 

Om Anna av någon anledning inte skulle vilja eller kunna bli frisör tyckte 

mamma att Handels var ett bättre alternativ med fler valmöjligheter efter 

gymnasiet. Istället för att blint lyssna på sin mamma kontaktade Anna läkare 

för att rådgöra kring sitt yrkesval och sin svaga rygg. Läkaren avrådde men 

sa också att hon skulle försöka om hon ville bli frisör. Trots att både läkare 

och mamma avråder henne ter sig dessa råd som svaga och beslutet Annas. 

Hon är nöjd över sitt val och att hon stod på sig och att det blev frisör. Även 

hennes mamma är nöjd med yrkesvalet och tycker att det är bra nu då Anna 

kan ordna hennes hår.  

Föreställningar om yrket före påbörjad utbildning  

Annas bild av frisöryrket innan hon började på skolan var att det skulle vara 

ett hårt arbete men också ett roligt jobb där hon skulle få möjlighet att träffa 

mycket folk. Det var det tillsammans med att få tillgång till ett hantverks-

mässigt kunnande att klippa hår som tilltalade henne. Vissa släktingar sa att 

det skulle vara ett glamoröst arbete, men många varnade också för att det var 

ett slitgöra. Annas frisör hade berättat att det var mer hårt arbete än glamour. 

Alla varningar kring hur hårt arbetet som frisör skulle vara skrämde upp 

henne och hon undrade om hon verkligen skulle klara av frisöryrket.  

Intervjuare: Ja vad skrämde de upp dig med då?  
Anna: Nej men att det var liksom allt.  Att det var långa dagar och man var 
tvungen till att jobba liksom dagar och nätter lät det som och då blev man lik-
som ”Uh ska jag aldrig få va ledig?” Men lite så är det ju, att man måste slita 
för att få liksom in kunder och liksom få verksamheten att fungera. Men det är 
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ju inte riktigt så tufft att man måste stå på nätterna och klippa och sånt där lik-
som.  
 

Anna berättar att yrket är ungefär som hon hade förväntat sig även om det 

inte är ”riktigt så tufft ” som hon hade trott.  Det tuffa relaterar hon till långa 

arbetsdagar och brist på fritid, vilket i sin tur relateras till det företagseko-

nomiska, att få in kunder är en nödvändighet för att få verksamheten att fun-

gera. Hennes ryggproblem relateras också till det hårda arbetet. Att stå upp 

långa dagar med en rygg som alltid har varit problematisk oroar. På så vis är 

det fysiska och företagsekonomiska aspekter som står för det hårda arbetet 

medan hantverket och relationen till kunden framstår som det roliga.  

 Kunden har alltid rätt. Eleven som kund, elev eller lärare?  

Då Anna började på gymnasiet hade hon alltså förväntat sig att yrket skulle 

vara hårt, men istället ter det sig som själva utbildningen visade sig jobbigare 

än hon trodde. Det är inte som att gå vilket program som helst. På frisörut-

bildningen gäller inte samma regler som i grundskolan. Det handlar exem-

pelvis om att lärarna organiserar om elevernas scheman så att de inte får rast 

som det står på schemat och istället får sluta tidigare. De anpassar schemat 

efter hur det passar dem eller kanske efter hur arbetet på en salong ser ut. 

Anna tycker att schemat ska följas som det är upplagt och inte organiseras 

om. Hon behöver sina raster där de står i schemat för att orka med skolan. 

Därutöver säger Anna att eleverna har krav på sig att agera följsamt mot 

lärarna.  Elever behandlas olika beroende på vem och hur de är vilket också 

bidrar till konkurrens mellan eleverna.  

Så det är ju mycket såna grejer och favoriseringar i klassen. Det är väldigt 
tufft liksom i själva klassen och då känner man att gör man inte det man ska 
och liksom följer läraren till 200 %, då är man inte så bra elev [fnissar].  

 

Elever som inte följer läraren blir inte betraktade som ”så bra elever ” säger 

Anna. Samtidigt är det inte följsamheten i sig mot det som explicit uttrycks i 

undervisningen som alltid avgör relationen till läraren. Elever som inte läm-

nar in sina arbeten i tid och som inte kommer till skolan då det är modeller 

eller kunder tycker Anna att lärarna är för snälla mot.  

Anna: Vi har ju två stycken i klassen som kommer och går som de vill och 
alltså dem … det händer ju ingenting för dem. Utan de kan bara glida in på 
lektionerna. Jag hade ändå uppe det på utvecklingssamtalet och sa liksom att 
det funkar ju liksom inte det stör ju oss. Det sabbar ju för oss så himla myck-
et! De var i väg i Stockholm när vi hade modevisning och det var de som 
skulle fixa liksom modellerna och då känner man bara Åh! Då säger läraren 
”Ja men det blir ju bara konsekvenser för dem”. Ja men hur? Det blir ju kon-
sekvenser när ni liksom smörar för dem liksom ger dem allting. Är det förse-
nade inlämningar ja då ger ni dem två veckor till är det. Och då säger de bara:  
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”Ja men stäng av!” Men det är inte så lätt! När man står där som idag det är 
kunder överallt och ingen har koll på nånting och läraren kör med vissa elever 
och vissa elever står bara och hänger liksom.  

 

I citatet berättar Anna om hur lärarnas krav på eleverna tar olika form bero-

ende på vilken elev det är. I Annas perspektiv förstör de elever som inte 

lämnar in sina arbeten i tid eller inte kommer till skolan för henne och andra 

elever som gör det som uttalas att de ska göra. Avsaknaden av synliga kon-

sekvenser för de som inte följer reglerna gör att hon istället tycker att lärarna 

”smörar för dem och liksom ger dem allting”. Då några inte kommer till 

skolan innebär det att andra elever får ta hand om deras kunder och det blir 

kaosartat.  De måste jobba snabbt och läraren hinner inte hjälpa dem lika 

mycket. Detta får betydelse för Annas egen motivation då hon frågar sig 

varför hon ska göra klart sina uppgifter och lämna in i tid då ”de andra lik-

som kan skita i det”. På så vis positionerar hon sig som en mer ordningsam 

elev än andra i klassen, men som ändå inte får det erkännande som hon för-

tjänar. I Annas perspektiv handlar det istället om ”personkemi” vem lärarna 

”favoriserar” eller inte. 

Intervjuare: Vilken typ av elev är det man ”kör” med då?  
Anna: De som läran inte tycker om helt enkelt (…) Det är nog personkemin 
liksom.  Även om de säger till oss att du ska va glad mot kunden även om den 
är besvärlig. Och det är klart att man måste ju respektera varenda person lik-
som. Det har jag ju full förståelse för. Men då ska ju inte läran vända på det 
och köra med elever som dom inte tycker om. Så det blir ju lite fel där. Men 
de som är lite tillbakadragna kanske och inte vågar säga emot. Men ändå ski-
ter i skolan på något sätt och alltså dom som är lite tjuriga då och har för 
mycket egen vilja. 
 

Anna är uppenbart irriterad över att lärarna i hennes perspektiv inte behand-

lar alla elever lika. Dessutom förstärks det av att frisörelever förväntas vara 

glada och trevliga mot alla kunder, även de som är svåra att hantera. Anna 

tycker därför att lärarna ska bemöta eleverna så som eleverna förväntas be-

möta kunderna, oavsett om eleverna är motsträviga och besvärliga. I Annas 

berättelse framstår läraryrket som en kontrast till frisöryrket. I frisöryrket ska 

kunden komma i centrum och tillmötesgås villkorslöst. Det uppstår därmed 

en spänning då lärarnas två yrken i ett för henne framstår som diskrepanta.  

Å andra sidan uppstår problem om lärarna, i egenskap av att vara lärare 

som förväntas ”fostra” elever är alltför snälla och jämlika med eleverna. Det 

är dock inte alla elever som lärarna är snälla mot utan elever som agerar på 

ett särskilt sätt som får större frihet att bryta de uttalade reglerna. 

Intervjuare: Och hur ska man göra för att va favorit då, eller vad ? 
Anna: Ställa upp på allting de säger och inte säga nej. Och att man är framåt 
och man skojar med dem och man är liksom nästan intill överdriven och att 
man om man är sen med nån inlämning eller så att man.. att man smörar lite 
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extra för dem liksom. Ja lite sånt. Som inte tillhör lektionen överhuvudtaget. 
Eller relationen till en lärare överhuvudtaget. Känner jag.  
Intervjuare: Och så blir du lite irriterad på det ? 
Anna: Alltså inte irriterad så men det blir ju frustration att lärarna kan liksom 
smälta för det och inte hålla tidpunkter liksom att det här ska va klart då. 
(…)Att man får några chanser på sig men sen så man kan ju inte dra ut på det 
som elev hela tiden men det finns ju de som gör det…och då godkänner lära-
ren det… 
 

I ovanstående citat berättar Anna att elever behandlas olika beroende på hur 

de är. En elev som är framåt, skojar med läraren och inte säger emot får 

längre tyglar än elever som gör det som explicit uttalas men kanske är mer 

tillbakadragen. Relationen till läraren får på så vis avgörande betydelse för 

skolarbetet vilket Anna känner är orättvist. Speciellt som hon själv lägger 

ner mycket energi på läxor.  

En kamp för erkännande som elev 

Anna: Och så känner man varför ska jag då behöva göra allting som sitter 
hemma alltid sent på kvällarna för att försöka få ihop det här arbetet. Varför 
ska jag behöva göra det då de andra kan skita i det? Visst jag kanske behöver 
det för min egen del men när jag känner att jag har lärt mig det men jag får 
inte ner det på pappret. Det känns ju lite orättvist så. (…) men det är ju bara 
till att bita ihop och liksom göra det man ska. Jag har nog alltid varit en sån 
punktlig så jag ska göra allting, men sen kommer det till en viss gräns liksom 
när man känner bara nää. Nu får det vara nog nu skiter jag i detta! Det gör ju 
att man blir  alltså skoltrött. Jag var riktigt skoltrött i nian och då blev och då 
blir det ju ännu jobbigare och då känner man bara. Näe! Sätt mig på en prak-
tikplats eller nånting. Jag orkar inte. 

 

I citatet ovan positionerar sig Anna som en elev som alltid är punktlig och 

fullföljer sina förpliktelser. Samtidigt tycker hon inte att hon får något för att 

hon gör det.  I Annas perspektiv lär hon sig inte något av uppgifterna. Hon 

kan det redan, fokus istället för lärande är att visa lärarna att hon har gjort 

det genom att få ner det hon kan på pappret. Då hon inte får det erkännande 

hon tycker att hon förtjänar för arbetet och andra elever får uppskov gör det 

att hon tappar motivation. De höga kraven förklarar Anna också med att det 

tidigare var höga poäng för att komma in på frisörutbildningen. Detta gör att 

lärarna förväntar sig att eleverna ska vara studiemotiverade och plugga 

mycket. I den klassen Anna går finns det elever med höga betyg från grund-

skolan. Det finns också elever som är födda 1994 vilka inte kom in förra året 

men som kom in nu eftersom det blivit lättare. De historiska spåren gör att 

Anna förväntas vara duktig i skolan och lägga ner mycket arbete på skolan.  

För Annas del blir det problematiskt. Hon försöker möta lärarnas förvänt-

ningar samtidigt som hon inte ser sig som någon som har haft lätt för skolan. 

På så vis ter det sig som hon kommer i kläm. Andra elever som har andra 
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skolerfarenheter och är mindre följsamma bortser från utbildningens för-

väntningar om studiemotiverade och ambitiösa elever och lämnar inte in sina 

arbeten i tid, medan det för Anna betyder att hon får jobba dag och natt. 

Anna: För det märker man ju på lärarna. Mot en byggelev tillexempel så ger 
de ju inte prov mer än två gånger om året. Frisörerna får väl typ tio prov i 
halvåret! Lite så är det! Och sen är det väl att vi är tjejer med att vi vill ha bra 
betyg i skolan och vi vill liksom så. 

 

Anledningen till att hon lägger ner så mycket jobb på skolan är dock inte för 

att hon anser att det är viktigt med höga betyg 

Intervjuare: Men du säger ändå att man tycker det är viktigt att ha höga betyg 
eller…? 
Anna: För en del, jaa… 
Intervjuare: För dig då?  
Anna: Sådär bara jag blir godkänd och det jag gör bra. Alltså egentligen så 
tycker inte jag att man kan sätta betyg inom frisöryrket för man utvecklas hela 
tiden. Det går inte att sätta betyg på nånting. Förrän man slutar trean tycker 
jag. Då kanske man kan göra det. Men alltså de skiter ju i vad man hade i et-
tan.  

 

Betygen fyller därmed egentligen ingen funktion enligt Anna. Det går inte 

att sätta betyg på ett yrkeskunnande som är på väg att läras. Därmed framstår 

betyg som kunskapsmätare som meningslösa och även som urvalsinstrument 

för arbetsgivare, de bryr sig inte om vad man hade för betyg i ettan. Ändå 

lägger hon ner massor med energi på sina studier, så mycket att det nästan 

tar kol på henne vilket tolkas som att hon dras med av de föreställningar som 

råder om hur en ”god frisörelev” ska vara. Även om hon själv inte tycker att 

betygen har så stor betydelse så är bra betyg förknippade med status och 

erkännande från andra:  

Intervjuare: Är det hög status att gå på frisör? 
Anna: Både ja och nej! 
Intervjuare: Kan du berätta om det då? 
Anna: En del ser ju upp till liksom frisörer och att ’Åh! du måste ha jättehöga 
betyg, du måste vara jätteduktig i skolan!’ ’Hrm! Tror du ja!’[Skrattar] Lite så 
sen att man liksom ska prestera bra i skolan … det är nog det mest som man 
känner att man har. Hög status? Nej, ibland kan man ju bli liksom lite nedvär-
derad liksom att man hör: ” Du fixar mitt hår liksom” [nedvärderande ton] 
tycker en del då att det kan du stå och göra medan jag sitter här och njuter.  

 

Föreställningen om frisörutbildningen som en utbildning med hög status 

relateras i Annas perspektiv till de höga betygen och att vara duktig i skolan. 

Det är alltså skolprestationen i form av höga betyg som ger erkännande. 

Däremot är inte yrket som sådant förknippat med hög status enligt Anna. 

Tvärtom där är det frisören som servar någon annan, passar upp på den som 
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sitter och njuter, då är frisören underlägsen vissa kunder som ser frisören 

som någon form av uppassare. Det resonemang Anna tidigare för om att inte 

betygen är viktiga betyder att hon är motsträvig mot en rangordning som ger 

status. I det ovanstående citatet är det höga betyg som gett utbildningen sta-

tus inte yrket.  

Anna själv sorterar sig inte till de elever som är de som lärarna kör mest 

med. Istället befinner hon sig i något slags ingenmansland. Hon är inte lärar-

nas favorit men inte heller den som de kör med. Istället agerar hon följsamt 

gentemot lärarnas förväntningar genom att inte vara besvärlig och motsträvig 

utåt. 

Intervjuare: Hur dan är du då?  
Anna: Äh jag är nog den som går efter läran. Jag orkar inte tjabba längre. 
[skrattar]  
Intervjuare: Men känner du dig som en favorit lite då eller?  
Anna: Nää det skulle jag nog inte säga 
Intervjuare: Nej?  
Anna: Jag är där precis mitt emellan att läran så alltså lägger inte märke så där 
speciellt till mig, vad man gör eller så.  

 

Anna är inte den som drar uppmärksamheten till sig. Hon säger inte mot 

lärarna, hon är alltid i skolan och hon lämnar in sina uppgifter i tid. På så sätt 

kan hon kallas skolanpassad. Samtidigt finns det motsträvigheter inom henne 

till den elev som lärarna försöker forma. Då jag intervjuar Anna är det som 

att en propp går ur. Jag blir först väldigt förvånad över att hon verkar så arg 

på så mycket. Vid klassrumsobservationerna har inte hennes ilska märkts. 

Ilskan riktas mot att några elever som inte lärarna är för snälla mot några 

elever som inte följer reglerna. Mot lärares makt över elever. Efter intervjun 

börjar hon kasta menande blickar åt mig då situationer uppstår som pekar på 

det hon hänvisat till under intervjun.  

Anna och jag är de som har tvättat i särklass mest dockor. Sofie [lärare] be-
römmer mig flera gånger och säger vad snällt av mig att hjälpa till. En gång 
då hon går förbi säger hon leende till mig ”Åh du får en guldstjärna för du har 
tvättat så många dockor!” ”Men jag då?, Får inte jag någon guldstjärna?” frå-
gar Anna. ”Nej du får pisk” skojar Sofie och fortsätter” Nädå här kör vi inte 
med några gullegrisar!” ”Nej eller hur?!” säger Anna lågt och ironiskt samti-
digt som hon sneglar menande på mig. Dagen innan har jag intervjuat henne 
och hon har tagit upp det som ett problem att elever bemöts olika.  
Fältanteckning 5 juni, 2013 

 

 I situationen ovan har Anna och jag tvättat massor med dockor inför som-

marlovet. Det är tråkigt, tjatigt, tröttsamt och känns som ett evighetsarbete. 

Händerna skrumpnar. Anna tvättar dockor nästan hela förmiddagen. Då lek-

tionen börjar denna dag är det sex elever på plats [av sexton i klassen]. Det 

är en dag då elever som har rester får jobba i kapp har möjlighet att göra det. 
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De som inte har några rester får städa. Det är bara Anna som är på plats vid 

lektionens start som inte har rester. Det betyder att hon får städa hela lektio-

nen. Då Sofie berömmer mig försöker Anna att också få beröm vilket besva-

ras med ett skämt om bestraffning och förtydligandet att alla elever behand-

las lika.  Det är då Anna kastar menande blickar till mig.  För att förtydliga 

det som hon upplever som orättvisa. Elever erkänns olika mycket, inte alltid 

beroende på att det uppfyller de explicita förväntningar som finns inom ut-

bildningen. Det är uppenbart att många har struntat i att komma till skolan 

idag. De som inte har rester vet att de kommer att få städa om de går till sko-

lan. Det är tydligt att Anna har gjort det man ska. Hon är klar med sina upp-

gifter och godkänd på alla moment. Ändå går hon till skolan kommer i tid 

och tvättar dockorna trots att det är tråkigt och hon vet att andra som är i 

hennes sits inte kommer att komma.  

Man ska vilja bli frisör 

I Annas klass går det flera elever som inte vill bli frisörer sedan men som 

ändå går kvar. Då dessa elever inte är motiverade får det också konsekvenser 

för Anna som säger att de eleverna påverkar hennes utbildning. 

Och sen då blir det ju det här, bråk med läran. Sen med inlämningarna och en 
annan får inte tillbaka liksom proven då själv. Så det blir ju att det sabbar ju 
för oss, och då är de ju inte i skolan och de liksom de sköter inte sig och då 
känner man bara ”Nää!” Vad man än då försöker säga till den här eleven lik-
som att du kanske ska söka nåt annat, gå och prata med studievägledaren eller 
nånting. Men då säger de bara att ”Nej, jag ska gå kvar här. Jag går kvar här 
det är snart slut.” Men det är fortfarande flera hundra veckor kvar tills vi går 
ut trean liksom för det går inte att … skjuta på det för det blir inte bättre för de 
blir ju mer tröttare liksom på frisöryrket då ju. Så det tycker jag är lite… onö-
digt så där. För det är ju  just… de sabbar ju inte bara tid för sig själva utan 
det är ju oss med. De tar ju inte det seriöst. (…) Det är surt för de som ville 
haft de platserna sen egentligen…Då tänker jag på dem istället.  

 

Här uppstår en kamp om vem som ska gå frisörutbildningen. Dels eftersom 

de som ska gå där i Annas perspektiv borde vara de som är intresserade av 

att bli frisörer och jobba kvar i yrket. Anna tycker att de elever som inte vill 

bli frisörer förstör för henne och andra elever som är intresserade av yrket. 

De förstör genom att inte ta utbildningen seriöst vilket har betydelse för att 

även hennes utbildning blir mindre seriös i hennes perspektiv och hennes 

investering minskar i värde.  

Motsträvig följsamhet och förnekat erkännande 

I Annas berättelse kretsar mycket kring lärarna. De framträder genom sitt 

sätt att vara som förebilder som försöker få eleverna att tillägna sig samma 
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sätt att tänka, vara handla och se ut. Samtidigt finns det en hierarkisk ordning 

enligt Anna där eleverna ska erkänna lärarna som skickligare än dem och 

låta sig domineras.    

Intervjuare: Hur tycker lärarna att ni ska va, om du tänker frisörlärarna då?  
Anna: [Tystnad] Som de själva. Lite så. Fast helst lite sämre! 
Intervjuare: Varför då?  
Anna: Nä men de vill helst va lite bättre!  Gör man en klippning hur bra som 
helst och man har liksom gått igenom precis allting och då är det ett hårstrå 
som är fel! (…)Då blir man bara: Jaa jag har stått och kämpat med den här 
klippningen i två timmar. Då bara känner man nää… Så man ska helst va lite 
sämre än de själva.  

 

Utsnittet visar hur Anna beskriver det som att lärarna genom sin kontroll av 

elevernas arbeten påpekar att de är bättre än eleverna. Hur noga och bra hon 

än utför ett arbete kommer läraren alltid att hitta något som är ”fel” på det. I 

Annas perspektiv synes det som att det inte handlar om att utföra ett perfekt 

hantverk, det handlar om något annat, att eleven ska erkänna lärarens hant-

verksskicklighet vilket i sin tur betyder högre position. Om Anna istället är 

alltför noggrann i sitt arbete för att undvika att få kommentarer om små fel 

anklagas hon för överdriven noggrannhet.  

Anna: Men det säger jag till kunderna när de sitter i stolen. Jaa lärarna har lite 
pilliduttsjukan! Det säger de [lärarna] alltid till mig att jag har, så då säger jag 
det till dem. Det är inte alltid så kul att höra att man har det så då kan de ju få 
känna det själva.  
Intervjuare: Pilliduttsjukan vad är det för någonting? 
Anna: Att man håller på och pilla i håret och sen så tillslut har man klippt av 
halva håret för man har stått och pillat för länge. Eller att man står med en 
frisyr då i… när man skulle gjort det en timma så står man där i 2,5 lite så 
(…)Då får man erkänna det. ”Ja men jag kanske har det men jag jobbar på det 
men du behöver inte säga det varenda gång du kommer till mig” så de är ju 
väldigt tjatiga. Visst det är bra att vara tjatig på vissa grejer men inte alla! 
 

Är Anna noggrann kritiseras hon för det. Är det småfel i arbetet leder det till 

kritik. Det gör att hon upplever en känsla av hur hon än gör så kommer lära-

ren att hitta fel i det hon gör. Anna försöker jobba på att vara mindre nog-

grann. Istället för att explicit anklaga någon för att vara överdrivet noggrann 

används ordet pilliduttsjukan, vilket synes vara ett sätt att skoja till kritiken. 

Att Anna ger igen med samma mynt är ett sätt att reproducera det tanke-

mönster som råder inom frisörutbildningen. Det kan också ses som ett ut-

tryck för att Anna inte erkänner lärarnas dominerande position.  

Ett annat exempel på där Anna positionerar sig som mer kunnig än lärarna 

är i utsnittet nedan. Anna berättar här om då de hade permanentmodeller i 

årskurs ett. 
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Jag sa emot läraren när det va permanenten. Då sa jag ”Vi kan inte ha en sur, 
vi måste ha en alkalisk permanentvätska Det går inte annars!” Hade jag inte 
sagt emot henne så hade det blivit som alla andras, inga lockar! En tvättning 
sen var ju alla lockar borta. Det var väl jag och två till som hade fått lockar. 
Av 16 elever!  

 

Anna argumenterade för en annan permanentvätska än den som läraren före-

språkade och i citatet ovan positionerar hon sig som mer kunnig än läraren 

då hon utmanade dennes val av permanentvätska. Annas val gjorde att hen-

nes modell fick lockar till skillnad från de flesta andra. På så sätt erkänner 

hon inte lärarnas kunnande inom frisöryrket. Även lärarnas förväntningar på 

hur eleverna ska föra sig i salongen är i Annas perspektiv gammeldags.  

Sen så känner man att de har ju gjort frisörstolar för att man inte ska belasta 
fel och underlätta för sitt jobb. Men det fattar ju inte frisörlärarna, för de lever 
ju fortfarande kvar på stenåldern. Man ska fortfarande stå upp tills man kräks 
nästan. Bara för att de fick göra det en gång i tiden. De förstår ju inte att det är 
nya tider det kommer nya metoder de behöver gå på utbildning känner jag! 
[skratt] 
 

I citatet ovan säger Anna att frisörlärarna lever kvar i hur det var förr i tiden. 

Lärarnas erfarenhet av sin egen utbildning och sitt tidigare yrkesliv ligger så 

lång tillbaka i tiden att det inte är aktuellt idag. ”Stå ge och le” är ett mantra 

som upprepas av elever och lärare då de ska ha kunder. Ändå försöker de få 

eleverna idag att leva efter det som var förr. Stolarna som i Annas perspektiv 

är till för att underlätta arbetet får inte användas för mycket utan elever ska i 

första hand stå upp, vilket enligt Anna beror på att lärarna själva fick göra 

det en gång i tiden. Vid flera tillfällen ser jag hur elever som sitter ner då de 

inte har något att göra på kundpassen blir tillsagda att resa sig upp. Att stå 

upp är också ett sätt att föra sig, ett uttryck för att se aktiv ut och vara arbet-

sam. 

Intervjuare: Varför får man inte sitta ner då?  
Anna: Det är väl inte bra att sitta för mycket. Alltså om man har en stol till-
hands känner jag att man utnyttjar den när man behöver den och inte när man 
är lat. Lite så känner jag för det finns ju de som sätter sig, alltså bara sätter sig 
för att de är alltså allmänt lata och liksom orkar inte. Men alltså man får ju 
bita ihop lite. Det är ju så. Man måste ju vara beredd på att det blir långa da-
gar.  

 

Citatet visar hur också Anna tycker att man i första hand ska stå upp, man 

ska inte sitta ner för att man är lat. På så sätt positionerar hon sig som en 

arbetsam elev, den som lärarna förväntar sig, till skillnad mot andra elever 

som sitter ner för att de inte orkar stå upp.  
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Glad skojmodig snygg och intresserad  

Men lärarna som förebilder begränsar sig inte till hantverket eller hur elever 

ska stå då de jobba, utan också sättet att tala, skoja, förhålla sig till skolarbe-

tet. Anna säger att lärarna förväntar sig att eleverna ska vara som lärarna är. 

På så sätt utgör lärarna förebilder för eleverna som genom sitt sätt att vara 

försöker forma eleverna till den ideala frisören.   

Anna: Och man ska va pigg och alert [lite löjlig röst] och man ska nästan bli 
Hurra! för att man ska rulla permanent.  Man ska va överdriven. (…) Man ska 
va liksom positiv och man ska va glad. Det är klart man ska va glad  men allt-
så inte så att ögonen hänger jättetrött och munnen är liksom upp till öronen för 
man är så himla glad. Det är liksom inte naturligt… Man kan ju liksom .. allt-
så ja de är överdrivna tycker jag.  
 

Lärarna agerar som förebilder för hur eleverna ska vara, det vill säga över-

drivet glada, positiva och intresserade av att jobba på lektionerna även med 

det som i Annas perspektiv inte är så kul. Flera elever säger att rulla perma-

nent är det tråkigaste som de gör i skolan. Anna tycker inte att det är natur-

ligt att vara överdrivet glad om man är trött så stämmer det inte överens och 

förefaller då som överdrivet och oäkta.   

Lektionen ska börja. Eleverna sitter i salongen samlade kring Sofie [lärare]. 
Hon håller ett kort i handen. ”Här har jag ett kort så fint ska läsa upp från en 
sån här härlig kund som jag älskar! Jag kan ju alla de här gamla kunderna som 
har gått här. Hon har gått här i många år. Hon är 94 år, jag älskar gamla tan-
ter! Hon ville läsa upp det själv men ni vet hur det kan bli så här rörigt på slu-
tet kundpassen. Så jag lovade att läsa upp det”.  Sofie läser upp ett rim som 
tanten har författat om att bli permanentad och klippt och undret att kunna se 
sig i spegeln igen. Det sitter en 100-lapp på kortet med lockade presentsnören 
på. Sista meningen kan jag inte läsa säger Sofie. Jag har bett Eva och kollegan 
men de kunde inte heller tyda det, fast det spelar inte så stor roll.” Lucas 
sträcker fram handen och vill titta på kortet. Han och några till försöker se vad 
det står och kommer med olika förslag. ”Det var väl gulligt!” säger Sofie att 
hon ger er hundra kronor. Vem var det som lämnat kortet? Frågar någon.  ”Jag 
kommer inte på vad hon heter nu jag kollar det sen” svarar Sofie. Stackars tant 
säger Anna. Tänk ge oss hundra kronor och så vet vi inte ens vad hon heter.  

Fältanteckning, 17 dec 2013 

 

I scenen ovan illustreras hur klassen har fått uppskattning av en nöjd kund. 

Sofie förstärker uppmuntran genom att säga att hon älskar gamla tanter, och 

sina yrkeserfarenheter av hur hon älskar kunder. Annas kommentar att det är 

synd om tanten eftersom de inte vet vad hon heter tolkas som att hon tycker 

att spelet är falskt. Att de ska älska en tant som de inte ens vet vem det är. 

Att hon har skänkt pengar, ansträngt sig och ville tacka för allt och så vet 

eleverna inte hennes namn.  

De spänningar som Anna upplever förstärks av att hon inte tycker att fri-

sörlärarna är frisörer. Det sätt som lärarna är frisörer på är inte som de frisö-
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rer hon mött utanför skolan. Anledningen till detta är enligt Anna att de nu-

mera är just lärare och inte frisörer. Även om lärarna själva uttalar till ele-

verna att de är deras kollegor så ser Anna dem inte som kollegor.  

Intervjuare: Tänker du på dina frisörlärare som frisörer? 
Anna: Nej![skrattar] det är hemskt att säga så men så är det liksom. 
Intervjuare: Varför inte då?  
Anna: De är lärare de är inga frisörer. De säger att vi är frisörkollegor men det 
är ju hemskt att säga att vi inte är det. Nej jag tycker inte det.  
Intervjuare: Varför tycker du inte det då? 
Anna: Möjligtvis att de är frisörlärare. Inte vanliga frisörer. Nej jag vet inte 
det bara känns som att de har inte den kapaciteten att stå ute på en salong 

 

I Annas perspektiv är yrkeslärarna inte längre frisörer. De är inte det yrke 

som de ska utbilda henne till att bli. Istället är de lärare, eller möjligtvis fri-

sörlärare. Lärare, oavsett ämnesområde kännetecknas av att de vill bestämma 

över andra.  

Intervjuare: Om man tänker på en frisörlärare och en annan lärare då en matte-
lärare eller så är det nån skillnad på dem då?  
Anna: Bara att de har olika ämnen alltså inriktningar. Annars är det väl ingen 
skillnad. Båda vill ha makt. Båda vill styra. Lite så. Skolan är en egen värld 
det kan ingen säga emot för det är bara så (…) Enligt dem så får man ju inte 
säga emot nånting. Och de har behov av att styra och ställa över folk och då 
blir de lärare och då är de lite mer ”Hm hm” [ljus pipig pimpinett röst] Jag är 
lite fin i kanten ”, lite så.  

 

På salongen är det lugnare. Där uppmuntras eleven också att hitta sin egen 

väg. Inte att göra som någon annan säger. På salongen har man återkom-

mande kunder och då kan man vara ”sig själv”.  

Intervjuare: Tyckte de att samma sak var viktigt att kunna på salongen som 
man tycker i skolan?  
Anna: [tystnad] Ja alltså, när man kommer ut i verkligheten så är det ju lite. 
De klipper ju olika liksom (…) De säger ju det att hitta din egen väg liksom.  
På skolan säger de ”klipp grundklippningarna” så det är ju. Men sen alltså 
man utvecklas ju hela tiden. Det är ju först skolan, sen kommer verkligheten 
och då lär man sig hitta liksom rätt. 
Intervjuare: Har de också pilliduttsjukan? På salongen? 
Anna: Inte så överdrivet som de har här [fniss]. Visst de har ju liksom klipper 
liksom fint och alltså de är ju noga det är inte det men alltså det är ju nån måt-
ta på det.  
Intervjuare: Det här sättet man ska vara på då, är det liksom samma ute på sa-
longen som man tycker, som lärarna eller skolan tycker att ni ska va på. Är det 
nån skillnad där?  
Anna: Man är väl lite mer sansad på alltså på salongerna… Faktiskt. Man är 
inte så överdriven. Och sen har man sina stamkunder ja då är det alltså då man 
är ju sig själv då. 
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Yrkets förväntningar på utseende och stil  

Anna beskriver sig själv som en som alltid varit mån om sitt utseende och 

vill känna sig fin men ändå inte sticka ut. Hon känner inte att hon kan klä sig 

alltför annorlunda och sticka ut, som många andra i klassen gör. Om hon gör 

det får hon kommentarer som gör att hon känner sig obekväm. 

Och sen att jag har rätt neutral stil. Sticker inte gärna ut. Gör jag det så säger 
alla ”Oj vad har du på dig? Nej jag går hem och byter om känner jag då med 
en gång”.  

 

Annas neutrala stil kontrasteras mot de föreställningar som råder om hur en 

frisörelev ska se ut.  

Intervjuare: Men du sa att de gärna vill att ni ska va lite som de är [lärarna]. 
Och hur är de då?  
Anna: Väldigt spacklade. Inte överdrivet alltså. Utseendemässigt så ska du va 
väldigt ordentligt men ändå roligt. Inte roliga kläder men alltså du fattar… 

 

En frisörelev förväntas ha makeup men den får inte vara för mycket. Det ska 

vara ordning och reda på kläderna men ändå lite tillspetsat och ”roligt”. Un-

der observationerna är det vanligt att såväl lärare som elever kommenterar 

sitt eget eller varandras utseende. Elever som inte har nyfärgat hår beklagar 

sig över att de inte haft tillfälle att göra det. Elever berömmer varandra för 

klädesplagg som de tycker är fina och vill gärna veta var de köpt dem. Även 

lärarna kommenterar elevernas kläder.  

Många elever har en egen stil säger Anna. Det går dock inte att hitta en 

enhetlig stil för alla utan snarare är det enhetliga att många vill sticka ut vil-

ket tolkas som det ”lite roliga” som lärarna förväntar sig.  Det är alltså före-

ställningar som råder både bland lärare och elever.  

Anna: Väldigt egna. Alltså egen stil skulle jag nästan kunna säga. Frisörer är 
lite mer, alltså frisörelever är lite mer sticka ut lite vad jag känner då. Det är 
mest alltså utseendet men sen är det ju väldigt olika som person. 
Intervjuare: Men utseendet då, hur ser ni ut? 
Anna: Olika. Väldigt olika! [skrattar]. Det är ju, jaa… alltifrån tatuerade ar-
mar till fina blusar till liksom punkskor. Alltså väldigt olika … 
Intervjuare: Men är det då du menar att man ska sticka ut lite grann… är det 
så du menar? Är det liksom synas eller?  
Anna: De i klassen. De i min klass de vill ju sticka ut, det vill de ju. Det kan ju 
vara både positivt och negativt. För jag känner att när man kommer till en sko-
la så ser man ju eleverna jobba. Så en del kunder sitter ju och tänker; Nej hop-
pas inte jag får den eleven. Så egentligen tycker jag man kan va neutral men 
sen så är det klart man kan ha egen stil. Självklart. Men alltså neutral. Det är 
ju tråkigt att va neutral, men man måste ju tänka så att man liksom klär sig 
och att man inte har skitigt stripigt hår som bara hänger och liksom trasiga 
skitiga kläder. Lite måste man ju tänka. Men det beror ju på vilken alltså vilka 
kunder man vill ha.  
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Utsnitten ovan visar hur Anna förstår den smak som råder kring elevers ut-

seende på programmet som att elever gärna ska skapa sig en egen stil som 

särskiljer dem från andra men ändå är det som förenar dem, att just ha en 

egen stil som sticker ut från andra elever. Anna själv känner sig inte hemma i 

den stilen då hon beskriver sig som ”neutral”, en som inte vill synas eller 

sticka ut. Att vara neutral förknippar hon med att vara lite tråkig. Samtidigt 

riskerar en extrem stil att skrämma bort kunderna. Anna relaterar här till 

skolans kunder. Det är också vilka kunder man vill ha som avgör hur en elev 

ska klä sig. På så vis ter det sig som att eleven kan göra anspråk genom sina 

yttre attribut på att bestämma vilken sorts kund denne vill ha. 

Även om Anna är motsträvig till de förväntningar som berör elevers utse-

ende finns det koder kring utseende som klassen enas kring. Det sätt att se ut 

som är accepterat inom gruppen är också något som förenar eleverna. Klas-

sen är vanligen uppdelad i 4-5 mindre kompisgrupperingar. En gång ser jag 

hela klassen riktigt engagerad i en och samma aktivitet. Det som förenar är 

en situation när modellerna inför modevisningen ska gås igenom.  

Då eleverna tittar igenom vilka modeller de har kallar de en modell ”Hon med 
ögonbrynen”. Alla vet vem det är de pratar om då. En bild på modellen läggs 
fram på bordet de samlats kring. Där har de skrivit hur hon ska färgas och sty-
las. Ögonbrynen är inringade med kraftig svart tusch. Alla börjar diskutera 
modellens ögonbryn. Herre Guud där måste ni ta fram den stora pincetten sä-
ger Lucas. Jaa säger Karin och Stina ”Hennes bryn är hemska!” säger nån. ”Ja 
robusta!” säger Lucas. Han sneglar mot mig och ler.  ”Du måste tro vi är värs-
ta mobbarna!” Jag försöker vara avvärjande och le lite. De fortsätter. ”Ni be-
höver inte ens fråga henne om ni får plocka dem” säger Camilla. Ni bara sätter 
henne i schamponeringen och så säger ni ”Nu ska vi justera formen lite bara. 
Du kommer få ett ansiktslyft och bli så fin”. Alla skrattar. Klassen är enad 
kring hennes bryn. Läraren My kommer in i klassrummet. De visar henne bil-
den på modellen med ögonbrynen. My ler åt bilden med de inringade stora 
brynen.  

På modeller som inte har nyfärgat hår diskuteras vilken färg de ska ha. De 
får inte ha någon utväxt. ”Ska sångerskan ha den klänningen hon hade på gen-
repet?” frågar Karin ”Nä Guud nej säger Lucas den kan hon inte ha”. ”Den 
var ju skitful” fyller Camilla i. ”Ja och så måste hon ju ha en bh” säger Lucas 
och håller händerna framför bröstet för att visa hur henne bröst svängde fram 
och tillbaka på genrepet. ”Hon jobbar som strippa” säger Stina. Hennes röst 
har en ton av avsmak. Eller man kan tro det i all alla fall tillägger hon sedan.  
[På genrepet veckan innan hade sångerskan en lång klänning med djup ur-
ringning som ett V nästan till naveln] 
Fältanteckning 2 maj, 2013  

 

Scenen ovan visar hur eleverna skojar och enas kring modellens och sång-

erskans utseende. Stämningen vid scenen är uppsluppen. I situationen har de 

något gemensamt.  Även om eleverna har olika klädstilar, makeup och hår 

finns det ändå något som förenar dem och det är vad som inte är acceptabelt. 



 123 

Modellens ögonbryn och sångerskans byst är sådana exempel för hur man 

inte kan få se ut. Stora buskiga ögonbryn är inte godtagbara. Inte heller byst 

som svänger. En tjej ska vara vårdad ordentlig med hår på rätt ställen. Håret 

ska vara nyfärgat och brösten får inte synas 

En frisör är självsäker och snäll  

Intervjuare: Om du tänker på en färdig frisör då hur ska den vara?  
Anna: Ja, vad ska man säga. Kan sin sak. Självsäker och att man visar vad 
man går för liksom och att man… att man är liksom positiv och liksom snäll 
mot alla…  

 

I relationen till kunden framstår det i Annas perspektiv som att det är viktigt 

att vara självsäker och stå på sig. Man ska också vara snäll och förstående 

mot andra människor. Förstående och tillåtande mot andra beskriver hon 

som något hon alltid har varit.  

Jag har väldigt lätt för att liksom alltså hantera alla sorters olika människor 
och sen att jag är liksom trevlig mot alla. Vad de än… om de sitter i rullstol 
eller är knäppa i huvet… liksom sånt… 
 

Däremot säger hon att utbildningen har förändrat henne från tillbakadragen 

och försiktig till att ta för sig och stå på sig mer. Det är nödvändigt i relation 

till kunden.  

Intervjuare: Om du tänker tillbaka på dig själv då sen du började här, nu har 
du snart slutat tvåan så det är ju bara ett år kvar nu. Är det nån skillnad på dig 
då?  
Anna: Ja.. jag har blivit lite mer … Jag är ju lite så jag är väldigt tillbakadra-
gen.. det är jag ju fortfarande men det har ju blivit bättre.  Och det är väl lik-
som ... jag vill ju bli frisör så jag går ju det och att jag tar för mig mer och så 
liksom att man är mer självsäker och så…  

 

Citatet visar hur det i Annas perspektiv är nödvändigt att ta för sig och vara 

framåt. Hon säger också att hon går frisör för att hon vill bli det och då ter 

det sig som en nödvändighet att våga vara mer framåt. Hur denna förändring 

har uppstått relaterar hon till kontakten med kunden  

Intervjuare: Hur kommer det sig att det har blivit så tänker du då?  
Anna: Nej men när man står och klipper en kund så måste man ju ha lite 
självkänsla och man måste liksom lita på sig väldigt mycket så att man klipper 
rätt även om kunden säger liksom bara ”så klippte inte min förra frisör” Så 
tänker man liksom ”Nej men nu får jag följa det” och att det blir liksom sam-
ma resultat bara att man klipper på två olika sätt. Ingen klipper ju likadant! 
(…) 
Intervjuare: Men sen ändå så fick du lite självförtroende (…) vad kom det 
ifrån då? 
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Anna: Det var ju att man kunde! Det kändes ju mycket enklare liksom så nu 
vågar man ju klippa hemma. 

 

Annas yrkeskunnande gav självförtroende. I och med det kan hon stå på sig i 

relation till andra. Förutom självförtroende lyfter Anna vikten av att ha en 

estetisk blick, ett öga för vad som passar på vem. Det är något man kan träna 

sig på säger hon men samtidigt behöver man ha det lite från början enligt 

Anna.  

Intervjuare: Tycker du att man behöver ha några speciella egenskaper eller så 
för att bli frisör eller kan vem som helst bli det? 
Anna: Egentligen kan ju vem som helst bli det. Men på nåt sätt måste man ha 
nåt öga för färg och form och vad som passar ihop liksom. Visst man tränar ju 
upp det här men. Då får man ju träna väldigt mycket om man inte ser det lik-
som själv…På nåt sätt måste man ju liksom ha nåt öga för det men visst… 
vem som helst kan bli frisör.  
Intervjuare: Kunde du se nånting sånt innan du började här tycker du? 
Anna: Näe… alltså ja jag kunde ju se vad som passade ihop och liksom att det 
skulle va ovalt ansiktsformen och liksom siluetten och hela den här… allt det. 
Men sen visst det är såna här smågrejer som man knappt tänker på liksom 
själv som frisörerna står och har i huvet. Som man själv har nu.  

 

Annas yrkeskunnande gör henne till en frisör. Saker som hon själv har i hu-

vudet nu gör att hon tänker som en frisör. Hon inkluderar sig i den gruppen 

genom sitt kunnande även om hon först betraktar det som något som man har 

eller inte har.  

Intervjuare: Kan det hända nån gång att du känner dig som en frisör? 
Anna: Ja när jag står hemma med alla färgskålar och klipper och färgar och… 
Intervjuare: Kommer du ihåg första gången du kände dig som en frisör?  
Anna: Nej det gör jag inte men det är nog mest när mormor och morfar kom-
mer och de är jättestolta att man klipper liksom så! Och att man står hemma 
och färgar utväxten eller nånting. 
 

Då Anna jobbar hemma utan att någon kontrollerar henne kan hon känna sig 

som en frisör. Då släktingar är stolta över hennes kunnande bekräftas det 

som leder till känslan av att vara frisör. Då handlar det inte om hur hon är 

eller ser ut.  Detta kan förstås ihop med det sätt som hon pratar om skolan 

som en extremvariant av ”frisörvarandet” det är tillspetsat och överdrivet.  

Anna och framtiden 

Det är nog väldigt många i klassen kan jag tänka mig, men jag vet inte, i klas-
sen kan jag tänka mig som de vill liksom åka till Hollywood och de ska fixa 
håren och lite sånt här. Jag vet inte vad jag tänker än. Jag har inte kommit så 
långt.   
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Till skillnad mot många andra i klassen positionerar sig Anna som att hon 

inte kommit lika långt i sina yrkesdrömmar. Hon vet inte riktigt vad hon ska 

göra än. Det förefaller inte så viktigt i hennes perspektiv att ha bestämt sig 

och ha ett tydligt mål. Hon är också den enda som säger med självklarhet att 

hon ska bli frisör. De andra eleverna uttrycker på olika vis att de inte vill bli 

bara en ”vanlig frisör som klipper hår hela dagarna”. Deras yrkesambitioner 

tenderar ofta att handla om kändisar och Hollywood som Anna berättar om, 

att själva bli kända eller att få umgås med kändisar eller att vara erkänt 

skicklig och lära andra frisörer. Annas svar om framtiden blir mer tveksam-

ma fast samtidigt självklara. 

Intervjuare. Vad ska du göra när du slutar skolan då? 
Anna: Det beror på. Får jag nån anställning här i stan, så tar jag det så jobbar 
jag mina 3000 timmar och så tar jag gesällen [d.v.s. färdigutbildad] Sen får 
jag se vad jag gör. Men får jag inte nån anställning här i så… vill jag gå lite 
såna här färgkurser och så vill jag kanske bli nån sån här färgteknolog eller 
nånting sånt där. Nånting med det så jag får väl se vad som händer. 

 

Annas berättelse präglas mer av ”vi får väl se”. Gesällen och att jobba sina 

tretusen timmar ter sig som självklara mål. Om hon inte får något jobb tän-

ker hon vidareutbilda sig inom färgkurser så hon kan utbilda andra frisörer. 

Då jag frågar henne om hon kommer att vara frisör om tio år så svarar hon 

självklart ”Ja det tror jag säker!” En anställning och gesällbrev är för henne 

förstavalet och det som prioriteras. Att utbilda sig till färgtekniker är hennes 

andrahandsval som ett alternativ i fall hon inte lyckas få någon traineeplats. 

På så vis synes det som det i Annas perspektiv är just ett arbete som frisör, 

en helt vanlig frisör som jobbar med helt vanliga kunder som är det hon sik-

tar mot i framtiden. Det andra alternativet som hos många andra elever är 

drömmen, att utbilda andra att vara något av en kändis är inget som hon ser 

sig själv som. Några Hollywoodambitoner har hon inte idag. 

Mikaela 

Mikaela står i salongen och jobbar med sin docka. Mikaelas hår är blont, långt 
och utsläppt. När jag närmar mig avstannar hon i arbetet. Söker ögonkontakt 
och ler. Hon ser sig omkring. Hon berättar med låg röst att hon tycker att det 
går för långsamt här. ”Jaha är du snabb” frågar jag? ”Ja jag jobbar snabbt och 
då får jag ofta vänta på de andra. Ibland får jag extrauppgifter att jobba med.”   
 
Mikaela berättar vidare att hon kommer från Gammelstad. I Gammelstad finns 
också en frisörutbildning men hon valde utbildningen i Nystad istället. ”Jag 
gillade inte lärarna där säger hon” om utbildningen hemma. I Nystad bor ock-
så hennes bror som pluggar matte på universitetet. Han ska bli professor berät-
tar hon. Mikaela ville egentligen gå både naturvetenskapliga programmet och 
hantverksprogrammet, men det kan man bara göra i Göteborg förklarar hon. I 
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Nystad fick hon i alla fall möjlighet att läsa extrakurser, så många hon ville.  
”Just nu läser jag Matte C! Jag gillar matte, speciellt om det är svårt. Sen är 
jag är lärare också.  Vikarierar.” Mikaela ska plugga vidare sen till arkitekt el-
ler psykolog. ”Jag ska göra gesällen först säger hon. Det känns som det är bäst 
att bli färdig först.” 

Ett utbildningsval för att jobba med händerna och plugga 

Det här är första mötet med Mikaela. Berättelsen kommer utan att jag ställer 

särskilt många frågor. Vid en första anblick kan det te sig märkligt att välja 

ett yrkesprogram då hon redan från starten är övertygad om att hon ska plug-

ga vidare sedan. Intresset för hår och frisöryrket har dock funnits länge: 

Mikaela: Ja jag har ju alltid varit intresserad av hår och ända sen jag var liten 
liksom har jag klippt mina barbiedockor och… mamma ett par gånger [fniss] 
Så det har väl alltid varit så här ”Ja men du kommer sluta som frisör!” sen vart 
det ju liksom när jag väl skulle söka in så var det ju antingen natur eller nån-
ting annat: Jag har väl alltid tyckt att det var kul att jobba med händerna och 
sånt där så vart det ju att ”Nä men jag ska söka in på frisör det är dit jag vill.” 
Ja och så sökte jag! 

 

Mamma, pappa och farmor tyckte att hon skulle bli frisör. Hon har alltid 

tyckt om att hålla på med hår och att arbeta med händerna. Själv hade inte 

tanken slagit henne, hon trodde att hon skulle hamna inom restaurangbran-

schen som hennes föräldrar. Hennes pappa arbetar som kock och mamma 

servitris.  På så vis ter sig valet av yrkesprogram som ett reproducerande val. 

Samtidigt positionerar hon sig annorlunda. Hon vill kämpa sig uppåt genom 

att läsa på universitetet. Mikaela beskriver sig själv som en som verkligen 

tycker om att gå i skolan. Det är dock inte ett långt yrkesliv som frisör som 

hon vill uppnå. Det synes snarare som hon ville ha frisörutbildningen av 

något annat skäl då målet är att studera vidare efter avlagt gesällprov.  

Intervjuare: Men sen valde du lite på natur också? 
Mikaela: Ja… jag gillar ju att plugga. Jag älskar att plugga så det är skräm-
mande för mig att det bara är ett år kvar till jag går ut (…). Jag tycker om att 
gå till lektionerna, du har ditt schema redan uppskrivet, du vet vad du ska göra 
och ja, du får lära dig nya saker… det är väl det som är kul kanske… 

 

Mikaela tycker om att lära sig saker och uppskattar tryggheten att veta vad 

hon ska göra. Hon tycker mycket om att plugga. Naturvetenskapliga pro-

grammet och hantverksprogrammet ter sig som långt åtskilda både genom 

vilka som väljer dem och också kring de förställningar som råder om inne-

hållet. De attraherar också elever med skilda sociala bakgrunder (Broady & 

Börjesson, 2008). Mikaela vill dock inte välja mellan att plugga mycket eller 

att jobba med händerna. Hon finner en lösning genom att skolan i Nystad 

kan erbjuda henne de bästa av två världar.   
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Intervjuare: Vad var det som gjorde att valet ändå blev frisör och inte natur 
då? 
Mikaela: Näe det var för att jag pratade med rektorn här och frågade hur 
mycket mer jag kunde läsa till, och då sa hon att jag kommer att få läsa till hur 
mycket jag vill, så mycket jag orkar (…) Det var väl det som gjorde det. Att 
de hade den möjligheten att jag fick läsa hur mycket jag ville. Så då tänkte jag 
att om jag ändå ville bli frisör så går jag utbildningen, sen så får jag läsa till. 
Även om jag får lägga ner väldigt mycket tid på det.  

 

Skolan i Nystad var alltså en viktig parameter för Mikaela. Det fanns en 

skola vid hennes hemort som hon valde bort för att hon inte fick läsa så 

mycket hon ville. Dessutom fick hon inte ett bra intryck av lärarna där. För 

Mikaela handlade valet av skola och utbildning om lärarna och vilket inne-

håll hon erbjöds. Det var så viktigt att hon flyttade långt hemifrån för att få 

tillgång till den utbildning hon ville ha. Helt ensam är hon inte i den nya 

staden. Hennes bror läser på universitetet i samma stad. Mikaela har tagit 

reda på vilka kurser hon behöver för att bli behörig till utbildningarna som 

arkitekt eller psykolog. Flera av kurserna läser hon som utökat program vil-

ket betyder att hon ofta går längre i skolan än de andra i klassen. Varför hon 

vill bli just psykolog eller arkitekt har hon inget riktigt svar på 

Det vet jag faktiskt inte. Det är bara någonting som jag har fastnat för, kunna 
hjälpa människor och ha någon som är där för dem. 

Föreställningar om frisörers identiteter 

Det som lockade med frisöryrket förutom intresset för hår var hennes före-

ställning om hur frisörer var. I hennes perspektiv framstår yrkesvalet som ett 

sätt att uppnå ett liv som hon betraktar som eftersträvansvärt.  

Intervjuare: Frisöryrket då. Vad har du för bild av det eller vad hade du för 
bild av det då du började här? 
Mikaela: Jag hade ju den här bilden liksom. Det var ju lite finare personer som 
stod där och alltid … Alltså de var ju alltid uppklädda och alltid glada de såg 
ju alltid ut att ha ett bra liv de var … de hade inga bekymmer liksom. Det var 
väl det som jag tyckte var helt fantastiskt. De är alltid glada och alltid finkläd-
da så det var väl det som man kände att nä men jag vill också … jag vill  ock-
så va en sån person .. 

 

Utsnittet ovan visar hur Mikaela genom sitt yrkesval tänkte sig att hon skulle 

kunna bli på det sätt som frisörerna i hennes perspektiv var. En människa 

som inte har några bekymmer, är glad och finklädd vilket ter sig som att hon 

genom sitt yrkesval ska få tillgång till att bli. Mikaela imponerades av sin 

frisör Kalle hemma i Gammelstad.  

Mikaela: Han var alltid glad när man kom och sen vet jag en gång som har 
fastnat jättehårt. Jag var jättehungrig för jag kom direkt från skolan och han 
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bara ”Men Gud ska jag köpa mat åt dig?” Sen så kom han där med en påse 
mat och så satt vi där och åt medans färgen var i håret och det var liksom man 
fick en annan kontakt med honom. Ja, sen så kunde inte jag byta frisör så(…) 
Jaa och just att de hade alltid det här lite extra fina på sig och var alltid glada 
och positiva så det var väl det… Det var väl han som fick mig på det här yr-
ket! 

Utbildning som investering för ett gott liv  

Mikaela strävade hårt för att komma in på frisörutbildningen. Hon trodde att 

det krävdes höga betyg för att komma in. Hon beskriver sig som en elev som 

alltid tyckt om skolan och har haft lätt för att lära sig. Hon ansträngde för att 

få en av de eftertraktade platserna på utbildningen. Då antagningsbeskedet 

kom förstod hon att så var inte längre fallet. Utbildningens antagningspoäng 

hade rasat och det gjorde henne tveksam till om hon inte skulle välja natur-

vetenskapliga programmet i alla fall.  

Mikaela: För jag vet när jag va och kolla på en frissökskola när min kusin 
skulle söka. Då hade de jättehöga betyg så jag har ju alltid jobbat till och få 
liksom jätte, jätte höga betyg för att komma in. Sen när jag sökte så… jag tror 
jag hade 185 poäng eller nånting som intagning och då kände jag men ”Guud 
vad är det för nånting som har, vad är det för folk som har kommit in” liksom. 
För annars har det alltid varit så att de som har varit intresserade av skolan och 
liksom jobbat för att komma nånstans men nu var det inte så (…)  
Intervjuare: Så du trodde fortfarande då du sökte att det skulle va så … höga 
betyg? 
Mikaela: Mmm… 
Intervjuare: När gick det upp för dig att det inte var det…?  
Mikaela: Det var ju när vi fick det här pappret hem och att det stod liksom aa 
intagningsbetyg. Liksom det står ju så  
Intervjuare: Ja vad tänkte du då? 
Mikaela. Jaa … Nej jag kanske ska byta [fniss] Jag kanske ska gå på natur 
ändå, men då hade jag ju kämpat så hårt för att komma hit. Så jag 
bara…neej… jag går nog och ser lite hur det är. 
 

Genom sitt gymnasieval aspirerade Mikaela på att få tillgång till ett liv där 

hon skulle bli en välklädd och positiv person men också att hamna med lika-

sinnade som hon själv. Elever som hade ambitioner av att ”komma nån-

stans”, som jobbade hårt i skolan och som var intresserade. Då hon upptäck-

er att elever med lägre betyg kommit in tvekar hon till om valet var rätt.  

Mikaelas val till utbildning handlade inte enbart handlade om vilket program 

hon skulle välja utan också om vilken elevgrupp hon skulle komma att till-

höra.  

Jag ser skolan som väldigt viktig jag ser en väldigt stor del av den för jag vet 
att sköter man inte skolan så får man inte jättebra jobb. Nä jag tycker ändå det 
är viktigare och jag är ju i skolan för att lära mig grejer.  
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Då Mikaela positionerar sig som en elev med höga ambitioner som är beredd 

att kämpa hårt för att uppnå en högre position vilket i hennes perspektiv 

betyder att få ett ”bra jobb” gör inbladningen av mindre ambitiösa elever 

hennes utbildning mindre värd. Dels eftersom det synes vara attraktivt för 

henne att gå med andra ambitiösa elever men också för att elever med lägre 

studieresultat och ambitioner också inflytande över hennes utbildning som 

blir enklare än hon hade förväntat sig.  

Förväntningar på höga prestationer möter ”lekskola” 

Intervjuare: Om man säger själva utbildningen att gå här är det som du hade 
trott att det skulle vara? 
Mikaela: Nej… jag trodde att det var mycket striktare att det var liksom. Jag 
har ju fattat det så här när man går på gymnasiet så här liksom ’Nä men nu är 
det så här du har valt det här själv och alla vill det här och alla vill läsa’. Men 
då jag kom till klassen så var det liksom ingen som ville läsa och alla var så 
här lite loja och jag bara men ”Gud vart har jag kommit? Det här är nån värsta 
lekskola det är ju det!” Jag har vart så, jag vart ju väldigt frustrerad i början av 
att det var så som jag kallar det lekskola. För det var verkligen. ”Nämen jag 
har ingen penna med mig till lektionen. Nämen oj jag kom tio minuter för sent 
men det gör ingenting.” Jag är ju så här, men jag är ju till lektionerna verkli-
gen fem minuter innan för att hinna i tid och så kommer man till några som 
verkligen inte bryr sig då var verkligen en omställning för mig 

 

Mikaela hade föreställningen att gymnasiet skulle vara striktare och mer 

”ordning och reda”. Då gymnasievalet i hennes perspektiv ses som ett fritt 

val föreställde hon sig att alla skulle vara som hon beskriver sig själv, intres-

serade engagerade och med skolan i första rummet. Det som mötte henne var 

något annat. Andra elever verkade inte ta utbildningen seriöst utan Mikaela 

upplevde det som en ”lekskola”. Hon förklarar elevers olika förhållningsätt 

till skolan med att det numera är elever med låga betyg som kommer in.  

Intervjuare: Vad tror du att det beror på att det är lite lojt som du säger då?  
Mikaela: Jag tror det är för att då vi sökte in så var det inte alls så höga betyg 
när vi sökte in och eh … så det är väl att de som inte bryr sig om skolan kom 
in också och det är väl därför att det har blivit… som att det har dragit ner lik-
som kunskapen… 

 

Citatet visar hur elever med lägre betyg i Mikaelas perspektiv också påver-

kar hennes utbildning. Då mindre ambitiösa elever kommer i samma klass 

sjunker kunskapsnivån. På så sätt drabbas Mikaela inte bara av att deltagan-

det i utbildningen inte längre är lika eftertraktat utan det blir också en utbild-

ning där hon får mindre kunskaper än vad hon skulle ha fått om alla varit 

som hon beskriver sig själv. Samtidigt berättar hon hur hon utvecklat egna 

strategier för att få tillgång till den kunskap hon vill ha. Dels genom de extra 
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kurser hon läser men också genom att hon har bett lärarna anpassa sin un-

dervisning efter hennes ambitioner och tempo.  

Mikaela: Nu har man ju lärt sig men jag tycker fortfarande det är så här lite 
lojt. Jag har ju berättat det här för mina lärare och jag har ju fått så här mycket 
extrauppgifter. Så jag får liksom jobba i den takten jag vill för nu jobbar vi lite 
för sakta för min smak och då har jag ju fått lite extrauppgifter och det tycker 
jag ju är bra att de ser ju till alla.  
 

Även om det i Mikaelas berättelse är stort fokus på de elever som hon sär-

skiljer sig ifrån finns det också elever som hon känner likheter med, elever 

som hon har sitt intresse för skolan gemensamt med. I början var det jobbigt.  

Att vara ambitiös var inte det som gav erkännande bland de andra eleverna i 

klassen, men på senare tid tycker Mikaela ändå att det har förändrats 

Mikaela: Nu på sista tiden har vi faktiskt blivit mer en klass på sista liksom 
halvåret. (…) De kommer och frågar om hjälp. Samma var det typ i ettan när 
vi hade matte då frågade de väldigt mycket om hjälp (…).  De ser nog det som 
ett litet stöd också att vi är lite … att vi pluggar lite mer. Men ändå känner 
man ju så här… Ja men lite annorlunda känner man ju sig (…) 
Intervjuare: Men frågar de dig även om sånt som har med frisörämnet att göra 
Mikaela: De frågar om frisör också så där. Vilken färg de ska ta och hur de 
ska blanda. Hur mycket färg de ska ta hur mycket det går åt. Om hur de ska 
klippa liksom. Det är mycket det här om terminologin frågar de också vilken 
vinkel de har haft till vilken grej. Alltså man blir ju typ lite stolt över sig själv 
när de liksom frågar en för då känner man liksom ja men jag är faktiskt duktig 
på det här!  

 

Citatet visar hur Mikaela genom att vara studieambitiös och kunnig inom 

flera ämnen känner sig lite annorlunda än de andra i klassen. Det finns ett 

par elever till som hon känner sig lik i fråga om förhållningsätt till skolan. I 

början kände hon och dessa elever sig inte riktigt med i gruppen då många 

andra hade andra strategier och förhållningssätt till sina studier. Samtidigt så 

ser hon det som att hennes kunskaper har varit ett stöd för de andra eleverna. 

De frågar henne och ber om hjälp vilket gör att hon erkänns av de andra som 

kunnig inom flera ämnen. I första årskursen mest i matte men så småningom 

även inom yrket. De saker hon lyfter inom yrkesämnet där hon framstår som 

kunnig är relaterade till matematik till exempel vilken vinkel hon har använt 

eller mängd i färgblandningar. Det är inom dessa områden som hon erkänns 

kunnig av de andra eleverna. Klasskamraternas frågor gör att hon uppfattar 

sig duktig och kunnig. På skolan talar lärarna mycket om att det är viktigt att 

eleverna har bra självförtroende och drivkraft för att lyckas bra inom yrket.  

Intervjuare: Då jag har pratat med lärarna så pratar de väldigt mycket så där 
om att det är viktigt med drivkraft att det är viktigt att visa att man vill och att 
man måste tro att man kan och inte ge upp om man inte kan. Att i ettan jobbar 
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de väldigt mycket med det att få er till att vilja och kunna och så är det nånting 
du känner igen?  
Mikaela: Jo det jobbade vi väldigt mycket med i ettan då. Jag har ju alltid haft 
lite svårt att tro att man är duktig och även att… Nu när man väl har gått i 
gymnasiet och nu är inne på andra året så … och det är många som har frågat 
om hjälp och det har ju hjälpt mig att få bättre självförtroende det har ju mer 
hjälpt ja att de har frågat mig än att ja de lektionerna vi hade om det så att det 
ja det stärker mitt självförtroende man bara nä men jag är duktig på det fak-
tiskt.  
 

Det är alltså kompisarnas frågor som gör att hon tror och litar på att hon kan. 

Genom dem får hon erkännande och ett kunnande som värdesätts. Lektioner 

med syfte att få elever till att få självförtroende har inte samma effekt. Er-

kännandet av ett yrkeskunnande från andra är också det som gör att hon 

ibland kan känna sig som en frisör.  

Intervjuare: Känner du dig som en frisör nån gång?  
Mikaela: Eh mm då man är hemma kanske och klipper sina kompisar och fa-
milj eller så … då känner man sig som det. Men inte riktigt här i skolan inte 
än nä…  
Intervjuare: Kan du komma ihåg nån gång kan du komma ihåg första gången 
som du bara nä men nu känner jag mig som en frisör 
Mikaela: Det var när jag klippte min farmor för då var mina kusiner hemma 
och då började de fråga mig frågor om så här hår och frisörgrejer och man 
bara ”Oj vad coolt jag är frisör!” 
 

Då Mikaela inte kontrolleras av lärare eller andra klasskompisar. Då andra 

ser henne som en frisör och litar på hennes kunnande infinner sig också 

känslan av att vara frisör hos Mikaela.  

Närvaro en investering för framtiden och plikt  

Intervjuare: Du har ju om jag förstod dig rätt tyckt om skolan alltid… pluggat 
mycket och så. Hur var det då att komma på ett program där man då… Här 
kan man ju inte … mycket kan man ju inte plugga utan det är liksom ett annat 
sätt… 
Mikaela: Jaa det var lite underligt… så man försökte plugga på men det gick 
inte så bra men då känner man så hära då känner man det är ännu viktigare att 
va på lektionerna för att är du inte på lektionerna så kan du ju inte ta i kapp 
det här heller. Det finns ju inte nånting som bara ’Ja men du kan få det här 
pappret så gör det hemma liksom så lämna in det imorgon.’ (…)Det är väl det 
som jag tycker är viktigt också att man är i skolan för att få de kunskaperna 

 

Citatet visar hur Mikaela resonerar om närvaro i skolan. Då det inte går att 

jobba ifatt eller läsa sig till det som görs i skolan i form av hemuppgifter blir 

närvaron extra viktig. Men det är inte bara för hennes kunnande som närva-

ron är betydelsefull för Mikaela. Närvaron är också av stor betydelse av 



 132 

andra orsaker. Det handlar om att hon beskriver skolan som elevers jobb som 

ska förbereda dem för ett liv som egna företagare där det inte går att vara 

hemma från jobbet. 

Intervjuare: Men om du är lite sjuk och så hängig en dag och så har ni kunder 
tillexempel … hur gör du då?  
Mikaela: Jag går till skolan 
Intervjuare: Hur tycker du det är då att gå till skolan fast man är sjuk? 
Mikaela: Det är jättejobbigt. Det är sjukt jobbigt till exempel idag när… Men 
jag känner jag har inte så jättemycket val. Vad skulle jag ha gjort om jag hade 
en egen salong? Då hade jag ju inte kunnat ringa alla mina kunder och bara 
”Nej jag är sjuk idag” så man får liksom så här rycka upp sig lite och ta nån 
Alvedon och gå till skolan. Sen när man väl kommer hem då kan du ju sova. 
Och sen till helgerna behöver man ju inte gå ut. (…) Jag vet andra i klassen 
som är sjuk då fredagar och sen så helt plötsligt så ser man dem ute på fre-
dagskvällen man bara ’Mm jaha’ [fniss]. Nej jag tycker jag går till skolan och 
sköter det för att det är ju… alltså det är ju typ som vårt jobb nu. Vi har ju valt 
det själva vi får ju faktiskt studiebidrag. För att vi går i skolan.  

En frisörelev är kreativ, har formkänsla och är driftig 

Intervjuare: Om man nu skulle beskriva för nån annan. Kan du berätta hur är 
en frisörelev? 
Mikaela: Den är väldigt framåt. Den vill lära sig nya saker. Jag tycker att man 
ska va positiv till förändringar och nya saker och sen så det kreativa, man 
måste ha också så här formkänslan. Du kan ju liksom inte bara … gå frisör 
och inte ha nån formkänsla för då blir det ju inte lätt.  

 

I ovanstående utsnitt beskriver Mikaela snarast en idealiserad bild av hur en 

frisörelev ska vara. Viljan att lära sig och vara framåt är viktiga egenskaper 

hos en frisörelev. Kontrasten till de elever som hon i början beskrev som loja 

och skolan som en lekskola är slående. Det tolkas som ett sätt att upprätthål-

la de förväntningar som hon hade med sig in i utbildningen trots att det som 

mötte henne där var något annat. Det förefaller dock som Mikaela tycker att 

hon själv hade dessa saker med sig från början, drivkraften att vilja lära sig 

och vara framåt hon förklarar det med att det kommer hemifrån.  

Intervjuare: Mm precis… den här kreativ och drivkraft och allt som du sa här 
innan då. Vad får man sånt ifrån?  
Mikaela: Jag tror det är … alltså delvis föds man väl med det och sen så blir 
det väl i uppväxten. Alltså jag tror att ett barn som kanske har blivit väldigt 
bortskämt och har fått typ allting… Jag tror inte den har den drivkraften som 
liksom vill ha mer. Som vill ha liksom kunskapen. För man har alltid nånting 
att sträva efter. De som har blivit väldigt bortskämda … jag tror liksom … de 
får ju allting liksom bara serverat och då har de nog inte samma… De får nog 
jobba hårdare för att finna det här .. ja den här drivkraften  
Intervjuare: Hårdare än vad du har fått göra tror du eller ..? 
Mikaela: Ja, det tror jag. 



 133 

 

Samtidigt som hon beskriver sig som en som jobbat hårt ser hon inte sitt 

hårda arbete som hårt. Det är självklart för henne. Det är hårt arbete som är 

vägen till framgång. Genom sin uppväxt har hon lärt sig att vara driftig. När 

Mikaela berättar om sig själv framställer hon sig ofta som en hårt arbetande 

och strävsam person. Det är självklart för henne och börja med de slitsamma 

arbetsuppgifterna för att så småningom få göra roligare saker. Under sin 

uppväxt har hon stött på många andra personer i olika miljöer som berättat 

om hur de har jobbat sig till framgång.  

Ibland har eleverna lektioner där de får berättat för sig om det hårda arbe-

te som väntar dem och att de får vara beredda på att börja med städuppgifter 

på dina arbetsplatser. För Mikaela är detta onödigt, för henne förefaller det 

vara givet:  

Jag tänker väl bara jaa det har hänt alla. Jag fick bära en massa drickabackar 
så att det är så ibland och man fick göra de hära jobbiga grejerna men man tog 
sig ju längre upp. När man hade burit drickabackar i ett halvår så helt plötsligt 
stod du och serverade.  

 

Eftersom Mikaela har erfarenheter av att jobba på restaurang så gör hon ana-

logier till de yrkeserfarenheterna.  Det är så det är, man får visa sig arbetsam 

och härda ut tunga och tråkiga arbetsuppgifter för att så småningom få göra 

roligare uppgifter som är mer åtråvärda. 

Behärskade känslor, dramatisk och kontrollerat glad  

Mikaelas lyfter även fram förkroppsligade egenskaper som språk och utse-

ende som verktyg för att få ”bra kunder”.  

Intervjuare: Om man tänker om man ska gå på frisör finns det liksom några 
oskrivna regler för hur man ska va om man går här ?  
Mikaela: Nä … eller det är väl så att man alltid… eller man får ju tänka på 
vad man har på sig och vad man säger. Så man kan ju inte komma liksom i 
mysbyxor en dag och liksom bara ’Ja men jag går frisör’ och så hära så man 
… det är ju liksom det. Man ska ju ha rätt kläder på sig och man ska typ ha ett 
vårdat språk (…). Man kan ju inte komma helt osminkad eller för översmin-
kad och håret ska, alla vi tjejer i alla fall. Jag menar man kan ju inte komma 
helt ofixad i håret. Man måste se till att man ser liksom bra ut. (…) Jag tror 
faktiskt inte man hade tänkt på det innan men vi va ute på praktik en vecka i 
ettan. Då gick det ju upp för alla att ”Jo men det är viktigt!”. För det är ju hur 
man liksom pratar med folk och hur du får kontakt med människorna och det 
är ju en viktig del. För om du liksom har ett ovårdat språk då kanske det inte 
är så jättemånga som vill komma till dig… eller en viss del av folket som har 
liksom samma… språk då kanske bara dem är intresserade.  
 

Språket är ett sätt att få kunder. Genom ett vårdat språk kan hon dra till sig 

bra kunder, vilket också betyder att hon ska kunna aspirera på en bred kund-
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krets. Om frisörelever har ovårdat språk betyder det att de begränsar sig till 

de potentiella kunder som har samma språk. Samma sak gäller utseendet. 

Tjejerna ska vara välklädda och välsminkade. Dock ska sminket inte vara för 

starkt och kläderna får inte vara utmanande, och visa för mycket hud. Frisö-

ren förväntas ha ett säljande yttre och ett säljande språk som attraherar 

många kunder.  

Visst kan det tyckas självklart att elever dras med föreställningar om den 

vackra frisören som är trevlig pigg och glad mot alla. Samtidigt kan dessa 

ställas i kontrast mot vilka förställningar som råder om hur en kille på for-

donsprogrammet förväntas vara. Att vara mån om sitt yttre begränsar sig inte 

till att vara hel och ren. Det handlar också om föreställningar kring hur den 

professionella frisören ska se ut. Elever utmanar ändå lärarnas föreställning-

ar om hur de ska vara klädda. Tatueringar, korta kjolar djupa urringningar 

tillhör inte på något sätt ovanligheterna.  

Mikaela säger att hon inte har förändrats av utbildningen. Hon har alltid 

vetat vem hon har varit och beskriver sig som trygg i sig själv. Däremot har 

hon fått ny kunskap säger hon.  

Intervjuare: Mm vad är det för kunskap du har fått då?  
Mikaela: Det är väl mer det här hur man ska behandla människor och hur man 
ska prata med dem och hur man ska va. Att man kan lägga sina känslor åt si-
dan. Man behöver inte alltid prata om dem. De är inte det viktigaste i världen 
liksom (…) Man får inte ta in dem liksom i yrket. Det är ju ingen så här kund 
som vill sitta och höra på dina problem liksom. Så man ska ju kunna alltid ha 
ett leende på läpparna. Och man kan bli… ja om man lägger dem åt sidan och 
pratar med en människa då kan man bli glad och glömma bort dem där och så 
är man ju liksom: Oj ! Jag var jättesur i morse men det vet man ju inte alls om 
nu det är väl det. 

 

Även om Mikaela inte tycker att hon har förändrats så har hon ändå föränd-

rat sitt sätt att förhålla sig till sina känslor. Hon ser det som något positivt. 

En dag som börjar deppigt kan bli något annat om hon lägger bort dem.  

Intervjuare: Tycker du att ni är såna?  
Mikaela: Inte alla. Men många är på väg dit i alla fall… 
Intervjuare: Mm så att du ser att det har blivit en förändring sen ni började 
här?  
Mikaela: Mm… det är just nu när vi fick kundpassen också så har det blivit 
väldigt stor förändring. Då märkte väl alla att man får ju inte direkt bra kunder 
om man inte är liksom så här glad och positiv.  

 

Mikaelas förhållningsätt till kunden utgör en strategi för att få ”bra kunder”. 

I citatet säger Mikaela att eleverna har förändrats av kundmötena i utbild-

ningen. 

Trots att mycket i samtalet kretsar kring behärskning av känslor, att arbe-

tet ska utföras seriöst och perfekt så ska detta balanseras med bus och lek. 
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För att eleverna ska bli som lärarna vill att de ska vara skojar de med elever-

na och försöker få dem att släppa kontrollen. 

Intervjuare: Vad gör de för att ni ska bli såna då?  
Mikaela: De är ju väldigt glada själva och busar med oss. Sofie[lärare] är ju 
väldigt så att hon busar med oss och att hon försöker få fram de här sidorna 
hon vill ha fram. Ibland tvingar hon oss att ta fram det. För jag har väldigt så 
svårt att släppa så här… väldig kontroll (…) Det här att det ska va så drama-
tiskt och så då det har jag lite svårt för att då känner jag att nä det här är inte 
min hemmaplan jag har inte kontroll på vad som händer… det kan jag tycka 
är svårt. Jag vill ha kontroll och hon försöker få mig att släppa det. Hon kan 
liksom bara ”Ja men nu klipper vi två helt olika sidor på den här dockan!” och 
då kan jag få lite så här liksom lite panik för då blir den inte jämn det är ju så 
… hon tvingar ju fram lite så här a dom sidorna hon vill ha fram av oss. 

 

Då Mikaela positionerar sig som en ordningsam person betyder det också att 

hon tycker om att ha kontroll på saker och ting. Att ha kontroll betyder i sin 

tur att det är svårt att släppa på kontrollen.   

Förutom detta skapar lärarna goda relationer med eleverna så att de ska få 

dem att vara som de vill.   

Mikaela: Vi ska vara så här glada och pigga och liksom alltid kunna lägga 
våra känslor åt sidan. 
Intervjuare: För att ni ska va så här glada och pigga. Vad gör de för att ni ska 
va såna då? 
Mikaela: Ja det är väl att de är så mot oss så busar med oss och pratar med 
oss. De har en annan relation till oss än som vad en annan lärare har. De blir 
ju mer så här kompislärare. Fast vi har ju väldigt mycket respekt för dem. (…)  
Intervjuare: Så hur skulle du beskriva den relationen om du jämför med en 
annan lärare då?  
Mikaela: Nä men de kan ju ringa om man är sjuk och fråga hur det är och om 
man behöver nånting om de ska åka och fixa nånting åt en. Det är som om 
andra lärare liksom jag har ju inte ett nummer till nån annan lärare och det 
enda man har liksom det är deras mail som man liksom skickar in arbetsupp-
gifter. Det är liksom man känner dem inte.(…) 
Intervjuare: Du sa att det är lite som en kompisrelation men att ni ändå har re-
spekt för dem. Hur kommer det sig att man har respekt i alla fall fast det är det 
här lite busiga och roliga och …? 
Mikaela: Jag tror jag har mycket respekt för att de har så mycket kunskap att 
ge oss och även i fall liksom så här vi kan va bra kompisar och så kan de ändå 
bli arga och liksom så här men det här är fel gjort och så här. Och de tar upp 
alla de här sakerna som egentligen är jobbiga att ta upp också … så att ja… 
man ser dem väl mer som kanske en förebild också som man vill… bli som 
dem eller man ska säga… man vill ju bli lika duktiga som de är. 
 

Mikaela vill bli som sina lärare. Hon erkänner dem som duktiga både inom 

frisöryrket och som lärare. De är förebilder för henne. Även om Mikaela 

beskriver relationen till lärarna som en kompisrelation så har hon ändå re-

spekt för dem. Hon erkänner deras kunskap, beundrar dem och vill bli som 
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dem. Hon har ändå starkt förtroende för deras yrkeskunnande som frisörer. 

Det de lär sig i skolan är samma sak som de jobbar med på salongen. Hon 

relaterar det till att de som jobbar på salongen har gått på samma skola.  

Mikaela och framtiden  

Till skillnad från de andra eleverna som porträtterats ser Mikaela inte det 

som något konstigt att använda sin frisörutbildning som en ekonomisk möj-

lighet att fullfölja en högskoleutbildning.  

Intervjuare: Det var nån som sa att förut då alla fick högskolebehörighet så var 
det så att man gick här bara för att det var lite kul och sen så pluggar man vi-
dare och klipper lite under tiden man pluggar …vad tänker du om det?  
Mikaela: Det är lite så jag också såg det då jag sökte. Då behöver du  ju inte 
plugga på heltid utan du kan plugga på halvtid och så kan man jobba halvtid. 
Men ändå jag tycker det är kul med frisöryrket och det.  

 

Det är så hon ser sin framtid. Att jobba som frisör och plugga på högskolan. 

Då hon har läst klart sin högskoleutbildning tror hon inte att hon gör några 

fler yrkesbyten.  

Intervjuare: Tror du att du kommer att vara psykolog eller arkitekt sen då res-
ten av livet eller kommer du välja ytterligare nån…?  
Mikaela: Nej då tror jag att då blir det nog det.  

 

Då Mikaela har avslutat sin högskoleutbildning ska hon jobba med det och 

inte utbilda sig mer. Då är hon klar med sin resa.  
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Resultatanalys  

I detta kapitel analyseras resultaten med hjälp av den teoretiska inramningen. 

I huvudsak är det de porträtterade eleverna som utgör grunden för analysen, 

ibland används också exempel från andra elever som deltar i studien. Kapit-

let inleds med en analys av elevers avsikter med sitt val av program och vad 

de ska använda sin utbildning till, det vill säga varför elever ”blir frisörele-

ver” samt vilka förväntningar de har på yrkesutbildningen. Därefter följer en 

analys av de yrkesidentiteter som skapas inom frisörutbildningen, utifrån 

forskningsfrågan vad elever tror att de ska göra och bli under utbildningen. 

Analysen avslutas med ett avsnitt om de spänningar som uppstår mellan 

elevidentiteter och yrkesidentiteter.  

Studieval och mötet med utbildningen  

I det här inledande avsnittet analyseras elevers studieval och deras möte med 

utbildningen. I och med att de har sökt och kommit in på frisörutbildningen 

innebär det att de blir den nominella identiteten frisörelever. Valet av gym-

nasieprogram är i sig en identitetsskapande aktivitet. I den här studien anger 

till exempel elever som orsak till sitt val att de är ”kreativa”, ”praktiska” 

eller ”intresserade av mode”. Andra talar mer i termer av särskiljande, att de 

”inte gillar att plugga”, eller att de ”inte vill jobba på ett kontor hela dagar-

na”. Någon skulle helst inte gått på gymnasiet alls men saknar alternativ.  De 

avsikter eleverna har med utbildningsvalet är därmed en viktig aspekt i ele-

vernas identitetsskapande. Längtar eleven efter att tillhöra en yrkeskår eller 

en organisation och är det just frisöryrket denne längtar efter att tillhöra?  

Därmed söker jag svar på frågan varför elever blir frisörelever samt vad de 

tänker använda utbildningen till, det vill säga vilka avsikter eleverna har med 

valet av gymnasieprogram. De avsikter som framträtt i materialet har delats 

upp i två teman: (i) Deltagande för att bli frisörelev (ii) Deltagande för att bli 

frisör. Inom dessa teman finns det olika dimensioner kopplade till dessa till-

hörigheter. Naturligtvis behöver inte en avsikt utesluta andra avsikter. Inten-

tionen är inte att tvinga in de elever som porträtterats i ett motiv. De kan 

mycket väl ha flera men betona dem olika starkt. Avsnittet avslutas med en 

analys av de porträtterade elevernas avsikter med sitt val av gymnasiepro-

gram. 
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Deltagande för att bli frisörelev  

I materialet framstår elevers önskan att tillhöra ett specifikt elevkollektiv 

som de identifierar sig med som central, vilket andra studier också kommit 

fram till (se t.ex. Lund, 2010; Nyström, 2012; Sandell, 2007). Dessa före-

ställningar präglas av det elever vet och har hört innan om elever på pro-

grammet och skolan. Informationen kan grunda sig på kontakter med elever 

och före detta elever på gymnasieskolan eller den information elever fått på 

skolans information för grundskoleelever. Det kan beröra att betrakta sig 

som studiemotiverad och ambitiös, då utbildningen har ett rykte om sig att 

attrahera elever med höga betyg.  I annan forskning har jag inte funnit att 

dessa egenskaper associeras till yrkesprogram utan snarare med högskole-

förberedande program (Bjurström, 1997; Lund, 2006; Nyström, 2012; San-

dell, 2007). Däremot finns det exempel på elever som blivit avrådda att välja 

en yrkesutbildning av till exempel studie- och yrkesvägledare eller lärare på 

grundskolan, då det anses som slöseri med höga betyg (Lund, 2006). Lik-

nande berättelser finns även i denna studie. Det innebär att elever utsätts för 

påtryckningar baserade på externa definitioner av vem som ska vara och bli 

yrkeselev.   

Det kan också handla om att elever identifierar sig med eleverna som går 

på den specifika skolan som hantverksprogrammet ligger på. Skolan har 

även i andra studier visat sig ha betydelse för gymnasievalet (Lund, 2006; 

Nyström, 2012; Sandell, 2007). I detta ligger också aspekten av särskiljande, 

det vill säga att välja bort andra skolor och utbildningar där elever anser att 

de inte passar in eller skulle trivas.  

En annan aspekt berör frisörelevernas utseende. Frisörelever betraktas då 

som elever med ett utseende som de anser vara estetiskt tilltalande. Det yttrar 

sig i beskrivningar av eleverna på frisörutbildningen förväntades vara snygga 

och stylade vilket bidrar till status och respektabilitet (jfr. Skeggs, 2000). 

Utseende blir på det sättet en statusmarkör. Genom elevers utseende skapas 

distinktioner mellan elever på olika program och därmed också kollektiva 

elevidentiteter. Både höga betyg och utseende är relaterat till könsidentiteter. 

Elever på frisörutbildningen förväntas vara ”fina flickor”. Utbildningens 

tidigare höga antagningspoäng använder några elever för att tillskriva utbild-

ningen hög status. Olika program tillskrivs olika status av elever och även 

olika skolor har olika status (Petersson & Sundkvist, 1999; Sandell, 2007). I 

den här studien har jag inte funnit något tydligt mönster där eleverna anger 

andra program som mer prestigefyllda än deras eget.  På den aktuella skolan 

är de flesta programmen yrkesprogram. Till exempel fanns inte naturveten-

skapliga programmet representerat som är det program som har högst status i 

andra studier (a.a.). Å andra sidan uttrycker inte de elever som själva går på 

yrkesprogram sitt program som mindre prestigefyllt i Petersson och Sund-

kvists studie. I mitt material finns det elever som anser att det har hög status 

att gå utbildningen men att yrket har låg status och tvärtom. Vilket program 
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som elever betraktar som statusfyllt är relaterat till elevers habitus (Bjur-

ström, 1997).  Elever som väljer ett yrkesprogram och definierar sig som 

studiemotiverade och ambitiösa vilket ofta förknippas med högskoleförbere-

dande utbildningar kan vara motsträviga mot hierarkin mellan de olika pro-

grammen (a.a). Det kan också betyda att elever på yrkesprogram värderar 

andra saker än elever på högskoleförberedande program (a.a.).  

Deltagande för att bli frisör 

Deltagande för att bli frisör präglas av en längtan att tillhöra yrkeskåren 

och/eller att arbeta med de uppgifter som eleverna associerar yrket till. Den 

ena aspekten i detta är relaterade till hantverket. Det handlar om att arbeta 

med sina händer och att skapa något. Ofta relateras det till att definiera sig 

som ”praktisk”. Ibland används definitionen att vara ”praktisk” för att mar-

kera ett särskiljande och ointresse för gymnasiegemensamma ämnen (Hög-

berg, 2009; Lund, 2006). Samtidigt är det viktigt att poängtera att definiera 

sig som ”praktisk” inte automatiskt innebär ett ointresse för gymnasiege-

mensamma ämnen. Tvärtom finns det flera elever som definierar sig som 

”praktiska” och som studiemotiverade och ambitiösa, eller att de är intresse-

rade av ämnen som matte, kemi och fysik. Intresset för kemi har av några 

elever angetts som en orsak att välja frisörutbildningen, då de uppfattat att 

kemi är något som ingår i frisörutbildningen.  

Elever vars deltagande är relaterat till att bli frisör och ha yrket som till-

hörighet längtar efter att arbeta och engagera sig i de uppgifter som de före-

ställer sig att yrket innebär. Flera påbörjar utbildningen med föreställningen 

att frisöryrket är ett glamoröst och enkelt arbete. Dock omdefinieras dessa 

uppgifter för eleverna i mötet med utbildningen (jfr. Notkin, 1972). Andra 

aspekter av deltagande för att bli frisör är att elever kategoriserar sig som 

”sociala” och att de vill ha ett yrke där de träffar mycket människor. I ett 

deltagande som förknippas med yrket ligger också aspekter av att längta 

efter att bli som en frisör är. Det handlar om att vara glad, vacker och se ut 

att ha ett bra liv.  

Frisörutbildning kopplas av några samman med en längtan efter att göra 

karriär inom branschen, bli känd och erkänd inom branschen och på så sätt 

få möjlighet till social mobilitet (Huppatz, 2012). Flera elever uttrycker att 

de ville ”bli någonting” genom sin utbildning som ett sätt att skapa mening 

till gymnasietiden. De särskiljer sig från elever på de högskoleförberedande 

programmen genom att tala om dem som att man ändå inte ”blir något”, i 

bemärkelsen ett yrke. Högskoleförberedande program som inte leder till 

något yrke betraktas av dessa elever som meningslösa (Högberg 2009, Lund 

2006). Utbildningen förväntas vara en investering som ska leda till ett arbete. 

Att välja deltagande för att bli frisör innebär för de flesta att ha ett starkt 

yrkesinriktat motiv, det vill säga att bli och arbeta som frisör. Men det finns 

elever som snarast har ett hobbyförhållanade till att lära sig yrkesmoment. 



 140 

De vill lära sig att skapa frisyrer men inte som yrke, utan snarare för person-

ligt bruk. Deras avsikter handlar om att ha en rolig gymnasietid och kan be-

skrivas som konsumtionsinriktade (Lund, 2006). Därmed är de intresserade 

av yrkesämnena men inte av att tillhöra yrket. Det finns också elever vars val 

är kompensatoriskt. I deras handlingshorisont saknas alternativ till gymna-

sieskolan. De är ”tvungna” att gå där även om de hellre skulle flyttat hem-

ifrån och börjat jobba, eller räckte inte betygen till deras förstahandsval.  

De porträtterade elevernas avsikter med studierna 

Då eleverna påbörjar sin gymnasieutbildning finns variationer i deras tidiga-

re erfarenheter av skola och yrke, vad utbildningen ska syfta till och deras 

föreställningar om frisörens yrkeskunnande. Därmed har de vitt skilda ut-

gångspunkter i deras första möte med undervisningen. Lucas val är övervägt 

sedan länge och han är starkt yrkesinriktad. I släkten finns hantverkare i 

form av glasblåsare vilka har gemensamma aspekter med frisöryrkets ska-

pande. Han har också en god vän som har varit elev på skolan och nu är fri-

sör. Hans mamma uppmuntrar Lucas yrkesval, det viktigaste är att han gör 

något som han finner roligt och meningsskapande.  På salongen har han fått 

insikt i frisörernas yrkesvardag. Dessutom arbetade han på en salong med 

högt anseende i staden. Där hade han visat att han hade det habitus som an-

ses passa yrket, eftersom han accepterats av ägaren. Dessa saker borgade för 

ett visst kapital vid inträdandet i utbildningen (Paldanius, 2002). Lucas har 

därför vid påbörjandet av utbildningen införlivat en känsla för hur han för-

väntas vara som frisör. Samtidigt omdefinieras hans syn på frisörens yrkes-

kunnande i skolan. I skolan handlade yrkeskunnande om förståelse för meto-

der och material, inte bara att göra. Lucas positionerar sig som den rättmäti-

ga frisöreleven eftersom han har ett starkt intresse av yrket och definierar sig 

som hängiven till frisöryrket.  

  Peidas val är kompensatoriskt då hon helst velat gå en annan inriktning 

från början men betygen inte räckte till. Hennes motiv präglas av yrket som 

en chans till social mobilitet, hennes önskan är att bli känd, men också av-

saknad av alternativ inom hennes handlingshorisont. Den initiala tveksamhe-

ten byts ut mot en vilja att var ambitiös i sina studier då hon vid engage-

manget med arbetsuppgifterna upplevde tillfredställelse. I Flisbäcks (2006) 

studie av unga kvinnliga konstnärers väg in i konstnärliga fält utvecklar hon 

begreppet viljeideologi för att beskriva den föreställning som finns om att 

alla kan lyckas bara de vill tillräckligt mycket. Viljeidologi som begrepp 

belyser individens kamplust som ger upphov till karriärmöjligheter (a.a.). På 

liknande sätt förstår Peida det som att för att ta en plats inom frisörbranschen 

krävs ”höga ambitioner”. Hennes yrkeserfarenheter av frisöryrket var be-

gränsade innan utbildningens början. Hennes tankar om frisörens yrkeskun-

nande var att kunden beställde och frisören utförde. Det omdefinieras under 

utbildningen då hon istället beskriver det som att frisören är experten som 

genom sin yrkesmässigt utvecklade smak kan bedöma vilken behandling 
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som är klädsamt samt hur man ska gå tillväga (jfr. Notkin, 1972). Peida hade 

aldrig varit och klippt sig, och hade inte besökt någon salong och hade inte 

heller socialt kapital inom branschen i form av kontakter, vilket gör att hen-

nes resurser inom yrket är begränsade då hon påbörjar utbildningen. Peida 

berättar inget om sin familj. Därmed vet jag inget om hennes familjebak-

grund mer än det som lärarna har berättat, att hon kommer från en stor kur-

disk familj och att föräldrarna aldrig har varit med i skolan. Samtidigt säger 

det också något om hennes habitus, att hon är den enda eleven som inte pra-

tar om sin familj.  

Gemensamt för Lucas och Peida är att deras motiv präglas av att yrket 

kan vara en chans till social mobilitet. Dock finns det väsentliga skillnader 

mellan dem. Lucas har kunskap om frisörbranschen, han är invigd i dess 

regler och har en tillhörighet samt identifierar sig med branschen. Han har 

också en plan för hur han ska bli framgångsrik, medan Peida är vag i sina 

framtidsplaner.  

Annas val är inte så slumpmässigt som Peidas, även om hon själv kallar 

det för en ”slump”. Hennes val är uppbackat av stöttande föräldrar som är 

engagerade i utbildningsvalet. Annas motiv är grundat på att tillhöra den 

specifika skolan. Hade barn och fritidsprogrammet legat på Nyskolan hade 

hon valt det istället då det valdes bort eftersom den andra skolan var ”snob-

big”. Således hade den elevgrupp Anna såg sig tillhöra stor betydelse, mer 

än själva yrket.  

Anna ska bli frisör, hon har kännedom om yrket även om hon inte har in-

vesterat tid på det vis som Lucas har. Annas motiv handlar främst om att 

investera i en utbildning där avkastningen ska vara ett arbete. Anna är den 

enda eleven i studien som uttrycker att hennes mål i första hand är att bli en 

”vanlig frisör”. Hon strider inte för någon högre position i det sociala rum-

met. Andra elever som tänker sig ett framtida yrkesliv som frisörer uttalar att 

de inte ska bli ”en vanlig frisör som klipper hår hela dagarna”. Det innebär 

att hon trots att valet beskrivs som en impuls har hon blivit den elev som är 

mest säker i sitt yrkesval. Annas ingång i utbildningen betyder därmed att 

hon är på väg att skapa en yrkesidentitet. 

Mikaelas omgivning uppmuntrar henne att välja frisör. Föräldrarna arbe-

tar inom restaurang som kock och servitris. Mikaela arbetar där på sin fritid. 

Därigenom har hon arbetslivserfarenhet av att arbeta på restaurang som har 

gemensamma nämnare med frisöryrket, exempelvis i form av kundkontakt. 

En starkt bidragande orsak till studievalet är hennes föreställning av frisörut-

bildningen som en utbildning för högpresterande elever som är studiemotive-

rade. Mikaela har en elevidentitet som högpresterande och ambitiös. Därför 

anser hon sig vara den rätta aspiranten eftersom hon förväntar sig att elever 

på utbildningen ska vara som hon. Det andra motivet i Mikaelas berättelse 

grundar sig på anspråk på en identitet som en frisör. Genom studievalet ut-

trycker hon en längtan efter att bli som en frisör. Mötet med hennes frisör 

Kalle har en avgörande betydelse som genom sitt estetiska arbete (Nickson 
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& Warhurst, 2007) ikläder frisörens identitet i form av att framträda som 

hjälpsam, glad och välklädd. Det framstår som frisören har ett bra liv. Mika-

ela vill bli en sådan person. Yrket i sig är roligt och Mikaela har ett intresse 

för yrkesämnena. Ändå är det andra yrken hon ska bli sedan. Hennes studie-

ambitioner ska investeras och ge utdelning i form av en högre position i det 

sociala rummet. Utbildningen som frisör kan också försörja hennes vidare 

studier. Därmed är även hennes motiv präglat av en chans till social mobili-

tet men i en annan betydelse än Lucas och Peidas. Mikaelas motiv tillhör 

därmed båda kategorierna, att tillhöra frisörutbildningens elever samt att 

tillhöra frisöryrket men inte i betydelsen att bli en frisör utan att bli som en 

frisör.  

De föreställningar om vem som ska utbildas till frisör förändras då elever 

blir klasskamrater med varandra. Då argumenterar framförallt Lucas för att 

man ska ha förståelse för att några inte vill eller orkar, medan Mikaela och 

Anna upprörs över att utbildningens kvalitet blir lägre. Peida förefaller inte 

ha reflekterat över frågan. Lucas mer förstående hållning kan förstås då han 

dominerar de andra eleverna i klassen och inte behöver strida om vem som 

har den mest framträdande positionen. Anna däremot lägger ner mycket 

energi på sina studier men anser sig inte få det erkännande hon förtjänar. 

Anna distanserar sig på olika sätt från identiteten som frisörelev. Hon har 

längtan efter att bli en frisör och hon har också en stark elevidentitet. Där-

emot är hon motsträvig till de förväntningar som råder kring hur en frisör-

elev förväntas vara. Det yttrar sig i motsträvighet mot förväntan på frisörele-

vens yrkeshabitus vilket kommer att elaboreras nedan i nästa tema. Mikaela 

är mån om att bli kunnig. Samtidigt ska hon inte arbeta som frisör utan stu-

dera vidare, vilket är uttryck för att frisöryrket i sig inte har hög status, utan 

det är utbildningen som är attraktiv i hennes perspektiv. Även då Lucas ska 

argumentera för frisöryrkets status lyfter han fram utbildningen som status-

fylld. Det finns i Lucas berättelse olika dimensioner där några är statusfyllda, 

som att arbeta på salonger med hög status, att arbeta på stora moderscener, 

vara ”känd”, samtidigt som frisörerna inte erkännes på samma sätt som stora 

designers. Även Anna kopplar frisörutbildningens status till höga betyg och 

att yrket är ”lite speciellt”, vilket bidrar till en känsla av exklusivitet.  Men 

att utföra yrket kan ibland innebära att människor ser ner på henne då hon 

arbetar för någon annans välbefinnande (jfr. Gimlin, 1996). I Peidas berättel-

se har frisörelevernas status degraderas, nu är ”de vanliga”, däremot framstår 

frisöryrket som statusfyllt för henne. Hennes resonemang är Mikaelas mot-

sats. Hon drömmer om att frisöryrket ska vara en väg till framgång där hon 

kan bli känd för något och på så sätt erhålla en högre position vilket kan 

jämföras med Huppatz (2012) resonemang. 
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Att vara och bli en frisör – stå, ge och le 

 

Detta avsnitt analyserar vad elever tror att de ska göra och bli för att bli fri-

sörer. Eleverna förväntas lära sig det med det implicita målet att skapa ett 

yrkeshabitus (Colley m.fl., 2003; Taylor, 2008). Det kapital som värderas 

har betydelse för elevers positioneringar inom framtida yrkesliv i frisörbran-

schen och i dess skugga i skolan. Detta betyder att elever som innehar stort 

kapital inom dessa dimensioner betraktas som frisörer av sig själva och 

andra, vilket är av betydelse för deras skapande av identiteter som frisörer 

(Jenkins, 2008). I materialet har jag kunnat urskilja följande sex dimensioner 

(i) Att se ut som en frisör – ha en frisyr och säljande stil, (ii) Att känna som 

en frisör– älska sitt arbete och se glad ut, (iii) Att röra sig som en frisör – se 

upptagen och kompetent ut, (iv) Att låta som en frisör – yrkesspråk, överty-

gande och entusiastisk, (v) Att vara och bli en yrkesstolt hantverkare, samt 

(vi) Att vara och bli en entreprenör – sälja sig själv och skapa ett arbetstill-

fälle. I varje dimension analyseras först elevernas gruppidentiteter, det vill 

säga det som framträder som gemensamt i materialet för vad eleverna tror att 

de förväntas göra och bli under utbildningen. I slutet av varje avsnitt analy-

seras hur elever skapar individuella identiteter i relation till föreställningarna 

om vad en frisörelev förväntas göra och bli.  

Att se ut som en frisör – ha en frisyr och säljande stil  

Den här dimensionen relaterar till hur elever ska se ut för att bli frisörer. Det 

handlar om att ha en frisyr och en stil som anses säljande och representativ 

för yrket. Frisörens utseende fyller en funktion som förebild för hur kunden 

potentiellt kan vilja ha sitt hår, och är sålunda ett sätt att sälja in en frisyr 

(Chugh & Hancock, 2009; Yeadon-Lee m.fl., 2011). Det innebär även att 

elever förväntas klä sig som de uttrycker det ”professionellt”. Det ”profes-

sionella” utseendet tenderar i undervisningen och elevers berättelser relateras 

snarast till vad som inte är professionellt. Att vara oprofessionellt klädd kan 

betyda att vara ledigt klädd i joggingbyxor. Det innebär också att som tjej 

klä sig utmanande, eller att ha en make-up som anses osmaklig (Colley m.fl., 

2003). Joggingbyxor och korta tröjor förknippas med att vara lat och osmak-

lig vilket eleverna distanserar sig till (Berggren, 2001). I distanseringen ska-

pas identiteter som arbetsamma, blivande frisörer. Vad det ”professionella” 

utseendet faktiskt innebär är otydligare. Det kan jämföras med Huzell och 

Lundbergs (2010) studie av handelsanställda. De beskriver svårigheten att 

dra gränsen för när en klädsel blir utmanande eller en make-up blir osmaklig 

och framförallt vad som händer när den överträds.  

De estetiska idealen relateras förutom normer och att se säljande ut av 

eleverna till deras yrkeskunnande. Det kan exemplifieras med då jag frågade 

en elev om hon trodde att man diskuterat utseende på samma sätt på ett annat 
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program som de gör. Hon svarade att de självklart diskuterar utseende för att 

de har kunnande om hur man gör för att skapa ett utseende som de anser är 

estetiskt tilltalande. Utseendet är därmed inte bara en fråga om att attrahera 

kunder, utan eleverna utvecklar också en smak som är yrkesmässig. Det 

betyder i sin tur att de normer och ideal som råder kring frisörens och andras 

utseende inte bara relateras till estetisk arbetskraft utan att det är integrerat 

med deras yrkeskunnande. Betraktat som en del av yrkeskunnande innebär 

det att se ut som en frisör är av stor betydelse för elevernas skapande av yr-

kesidentiteter. Detta för att de estetiska idealen både innefattar yrkeskunnan-

de och bidrar till att elever identifierar sig med samt etablerar tillhörigheter 

med frisörernas yrkeskår genom att utveckla en yrkesrelaterad smak. Denna 

är beroende av såväl frisörbranschen och de sociala praktiker eleverna där 

möter, lärarnas förväntningar och den sociala praktik skolan utgör (Brown 

m.fl., 2007). Det är dock viktigt att ha i åtanke att frisörer inte är en homo-

gen grupp. Det råder olika ideal och smaker på olika arbetsplatser vilket 

också är kopplat till vilken typ av kundklientel som företaget ska attrahera 

(Chugh & Hancock, 2009).  

Elever lyfter förutom lektionsdiskussioner fram lärarnas utseenden som 

förebilder för hur de förmedlar att en frisör ska se ut. De beskriver det som 

att frisörlärarnas utseenden tydligt skiljer sig från övriga lärares. Frisörlärar-

na beskrivs som ”snyggare” med välfriserade hår och matchade kläder.  

Därmed är lärarnas kroppar att betrakta som kulturellt kapital vilka för-

kroppsligar de dispositioner som relateras till frisörens utseende. Dock an-

ammar eleverna inte lärarnas explicita regler eller det utseende som de före-

träder.  Istället för att passivt absorberas av dessa ideal skapar de egna ideal 

och normer kring hur en frisörelev ska se ut. Eleverna argumenterar för att 

bryta reglerna då de beskriver lärarnas uppfattningar om frisörers utseende 

som gammaldags. Framförallt handlar det om att bära kläder som enligt lä-

rarnas regler är utmanande och därmed anser olämpliga. Därmed är elever-

nas regler delvis en utveckling av lärarnas representation av de estetiska 

förväntningar som föreligger på frisörelevers utseende, men det är även 

kopplat till dem som ungdomar och deras identiteter som elever, frisörelever 

eller frisörer.  Huzell och Lundberg (2010) beskriver hur de estetiska idealen 

framtonar genom en växelverkan mellan arbetstagare, kund, arbetsgivare och 

även i viss mån kollegor. För frisöreleverna tillkommer en växelverkan där 

lärare har betydelse men framförallt skapar eleverna sinsemellan normen för 

hur en frisörelev ska se ut. Deras gruppidentitet förstärks genom den gemen-

skap de skapar då andra som inte ser ”rätt” ut ska ändras. Också detta relate-

ras främst till hur en tjej inte ska se ut, vilket illustreras i scenen där eleverna 

förenas kring det felaktiga utseende några av modellerna har. Genom att 

plocka ögonbrynen och byta modellernas kläder kommer det som betraktas 

som brister att kunna ”rättas till” (jfr. Ambjörnsson, 2004).  
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Individuella identiteter i relation till att se ut som en frisör  

Det kulturella kapitalet att se ut som en frisör bidrar till att skapa distinktio-

ner mellan elever beroende på hur de ser ut då de genom sitt utseende för-

medlar en smak. Inom gruppens definition för hur en frisörelev förväntas se 

ut finns det stora variationer där Lucas förkroppsligar de estetiska idealen 

oavsett vilken aktivitet han ägnar sig åt. Han ser sig själv som en represen-

tant för frisöryrket och identiteten som frisör finns alltid närvarande, även 

om den tar olika form och plats. Som kille har han inte heller lika många 

estetiska ideal att förhålla sig till som tjejerna (Huzell & Lundberg, 2010).  

För Peida är idealen inte förkroppsligade då hon gör skillnad på hur hon 

ska se ut och när. I hennes perspektiv framstår utseendet relaterat till identi-

teten som elev i skolan, där hon inte behöver vara en frisör i sin estetiska 

framtoning. Det kommer till uttryck genom att hon bär joggingbyxor och är 

osminkad i skolan, eller har håret ostylat. Det betyder att hon misskänner det 

kulturella kapitalet att se ut som en frisör inom skolans praktik. Samtidigt är 

det tydligt i hennes berättelse att ”se fixad ut” är kulturellt kapital. Då hon 

”är fixad” erkänner hon sig själv och erkänns av andra (kunden) som en fri-

sör vilket leder till självförtroende. Då kan hon också agera socialt som en 

frisör enligt henne förväntas göra. Det innebär att då Peida ser ut som en 

frisör skapar hon också en starkare identitet som frisör.  

För Anna som följer de explicita förväntningarna framstår det mer impli-

cita kravet att ”sticka ut” som svårare att hantera då hon inte känner sig 

hemma om hon frångår sin personliga ”neutrala stil”, vilket kan förstås som 

att hon inte delar den smak som lärarna och elever med stort kapital premie-

rar. Samtidigt argumenterar hon för att hennes ”neutrala stil” inte skrämmer 

bort några kunder, vilket är kopplat till eleven som entreprenör och säljare. 

Mikaela agerar följsamt mot lärarnas regler och är inte heller kritisk som 

Anna mot de implicita regler som finns kring frisörens utseende. Hon agerar 

inte motsträvigt vare sig mot de andra elevernas utseende eller lärarnas för-

väntningar på utseende. Här framtonar en variation i elevers förhållningssätt 

till utbildningens förväntningar på vad de ska tillägna sig i fråga om person-

ligt yttre. 

Att känna som en frisör – älska sitt arbete och se glad ut 

Att känna som en frisör betyder att de känslor som syns på frisören förväntas 

vara kopplade till glädje och omtanke om kunden. Eleverna berättar att de 

förväntas förmedla glädje i sitt arbete, ha ett leende på läpparna och lägga 

sina privata känslor åt sidan. Det betyder att eleven ska vara glad och fram-

förallt se glad ut (Huzell & Lundberg, 2010). I relation till kunden kan den 

beskrivning eleverna ger jämföras med det emotionella arbete som Hoch-

schild (2003) beskriver. I berättelserna skapar eleverna identiteter som frisö-

rer, där de alltid klarar av att hantera sina känslor i samband med kunder. 
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Dock beskriver eleverna inte detta som något som påverkar dem negativt, 

även om det understundom kan vara tröttande, särskilt då några kunder upp-

levs som besvärliga. Snarare är det känslomässiga arbetet i samspel med 

kunden något som ger dem glädje vilket också andra forskare kommit fram 

till (Brockmann, 2013; Bulan, Erickson, & Wharton, 1997; Mulinari, 2007).  

Den glädje, tillfredställelse och mening elever upplever i arbetet med kunder 

kopplas framförallt till att de beskriver det som att de i yrket kan hjälpa 

andra, vilket relateras till att människor mår bra då deras hår är fint vilket 

studier av färdigutbildade frisörer bekräftar (t.ex Hill & Bradley, 2010).   

Då eleverna arbetar med kunder är ”stå ge och le” ett mantra som uppre-

pas för att explicitgöra de förväntningar eleverna har att förhålla sig till. För 

de flesta elever talar de om att känna som en frisör som något de lärt sig i 

mötet med kunden. De uttrycker det som att det inte finns några alternativ 

till att vara glad och då inrättar de sig efter det. Flera elever berättar att de i 

början var nervösa och osäkra med kunder men att de med erfarenheterna 

har lärt sig hur de ska agera i olika situationer. Att vara glad i sitt arbete med 

kunden är också en del av ett yrkeskunnande, något som de lär sig att känna 

och vara, vilket också andra forskare argumenterar för (Brockmann, 2013; 

Nickson & Warhurst, 2007). Samtidigt talar de om att vara social och empa-

tisk mot kunden är något som de är ”naturligt”. Det innebär att när de be-

härskar att kontrollera sina känslor och samtala med kunden framstår kun-

nandet som naturligt medfött, trots att det i själva verket är något som de har 

lärt sig (jfr Abiala, 2000). Det sättet att resonera är ofta förknippat med fe-

minina omvårdande yrken, på så sätt tillåts de domineras av andra yrkes-

grupper där man istället talar om att vara flexibel och stresstålig (Guerrier & 

Adib, 2000).  

Att känna som en frisör betyder också att elever förväntas uppleva glädje i 

sina arbetsuppgifter och sitt förhållningssätt till lärandet. Oavsett om det rör 

sig om monotona uppgifter som eleverna finner tråkiga och de ska göras på 

dockor förväntas eleverna förmedla glädje i förhållande till arbetsuppgifterna 

och till läraren. Det betyder att eleverna ska se glada ut även om det inte är 

några kunder i närheten. Glädjen förväntas då relatera till arbetsuppgiften 

och lärandet. Lärarna representerar även i detta fall frisöryrkets förväntning-

ar, framförallt Sofie som då elever är i närheten försöker att få dem på gott 

humör genom att sjunga, skoja och krama dem. Detta ter sig dels som ett sätt 

att skapa goda relationer med eleverna men också ett sätt att få dem glada i 

förhållande till sitt kommande yrke. Då läraren skämtar, kramar, förkropps-

ligar glädje i arbetet visar hon att det är möjligt att vara glad även då det ter 

sig som tunga svåra arbetsuppgifter. Hon förstärker detta då hon talar om 

kunder och olika hår som hon ”älskar”. Lärarens agerande är dessutom ett 

sätt att visa hur en frisör är som kollega. Frisörer som kollegor har en nära 

relation till varandra (Hill & Bradley, 2010; Nordberg, 2002). De rör vid 

varandra och är uppmärksamma på hur kollegor mår (a.a.). Elever som för-
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kroppsligar de ideal av den glada eleven som är följsam mot lärarnas för-

väntningar erkännes värde av lärarna och intar högre positioner i gruppen.  

Individuella identiteter i relation till att känna som en frisör  

På samma sätt som med att se ut som en frisör, förkroppsligar elever på olika 

sätt förväntan att känna som en frisör. Alla elever känner till det emotionella 

arbete som eleverna förväntas utföra och den viljeideologi (Flisbäck, 2006) 

som eleverna förväntas ha i relation till sitt yrke, men de förkroppsligar det 

inte. Det finns skillnader mellan hur eleverna hanterar dessa förväntningar 

och känslor då de berättar om andra elever som de inte uppfattar att de klarar 

av det lika bra som de själva. Det kan jämföras med Pär Isling Poromaa, 

Kerstin Holmlund och Agneta Hult (2012) som i sin studie visar hur vissa 

elever även om de kan uttrycka vad som krävs för att vara framgångsrik i 

skolpraktiken, inte nödvändigtvis innebär att de förkroppsligar dessa ideal. 

Det betyder att de förväntningar som elever inte möter passivt absorberas. 

Istället pågår ständiga förhandlingar i relationerna mellan elever och lärare. 

Det är inte alla elever som aspirerar på det yrkeshabitus som presenteras utan 

istället bemöter de det med motsträvighet. När lärarna inte tar strid mot de 

elever som inte är följsamma mot förväntan på att känna som en frisör upp-

rörs Lucas. För honom är det så viktigt att känna som en frisör att han utma-

nar lärarnas positioner som frisörer då de i hans berättelse inte är trogna 

branschens ideal. Det innebär att han positionerar sig som ”mer” frisör än 

lärarna. Samtidigt har han förstått yrkeskulturens hierarkiska ordning vilket 

gör att han säger det i intervjun men inte utmanar dem i klassrummet. Peida 

talar om att hon känner passion för yrket, men agerar motsträvigt mot den 

förväntan på elever som framtonar i klassrummet. Dels genom att inte kom-

ma till skolan, dels genom att försvinna med blicken drömmande i klass-

rummet. Anna finner förväntan på att förhålla sig till de manuella arbetsupp-

gifterna som ska nötas in som roliga överdrivet. Däremot positionerar hon 

sig som frisör i relation till det emotionella arbetet med kunden. Mikaela är 

följsam mot de emotionella förväntningarna. Hon upplever det som positivt 

att vara glad i skolan och mot kunden. Genom att lägga bekymmer åt sidan 

upplever hon att hon blir en gladare människa.  

Att röra sig som en frisör – se upptagen och kompetent ut   

Det estetiska arbetet berör även frisörelevens kroppsspråk. Det innebär att 

eleven i sina kroppsrörelser förväntas se aktiv och alert ut. En frisör som har 

stort kapital i branschen har många kunder och är upptagen. Det medför att 

gå snabbt och att se ut som att den har mycket att göra är viktiga element 

som värdesätts. Denna disposition råder även i skolan. Att elever inte får 

sitta ner i salongen är ett uttryck för förväntan att se aktiv ut. Elever som 

sitter ner signalerar lättja, vilket också kan relateras till att det inte ser ut som 

att de är glada och älskar sitt arbete. I en studie av Chugh & Hancock (2009) 
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berättar frisörer om vikten av att se upptagen ut, vilket kan komma till ut-

tryck genom att om de inte har någon kund färgar de håret på varandra och 

ställer sig vid fönstret så att det ser ut som att de är upptagna. En frisör som 

har mycket att göra framstår som attraktiv på arbetsmarknaden och bland 

kunder vilket lockar till sig ytterligare kunder. Därför förväntas elever vara i 

rörelse och aktiva även då de inte har kunder eller väntar på att få hjälp av 

läraren. Förväntan på att alltid vara i rörelse är också ett uttryck på den för-

väntan som finns i yrket, att alltid vara en frisör och vara i yrket. För att ska-

pa yrkesidentiteter som frisörer förväntas elever vara som frisörer oavsett om 

de är upptagna med att arbeta med kunden eller inte.   

Däremot är det liksom med utseendet svårare att ta på vad det innebär och 

vad det är elever faktiskt gör som gör att de kategoriseras som frisörer i sitt 

kroppsspråk. Det som värdesätts ter sig vara att se säker och engagerad ut i 

sitt arbete. Elever som utstrålar självsäkerhet i sitt arbete har ofta hela krop-

pen engagerad i sitt arbete och är bestämda i sitt sätt att röra vid kundens hår 

(Silvén, 2004). Att röra sig snabbt i salongen är inget som någon elev själv 

lyfter i samtalen, det är inget jag heller frågade om, helt enkelt för att det inte 

blev synligt för mig förrän vid analysen av empirin, men kan också förklaras 

av att många regler inte är explicita (Bourdieu & Wacquant, 1992).  

 

Individuella identiteter i relation till att röra sig som en frisör 

Det är tydligt att det för Lucas är värdefullt att vara upptagen. Han har for-

mats till att se upptagen ut då det är kunder i salongen och hans yrkeshabitus 

som frisör är framträdande i hans rörelsemönster. Det kommer till uttryck 

genom att han går snabbt i salongen nästan springer fram. Även läraren för-

kroppsligar dessa dispositioner, särskilt då de har kunder, hon ser upptagen 

ut genom att förflytta sig snabbt mellan elever och kunder. Peida är motsträ-

vig mot förväntan att stå upp och vara i yrket hela tiden. Ofta sitter hon ner 

med mobilen. Anna och Mikaela är följsamma mot de explicita reglerna men 

de rör sig inte på samma sätt som Lucas och läraren. De rör sig långsamma-

re, de är inte lika handfasta och säkra i sitt sätt att röra vid kundens hår. De 

har ännu inte ett rörelsemönster som frisörer.  

Att låta som en frisör – yrkesspråk, övertygande och entusiastisk 

Att låta som en frisör innebär att eleven finner ”rätt” sak att säga vid ”rätt 

tillfälle” och har på så sätt utvecklat en känsla för hur en frisör talar. En fri-

sör förväntas ha ett välvårdat språk och behärska ord och uttryck som är 

relaterat till yrket. Dessa uttryck sträcker sig betydligt längre än att känna till 

de tekniska, terminologiska uttrycken som eleverna hade prov på. Det kan 

handla om att ha kunskap om olika produkter och varumärken, känna till 

olika frisörer som är framgångsrika i branschen, eller att känna till ord för 

trendiga frisyrer som gör att den låter som en frisör. Yrkesspråket relateras 

till att ha ett välvårdat språk, vilket är ett uttryck för vilka kunder frisören 
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ska locka till sig. Sättet att tala handlar om att tala på ett sätt som attraherar 

stora målgrupper, vilket innebär att tala som medelklassens människor 

(Nickson & Warhurst, 2007). Språket begränsas inte till ord utan också hur 

det framförs och i vilket tonläge det framförs (a.a.). Det handlar om att kun-

na hålla samtalet på en nivå som kunden upplever som tilltalande, vilket är 

en del av yrkets habitus. I detta ligger att anpassa samtalet efter olika kun-

ders behov och habitus. Det innebär att en del av identiteten som frisör är att 

domineras av kunden (Gimlin, 1996).  

Relaterat till samtal om hantverket förväntas eleven utstråla säkerhet och 

övertyga kunden om att den kan sin sak. Ett sådant exempel illustreras då en 

elev ska göra slingor på sin kund och säger till läraren med kunden närva-

rande att hon inte kan för hon har aldrig använt den metoden förut. Läraren 

svarade då ”Jo då det har du visst!” Därefter förklarade hon för eleven i lab-

bet då kunden inte kunde höra ”Ett tips är att om du inte har gjort något och 

du är osäker så säg inte det till kunden utan agera som att du är säker på din 

sak, sen kan du fråga mig här ute”. Salongens utformning utgör därmed olika 

miljöer där elever framför kunden förväntas framträda van och inge förtro-

ende. I labbet där ingen kund finns närvarande tillåts eleven visa sin osäker-

het för läraren eller klasskamrater. Det innebär att de växlar språk beroende 

på om de talar till en kund, en lärare eller en klasskamrat. Framför kunden 

förväntas eleven vara frisör medan den i labbet kan vara en elev. Det gäller 

även yrkesspråket. Färgbeteckningar frisörer emellan har beteckningar av 

bokstäver och siffror till exempel 8/43. Vid samtal med kunden beskrivs 

färgen istället som en blond färg med inslag av kopparguld. Andra studier av 

servicearbete beskriver också den skillnad som de anställda gör mellan olika 

miljöer på arbetsplatsen där de anställda skapar olika identiteter beroende på 

om kunden är närvarande eller inte (Bolton & Boyd, 2003; Brockmann, 

2013; Mulinari, 2007). 

Elever som har införlivat denna känsla kan styra kundens önskemål mot 

den frisyr de genom sin yrkesrelaterade smak anser är mest klädsam 

(Yeadon-Lee, 2012). Rösten är dessutom ett verktyg att få kunden att känna 

som frisören vill genom att på ett säljande sätt presentera resultatet. Ett så-

dant exempel är då en modell ska färgas rosa. Två elever som hjälps åt att 

skölja ur håret upptäcker att färgen är betydligt ljusare i topparna, fast inten-

tionen var att skapa en jämn färg. Istället för att beklaga sig över att resulta-

tet inte blev som den initiala tanken var börjar den ena eleven engagerat 

berätta för kunden hur fin färgen blir som är ljusare topparna. Hon använder 

då det trendiga uttrycket ”ombre” för att beskriva färgen och använder också 

sin egen önskan om att göra en likadan färg på sitt eget hår som ett säljande 

argument. På så sätt använder hon sin identitet som frisör som redskap i 

form av att företräda såväl en trendig som en yrkesmässig smak. Med dessa 

redskap argumenterar hon för att kundens färg är vacker.  
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Individuella identiteter i relation till att låta som en frisör  

I mötet med kunden och läraren talar Lucas som en frisör. Han skämtar och 

utstrålar självförtroende, känner till varumärken och framgångsrika frisörer. 

Det skapar distinktioner till elever som inte har samma kännedom. Enligt 

Bourdieu är språket det som allra tydligast avslöjar en människas bakgrund.  

Då Peida gör en ansats att beskriva färgningen hon gjorde med teknikern 

med ett avancerat uttryck vänder hon till att förklara det ”som en vanlig 

färg”. Det betyder att hon vet att behärskandet av avancerade ord när det 

gäller moderna färgningar ger kulturellt kapital inom yrket men för hennes 

färgning hittar hon inget sådant uttryck. Anna känner att hon börjar få själv-

förtroende att övertyga kunden med sitt sätt att tala om att hon behärskar 

hantverket och att kunden ska lita på henne. I Mikaelas berättelse handlar 

språket främst om att språkligt inte stöta bort några kunder. Genom att ha ett 

vårdat språk som låter yrkesmässigt ska hon attrahera kunder som är ”bra”. 

Det betyder att hon genom språket ska attrahera kunder från de högre sam-

hällsskikten (Nickson & Warhurst, 2007). 

 Att vara och bli en yrkesstolt hantverkare  

Den yrkesstolta hantverkaren har utvecklat en yrkesmässig smak som styr 

när ett arbete är av tillräckligt god kvalitet för att den yrkesstolta hantverka-

ren ska vilja släppa det ifrån sig. I praktiken kan det betyda att en kund är 

nöjd men att läraren eller eleven själv inte är nöjd med resultatet då denne 

har en annan blick för vad som bedöms vara ett gott hantverk än kunden. I 

stort sett kan vem som hels klippa ett hår i bemärkelsen göra det kortare, 

vilket inte är det samma som att utföra och betrakta en klippning yrkesmäs-

sigt. Det kan jämföras med Reyner Banhams (1990, i Albertsen, 1998) som 

visar hur arkitekter gör en skarp skillnad mellan att bygga ett hus som ”alla 

kan”, och arkitektur (se även Silvén, 2004). Att vara en yrkesstolt hantverka-

re innebär att det är viktigt att vara noggrann och mån om sitt hantverk. 

Hantverket är en spegling av den som har utfört det och därför nära sam-

mankopplat med frisörens identiteter. Det finns inte två frisörer som skapar 

exakt likadana frisyrer. Frisyren som kunden har blir därmed ett uttryck fri-

sörens identiteter. Balansgången är dock svår då en överdriven noggrannhet 

riskerar att förstöra och peta sönder, arbetet. Dessutom står hantverket i rela-

tion till den ekonomiska dimensionen att arbeta snabbt. Ytterligare en aspekt 

kan vara att kunden inte har råd att betala för den metod som frisören anser 

mest lämplig och då får denne överväga andra alternativ (Lindberg, 2003).  

Det är bemästrandet av hantverket som tydligast i elevernas berättelser 

gör att de känner sig som frisörer. Bemästrandet relateras till ökat självför-

troende, vilket även Berner konstaterar (1989). Känslan av att vara en frisör 

uppstår då elever utanför skolsammanhang erkänns av andra människor som 

frisörer genom att de behärskar hantverket och betraktas som kunniga. En 

central aspekt för att känna sig som en frisör är att kunna mer än andra i sin 
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omgivning, yrkeskunnandets exklusivitet består delvis av att behärska sådant 

som inte andra kan (Korp, 2012). Elever som upplever sig yrkeskunniga har 

börjat skapa yrkesidentiteter. De identifierar sig med yrkeskåren genom att 

de har utvecklat en yrkesmässig smak och ett hantverkskunnande som för-

enar dem med andra frisörer.  

En yrkesstolt hantverkare vill inte sälja sitt arbete till vilket pris som helst. 

Denne sätter stort värde i det den gör och vill därför inte ge bort ett arbete 

som det ligger stora investeringar bakom. Det handlar inte bara om den tid 

som lagts ner på den faktiska kunden utan också de investeringar som ligger 

bakom att ha förvärvat sitt yrkeskunnande. 

Frisöryrket framstår ibland som olika sorters yrken, där det är tydligt att 

vilken relation frisören skapar med kunden är av betydelse. Det rör sig om 

att vara en fri kreatör eller styrd av kundens önskemål. En frisör som innehar 

stort kapital och arbetar på en salong med hög status tillåts styra val av frisyr 

mer än en frisör på en salong med lägre status (se Gimlin, 1996; Yeadon-

Lee, 2012). Men det finns också tillfällen där frisöreleverna inte har en kund 

med önskemål att förhålla sig till utan arbetar med friare ramar. Ett sådant 

exempel är modevisningen som eleverna ska ordna. Vid denna är det elever 

med mer kapital som bestämmer vilken smak som klassen ska visa upp. Fri-

sörernas modevisningar och fotograferingar fyller en funktion för elever att 

positionera sig som yrkesstolta hantverkare där det är de arbetar oberoende 

av kundens önskemål och de begränsningar som det medför (jfr. Albertsen, 

1998).  

Individuella identiteter i relation till att vara en yrkesstolt hantverkare 

Lucas blir en frisör då kollegor på salongen tillåter honom att arbeta själv-

ständigt med kunder. Han tillhör kollegiet och erkänns av andra frisörer. Då 

han blir fullbokad och populär frisör betyder det också att kunder erkänner 

honom som frisör. Lucas framträder som en frisör som sätter kunden och 

dess frisyr i fokus. Genom att vara en yrkesstolt hantverkare dominerar han 

andra elever exempelvis då han driver med Linneas hantverkskunnande, då 

hon fönar sin docka, eller kritiserar elever som inte tar arbetet med kunden 

på tillräckligt stort allvar. I Lucas berättelse framträder yrket ofta som den 

fria kreatörens, men dessa tillfällen refereras till då han arbetar med modefo-

tograferingar. Lucas har investerat massor med tid att arbeta gratis med mo-

defotograferingar och events för att skapa sig ett namn, men också hur han 

inom dessa event tillåts arbeta friare utan att förhålla sig till kundens önske-

mål. Att framhålla yrket som konstnärligt och kreativt är också ett sätt att 

argumentera för att spelet inom frisörbranschen är värt att spelas (Albertsen, 

1998). De andra eleverna talar inte om yrket som den fria kreatörens. De 

talar mer om yrket som ett sätt att ”hjälpa” människor att bli vackra och få 

självförtroende (Sharma & Black, 2001).  Det betyder att de virtuella yrkes-

identiteter som skapas betonar olika aspekter av yrket.  
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Då eleverna ska visa upp sitt hantverkskunnande på en modevisning 

framstår det för Peida som betydelselöst vem som har klippt modellerna 

innan, varpå en annan elev beslutar att de ska klippas. Dessa distinktioner 

har bara betydelse för de som kan göra dem (Bourdieu, 1984). Den dag mo-

dellerna ska klippas kommer inte Peida till skolan. För elever med stort kapi-

tal är det ett tillfälle att marknadsföra sig och samspelar på så sätt med att 

vara en entreprenör, medan Peida uteblir vilket är ett uttryck för dominans-

förhållanden. Hon överlåter till andra som har mer kapital att bestämma hur 

det ska se ut.  

Anna och Mikaela känner sig som frisörer och yrkesstolta hantverkare då 

de friserar vänner och släktingar hemma. De har inte tillhörighet med en 

salong där de arbetar självständigt som Lucas. Peida relaterar inte sin identi-

tet som frisör i första hand till att vara en yrkesstolt hantverkare. Istället 

handlar det just nu om att se ut som en frisör. Däremot längtar hon efter att 

bli en yrkesstolt hantverkare som behärskar och känner sig säker på hantver-

ket.  

Att vara och bli en entreprenör – sälja sig själv och skapa ett 

arbetstillfälle 

I kategorin att vara en entreprenör framträder ett yrkeskunnande som är rela-

terat till företagsekonomiska aspekter. Att arbeta snabbt så att salongen får 

höga intäkter per timma, att genom det estetiska och känslomässiga arbetet 

vara tilltalande för kunder, samt att kunna ta ordentligt betalt för sitt arbete.  

Elever förväntas ”sälja sig själva” vilket innefattar att skapa sitt eget varu-

märke för att bli attraktiva på en arbetsmarknad och kanske så småningom 

egna företagare.  

Entreprenören framstår som en person som arbetar hårt och bortser från 

personliga behov som lunch, familj och vänner. Dessutom jobbar en entre-

prenör långa, stressiga pass. Även om den är sjuk sätts kunder och arbete i 

första rummet vilket gör att elever som förkroppsligar denna disposition 

berättar att de går till skolan även om de är sjuka. Att gå till skolan sjuk är 

också ett sätt att skapa distinktioner till andra elever som framställs som 

vårdslösa då de inte kommer till skolan dagar då de ska arbeta med kunder.   

De allra flesta frisörföretag är små företag, ofta med få eller inga anställ-

da. Det präglar de föreställningar som råder om yrket, många frisörer arbetar 

hårt och förväntar sig att de som gör anspråk på att bli frisörer ska vara som 

de själva. Frisöryrket är dessutom starkt sammankopplat med frisören som 

person, vilket betyder att en frisör som byter arbetsplats ofta tar med sig 

stora delar av sin kundkrets (Huppatz, 2012). Det medför att eleven förvän-

tas marknadsföra sig själv och bygga sitt eget varumärke. Det kan ske genom 

att arbeta gratis, framförallt med modevisningar eller som assistenter åt eta-

blerade frisörer. Det innebär att det finns en omvänd logik i att vara entre-
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prenör då det ibland relateras till ekonomiskt kapital som avkastning, men 

det i andra sammanhang förutsätter att arbeta gratis där avkastningen istället 

kan vara socialt kapital (kontakter med arbetsgivare, andra frisörer, fotogra-

fer, stylister). Det handlar också om att visa sig investeringsvillig i förhål-

lande till sitt yrke där den som visar att den ”verkligen vill” komma in i 

branschen förväntas arbeta gratis och hårt. Denna disposition gäller framför-

allt unga och nya deltagare som gör anspråk på en plats i branschen.  

 Kontakter inom branschen har betydelse för elevernas positioner i klas-

sen. Elever som har ett nätverk har lättare att marknadsföra sig som entre-

prenörer. Även utanför branschen kan ett yrkeskunnande som frisör ge möj-

ligheter till kontakter som är värdefulla. Elever med stort socialt kapital i 

branschen erkänns som rättmätiga frisörer av elever och lärare. Elever som 

arbetar extra på salonger på sin fritid har etablerat kontakter i branschen som 

är värdefulla. Dessutom är det skillnad i status mellan vilken salong man har 

arbete eller apl på. Elever som har apl-platser och extraarbete på salonger 

med hög status borgar för ytterligare kapital (Huppatz, 2012; Paldanius, 

2002). Detta identifieras av några elever som beskriver att elever som har 

apl-plats och jobbar extra erkänns mer av lärarna. Särskilt om det är på sa-

longer med hög position i branschen. Salonger med hög position beskrivs av 

eleverna som centralt belägna i staden samt med många anställda.  

Det händer att tekniker från leverantörer vill ha hjälp av elever som assi-

sterar deras arbete då de turnerar och ska ha visningar. Vid flera intervjuer 

påpekar elever att det är samma elever som har varit assistenter vid sådana 

tillfällen något som de betraktar som orättvist. Det beskrivs som att det är 

elever som ”har andra erfarenheter”, som är ”mer välklädda” som erbjuds att 

delta vid dessa tillställningar. Det betyder att kapitalstarka elever ökar sitt 

innehav ytterligare, eftersom de förutom att inneha kulturellt kapital också 

får möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Tekniker som representerar le-

verantörsföretag har höga positioner i branschen, många elever strävar efter 

att själva arbeta som tekniker i framtiden. Den enda dagen som klassen är 

fulltalig vid observationerna är den dag de har besök av en tekniker vilket är 

ett uttryck för att tekniker värdesätts av elever. Vid ett samtal på rasten kan 

denna tekniker direkt identifiera vilka elever som har arbete på sin fritid, 

detta efter att han hållit en föreläsning för klassen. Det visar hur snabbt han 

kunde urskilja dessa elever som frisörer, det vill säga deras habitus har for-

mats efter yrket. Vad det är som gör att han kan urskilja dem från de andra är 

att de ser ut som frisörer, deras hår och kläder är trendiga. De sätter sig 

längst fram i klassrummet, de följer engagerat med i föreläsningen och har 

stadig ögonkontakt med föreläsaren. De har dispositioner som gör att de inte 

bara är intresserade utan också genom sitt sätt att föra sig visar sig intresse-

rade. 

 Innan antalet utbildningsplatser expanderade i början av 2000-talet fick 

de flesta elever arbete ganska lätt efter avslutad utbildning. Idag förväntas 

elever istället skapa sig ett arbete, genom att bli den estetiska arbetstagaren 
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och visa sig intresserade. Det innebär att det har skett en ansvarsförskjutning 

där eleven som individ är den som förväntas skapa sig ett arbete. Elever som 

inte har de egenskaper som förväntas riskerar att sorteras bort av de som 

format sin habitus efter yrkets (Colley m.fl., 2003; jfr. Hodkinson, 1999). 

Värt att notera är att kursen ”entreprenörskap” är obligatorisk på program-

met vilket den t.ex. inte är på bygg- och anläggningsprogrammet. 

 Ett arbete fram till gesällen beskrivs av elever med litet kapital som svårt 

att få. De har upplevt svårigheter att hitta praktikplatser och säger att det är 

hård konkurrens om arbetstillfällena. Kapitalstarka elever oroar sig däremot 

inte eftersom de har tagit del av branschens logik där de som är tillräckligt 

investeringsvilliga anses få arbete. För elever med mindre resurser som har 

svårare att orientera sig kan det betyda att de blir tveksamma till om frisör-

yrket är värt att investera i. Till exempel berättar en elev som haft svårt att 

hitta apl-plats att hon är osäker på om hon ska fortsätta som trainee efter 

gymnasiet. Dels är det svårt att få arbete, dels anger hon den låga ingångslö-

nen som skäl till hennes ambivalens. Lönen gör att hon inte kan flytta hem-

ifrån och bli vuxen. Därmed väljer hon ett annat arbete om det är möjligt, 

trots att hon helst vill arbeta som frisör. Hon sorteras därmed bort av bran-

schen och av sig själv som inte tillräckligt villig att investera tid i en utbild-

ning och att förhålla sig till yrket som ett ”kall”.  

Individuella identiteter i relation till att vara en entreprenör  

Från början vill Lucas inte berätta att han vill bli frisör, något som förändras 

under utbildningen. Då han behärskar explicita yrkeskunnandet men också 

då han omformar sin habitus att mer och mer bli en frisör desto mer erkän-

nande får han utanför salongsmiljön. Exempel på det är hur människor nu 

möter honom annorlunda mot i början då han sa att han var frisör. Då männi-

skor runt omkring honom börjar be om råd kring sina hår kan ses som en 

form av erkännande att han är en frisör, det är inte längre bara Lucas själv 

som ser sig som en blivande frisör utan andra tillskriver honom också yrkes-

identiteten som frisör. Genom yrket erhåller han ytterligare socialt kapital, 

och får nya kontakter. Salongens varumärke blir en del av hans identitet (jfr 

Ulfsdotter Eriksson & Flisbäck, 2011). Salongen han arbetar på har hög sta-

tus, vilket också kan bidra till en känsla av social mobilitet (jfr Huppatz, 

2012). Lucas har genom sitt arbete på salong och fotograferingar skapat ett 

värdefullt nätverk. Kontakterna betyder också att han har en tillhörighet och 

kan identifiera sig med branschen. Mikaela, Anna och Peida har litet socialt 

kapital inom branschen. Mikaela och Anna har vid inträdet i utbildningen 

varit på salonger och klippt sig och har på så sätt en form av kontakter inom 

branschen om än svaga i relation till de som Lucas har. Peida har inga kon-

takter inom branschen. De frisörer hon relaterar till är yrkeslärarna som hon 

och möter i skolan.  
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Elevidentiteter möter yrkesidentiteter  

I det ovanstående avsnittet analyserades de förväntningar som ställs på att bli 

frisör, det vill säga vad elever tror att de ska göra och bli frisörer. Detta av-

snitt handlar om hur elevers identiteter skapas i förhållande till att utbildas 

till ett yrke i skolan. Det berör vad som händer med yrket då det undervisas i 

institutionen skola och hur elever positionerar sig i förhållande till explicita 

och implicita förväntningar i relation till utbildning och yrke.  

Att förstå yrkeskulturens hierarkiska ordning  

Jag räcker spolar till en elev som rullar permanent på en kund. Hon rullar för 
glest. Det betyder att det inte kommer att bli en bra permanent. Sofie [lärare] 
går förbi och påpekar att eleven ska tänka på att rulla tillräckligt tätt. Eleven 
fortsätter att rulla likadant. Efter en stund kommer Sofie förbi igen. Då hon ser 
att rullningen ser likadan ut plockar hon ur spolarna och eleven får börja om. 
Då eleven rullat om väntar vi i labbet på att permanenten ska bli klar. Hon sä-
ger då till sin klasskamrat: ”Åh idag hatar jag Sofie!” 
Fältanteckning, 7 maj 2013  

 

Lärarens sätt att oomtvistat låta eleven börja om är ett exempel på att förstå 

yrkeskulturens hierarkiska ordning som innebär att elever förväntas vänja sig 

vid de dominansförhållanden som råder inom frisörbranschen och i skolans 

yrkesundervisning. Det är relaterat till förväntan att elever ska bli yrkesstolta 

hantverkare.  

Då yrket har sina rötter i mästar-lärling traditionen betyder det att elever 

får börja med att göra uppgifter som många elever uppfattar som tråkiga 

först. På apl-platser kan det betyda att gå ärenden eller att tvätta och sopa 

hår. Det handlar om att lära känna arbetsmiljön och de dagliga rutinerna på 

salongen (Berner, 1989; Chan, 2013). I skolan präglas de första uppgifterna 

av imitation och upprepning. I årskurs ett förväntas eleverna lära sig att vara 

tålmodiga och traggla samma moment många gånger även om de behärskar 

momentet. Särskild vikt läggs i början vid att vara noggrann. Det handlar om 

att lära sig att det inte finns några genvägar för att bli frisör. Förväntningarna 

kan ibland vara motsägelsefulla då elever å ena sidan blir kontrollerade och 

uppmanade att göra allt perfekt, och å andra sidan uppmanas kunna släppa 

kontrollen. För några elever framstår förväntan på noggrannhet som ett 

maktmedel hos lärarna. Det beror på att det är läraren som avgör när arbetet 

har tillräckligt hög kvalitet, vilket gör att eleven domineras av läraren. De 

uppgifter eleverna beskriver som tråkiga, att repetera och vara noggrann är 

relaterat till en förväntan att lära sig en yrkesmoral (Berner, 1989). Det hand-

lar också om att pröva elevens moraliska halt, det vill säga de ska visa att de 

är seriösa i sina yrkesplaner (a.a.). För att bli frisör förväntas eleven visa att 

den uthärdar att repetera samma moment många gånger samt att slå vakt om 

kvalitet.  
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Noggrannhet relateras av eleverna till hur yrket skapas och lärs i skolan. 

På salongerna får noggrannhet enligt eleverna stå tillbaka då det kolliderar 

med företagsekonomiska aspekter. Att arbeta för länge med samma kund är 

inte lönsamt. Dock rör sig dessa berättelser om hur de har sett frisörer arbeta, 

inte i första hand hur de har undervisats på salongen.  

 Även om elever arbetar med kunder gör man det på ett annat sätt än på 

salongen. I skolan skriver eleverna planeringar inför sina arbeten och ritar 

upp teckningar för hur de ska klippa. Det betyder att elever som positionerar 

sig som frisörer och deras syn på yrkeskunnande kolliderar med skolans 

praktik. Även om lärarna talar om att ta ordentligt betalt och arbeta snabbt så 

är det inte så man jobbar i skolan. För elever som positionerar sig som frisö-

rer präglas skolan då av ett omständligt arbetssätt. Det omständliga arbetssät-

tet kolliderar för dessa med att vara en entreprenör som arbetar effektivt. Det 

reducerade priset på skolan bidrar för elever som positionerar sig som frisö-

rer till en känsla av att släppa ifrån sig sitt hantverk till ett för lågt pris. 

En central aspekt i yrkeskulturens hierarkiska ordning är att erkänna och 

visa vördnad för lärarnas yrkeskunnande, samt att inte utmana det förrän 

läraren betraktar eleven som kunnig. Det kan förstås som ett uttryck för lära-

ren att försvara sin position som mer kunnig, men också som ett sätt att lära 

eleverna att ett arbete alltid kan förbättras, vilket är relaterat till förväntan att 

bli en yrkesstolt hantverkare. Det kroppsliga kunnandet präglas av imitation 

där eleven förväntas göra likadant som läraren fram till att denne betraktas 

som tillräckligt kunnig (Molander, 1996).  

Städning är ett återkommande tema på lektionerna. Det framstår som vik-

tigt att hålla ordning på sina verktyg och sin arbetsplats, men också att som 

kollektiv städa hela salongen, diska i labbet samt tvätta och vika handdukar 

och lämna sopor till återvinning. Lärarna deltar inte i städandet utan instrue-

rar elever var och hur de ska städa. Flera elever gör försök att förhandla bort 

städuppgifter. Kommentarer från eleverna som att elever i årskurs ett ska 

städa istället eftersom de fick städa mycket då de gick i årskurs ett, visar ett 

försök till att reproducera den hierarkiska ordningen av arbetsuppgifter. Det 

är dock inte självklart att det är elever som städar mest frenetiskt som er-

känns mest. Det förstås som att elever som städar inrättar sig i att vara domi-

nerade dels av lärarna men också av elever som intar högre positioner. Ele-

ver som inte inrättar sig i yrkeskulturens hierarkiska ordning agerar motsträ-

vigt genom att inte delta i städmoment. Det kan komma till uttryck genom 

att inte komma till skolan de dagar man vet att det är städning, eller att för-

handla bort städning genom exempelvis besök hos skolsköterskan.  

Undervisningen organiseras tidsmässigt liknande de förhållanden som rå-

der i arbetslivet. Det innebär att elever och lärare arbetar in raster för att 

istället sluta tidigare. Då de arbetar med kunder påverkar kundernas behand-

lingar tiderna. Ibland hinner de inte gå till matsalen för att äta lunch. Istället 

hämtar någon mat som de äter i den angränsande salongen. Elever som har 

förstått logiken kan förhandla sig till andra arbetstider. Ett sådant exempel är 
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då en elev med huvudet på sned frågar läraren om hon får sluta eftersom hon 

har klippt två kunder och har städat sin arbetsplats då de andra hunnit med 

en kund. Elever med starka elevidentiteter betraktar skolan som skola och 

stannar kvar och städar hela lektionen.  

Arbetsam och ambitiös men inte hur som helst och var som helst  

Att vara intresserad av yrkesämnena och yrket är det som framstår som vik-

tigast i elevernas utbildning. Elever förväntas ha en stark vilja till att bli sitt 

yrke och lägga ner ett stort engagemang på att visa sig vara yrkesintressera-

de. Det handlar inte bara om att vara intresserad, utan om att visa sig intres-

serad. Samtidigt är flera elever tveksamma till om de vill bli frisörer. Närva-

ron beskrivs som betydelsefull, dels för att utbildningen präglas av en vilje-

ideologi (Flisbäck, 2006), dels för att elever förväntas betrakta skolan som 

ett arbete. På en salong med kunder får frisörer som är hemma stora konse-

kvenser i form av förlorade intäkter.   

I skuggan av yrket framstår förväntningarna på hur man är i yrket och hur 

man är i skolan ibland som motsägelsefulla. Det beror på att vara en entre-

prenör som ska skapa sig ett arbete i branschen understundom krockar med 

skola som projekt. Elever med arbete som positionerar sig som frisörer prio-

riterar arbete framför skola (jfr. Johansson, 2009). De krav som förmedlas i 

skolan tillmäts olika värden av olika elever beroende på om de positionerar 

sig som elever eller frisörer. Elever med starkare yrkesidentiteter har en till-

hörighet och kan identifiera sig med yrket utanför skolan. De har förstått 

logiken i skolans yrkesämnen vilket gör att de vet när de ska följa skolans 

regler respektive när de kan bryta dem (jfr. Grønborg, 2013). 

Att lära sig ett yrkes handgrepp och den känsla för olika hår som blir ett 

kroppsligt kunnande både i händer men också i blicken präglas av repetition 

(se Berner, 1989; Molander, 1996). Den träningen sker i skolan och elever 

som är frånvarande har svårt att arbeta i fatt missade moment. I gymnasie-

gemensamma ämnen anser elever att de kan arbeta ifatt hemma om de är 

borta, men yrkesämnenas handgrepp är svårare att kompensera utanför sko-

lan. Det är inte bara den egna närvaron som är av betydelse för elevernas 

utbildning. Om elever har kunder som ska expedieras påverkar frånvarande 

elever de som är närvarande. Dels genom att de får betjäna fler kunder, dels 

för att läraren får mindre tid att undervisa dem. Vid dessa tillfällen präglas 

lektionen snarare av produktion, det vill säga tiden för elever att själva tänka 

ut metod för behandlingarna kortas ner. Istället utformas undervisningen mer 

i form av instruktion från läraren som elever ska utföra så snabbt som möj-

ligt, för att alla kunder ska bli expedierade. Berner (1989) beskriver hur un-

dervisning i skola fokuserar lärande och i arbetslivet fokuseras produktion. 

Det innebär att det vid dessa tillfällen blir ett lärande mer likt det i arbetslivet 

än på skola. Det får konsekvensen att elever arbetar mer självständigt och 

elever med stort kapital arbetar då som färdiga frisörer. Elever som positio-
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nerar sig som frisörer tar initiativ till att arbeta med fler kunder än det de är 

tilldelade. Elever som positionerar sig som elever gör försök att förhandla 

bort kunder eller att förhandla sig till kunder med behandlingar som de be-

traktas som enklare.  

Varierade förväntningar på olika elever 

Då trådarna från de olika elever som porträtteras vävs samman framstår det 

som att elever har olika sorters förväntningar på sig beroende på vilka aktivi-

teter och identiteter som skapas. Hur ska det kunna förstås? Är lärarna orätt-

visa och drivs av en vilja att dominera som Anna påstår? Varför är de i så 

fall så tålmodiga mot Peida som agerar motsträvigt trots upprepade försök 

till disciplinering?  

Svaret är att elever bemöts med olika förväntningar beroende på vilka 

identiteter som iscensätts men också beroende på vad eleverna har för habi-

tus och hur dessa förhåller sig till yrkeshabitus. Det handlar om att elev- och 

yrkesidentiteter understundom står i konflikt med varandra. Hade lärarna 

varit frisörer hade de inte lagt ner den energi och vänlighet de gör på Peida. 

Hennes habitus är långt ifrån yrkets och om lärarna varit frisörer hade hon 

bedömts som ”fel person för jobbet” (Artaraz, 2006) och inte fått tillträde till 

yrket. Men som lärare har de också andra uppdrag. Att undvika elevers av-

hopp till exempel. På så sätt kan det förstås att Peida, som är långt ifrån att 

vara en frisör, får långa tyglar. Hon är inte en frisör i lärarnas perspektiv. För 

några år sedan hade hon inte heller blivit en frisörelev, då det var höga betyg 

för att komma in. Om Peida hade bemötts med samma höga förväntningar 

som andra elever hade hon kanske hoppat av. Nu är lärarnas kamratliga tål-

modiga sätt att möta Peida istället ett sätt att försöka forma hennes habitus 

mot yrkets. Genom den goda relationen blir de förebilder och på så sätt för-

söker de också forma henne mot yrkets habitus (Johansson, 2008; Korp, 

2012; Köpsén, 2014). Lärarna river ihärdigt ner de murar som Peida genom 

att avskärma sig bygger upp. Den kamratliga relationen skapar en känsla av 

att Peida känner sig förstådd, vilket bidrar till att hon kan hantera sin känsla 

av skoltrötthet (Trondman, 2001). Samtidigt finns det anledning att fundera 

över vilka konsekvenser denna relation har för Peidas lärande och identitets-

skapande. Med det menar jag att hon genom relationen snarast blir en vän, 

eller en kund till läraren. Mer sällan en frisör eller elev. Peida har varken en 

stark elevidentitet eller yrkesidentitet. Hon är motsträvig mot skolans för-

väntningar genom att inte följa de explicita regler som förmedlas. Hon läng-

tar att tillhöra något annat än skolan. Det är osäkert om det egentligen är 

frisöryrket som hon längtar efter att tillhöra. För Peida finns troligen andra 

identiteter som betyder mer för henne än de som elev eller frisör. Genom de 

identiteterna förhandlar hon bort utbildning och yrke (Assarsson & Sipos 

Zackrisson, 2005). 
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 Anna har en stark elevidentitet även om hon positionerar sig som studie-

trött med svagt inflytande över utbildningens förväntningar och krav. Det är 

lärare som styr vad hon ska göra. Utåt agerar hon följsamt mot de explicita 

reglerna även om hon kritiserar dem under intervjun. Hon positionerar sig 

som annorlunda gentemot de andra eleverna och lärarna som beskrivs som 

överdrivna både till utseende och agerande. Det innebär att Anna positione-

rar sig som elev men distanserar sig mot det sätt som frisörelever förväntas 

definiera sig som. Däremot längtar hon efter att tillhöra yrkeskåren, de frisö-

rer hon har mött utanför skolan identifierar hon sig med. Det innebär att hon 

är på väg mot yrket. De höga förväntningar Anna har på sig som inte alltid 

erkännes är för att det är ”självklart” att hon ska vara studiemotiverad och 

förändringsbenägen. Det bidrar till att hon tappar motivation. Hon behandlas 

som ”den gamla sortens elever” eftersom hon inte skiljer sig från dem på 

samma sätt som Peida gör. Det handlar också om att hon positionerar sig 

som elev och förväntar sig att läraren ska vara just lärare. Anna som arbetar 

hårt i alla ämnen och gör det som explicit förväntas har svårt att förstå logi-

ken vilket gör henne irriterad, då konsekvenserna ter sig olika för olika ele-

ver. Samtidigt är hon inte frisör ännu, hon är på väg dit och har en del identi-

tetsarbete kvar att göra. Det betyder att hon testas. Den intima och glädje-

fyllda relationen mellan lärare och elever bidrar för flera deltagare till en 

känsla av att vara förstådd och tillfredställelse. Men för Anna utgör lärare 

som vill skapa en kompisrelation med elever ett problem istället för möjlig-

het. Vilken identitet ska hon skapa i relation till en lärare som gör anspråk på 

att vara vän eller kollega, men som i hennes perspektiv vare sig är frisör eller 

kompis utan en lärare? Då lärarna blir kamratliga med elever och ”för snäl-

la” mot de som inte gör det som explicit förväntas av dem innebär det att hon 

blir förvirrad. Dels eftersom hennes strävsamma arbete inte tillmäts det vär-

de hon anser sig förtjäna, dels för att andra elever som förhandlar bort närva-

ro eller inlämningar av uppgifter i hennes perspektiv tillåts göra det.  Samti-

digt som hon tillskriver lärarna en identitet som för snälla har de enlig Anna 

en dold agenda, de vill dominera elever. Genom deras inbjudan till lek, skoj 

och kamratskap vill de att eleverna ska bli som dem vilket för Anna upplevs 

som negativt. 

Lucas spelar på en egen plan. Det stora handlingsutrymme och erkännan-

de han får beror på att han redan har ett yrkeshabitus, lärarna behöver inte 

försöka ändra på honom för att passa in i yrkeskulturen, han behärskar redan 

spelets regler inom frisörbranschen. Däremot förhandlar han bort skolans 

regler understundom, trots lärares disciplineringsförsök ter de sig som vaga. 

Lucas har redan en tillhörighet och identifierar sig med yrket, dess arbets-

uppgifter, en salong och ett kollegium. Det betyder att hot om betyg som 

skapar elevidentiteter förhandlas bort med hjälp av identiteten som frisör. 

Han har ett visst kapital ute på arbetsmarknaden och har sin framtid tryggad 

med arbete på salongen.  
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För Mikaela handlar det om något annat, genom att ha ordning och reda 

och framstå som en god elev i skolan får hon erkännande och positionerar 

sig som en ambitiös och motiverad skolelev. I gruppen finns varierande före-

ställningar om hur krävande studierna är. Mikaela har en stark elevidentitet 

som ambitiös och motiverad i skolans samtliga ämnen. Det gör att hon upp-

lever utbildningen som trivial och med låga ambitioner. Hennes avsikt att gå 

utbildningen för att hamna bland ambitiösa elever motsvarar inte de förvänt-

ningarna. Mikaela förhandlar dock om sin utbildning, dels genom de extra 

kurser hon läser men också genom att be om extrauppgifter i yrkesämnena. 

Mikaela längtar inte efter att tillhöra yrket. Hon vill bli som en frisör, se ut 

som en frisör och föra sig som en. Hon vill lära sig hantverket men hon vill 

inte arbeta som en frisör i förlängningen. Istället längtar hon efter att tillhöra 

universitetet. Mikaelas föreställning om att plugga mycket och höga betyg 

som kapital är inte det som i första hand värdesätts inom frisörskolan. Höga 

betyg kan i och för sig i det sociala rummet vara något som gett status till 

utbildningen tidigare. Men i skolan är det inte att vara studieintresserad av 

ämnen som historia och matte som erkännes, även om elever förväntas vara 

ambitiösa. Hon har ”fel” kapital. Många elever kommenterar skämtsamt att 

de är dåliga på matte och beskriver sig som kreativa, praktiska och sociala 

istället som att de var motsatser till varandra. Matte beskrivs som ett me-

ningslöst ämne om det inte relateras till yrket (exempelvis hur man blandar 

färg eller räknar ut priset på en behandling). Även yrkeslärarna bidrar till att 

reproducera den hierarkiska ordningen mellan ämnena. Trots att de säger att 

det är viktigt att eleverna går på de andra lektionerna så underminerar de 

dess värde genom att t.ex. argumentera för att de lektionerna kan ställas in 

till förmån för frisörlektioner då eleverna ska ordna sin visning eller genom 

att de svarar elever ”Det kan du inte fråga mig om, sånt kan inte jag” (t.ex. 

hur ett ord stavas). Det kan jämföras med hur läraren i Grønborgs (2013) 

studie oavsiktligt bidrog till att legitimera elevers oengagemang för vissa 

delar av utbildningen. Då Mikaela känner att hon får erkännande av andra 

elever är det då de frågar henne om yrkesämnet. Hon har i och för sig fått 

frågor även i årskurs ett om matte men det har inte samma värde.  

Lucas och Peida kritiserar inte utbildningen som att vara för ”slapp” eller 

jobbig. Däremot förhandlar de båda bort situationer som de inte orkar med 

eller anser tillföra något till deras utbildning. Då Peida förstår vilken inve-

stering som krävs för att få erkännande inom utbildningen och tillträde till 

branschen blir uppgiften övermäktigt vilket gör att hon inte orkar vara så 

ambitiös som hon vill vara. Dessutom bygger de ambitioner Peida pratar om 

mycket på elevers egen drivkraft, att självmant stanna kvar och öva på prak-

tiska moment i skolan till exempel.  Det betyder att hon förväntas ta ansvar 

för sitt eget lärande och utbildning trots att hon ännu inte överblickar den 

(Broady, 2007). Då Peida skriver länge och mycket på terminologiprovet är 

det en uppgift som är tydligt inramad och bekant för henne. Det är de uppgif-

ter inom yrkesämnet som påminner mest om traditionella skoluppgifter som 
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hon lyfter som mest betydelsefulla för henne, terminologi och permanent-

kemi. Det innebär att hon har lättare att orientera sig och göra det som för-

väntas av henne (skriva mycket på provet och läsa på) (jfr. Broady, 2007). 

Samtidigt är det inte att skriva bra resultat på proven som i första hand vär-

desätts i yrkesämnet. Det är inte genom att skriva bra resultat på proven som 

man blir frisör, det handlar istället om de dimensioner som beskrivits ovan.  

Lucas tillmäter salongen större värde, därför prioriterar han deras krav 

och är mer följsam mot dem än skolans. Om salongen erbjuder honom arbe-

te, kurser eller visningar prioriterar han det framför skolan. Det är i första 

hand branschen som har makten över hans framtid. Han har en tillhörighet 

med salongen där han är en kollega. Det han lär sig i arbetslivet tillmäter han 

större värde än det som han lär sig i skolan. Liksom Peida förhandlar han 

emellanåt bort närvaro i skolan, men konsekvenser för honom ter sig begrän-

sade. Lucas har sin framtid tryggad på salongen där han vet att han kommer 

att få arbete. 

 Sammanfattningsvis vittnar elever i resultatanalysen om ett yrkeshabitus 

präglat av frisörens emotionella och estetiska arbete. Det handlar om hur 

elever förväntas tala, låta, röra sig, förhålla sig till andra agenter i form av 

lärare, elever, kunder och kommande yrkesliv. Elever förväntas utveckla en 

smak rörande attribut såsom frisyrer, kläder, kroppen och makeup. De utbil-

das också till att bli yrkesstolta hantverkare, där de tränas att utveckla en 

estetisk blick eller smak för färg och form som är direkt relaterade till yrkets 

hantverk (jfr. Gimlin, 1996). Elever utbildas till att bli attraktiva på en ar-

betsmarknad där de förväntas vara entreprenörer och sälja sig själva i syfte 

att skapa sina arbetstillfällen.  

Elever kommer inte in till utbildningen som oskrivna blad utan har redan 

ett habitus som är formade av deras tidigare liv, vilket gör att de har olika 

förutsättningar att möta utbildning och yrke. En agent som innehar ett yrkes-

habitus betyder att den har införlivat en känsla för hur man förväntas vara 

inom frisörbranschen och som frisörelev. De elever som handlar i enlighet 

med spelets regler, som är ett med spelet och är del av dess doxa (en tro som 

är djupare än en tro som uppstår då de förkroppsligade strukturer och objek-

tiva strukturer är samstämmiga och allt uppfattas som självklart) intar posi-

tioner där de accepteras och släpps in i egenskap av att vara de rättmätiga 

aspiranterna till frisörbranschen.  

Inom frisörutbildningen, likväl som andra yrkesutbildningar, finns det 

förutom skolans strukturer även ett arbetsliv med dess yrkeskultur som ele-

verna förväntas anpassa sitt habitus efter. Frisörutbildningen vilken historiskt 

har varit en attraktiv yrkesutbildning med många sökande och höga betyg 

präglas såväl branschens som utbildningens förväntningar på hur elever 

”ska” vara på programmet. I mötet mellan dessa förväntningar och elevernas 

inträde i utbildningen uppstår förhandlingar där eleverna skapar sina identi-

teter som frisörelever. Eftersom lärares dispositioner präglas av såväl sin 

egen utbildningshistoria som yrkesutbildningens bransch innebär det att det 
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är andra saker som eleverna förväntas forma sitt habitus efter inom en yrkes-

utbildning än i traditionella skolämnen. Elever som inte underordnar sig efter 

yrkets habitus, riskerar att anses som olämpliga för yrket eller att de själva 

känner att de inte trivs och kanske därmed riskerar att hoppa av sin utbild-

ning (Colley m.fl., 2003). Det är i denna skärningspunkt som det uppstår 

konflikter mellan elevidentiteter och yrkesidentiteter. Eftersom identiteter är 

något som ständigt förhandlas framträder eleverna olika beroende på vilken 

aktiviteter de ägnar sig åt, men också beroende på vilken miljö de befinner 

sig i. I studien är den kollektiva identiteten frisörelevidentiteter (nominella 

och virtuella). Det innebär att elevernas identiteter skapas i relation till såväl 

yrket som utbildningen. Frisörelev är två olika identiteter (frisör och elev) 

som ibland sammanflätas och ibland står i konflikt med varandra. De olika 

identiteterna är resultat av förhandlingar med andra agenter och institutioner 

så som lärare, elever och kommande arbetsliv. Elever positionerar sig som 

elever och/eller frisörer beroende på om de har format sitt habitus efter yrket, 

hur säkra de är på sitt yrkeskunnande samt de aktiviteter som deltagarna 

ägnar sig åt, men också beroende på de tillhörigheter som är starkast, skola 

och utbildning eller yrke.  

 



 163 

Diskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att förstå elevers identitetsska-

pande på hantverksprogrammets frisörutbildning. I studien har jag utgått från 

Jenkins (2004, 2008) teoretiska modell om sociala identiteter. Med hjälp av 

det Bourdieuinspirerade begreppet yrkeshabitus och kapital har studiens 

resultat arbetats fram. Fokus har varit på hur relationer och aktiviteter skapar 

olika positioner och identiteter samt hur dessa positioner är beroende av de 

olika kapital som är kopplade till frisöryrket. Nedan diskuteras resultaten i 

förhållande till syftet och studiens forskningsfrågor. Eftersom resultaten 

analyserats förhållandevis utförligt i föregående kapitel lyfts i denna diskus-

sion några sammanfattande konklusioner kring resultatet samt diskussion av 

studiens metodologiska, teoretiska och etiska utgångspunkter samt studiens 

kunskapsbidrag. 

Att vara och bli frisörelev, frisör eller något helt annat 

Studiens avsikt var att förstå elevers identitetsskapande på gymnasieskolans 

hantverksprogram, frisörutbildning. Den första frågeställningen berörde vil-

ka avsikter elever har med sitt val av gymnasieprogram och vad de trodde att 

de skulle använda utbildningen till. I studien har jag visat att elever kommer 

in med skilda avsikter och vad de föreställer sig att de ska använda utbild-

ningen till. Det är inte alla som väljer en yrkesutbildning med avsikten att de 

ska arbeta inom det valda yrkesområdet, åtminstone inte i ett längre perspek-

tiv. De ungas utbildningsval visade sig i flera fall snarast beröra det som i 

deras horisont ligger närmast tidsmässigt, det vill säga själva utbildningen. 

Det handlar om att identifiera sig med ett elevkollektiv och att vilja bli fri-

sörelev. För andra handlar det om att bli frisörer, vilket innefattar en längtan 

efter att tillhöra ett yrke, en yrkeskår och dess arbetsuppgifter.   

För några elever handlar det om att utbilda sig i syfte att få ett arbete 

och/eller ett avståndstagande mot ”teoretiska” studier. Det kan också handla 

om det motsatta, att kategorisera sig som studiemotiverad och söka sig till 

programmet med förväntningen att hamna bland likasinnade. Det kan även 

röra sig om att göra anspråk på en identitet som frisörer man mött förkropps-

ligar. På olika sätt kan valet av utbildning beskrivas som en önskan om en 

chans till social mobilitet i form av drömmar om att bli framgångsrik och 

känd inom det valda yrkesområdet (jfr Huppatz, 2012). Genom frisöryrket 
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kan unga få kontakter med agenter från högre samhällsklasser vilket bidrar 

till en känsla av social mobilitet (a.a.). Ett annat sätt att använda yrkesutbild-

ningen som en chans till social mobilitet var avsikten att använda yrket som 

en försörjning för högre studier och på så vis undvika att ta studielån.  

Sålunda möter elever utbildningen med skilda förväntningar om vad yrket 

innebär, vem som ska få tillträde till utbildningen, vad den ska syfta till och 

med olika livsprojekt. De resurser elever har med sig in i utbildningen i form 

av kännedom om frisörbranschen och dess kulturella kapital samt vad deras 

utbildning ska användas till är av betydelse för deras identitetsskapande un-

der utbildningen. Det gör att elever bekräftas och möts beroende på vilka 

identiteter som iscensätts.  

Elevernas avsikter grundas på de föreställningar elever har av frisöryrket, 

skolan och utbildningens elever. Samtidigt förändras elevers avsikter under 

utbildningen. Elever som var tveksamma i början kan mycket väl finna att 

yrket är tilltalande under utbildningen och andra tröttnar under tiden. Jäm-

förbara resultat redovisas i flera tidigare studier (Bjurström, 1997; Högberg, 

2009; Lund, 2010; Lund, 2006; Sandell, 2007). Däremot har jag inte funnit 

några studier där ett val av yrkesprogram relateras till att hamna bland elever 

med höga betyg och hög status på det sätt som det finns i denna studies ma-

terial.  

De skilda avsikterna skapar olika ageranden till att vara och bli yrkeselev. 

Ytterst handlar det om att positionera sig som elev eller frisör. Elever som 

har kännedom om samt ett socialt kapital i branschen har etablerat tillhörig-

heter med yrket, vilket bidrar till att de positionerar sig som frisörer även i 

skolan. Elever som har vaga yrkesplaner, liten kännedom om yrket och inte 

heller är övertygade att bli frisörer eller frisörelever skapar svagare identite-

ter både som elever och frisörer. Andra kan agera motsträvigt mot hur yrket 

förmedlas i skolan och att tillhöra elevgruppen men snarare identifiera sig 

med yrkeskåren och yrket utanför skolan. Om elever redan vid gymnasiets 

början tänker sig att de inte ska arbeta med sitt yrke i förlängningen har be-

tydelse för hur de skapar sina identiteter i utbildningen. Om en elev tänker 

sig en kort framtid inom yrket, har det konsekvenser för identitetsskapandet i 

relation till yrket (jfr Alvesson & Björkman, 1992). Elever med stort kapital 

som har stor tilltro till sin förmåga att skaffa ett arbete efter utbildningen har 

större förutsättningar att skapa yrkesidentiteter.  

Alla som utbildar sig till frisörer vill inte bli frisörer. Enligt Ulfsdotter 

Eriksson (2011) kan uttryck för att betrakta sitt yrke som ett genomgångsyr-

ke signalera att det inte ska bedömas som ett särskilt seriöst yrke. Elever som 

går utbildningen och vill studera på universitet/högskola eller arbeta med 

något annat utgör därmed ett hot mot yrkets status. Flera elever för moraliska 

resonemang kring att det är ”fel” att elever som utbildar sig till men inte vill 

arbeta som frisörer upptar platser på utbildningen för de som ”verkligen 

vill”. Det handlar dock inte bara om att ta någons plats, dessa elever påver-
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kar också hur yrket och yrkeskåren betraktas. Att ha fått tillgång till en ut-

bildning som har varit högt eftertraktad skapar en känsla av att vara utvald.  

Frisörbranschens debatter drivs ofta av en viljeideologi (Flisbäck, 2006) 

där elever som visar ambition och vilja anses lämpliga. Elever som utbildas 

och sedan byter arbetsplats innebär stora förluster såväl ekonomiskt som i 

personliga investeringar för företagen (Andersson Gustafsson, 2002, 

Olofsson, 2003). Genom åren har det förts en kamp mellan bransch och poli-

tiska beslut om vem som ska ha tillträde till frisörutbildningen. De med höga 

betyg eller de med starkast intresse för yrket. Om utbildningen ska syfta till 

att tillgodose alla elevers förstahandsval eller att utbilda det antal branschen 

anser sig behöva. Flisbäck (2006) beskriver hur konstfältets agenter i första 

hand inte premierar ekonomisk profit. Den ”rena fina konsten” ska inte präg-

las av ekonomiska intressen och ställs ofta i relation till säljande och mer 

folklig konst. Inom frisörbranschen finns inte spänningen mellan god frisör-

konst och ekonomi på det sättet. Snarare är det frisörer med högt anseende 

som är både säljande/eftertraktade har mycket att göra och kan ta bra betalt 

för sitt arbete som är de med högst anseende (Chugh & Hancock, 2009; Ye-

adon-Lee, 2012). Samtidigt menar jag att det finns en motsägelsefullhet 

inom frisörbranschen där det är prestigefyllt att ta höga priser och eftersträva 

en god ekonomi, medan elever som är på väg in i branschen ska ha en för-

hållandevis låg lön och investera mycket tid i sitt arbete närmast på ett sätt 

som är att likställa med att yrket ska vara ett kall. Det tolkar jag som att de 

förväntas ha en investeringsvilja för att tillträda branschen. En investerings-

vilja i form av relativt lång utbildning (fem år) och ändå inte ha ett särskilt 

välbetalt yrke. Det är alltså inte på grund av ekonomi man förväntas vilja bli 

frisör. Däremot väl innesluten i dess gemenskap ger det högt anseende att 

tjäna pengar och vara en skicklig företagare.  

Dagens unga växer upp i ett annat samhälle än på femtiotalet och det före-

faller orimligt att tro att människor vid 16 års ålder ska veta vad de vill arbe-

ta med då de är vuxna. Branschens argumentation vilar på en föreställning 

att människor redan från början är lämpade att bli vissa yrken. Liknande 

resonemang ligger också bakom Gy 11 (Dovemark, 2012). Men människor 

är inte naturligt födda till någonting (Brockmann, 2012). Däremot blir män-

niskor olika saker genom de sammanhang som de deltar i. De elever som 

erhåller erkännande inom yrket tidigt är påfallande ofta de som har känne-

dom om yrket och har förstått dess regler (Berglund, 2012). Det är komplext 

att förstå ett yrke i relation till dess bransch, yrkeskår och utbildning. Vid det 

utbildningsavtal som infördes i frisörbranschen år 2010 hade frisörbranschen 

inspirerats av bl.a. byggutbildningens avtal. Berglund (2009) hänvisar till 

Hoffren och Larsson Gustafsson som konstaterar att det är långt ifrån alla 

som fullföljer sin lärlingsutbildning inom byggutbildningen. De påvisar ock-

så att många av de som inte fullföljer utbildningen är elever som förefaller 

vara ambitiösa i sitt yrke men som tröttnar på yrket. Oavsett vilka identiteter 
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som skapas i utbildningen är det således inte möjligt att veta vem som kom-

mer att vara frisör längre fram.  

I det historiska kapitlet visade jag att det inom hantverksprogrammet inte 

nödvändigtvis är fler yrkestimmar idag än i Lpf 94 utan att detta i hög grad 

är beroende på hur den lokala skolan organiserar utbildningen. När yrkes-

timmarna har blivit färre ställer det också större krav på eleverna att vara 

motiverade och ha hög arbetsmoral, samt vara strukturerade i sina studier 

(Puaca & Daoud, 2011). Samtidigt ter det sig som att hantverksprogrammet i 

Gy 11 reformen har fler elever med bristande motivation. Elever med bris-

tande motivation i yrkesutbildningar utgör ett problem för elever som är 

motiverade (Nielsen m.fl., 2013). Det vill säga elever med bristande motiva-

tion till yrket får långa tyglar och utrymme att förhandla om sin utbildning. 

Resultaten i den här studien visar att lärarna försöker kompensera och få 

elever intresserade och motiverade genom att skapa goda relationer med 

elever. I Yrkesval eller utsortering? diskuterar Dovemark (2012) hur lärare 

på individuella programmet skapar privata, sociala relationer där elevernas 

trivsel fokuseras framför deras studier och att nå kursmålen. I den här studi-

en kan jag inte säga något om elevernas förutsättningar att nå kursmålen då 

det inte har varit fokus. Däremot är det tydligt att för elever som positionerar 

sig som skoltrötta och förhandlar bort uppgifter och närvaro i skolan läggs 

ett stort engagemang på dessa elevers trivsel. Jag vill på intet sätt förringa 

den relationen. Den är värdefull och gör att elever känner sig sedda och för-

stådda (Trondman, 2001). Det problematiska uppstår då elever som är moti-

verade för yrket och yrkesämnena upplever sig drabbade. Både för att de 

anser att kunskapsnivån på undervisningen drabbas och för att deras motiva-

tion sjunker då de inte upplever sig sedda (jfr. Nielsen m.fl., 2013). De 

privata sociala relationerna riskerar också bidra till att förväntningarna på 

vad utbildningens avsikter är blir otydliga. Samtidigt är denna relation ett 

sätt att socialisera eleverna in i yrket.  

Yrkeskunnande som blivande och varande  

 

Den andra frågan berörde vad elever tror att de ska göra och bli under ut-

bildningen. Resultatanalysen visar att elever undervisas i hur en frisör för-

väntas se ut, känna, tala och röra sig.  I mötet med utbildningen förkroppsli-

gar lärarna de ideal som råder inom yrket i form av hantverksmässigt kun-

nande, estetisk och känslomässigt arbete samt branschens kulturella kapital. 

Detta är starkt kopplat till förväntan att eleven ska bli en entreprenör med 

socialt kapital som skapar sig ett arbete genom att vara attraktiv på en mark-

nad för såväl kunder som kommande arbetsgivare. De förväntas också att bli 

yrkesstolta hantverkare samt entreprenörer där de marknadsför sig själva. 

Detta är olika aspekter av frisörelevernas yrkeshabitus, de vanor som förvän-
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tas införlivas i elevernas kroppar för att bli frisörer. Dessa kan kopplas till 

det yrkeskunnande elever undervisas i. Det handlar om att bli skicklig på att 

utföra personlig service och samtala med olika kunder samt att se yrkesmäs-

sig ut.  

Dessa dimensioner utgör enskilt och tillsammans enheter av betydelse för 

frisörelevernas skapande av yrkesidentiteter. Elever utbildas på så sätt med 

avsikten att bli ”rätt person för jobbet” (Colley m.fl., 2003; Taylor, 2008). I 

utbildningen överför läraren det symboliska kapitalet till eleven som om-

vandlar det och gör det till sitt eget (Carle, 1995). Det betyder att på frisörut-

bildningen försöker yrkeslärarna överföra det kulturella kapital som leder till 

hög status inom yrket till eleverna, men för att detta ska ske måste eleverna 

vara följsamma och omvandla det till sitt eget. Dock är lärarna själva frisörer 

en gång i tiden och som sådana styr deras habitus dem att bevaka frisörbran-

schens intressen. Deras föreställningar är formade av deras yrkesliv som 

frisörer där vem som är den ”rätta eleven” påverkar dem i deras ansträng-

ningar för att forma elever till att bli frisörer. Med det menar jag att elever 

som har ett habitus som avviker mycket från dessa föreställningar kan ha 

svårt att orientera sig i utbildningen vilket kan leda till motsträvighet mot de 

förväntningar de möter. Dessa elever kan komma att uppleva utbildningen 

och förväntan på följsamhet eller att vara på ett visst sätt alltför hård (jfr. 

Colley m.fl., 2003; Hvitved & Juul, 2012). Därtill har elevens sätt att ta sig 

an utbildningen betydelse för hur deras habitus påverkas av utbildningens 

förväntan på förändring (Lund, 2010). 
Som synes i porträtten har socialt och kulturellt kapital knutet till yrket 

också en avgörande betydelse för elevernas positioner i klassen. Elever som 

har lärt sig att orientera sig och förstå reglerna har utvecklat en känsla för 

spelet inom frisörernas bransch och i dess skugga, skolan. Dessa elever får 

större handlingsutrymme i utbildningen och kan på så sätt designa sin egen 

utbildning. Det beror delvis på att skola som projekt ibland kolliderar med de 

förväntningar som finns inom frisörbranschen där meriter i arbetslivet värde-

ras högre än närvaro i skolan eller höga betyg (jfr Berglund, 2009; Lund 

2010). För andra kan det handla om att förhandla bort förväntningar då det 

yrkeshabitus som presenteras för eleverna är ett idealiserat yrkeshabitus som 

eleverna balanserar med ett realiserat yrkeshabitus för att det inte ska bli 

övermäktigt. De elever som aspirerar på det idealiserade yrkeshabitus börjar 

skapa yrkesidentiteter som frisörer, de erkänns mer, får högre status i klassen 

samtidigt som de kan förhandla bort annat som lärarna säger att man ska 

göra som är mer kopplat till att vara en "god skolelev" (närvaro, lämna in 

uppgifter i tid, städa) vilket kan ses som uttryck för motsträvighet. Elever 

som är "goda skolelever" men som inte aspirerar på ovanstående dimensio-

ner upplever att lärarna försöker forma dem till att vara deras kopior och blir 

motsträviga vilket kan komma till uttryck i form av kritik. I undervisningen 

skapas olika identiteter beroende på vilket kapital elever har men också be-

roende på aktiviteter och sammanhang. Elever kan agera följsamt eller mot-
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strävig mot undervisningens förväntningar på att aspirera på yrkeshabitus. 

Det är dock tydligt att elever inte alltid möter dessa förväntningar på ena 

eller andra sättet, samma elev kan växla mellan motsträvighet och följsamhet 

beroende på aktivitet och sammanhang.  

Berglund (2009) beskriver det som att yrkeslärarna inom byggutbildning-

en framförallt ser det som sin uppgift att forma ungdomarna så att de passar 

in i yrket, att de blir ”socialt fina”. Det de betraktar som ett yrkeskunnande 

förväntas elever framförallt utveckla på arbetsplatsen. Inom byggutbildning-

en visar Berglund också att det är en stark betoning på lagarbete. Inom fri-

sörutbildningen är det betoning på individuellt arbete, där elever i utbildning 

konkurrerar om apl-platser och efter utbildning konkurrerar om kunder och 

arbete. Problemet är inte att de utbildas till att bli entreprenörer utan att de 

förväntas ta ansvar för sin framtid fast de ännu inte överblickar den (Broady, 

2007). Disciplinering och arbetsfostran är moment som traditionellt varit 

framträdande inom yrkesutbildningar (Hedman, 2001; Nilsson, 2008). De 

momenten återfinns även inom frisörutbildningen. Emellertid är det svårt 

eller omöjligt att skilja yrkeskunnande från ett varande. Att låta sig domine-

ras av handledare eller lärare är inte ett yrkeskunnande, men däremot är det 

ett yrkeskunnande att utveckla en yrkesmässig smak och att ha ett etiskt för-

hållningsätt till sitt yrke i form av att kunna bedöma ett arbetets kvalitet och 

att måna om den (jfr Lindberg, 2003). Det är också ett yrkeskunnande att 

utföra service av god kvalitet, det vill säga det estetiska arbetet är också ett 

yrkeskunnande.  
Rubriken på avsnittet i resultatanalysen Stå, ge och le härstammar från de 

tre begrepp som lärarna använde för att sammanfatta hur eleverna förvänta-

des agera på kundpassen kan vid en första anblick te sig ytlig. Stå, ge och le 

är det verkligen ett kunnande? En skicklig frisör som kan hålla konversatio-

nen på ett sätt som av kunden uppfattas som trevligt har format sitt habitus 

efter yrket. Det är ett yrkeskunnande som är ett blivande och varande. Det 

betyder att elever som intar positioner som frisörer ser det som självklart och 

naturligt att vara som en frisör. Då varande och kunnande inte alltid förstås 

som sammanflätade bidrar det till att det ibland förminskas av eleverna som 

något självklart vilket är särskilt vanligt inom feminina yrken (Abiala, 2000; 

Guerrier & Adib, 2000). Men det räcker inte att stå ge och le för att bli en 

frisör, eller att vara en skicklig servicearbetare. Det är att anpassa detta efter 

kunden vilket också är en del av en identitet som frisör. Hur frisören är bör 

därför betraktas som aspekter av frisörens yrkeskunnande. 

Yrkesidentiteter är kulturella och kontextberoende. På olika salonger för-

väntas frisörer vara olika. Skolan kan aldrig undervisa elever att bli precis så 

som företagen vill ha dem. Det kan rimligen inte heller vara en utbildnings 

uppgift. Det blir därmed problematiskt och grovt förenklat att tala om ans-

tällningsbara elever utan att tala om vad det ska innehålla (jfr. Rosvall, 

2012). Ska gymnasieskolans yrkesprograms uppgift vara att utbilda anställ-

ningsbara elever bör det rimligen inom varje yrke diskuteras vad det är som 
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kvalificerar någon till att vara anställningsbar. Enligt Johansson (2009) är det 

svårt för elever att veta vad de ska anpassa sig till inom skola som institution 

då det råder olika institutionella ordningar på programmen. För elever inom 

yrkesutbildningar har de förutom dessa institutionella ordningar även ett 

yrke att förhålla sig till och de institutionella ordningar som råder där. Att 

utbildning och alla små företag ska ha samma institutionella ordningar före-

faller orimligt.  

Sannolikt har överetableringen av utbildningar i relation till antalet arbets-

tillfällen eldat på den viljeideologi (Flisbäck, 2006) där eleverna förväntas 

bli egna entreprenörer och skapa sig ett arbetstillfälle. Frisörutbildningen har 

i detta också en avgörande del. Då elever under många år haft problem att 

hitta praktikplatser har ett stort ansvar lagts på eleven att bli ”rätt person för 

jobbet” det vill säga forma sitt habitus efter yrkets (Colley m.fl., 2003; 

Taylor, 2008). Intentionen att utbildningar inte ska få starta om de inte har 

apl-platser bygger på en föreställning att en handledare tar emot vilken elev 

som helst, bara de har plats. Men inom många yrken är det elever som liknar 

dem själva som uppskattas. En elev som inte inrättar sig i arbetsplatsens 

normer riskerar att bli utan plats. Därför försöker lärarna att forma eleverna 

så att de ska passa in på salonger utifrån deras föreställningar om hur en 

frisör förväntas vara.  

Alla elever blir inte frisörer. Man blir inte frisör i en yrkesutbildning. 

Oavsett hur mycket det talas om skolan som ett arbete så är det inte ett arbete 

för eleverna. De förhåller sig inte till det som ett arbete. Helt enkelt för att 

det inte är ett arbete. Det är en skola med en salong i där man vissa dagar 

expedierar kunder. Inom utbildning ägnar man sig åt aktiviteter som man 

inte gör i arbetslivet, till exempel betygsättning. Dessa aktiviteter skapar 

elevidentiteter. För att bli frisör är det nödvändigt att etablera tillhörighet och 

identifiera sig med en arbetsplats, en yrkeskår och ett kollegium. Det ryms 

inte inom skolans verksamhet. Det måste branschen och de etablerade frisö-

rerna hjälpa till med. Men elever har fått med sig många bra saker från sko-

lan. De är inte frisörer men de är på väg. Det är i arbetslivet elever blir frisö-

rer.  

Om val av teori och metod  

I litteraturen hade jag läst om hur man som forskare ska bli överraskad över 

något i sina fynd. Länge gick jag och väntade på den där överraskningen 

som skulle komma. Jag kände mig lite som professor Baltzar i barnpro-

grammet som funderade och funderade och funderade. Vad var det för något 

som jag hade varit med om eller skulle upptäcka som jag inte visste innan? 

Jag har trots allt arbetat med ungdomar som utbildas till frisörer i tio år och 

dess för innan som frisör i tio år. Att ha befunnit sig i en miljö i tjugo år och 

sedan överraskas av något är det möjligt? Den där överväldigade känslan 
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som professor Baltzar hade då rösten utropar ”Och plötsligt hade han det!” 

den infann sig aldrig. De överraskningar som trots allt uppstod förstod jag 

inte just då som överraskningar. Boel Berner (1989) skriver att hon blev 

förvånad över den intima relationen mellan lärare och elever. Jag visste att 

många yrkeslärare hade en nära relation med sina elever. Men faktum är att 

jag ändå blev förvånad. Min förförståelse grundar sig på den institution som 

jag är utbildad vid och utbildar elever vid. Min egen lärare var att betrakta 

som ganska auktoritär på sin tid. Det fanns inte mycket av kamratlig relation 

mellan oss elever och henne. På den skola jag arbetar finns en nära relation 

mellan lärare och elever, men inte som på den studerade skolan. Hur orkar 

lärarna vara så glada jämt undrade jag. Det är möjligt att de inte alltid var så 

glada och tillmötesgående som då jag var där. Samtidigt finns det mycket lite 

i intervjuerna som antyder något annat. Den största överraskningen var dock 

att just denna relation som för många elever var ett uppskattat inslag också 

fick konsekvenser för andra som inte uppskattade relationen med lärarna 

som gjorde anspråk på att vara vänner och kollegial. Då jag intervjuade 

Anna blev jag häpen. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att hon skulle 

vara så kritisk. Det gjorde att jag glömde bort att det var det som var den 

största överraskningen.   

I en studie av lärlingar inom fordonsutbildning hävdar Brockmann (2012) 

att habitusbegreppet bäst lämpar sig för att studera hur exempelvis ungas 

sociala bakgrund påverkar deras val av utbildning medan det är mindre 

lämpligt för att förklara förändringar av identiteter, i hennes fall elevidentite-

ter. Teorierna om identiteter har därmed bidragit till att se hur människor 

hela tiden skapar olika identiteter som i sin tur bidrar till andra positioner. 

Inspirationen av Bourdieus begrepp har varit användbara för att få syn på 

saker som jag inte sett annars. Hur de olika formerna av kapital bidrar till 

elevers olika positioner i klassrummet. Bourdieus begrepp har också en stark 

koppling till fysiska egenskaper, som hur personer rör sig och inte minst 

deras smak. Därför har de varit värdefulla då framförallt Jenkins syn på iden-

titeter inte fångar detta lika tydligt (jfr. Karlsson, 2010).  

Den etnografiska metoden har varit förtjänstfull på flera sätt. Särskild för-

del är det att intervjuerna har växt fram i ett sammanhang där jag kunnat 

relatera dem till sådant som skett i undervisningen. Ibland har också det om-

vända hänt, elever har vid intervjuerna berättat saker som gjort att min per-

ception förändrats vid kommande observationer genom att de har pekat på 

saker som först var osynliga för mig. Vid de formella intervjuerna var delta-

garna bekanta med mig vilket också var en fördel, mitt intryck är att eleverna 

svarade avslappnat. Samtidigt blir en formell intervju aldrig helt ”naturlig” 

och risker finns att deltagare svarar som att det finns ett rätt och ett fel svar. 

Därför har de informella samtalen varit särskilt värdefulla. En annan vinst är 

att jag fått ta del av de dagliga aktiviteter som skedde i skolan. Jag har sett 

och hört elever, kunder och lärare interagera med varandra. Jag har känt 

dofterna, hört musiken, upplevt farten, tristessen, de sura minerna och gläd-
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jen, de där sakerna som är del i en skolvardag.  Det betyder att eftersom jag 

varit på plats kan jag också förmedla upplevelserna av erfarenheterna i tex-

ten (Ehn & Klein, 2007). Säkerligen har det ibland inneburit hinder. Då ele-

ver berättat om exempel som jag varit med om är det möjligt att jag trott mig 

veta vad de menade utan att ställa fördjupande frågor. Enligt Ehn & Klein 

(2007) är den studerande också en del av det studerade, vilket betyder att 

dennes känslor är inblandade i materialet och att materialet därmed är sam-

manvävt med forskaren. Detta ställer i sin tur frågor om vilket utrymme som 

ges i texten till agenterna själva. Vid fältnärvaron visste jag ännu inte att den 

slutgiltiga texten skulle komma att presenteras i form av porträtt över några 

deltagare. Ett trovärdighetskriterium är att låta deltagarna ta del av berättel-

serna för att låta de avgöra om de känner igen sig (Goodson, Numan, & 

Öström, 2003). Det hade jag gjort om avsikten från början varit att presente-

ra resultaten i form av porträtt. Då porträtten skrevs fram hade det i vissa fall 

gått ett år sedan jag träffade dem. På så lång tid händer det mycket i en män-

niskas liv, kanske i synnerhet hos en ung människa. Vad skulle jag göra med 

materialet om de inte längre ville kännas vid det de sagt och gjort? Svåra 

etiska överväganden men jag valde att låta bli helt enkelt för att det hade fått 

för stora konsekvenser om de dragit sig ur. Som forskare betyder det att jag 

använt deras liv för egen vinning (Ehn & Klein, 2007). Att så är fallet blir 

särskilt påtagligt vid en studie som denna. Vid tiden på skolan upplevde jag 

att jag kom nära och kände det som att de var mina vänner. Att sedan för-

vandla dem till objekt i form av text är komplicerat.  

Egentligen talar vi om ett väldigt tumult: skribenten ordnar, förklarar, uteslu-
ter, lägger till, ställer till rätta. Detta skapar förstås problem, för hur ska den 
sanningssökande forskaren göra när han eller hon upptäcker att uttrycksmed-
let- den ordnade skrivkonsten- utan pardon omvandlar verkligheten, återger 
den, skapar istället för att kopiera, förvanskar mer än att spegla? Ett svar är att 
det skrivna i bästa fall fungerar som en modell av det beskrivna: verkligheten 
betraktas genom dessa beskrivningar. (Ehn & Klein, 2007, s 42) 

 

På så sätt är det alltså en fördel att ha varit med och delat upplevelserna av 

det som beskrivs i texten. Men i texten syns saker som inte erfors vid tillfäl-

let samtidigt som alla erfarenheter inte ses i texten. Ett sådant exempel är då 

jag vid intervjun med Lucas kände mig påträngande. Han berättade om sin 

mamma och jag frågade vad hon jobbade med. Han svarade svävande utan 

att berätta. Jag frågade igen och fick till slut svaret att hon gjorde ingenting, 

hon var hemma. I samtalet kände jag att jag hade gått för långt. Jag var inte 

den goda intervjuare och än mindre vän som jag intalat mig. Jag ville bara ha 

svar på frågan. Vad gör din mamma? Detta för att min studie skulle få bättre 

data. Vid tillfället upplevde jag att jag trampat på klumpigt, över en gräns för 

vem han ville framställa sig och sin mamma som. Samtidigt då intervjun i 

efterhand lyssnats igenom och transkriberas hörs eller syns inte det obehag 

jag upplevde, eller jag upplevde mig uppleva intervjupersonens obehag. 
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Kanske fanns det aldrig där? Kanske säger det mer om min egen känsla av 

hur det skulle vara att inte arbeta eller att ha en förälder som inte arbetar. 

Eller fanns obehaget där men att det inte hörs på bandet eller syns i texten är 

ett exempel på hur mycket som händer vid ett samtal som försvinner när det 

distanseras till text. Hur många andra sådana tillfällen fanns? Vilka saker 

upplevde deltagarna som jag aldrig märkte av? Några givna svar på detta 

finns inte. Exemplet visar istället hur erfarenheter som görs till text skapar 

distans vilket också gör att saker försvinner.   

Per Åke Rosvall (2014) problematiserar etnografisk ansats och studier av 

skolkulturer, eftersom han hävdar att flera studier utgått från att arbetar-

klasspojkar har ett ointresse för traditionella skolämnen. Resonemanget byg-

ger på att skolkultur och individer inte behöver vara samma sak där det på 

ytan kan se ut som att alla elever är ”mot skola”. Liknande tankegångar för 

Brockmann (2012) som anser att många forskare i sina analyser tenderar att 

bortse från att yrkesutbildning för många unga är positiva val och upplevel-

ser, detta eftersom forskarna själva har en förutfattad negativ mening om 

yrkesutbildning. Hon vidmakthåller att undersökningar som grundas på en-

bart intervjumaterial och som bortser från ungas biografier tenderar att missa 

positiva aspekter av yrkesutbildning, eller enkelt uttryckt som man frågar får 

man svar.  

 I föreliggande studie är det tydligt att elever framträder olika beroende på 

aktiviteter och sammanhang. Till exempel hade Peida fått en annan framto-

ning om studien enbart baserats på intervjun då jag upplevde att samtalet flöt 

trögt medan det i klassrummet var annorlunda. Dessutom blev det genom 

observationerna påtagligt hur hon iscensätter olika identiteter beroende på 

aktiviteter. Eftersom jag är både frisör och lärare hade jag också förutfattade 

meningar och erfarenheter av yrkesutbildning och frisörer, formade av mitt 

yrkeskunnande, utbildningserfarenheter och mina yrkesidentiteter. Som tidi-

gare diskuterats är förförståelsen ibland problematisk då det är lätt att bli 

hemmablind. Samtidigt finns det en vinst i att de som faktiskt uttalar sig om 

yrken och elever själva har en förståelse för vad det är att vara i det. På så 

sätt hävdar jag att min bakgrund har varit en tillgång, även om jag är långt 

ifrån att själv vara en frisörelev idag.  

Forskaren och deltagaren har inte samma språk även om de har samma 

modersmål och/eller samma yrkesspråk (Ehn & Klein, 2007.) Vid observa-

tionerna och intervjuerna hade jag ännu inte någon uttalat teoretiskt perspek-

tiv och var förhållandevis vag i min forskningsfråga. Så här i efterhand är det 

lätt att vara efterklok och fundera över andra frågor som hade varit möjliga 

att ställa. Det betyder att om jag hade vetat det jag vet idag hade jag delvis 

ställt andra frågor än vad som gjordes. Samtidigt skulle det kunna ses som en 

förtjänst. Jag var ingen distanserad forskare med ett främmande språk. Jag 

hade just då inte det forskarspråk som Ehn och Klein beskriver helt enkelt. 

Men det betyder också att det finns brister. I synnerhet i Peidas berättelse. 

När hon aldrig har varit och klippt sig förråder min dåvarande bild av frisör-
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yrket och utbildning mig. Jag har i detta läge bara intresse av yrkesmässigt 

frisörarbete i bemärkelsen att man tar betalt för sitt arbete. Rimligen har hon 

ordnat sitt hår och hennes familj har också gjort det men jag frågar inte. Jag 

hade just där och då bara fokus på vad som hände i skolan på yrkestimmar-

na. Självklart har andra identiteter än de som görs i skola stor betydelse men 

just då var jag inte där. Samma sak med klass. En studie med inspiration av 

Bourdieu som inte lägger någon särskild vikt vid klass kan synas konstigt. 

Hade jag vetat det jag vet nu hade jag därför lagt ett helt annat fokus på ele-

vers familjebakgrund och tidigare skolerfarenheter. Detta är brister som jag 

hade gjort annorlunda om kunskapen funnits hos mig då. I den bästa av värl-

dar hade jag också följt dem även utanför skolan, men framförallt skulle jag 

ha ställt mer frågor om deras liv utanför skolan. Samtidigt har jag ändå data 

som ger fylliga beskrivningar om elevers erfarenheter av yrke och vänner 

som berikat studiens empiri. Det är inte säkert att jag hade fått de berättel-

serna om jag fokuserat just familjen.  

Jag grubblar ofta på var deltagarna är och gör nu snart ett år efter studen-

ten. Då porträtten skapats och analyserats har det ibland känts märkligt att 

sitta och penetrera deras ord, deras handlingar utifrån mina anteckningar. 

Vad skulle de tycka om de visste vad jag gjorde med dem? Elever som fri-

kostigt delgett mig berättelser. Lärare som generöst låtit mig vara med i de-

ras klassrum. Att jag avslöjar deras strategier och tankar om undervisning 

och yrke, blottar dem. En elev som Anna som framträder som otroligt kri-

tisk, skulle jag välja att ta med henne? Hur kommer hennes berättelse att 

förstås av andra? Hur tar lärarna emot den? Samtidigt ser jag hennes berät-

telse som värdefull. Jag tror inte att berättelsen är speciellt ovanlig. 

Studiens kunskapsbidrag och förslag till vidare 
forskning 

Denna studie har enbart riktat in sig på elever på hantverksprogrammets 

frisörutbildning. Det gör att det i vissa hänseenden är en smal studie. Det 

hade varit intressant att studera andra hantverksprogram för att jämföra vilka 

skillnader och likheter som framträder. Hur blir man en båtbyggare, en flo-

rist eller en guldsmed till exempel? Kunskapsområdet skulle också kunna 

vidgas till yrkesprogram som inte har den typ av lärlingsliknade utbildnings-

form i skolmiljö som frisörer har. Vilka identiteter skapas inom vård och 

omsorgsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet?  

Ett annat område som skulle bidra till intressant kunskap är hur frisörlä-

rarna iscensätter olika identiteter i undervisningen. Särskilt intressant hade 

det varit med tanke på den kritik som Hochschild (1983) framfört om hur 

flygvärdinnor dräneras på sina känslor genom sitt emotionella arbete. En 

kritik som jag tidigare i studien ställt mig kritisk till. Men ändå. I det hänse-
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endet föreställer jag mig att frisörlärarnas emotionella arbete är dubbelt. Dels 

är de frisörer som är vana att serva, vara till lags och domineras av kunden. 

Dels har frisörer sinsemellan som en nära relation med varandra (Nordberg, 

2002). I mitt material är det tydligt att lärarna strävar efter att skapa kollegia-

la relationer med sina elever och att iscensätta identiteter som frisörer, vilka 

är glada och älskar sina jobb.  

 Kunskapsbidraget syftade till att förstå elevers identitetsskapande med 

särskilt fokus på yrkesidentiteter under utbildning. I studien har jag visat att 

det inte finns ett sätt att vara frisörelev på gymnasieskolans yrkesprogram. 

Jag har visat att elevers föreställningar om yrket och deras tidigare yrkes- 

och skolerfarenheter påverkar deras val av utbildning. Att elever föreställer 

sig att de ska använda sin yrkesutbildning till olika saker och att det finns 

motsättningar mellan att vara och bli elev och frisör. Det identitetsskapande 

som sker i yrkesutbildningen är beroende av de historier elever har med sig 

in, vad som sker i utbildningen och hur de föreställer sig sin framtid. Det är 

beroende av hur lärare och andra elever och kommande yrkesliv bemöter 

dem. För att skapa yrkesidentiteter i yrkesutbildning är det nödvändigt att 

identifiera sig med och etablera någon form av tillhörighet med yrkeskåren 

och kollegiet. Det betyder att utbildningen som opererar i skuggan av yrket 

är beroende av yrkeskårens erbjudanden att etablera dessa tillhörigheter. I 

yrkesutbildningen kan elever utveckla början till ett yrkeskunnande och yr-

kesidentiteter men branschen är nödvändig för elevers möjligheter att skapa 

sina yrkesidentiter.  

Denna studie kan därmed förutom en ökad förståelse av frisörelevers 

identitetsskapande bidra till en nyansering av elevers identitetsskapande på 

yrkesprogram i allmänhet. Min förhoppning är att detta bidrag kan vara ett 

stöd för lärare, beslutsfattare och arbetsliv och ge förutsättningar för att bätt-

re förstå unga människor i yrkesutbildning och deras förhållande till kom-

mande utbildningar och yrkesliv. 
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Summary 

In the shadow of a vocation- identity creation within the 
vocational education and training for hairdressers  

 

This study attends to investigate how hairdresser students create their voca-

tional identity during vocational education and training (VET). Hairdressing 

is a vocation, which traditionally has been learnt within the practice of mas-

ters and apprentices in the workplace. In Sweden, during the later part of the 

20th century the educational context has been moved from the workplace to 

mostly school-based learning within the upper secondary school. This means 

that hairdressing students are in a school among other students being trained 

for different vocations and/or are being prepared for higher studies. Instead 

of a master, who is a hairdresser, students are being trained by a vocational 

teacher who used to be a hairdresser and now is a teacher. In turn, this means 

that learning the vocation takes place in a different context than in the work-

place. The workplace has, in other words, as claimed in earlier research by 

Berglund (2009) moved into the school. The consequences of this are that 

students are not only trained to become a vocation but also to become a 

‘good student’.  

Previous research shows that the institutional arrangements within the 

schools are not always the same as in the vocations (Johansson, 2009). The 

vocational teachers are highly aware of that school and work are diverse 

social practices where different standards prevail (Berglund, 2009; Berner, 

1989). Vocational teachers try to bridge the gap between these different so-

cial practices (ibid). The vocational teachers put great emphasis on fostering 

students in line with the chosen vocation. By being role models and tell an-

ecdotes from their professional life, they try to link the gap between the so-

cial practices of school and work (Berglund, 2009; Berner, 1989; Johansson, 

2008; Raven, 2012; Köpsén, 2014).  

Identities in the study are regarded as a process; it is about being and be-

coming (Jenkins, 2004, 2008). Since identity is not a ‘fixed thing’ it means 

that the identities students are creating in school will develop and change in 

working life (Thunborg, 1999). However, I have chosen to study them as 

they are created during training in school.  Hairdresser students will not be 

finished hairdressers after their exam from upper secondary school. They 

will exam from VET as hairdresser aspirants (National Agency for Educa-
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tion, 2011). To be a fully qualified hairdresser they need to find an appren-

ticeship where they are employed as hairdressing-trainees for approximately 

two years after school-based education and training.  

With this as a background a main purpose is to understand students’ iden-

tity creation based on an actor-oriented perspective with particular focus on 

vocational identities during VET for hairdressers. Given that identities in this 

study are regarded as something that is done, i.e. identities are both being 

and becoming, this has been studied specifically in terms of students' stories 

about the vocation, their training and everyday activities that took place 

within the framework of their hairdresser training. The following research 

questions have guided the research: 

 

What intentions have hairdresser-students with their educational choices 

and how are they going to use their education? 

 

What do hairdresser-students believe that they are expected to do and be-

come during their vocational education and training? 

 

The notion of identity stems from a sociological perspective influenced 

by Richard Jenkins’ (2004, 2008) theory of social identities. Identities are 

affected by and understood in terms of societal conditions, people's life ex-

periences, unforeseen events, crises, and each individual's social and cultural 

environment. This means that they only become meaningful in relation to 

someone or something (Jenkins, 2004, 2008; Stier, 2003). Identities are con-

cerned with how people categorise themselves (internal definition) and how 

they are categorised by others (external definition). This study is mostly 

concerned with the students’ internal definition. The notion of identity is 

interwoven with the Bourdieu-inspired concept vocational habitus (Colley 

m.fl., 2003). The vocational habitus decides how people in different voca-

tions are supposed to feel, act, look and what kind of attitudes and beliefs 

that prevail in the vocational culture. This means that students are supposed 

to develop a sense of how people in the vocation are supposed to ‘be’ or, in 

other words, orient themselves to a vocational identity, a sense of what fea-

tures makes the right person for the job.  

In a historical chapter I describe how the education for hairdressers has 

changed over time in Sweden. The chapter also describes how education 

policies have affected content and curriculum learning standards. Shortly the 

development of the vocation of hairdressing and how its fashion-related and 

technical background has changed over the 20th century is described. I also 

show how the agreements between the labour market parties have tried to 

influence the VET for hairdressers, and how the education for hairdressers 

has been presented in media during the latest years. 

The method is inspired by ethnographic research (see e.g. Aspers, 2007; 

Fangen & Nordli, 2005; Hammersley & Atkinson, 2007). The study was 
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carried out in a municipal school where nine students and their vocational 

teachers were monitored in the lessons of vocational subjects for approxi-

mately three weeks. In order to understand the creating process of vocational 

identity during VET, the empirical material consists of informal and formal 

interviewing and observations in the classrooms. The observations were 

mainly concentrated to the activities in the classrooms when the students 

were trained in the VET courses.  The courses where observations has taken 

place included different elements like attending to clients or models, exercis-

ing hairdressing on mannequin heads, lectures held by teachers or other rep-

resentatives from the branch of hairdressing, group work or writing tests by 

learners and so on. Besides observations and interviews, I also collected 

different forms of school produced documents and the information about the 

education for hairdressers at the schools’ website. The study was carried out 

in a public municipal school where the students were observed and inter-

viewed during the end of their second and beginning of their third year at an 

upper secondary school. Based on this information I produced four personal 

portraits of four students, which later have been analysed with support from 

the theoretical framework and earlier research. 

At the studied school students initially train the vocation on mannequin 

heads, but after 1,5 year they receive clients at school. This means that the 

students in the present study have been working with clients in school for 

about 6 months when this part of data was constructed. Over three years the 

hairdresser students have 75 days of internship. Most of their internship 

takes place during their third year when they are at different saloons two 

days a week. They have had about one week of internship in the beginning 

of year one. Accordingly, students in the study have mostly been trained in 

school settings.  

The results show that the students’ intentions with their educational 

choices that appeared in the material have been divided into two themes: (i) 

Participation to become a hairdresser-student and (ii) Participation to be-

come a hairdresser. Within these themes, there are different dimensions con-

nected to these belongings. Of course, one intent does not necessarily ex-

clude other intentions. In the first theme the intentions appear to pupils' de-

sire to belong to a student collective that they can identify themselves with. 

This is in line with the results of other studies (see e.g. Lund, 2010; 

Nyström, 2012; Sandell, 2007). Another motive characterised by affiliation 

with the student community is to categorise oneself as students at the spe-

cific school. Similar results where the school has showed to be important for 

educational choices are confirmed by other research (Lund, 2006; Nyström, 

2012; Sandell, 2007). These intentions can relate to how students at the spe-

cific education or school look or behave. It can also relate to distinguishing 

oneself from students at another school or education. The result also shows 

that there are students who choose the vocational program and define them-

selves as academically motivated and ambitious, which is often associated 



 178 

with educations, preparing for higher studies (Bjurström, 1997; Lund, 2006; 

Nyström, 2012; Sandell, 2007). VET for hairdressers has traditionally in 

Sweden been an attractive education, where most students have had high 

grades. The students who choose the program who defined themselves as 

academically motivated chose the programme in the belief that hairdresser 

students were academically motivated and ambitious. 

Some students choose hairdressing since the vocation can give them the 

feeling of social mobility (Huppatz, 2012). Findings of the study suggests 

that this can be associated with a drive for getting a social capital and a net-

work from higher social classes; the vocation can also be associated with 

glamorous life behind big fashion scenes. Some students choose VET, with 

the intention to provide their studies at the university, since they intend to 

work as hairdressers and study at the same time. In this way they do not need 

to borrow money for their higher studies.  

The other theme, ‘Participation to become a hairdresser’ is symbolised by 

a longing to belong to the vocational society of hairdressing and/or working 

with the assignments that students associate with the vocation. One aspect of 

this is related to the craft. These students enjoy working with their hands and 

to ‘create things’. This is often related to defining oneself as being ‘practi-

cal’. Sometimes the definition of being ‘practical’ also marks a distinction 

and disinterest for general subjects (Högberg, 2009; Lund, 2006). However, 

it is important to point out that students who define themselves as being 

‘practical’ does not automatically mean that they have a lack of interest to 

general subjects (for example maths, Swedish, history). On the contrary, 

there are several students who define themselves as ‘practical’ and also as 

being academically motivated and ambitious in their studies. Students, 

whose participation is related to the vocation of hairdressing, long to work 

and engage in the tasks they imagine that the vocation includes. Several stu-

dents begin training with the notion that hairdressing is a glamorous and 

easy job. However, these notions are redefined during the students’ meeting 

with their education and the customers (Notkin, 1972). Other aspects in this 

theme are that students describe themselves as being ‘social’ and that they 

wish to have a vocation where they meet a lot of people. There are also stu-

dents who long to be in a way that they think a hairdresser is. This is about 

being well groomed and glad. For these students, hairdressers appear to have 

a good life. 

The other research question was concerned with what students believed 

they were supposed to do and be to become a hairdresser. The results show 

that students are trained to look, sound, feel, move and act like hairdressers 

are expected to. This is related to the emotional and aesthetic labour of hair-

dressing (Hochschild, 1983; e.g. Witz, Warhurst, & Nickson, 2003). More 

specifically, students are expected to dress ‘professionally’. This is mostly 

related to how a student not is supposed to look, for example wearing short 

skirts or jogging pants. To sound like a hairdresser means that students are 
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supposed to use their voices to make the customer feel comfortable and to 

sound confident and enthusiastic about their work. To move like a hair-

dresser means to look busy and always in a hurry, even if the student for 

example is waiting for help from the teacher. How students are supposed to 

look, sound, feel move and act is also related to the notion that students are 

supposed to become entrepreneurial and to create an opportunity to get a job. 

This means that they are supposed to sell themselves not only to the cus-

tomer but also to the employers by showing willingness to learn and to cre-

ate their own clientele. Besides, students are also expected to develop a taste 

related to the vocation and to be proud over their vocation and craft.  The 

students are aware of what they are expected to become and do, but they 

approach the expectations in different ways since all students does not em-

body or aspire to the vocational habitus. A student who does embody the 

vocational habitus requires more recognition in the group and among the 

vocational teachers.  

Students that have a vocational identity feel that they belong to a work-

place with hairdressers and that they are part of a collegial body. These stu-

dents are in conflict within the different social practices work and education. 

They already have a belonging to the working life and these two contexts are 

sometimes contradictory. This is partly due to that the school projects some-

times collide with the expectations in the branch of hairdressing, where mer-

its in working life is higher valued than attendance in school. Students who 

have strong student identities are behaving like ‘good students’ (presence, 

submit assignments on time, cleaning in the saloon). Some students, who are 

‘good students’ but do not aspire to the vocational habitus, feel that the 

teachers are trying to shape them to be their copies and they become recalci-

trant which can be expressed in the form of criticism. A third category is 

students who have neither a strong vocational identity nor a strong student 

identity. Between these groups there are tensions. Students who behave in 

the way they are explicitly being told do not always feel that they get the 

recognition that they think they deserve. Students who are motivated to the 

vocation are also being affected by students who are not motivated to be-

come hairdressers, since they think that the teachers are treating them too 

kindly when they do not commit their assignments on time or are being ab-

sent from school (Nielsen m.fl., 2013) However, it is clear that students do 

not always meet the expectations in one way or another; the same student 

can switch between resistance and adherence depending on activity and con-

text. The contribution of the study is an increased understanding of identity 

creation in vocational education. It also contributes to a better knowledge of 

young people in vocational education and their relationship with their voca-

tional education and upcoming vocation. 
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Tackord  

You got to just keep on pushing, keep on pushing, and push the sky away. 
And if your friends think that you should do it different, and if they think you 
should do it the same. 
You´ve got it, just keep on pushing, keep on pushing and push the sky away  
(Nick Cave, Push the sky away)  

 

Det är sen kväll och kolsvart utan för fönstret. I öronen ekar musiken som 

vanligt. Maken Nicklas och jag kom överens om att Nick Cave måste vara 

det ultimata att avsluta ett sådant här arbete med. I början var det med en 

spänd förväntan och längtan som jag tänkte på detta tackord som nu ska 

skrivas. Nu då det är dags är det en märklig känsla. Den där känslan av ”Änt-

ligen!” infinner sig inte riktigt eftersom det finns så mycket som jag kommer 

att sakna.  

 Att jag sitter här och skriver detta tackord hade dock inte varit möjligt 

utan de förutsättningar som jag givits och de människor som har hjälpt mig 

på vägen. I detta avslutande tackord är ambitionen att försöka fånga, om inte 

allt, så åtminstone en del av den tacksamhet som jag känner över alla som 

har hjälpt mig under dessa år då jag varit en del av Forskarskolan i yrkesäm-

nenas didaktik med dess koordinator Viveca Lindberg i spetsen. Tack för allt 

Vivve! Jag är oändligt tacksam för Vetenskapsrådets satsning och den stött-

ning som jag fått genom min arbetsgivare Kalmarsunds Gymnasieförbund 

genom dessa forskarstudier.  

Tankarna går självklart till de fantastiska lärare och elever som jag fick 

följa. Utan er hade inte studien varit möjlig. Det finns inte ord för den tack-

samhet jag är er skyldig och känner över det vänliga bemötande och hur ni 

bjöd in mig i era klassrum.  

Mina handledare Lázaro Moreno Herrera och Katarina Sipos Zackrisson 

som från första stund har haft en ohjälpligt positiv tilltro till min förmåga. I 

stort som i smått har ni alltid gett snabb och engagerad respons på mina frå-

gor, sena nätter och tidiga morgnar. Lázaro, tack för all tid och engagemang 

du har bistått mig med. Tack för din ständiga uppmuntran och förståelse. 

Katarina, med din klokhet har du inspirerat mig med ditt kunnande om iden-

titeter och etnografisk metod. Tack för ihärdiga försök att få mig att sluta 

skriva som en byråkrat till förmån för en enklare prosa.  

Jag vill också tacka Vet- gruppen vid Stockholms universitet där jag känt 

mig välkommen från första stund. Ett särskilt tack till Maud Baumgarten 
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som vid ett flertal seminarium granskat mina texter. Jag är också otroligt 

tacksam för noggrann läsning och konstruktiva synpunkter från Elisabeth 

Hultqvist och Camilla Thunborg på mitt 90 % seminarium. Mitt varmaste 

tack går även till Agnieszka Bron, läsare på 50 % seminariet och som därtill 

har gjort ett mycket bra jobb med att slutgranska manuset. Jag vill också 

passa på att rikta ett stort tack till världens bästa Mats Trondman för inspire-

rande samtal och för att du så generöst delade med dig av din tid och ditt 

kunnande.  

Jag har också fått nya vänner. Utan alla er härliga doktorandkompisar 

hade resan blivit något annorlunda. Ett särskilt tack riktar jag till Anna Öh-

man som har varit inspiration och stöd hela vägen. Ett särskilt tack riktar jag 

också till Camilla Gåfvels. Tack för hjälp med läsning av text, alla skratt, 

mejlkonversationer, diskussioner och metaforen myrsloks-gås. Gunilla Berg 

Christoffersson. Utan dig hade studierna blivit något annat. Vi har rest land 

och rike runt tillsammans och delar många erfarenheter och minnen. Du har 

varit ett fantastiskt stöd hela vägen, från att orientera sig i Stockholm och 

kliva på rätt tunnelbanetåg till en vän att kunna ringa när frustrationen tagit 

sig oanade former. Tack för allt!  

Mina tankar går också till alla fantastiska kollegor på Lars Kaggskolan, i 

synnerhet världens bästa frisörlärarkollegor; Monika Bergman, Jeanette Sjö-

bäck och Gunilla Göransson Wahlmark för åratal av diskussioner om vad det 

är man kan då man behärskar frisörens yrkeskunnande, om frisörutbildning-

en, elever och yrkesidentiteter. När tiden blir knapp, ögonen trötta och hjär-

nan förvirrad är det otroligt tacksamt att ha någon som hjälper till att läsa. 

Stort tack Sofia Rosenlund! Tack till Maria Fröjd Engström som hjälpt mig 

med språkgranskning av abstract och summary. Tankarna går också till alla 

underbara frisörelever jag mött genom åren, framförallt HV 11 B som ställde 

mig inför helt nya utmaningar som lärare och väckte frågan: Hur blir man en 

frisör?  

Jag har också en nära familj som alltid varit ett stort stöd i livet. Det är jag 

otroligt tacksam för. Jag har haft turen att komma till den här världen med de 

bästa föräldrar någon kan önska sig. Tack för att ni lät mig välja frisöryrket 

trots att ni ville annorlunda då. Ni har i alla år uppmuntrat mig oavsett var 

mina projekt har barkat hän. Storebror Carl som välkomnade mig till jordeli-

vet genom att slänga en leksaksbil mot mig, men som därefter alltid haft en 

enorm tilltro till min förmåga. Tack finaste bror! Jan och Ann-Sofie, kära 

svärföräldrar som hjälpt till med alla praktiska spörsmål, allt ifrån att barnen 

behöver någon som lagar mat eller skjutsar dem till fotbollsträningar, till att 

hämta mig på stationen då jag trott att jag tappat nycklarna. Jag är tacksam 

över att IFK Kalmar och Kalmar FF tvingat mig i egenskap av förälder till 

fotbollsspelande barn att ta pauser i arbetet.  

Älskade Nicklas! Du har stått ut med mina pappershögar och böcker över 

hela hemmet. Vi har väl inte alltid varit överens om de ligger i ordning eller 

inte. Tack för att du alltid finns för mig. Våra barn Leo och Kajsa. Tack för 
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att ni har stått ut med mig i skrivandets berg och dalar. Många tillägnar bo-

ken till sina barn. Jag tror dock att ni är ganska trötta på den här boken. Istäl-

let hoppas jag kunna vara en lite mer närvarande mamma nu då den är klar.  

Då man arbetar mycket ensam är det otroligt värdefullt att ha någon som 

alltid orkar lyssna engagerat och som man kan prata med om stort som 

smått. Som förstår och kan bringa glädje i det mesta. Nervositet inför presen-

tationer på konferenser eller hur jag ska hinna och kunna få ihop min text. 

Eller kanske bara diskussion om de vardagliga aktiviteterna i det där som 

kallas för livet.  Då är det otroligt berikande att ha förmånen med en vän som 

alltid står stadigt med båda fötterna på jorden. Som ihärdigt och engagerat 

lyssnat, uppmuntrat, läst, rättat referenser och peppat. Som har tvingat mig 

att komma ut på promenader och funderat över habitus och hur det hänger 

ihop med vår plats i världen. Mitt allra största tack går därför till dig Anna 

Ekström, min allra bästa vän!   

Till er alla som alltid frågat om jag inte är färdig snart och hur mycket jag 

har kvar. Nu är jag klar för den här gången. Jag hoppas att vi ses snart igen.  

 

And some people say its just rock ´n roll  

Aw but it goes down to your soul. 

You’ve got it; just keep on pushing, keep on pushing, and push the sky away 

 

Kalmar, mars 2015 

 

Eva Klope  
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Bilaga A Intervjuguide för elev  

 

Inledning  

 

Som du vet så är jag intresserad av hur frisörelever beskriver att en frisörelev ska 

vara och hur man som elev upplever det att formas in mot det sätt att vara som häng-

er ihop med frisöryrket. Det är inga andra än just ni som går här som vet det och 

därför tycker jag att det är viktigt att ni får berätta om det. Det är dina tankar som jag 

är intresserad av. Alltså finns det inget som är rätt eller fel utan jag försöker bara 

förstå hur du resonerar kring frisöryrket och skolan. Jag kommer inte att berätta för 

lärarna eller någon annan här vad du har sagt.  Det finns etiska regler som jag måste 

följa. I de står det att jag måste tala om varför jag gör den här intervjun. Det står 

också att det är helt frivilligt att bli intervjuad och du kan ändra dig och dra dig ur 

om du inte vill vara med längre. Namnen som jag sedan använder kommer att vara 

påhittade på skolan och på alla som är med. Jag beräknas vara klar med arbetet feb-

ruari 2015. Är det något du undrar över innan vi kör igång?  

Frågor  

Om valet av utbildning 

Kan du berätta om hur det kommer sig att du hamnade på just den här utbildningen?  

 

Innan du började här, vad hade du för bild av frisöryrket då?  

 

Är det som du trodde att det skulle vara att gå här?  

 

Om du inte hade gått här vad hade du gjort då tror du?  

 

Hur en frisörelev är 

Hur är man om man går på frisör?  

 

Finns det några ”regler” för hur man ska vara för att gå frisör, eller kan man vara hur 

som helst?  

 

Den andra klassen som går här (inriktning styling). Om du jämför era klasser är det 

skillnad på er då?  

 

Hur är frisörernas status på skolan? 

 

Vilken betydelse har det hur man klär sig, sminkar sig och har håret om man går 

här?  
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Kan man gå här om man inte vill bli frisör?  

 

Om lärarnas syn på hur man ska vara 

Hur tycker frisörlärarna att ni ska vara?  

 

Vad gör de för att ni ska vara så?  

 

Vad tycker du om det?  

 

Då jag har varit med er så är det ofta ganska många som är borta från lektionerna.  

Men på fredagen då ni hade en färgtekniker här och modeller så var alla i klassen 

här. Var det en slump eller hur kommer det sig tror du? 

 

Om du tänker tillbaka första dagen i ettan och så nu, är det någon skillnad på dig då?  

 

Då jag har pratat med lärarna så pratar de mycket om att man ska ha drivkraft och att 

man måste vara självsäker för att bli frisör. Att i ettan är det många som tror och 

säger att de inte kan och så. Är det något du känner igen?   

 

Då ni hade prov så stod det i några av frågorna ”vi frisörer”. Te.x ”Vilket ord an-

vänder vi frisörer för att tunna ut håret.” Tycker du att dina frisörlärare är frisörer?  

 

Om synen på frisöryrket 

Hur tycker du att en frisör ska vara? 

 

Har du någon eller några förebilder inom frisöryrket?  

 

Kan du berätta om den/dem 

 

Behöver man några särskilda egenskaper för att bli frisör?  

 

Vad tycker du är viktigt att kunna för att bli frisör?  

 

Hur ska du lära dig det? 

 

De saker du tycker är viktigt att kunna, vad har du fått det ifrån att det är just det 

som är viktigt?  

 

Då ni hade terminologiprov satt många och skrev väldigt mycket och länge. Är det 

viktigt att kunna sånt?  

 

Vilka ”frisöriga” sidor har du?  

 

Var har du fått dem ifrån?  
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Vilka har du inte? 

 

Känner du dig som en frisör någon gång?  

 

Kan du komma på någon särskild händelse här på skolan eller salongen eller någon 

annanstans när du första gången kände så?  

 

Om praktik och arbetsliv 

Jobbar du på någon salong utanför skoltid?  

 

På salongerna; tycker de att samma saker är viktigt som man gör i skolan? 

 

Vad lär du dig på salongen som du inte lär dig i skolan?  

  

Ni hade ju en föreläsning med en ung frisör som hade jobbat jättehårt och lyckats bli 

salongschef i Stockholm där hon bl.a. träffat kändisar. Hon jobbade också som sty-

list och nu hade hon ett eget företag. Vad tänker du om det hon berättade?   

 

Om framtiden  

Tror du att det skulle kunna vara du som står och berättar så där om några år?  

 

Vad ser du fram emot att lära dig? 

  

Du har ju nu gått mer än halva tiden, ett år kvar alltså. Vad ska du göra efter skolan?  

 

Det var någon elev som berättade för mig att förut då alla fick högskolebehörighet så 

var det många som pluggade vidare och inte blev frisörer. Att de mest gick här för 

att det var en kul grej. Vad tänker du om det?  

 

Vad tror du att du gör om tio år?  

 

Avslutning och sammanfattning  
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