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Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror
att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör,
men först och främst förstå det hon förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan 
så beror det mer på att jag är fåfäng 
och egentligen vill bli beundrad av den andra 
istället för att hjälpa henne.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 
inför den jag vill hjälpa,
och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är
att härska  utan att vilja tjäna
Vill jag inte detta kan jag inte heller hjälpa någon.

Sören Kierkegaard





he problem that initiated my study was the great change that
has taken place within vocational education for craftsmen. At
present, this education is largely offered in the environment of
the school, while it was earlier a master – apprentice relation-

ship. The problem involved moving an education from its natural habitat
to a synthetic environment, which has resulted in both advantages and
disadvantages. 

A man’s journey through his time of work was presented to a group of
hairdressers in a case study as a story and a dialogue seminar about the ex-
ample was held. With this method it is my wish to shed light on, and even-
tually understand the development of craftsmanship and what factors are
of importance in the development of knowledge. If a craftsman loses his
tradition and knowledge through experience, craftsmanship may indeed
be hollow. Hairdressers, carpenters and goldsmiths all experience the
same problem. Knowledge disappears when old masters die if they have
failed to impart the knowledge they have gained through experience to
their successors. Some knowledge is no longer needed, but the depth of
the knowledge that is used will continue to be needed. Security in a pro-
fession may disappear if there is no continuity in the education. 

Judgment and responsibility are important concepts in skill and crafts-
manship. It is the right judgment at the right time that makes the expert an
expert. It is very difficult to describe how a person makes the right deci-
sion. Much of his knowledge is tacit. The expert simply does it, while the
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apprentice must think about what to do and why it should be done. Re-
sponsibility is necessary in real working situations. The seminar method
shows us how knowledge of judgment and responsibility can be brought
forward in dialogues between beginners and experienced persons. This
method can also be used in the education of craftsmen and perhaps be of
great importance for the trading of knowledge in many different profes-
sions.

Research about knowledge in vocational education can lead to a better
understanding about what the effect will be of political decisions and pro-
vide decision-makers with basic data to be able to make wise decisions.
When political decisions are to be made, both individual skill and inter-
subjective knowledge must be taken into account. My results have shown
that there is a risk of losing expert knowledge if the knowledge gained
through experience and practice is not given time in vocational educa-
tion. Craftsmen may be given a higher degree of education but a lower de-
gree of competence if we put knowledge of proposition before knowledge
gained through experience and knowledge stemming from familiarity.

: Judgment, responsibility, knowledge gained through experi-
ence, storytelling, individual skill, inter-subjective knowledge, expertise
and vocational education.
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unskapen inom ett hantverk – vilken är den? Vad innebär det
att vara frisör, snickare, arkitekt eller ingenjör? Denna fråga har
följt mig under 10 år. Jag anser att det är bra när man brinner
för en fråga. Arbetet som innebär att fullfölja en forskarutbild-

ning och att skriva en doktorsavhandling blir utfört med glädje. Ändå gäl-
ler det att ta sig förbi besattheten och gå in i ett annat perspektiv i slutfasen
av arbetet. 

Eivor Kebert var min första handledare vid utbildningen till yrkeslära-
re i Stockholm 1980. En handledares roll är avgörande för hur en kandi-
dat utvecklas. Eivor styrde mig med järnhand, utan att jag insåg det då.
Istället för att tala om vad jag skulle bli talade hon om vilka möjligheter
som låg framför mig. Valet var sedan mitt. Vidareutbildning inom yrkes-
pedagogik blev en naturlig fortsättning efter gästspel på scen och tävlings-
golv. Under min praktiktid som lärarkandidat fick jag erfarenhet från ar-
bete på teatern och det har gjort det möjligt att skapa den form som av-
handlingen har fått. Teatern som analogi till lärandet inom hantverk blev
naturlig. 

Parallellt med mina forskarstudier på Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm har jag deltagit i forskargrupper på Lärarhögskolan i Stock-
holm under hela forskarutbildningen. På vägen har jag mött ett antal in-
spirerande personer. Dessa möten gav utbildningen sitt innehåll. Profes-
sorer, studiekamrater, doktorander och informanter utgör en kunskaps-
bank av enorma mått. Avdelningen yrkeskunnande och teknologi inom
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KTH har varit min hemvist under de senare åren. Bo Göranzon, professor
och inspiratör skapade möjligheten genom sitt öppna sinne. Han såg ige-
nom det yttre attributet, frisören och pedagogen Gunilla. Han gav sitt
stöd som handledare genom ett antal provokativa möten. Provokationen
tände elden som tillförde den energi som krävs för att kunna slutföra ett
avhandlingsarbete. Visst tyckte han ibland att mina metaforer blev för
många och att jag hade för bråttom, men till slut fann vi rytmen.

Maria Hammarén har inspirerat mig både som författare, människa
och handledare. Rak och noggrann kritik och känslig medmänsklighet
tillsammans med kunnighet har fört mig framåt mot avhandlingens fär-
digställande. Inget problem var för praktiskt eller för litet. Trots en egen
stor arbetsbörda fanns hon där och hjälpte till. 

Jag har i denna avhandling lånat flera uttryck och meningar från dem
som har visat sig skickligare på att formulera det som jag har tänkt. Mina
citat kommer från ett flertal författare, forskare och poeter. Att kunna for-
mulera en tanke på ett tydligt och vackert sätt är några få förunnat.
Genom läsningen av litteratur och dikter gång på gång, kunde jag finna
dessa formuleringar som förtydligade mina tankar. 

Framförallt Sören Kierkegaard, Einar Mâr Gudmundsson och Hans
Larsson gav mig de vackra orden. Filosofer som Aristoteles, Montaigne,
von Wright och Wittgenstein gav mig kloka reflektioner. Ibland behöver
vi »lånta fjädrar«. Jag låter dessa aktörer gästspela med sina röster i scener
där det behövs flera rollfigurer.

En tanke blir inte utvecklad om den inte blir formulerad, diskuterad
och ifrågasatt. Glädjen av att få diskutera filosofi, ordvändningar och me-
taforer med någon som är likasinnad och som orkar älta en fråga om och
om igen, har jag haft ständigt under alla studieåren tillsammans med Vil-
got Gustafsson. Min äkta man, arbetskamrat och livskamrat har genom-
fört samma utbildning, läst samma böcker, undrat över samma frågor.
Samtidigt som han skött allt det som måste skötas i ett hem. Resultatet är
ett teamwork.

De doktorandkurser som jag följt har givit mig tillfälle att möta lärare
som har brunnit för sina ämnen. Professor Kjell S. Johannessens skolade in
mig i ett seende som innebar drill i linje med Wittgensteins tänkande.
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Professor Allan Janik tillförde det metaforiska tänkande och Aristoteles
etik. Tillsammans har de lärt mig att använda ett analogiskt tänkande.

Alla doktorandkamrater som läst och kritiserat mina texter de sista
fem åren har tillfört en mängd nya dimensioner. Mats Lindberg, Jörn Nils-
son, Lotte Alsterdal, Adrian Ratkic, Inger Stjernqvist, Peter Tillberg m fl
har genom sina kritiska läsningar inför examinationer givit mig insikter
som jag verkligen uppskattar. Jag anser att systemet med oppositioner och
kritik är det bästa lärandet, både i rollen som opponent och som respon-
dent. 

Mina informanter har varit många och de flesta har visat stort intresse
för mitt projekt. Det är inte alltid så lätt att förklara varför forskning är vik-
tig, när problemen för handen är mer påträngande. Trots detta har jag fått
stort stöd hos frisörer i alla åldrar under min insamling av empirin. När ett
hantverk ska studeras är det handlandet, inte pratandet som är viktigast.
Pratandet visade sig dock tillföra handlandet en ny dimension. Reflektio-
nen i grupp blev till kontinuerlig kunskapsväxt inom frisöryrket. Under
min studietid har jag arbetat med vidareutbildning av frisörer vid sidan av
forskningsarbetet. Det visade sig att det ena hade glädje av det andra. Min
förståelse för kunskapens växt ökade efterhand som jag läste filosofi och
reflekterade i doktorandkurserna. Denna ökade förståelsen gjorde att jag
kunde undervisa bättre och med större tålamod. Teori och praktik gick
hand i hand. Alla ovan nämnda och alla de onämnda som tillfört mitt liv
denna möjlighet till att bli lite klokare, vill jag ge ett stort tack.

Stockholm 2002 Filosofie licentiat Gunilla Andersson Gustafsson
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Disposition
första delen av avhandlingen presenterar jag min problemformulering
och en övergripande bild av vad som skett inom frisörutbildningen de
senaste femtio åren. Frisörernas berättelser och mina reflektioner över
dem följer därefter och jag gör inlägg som är inspirerade av teorier runt

praxis och mina egna erfarenheter från frisöryrket. En berättelse växte
successivt fram ur min empiri och aktörerna i berättelsen återkommer ge-
nom hela avhandlingen. I berättelsen kan olika kunskapsaspekter belysas
och läsaren skapar sin egen bild av vad som skett. Man kan säga att kon-
flikterna möts i en dialog genom min metod att dramatisera frisörernas
enskilda berättelser. Det är en belysning av yrkeskunnandet inom ett
hantverk jag eftersträvar i min forskning. 

I mina fallstudier lät jag frisörernas berättelser vara en utgångspunkt
för diskussion. Vilken kunskap behövs? Hur såg deltagarna på förändring-
arna som belystes? Genom denna metod kunde jag komma djupare ned i
problematiken med yrkeskunnandets förändring inom hantverk. Frisö-
rerna fick tala för sig själva genom berättelsens autenticitet. 

I tredje kapitlet av avhandlingen förflyttar jag min horisont till det ve-
tenskapliga seendet, metodfrågor och det kollektiva lärandet. Även litte-
raturen gav inspel i mitt tänkande. Eftersom jag använt ett explorativt ar-
betssätt och prövat nya metoder efterhand, försöker jag ge en fyllig bild av
hur metoden har vuxit fram. Jag presenterar andras forskning och beskri-
ver min egen metod. 
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I fjärde kapitlet inför jag de teoretiska grunder från hermeneutiken
som fört mig framåt i arbetet. Jag för även en diskussion om de kunskaps-
teoretiska aspekter som varit avgörande för mitt tänkande i denna av-
handling om lärandet inom hantverk. 

I femte kapitlet redovisar jag mina resultat. Till sist kommer diskussion
och avslutande tankar. Jag presenterar ett scenario som är skapat utifrån
fallstudiernas dialoger och mina reflektioner. Detta scenario visar lärandet
från en individuell horisont. Därefter kommer några exempel på lärandet
ur kollektivt perspektiv. 

En epilog avslutar avhandlingen och där ger jag några svar på mina
forskningsfrågor tillsammans med några provokativa tankar runt yrkesut-
bildningen.

Vetenskap och konst
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm har som devis »Vetenskap
och Konst«. Hantverk är närbesläktat med konst och ingenjörskonst är
närbesläktad med hantverk. »Vetenskap« bygger på forskning och
»konst«1 är traditionellt den kunskap som en yrkesman har vid arbetets
utförande. Begreppet konst har en mångtydighet som är svår att greppa
utan sin kontext. Konst kan även vara en kunskapskälla för vetenskapen.
Vetenskap, konst och hantverk kan sägas vara en övergripande rubrik för
många olika yrken. 

Professor Bo Göranzon skapade en ny forskarmiljö 1986, genom ska-
pandet av Dialogseminariet i samarbete mellan Kungliga Tekniska Hög-
skolan och Dramatiska teatern. Genom skapandet av tidskriften Dialoger 2

kunde KTH, s devis få en djupare innebörd. Tidskriften avsåg att utveckla

20 DEN INRE TEATERN I LÄRANDET

1. Enligt Nationalencyklopedin är konst (eg. kunnande, färdighet), kulturyttring vars
utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig be-
härskning och individuell anpassning till situation och avsikter.

2. Tidskriften Dialoger skapades 1986 av några eldsjälar inom olika högskolor. Bo Gö-
ranzon, Magnus Florin, Pehr Sällström. De ville skapa en tidskrift som skulle spegla
diskussionerna runt olika kunskapsperspektiv och göra dem tillgängliga för en större
läsekrets än den rent akademiska. Samarbetet stöttades av Kungliga Dramatiska
Teatern, Forskningsrådsnämnden, Arbetslivscentrum och Carlssons Bokförlag.



kontakterna mellan kulturlivet, arbetslivet och forskningen. Vidare insåg
initiativtagarna att den omvandling som sker inom utbildningssystemet
idag ger ett ökat intresse för att formulera en kunskapssyn och bildnings-
syn. De insåg att kreativa miljöer där konst och vetenskap möts, kan ska-
pa en kunskapskälla för forskningen inom yrkeskunnande och teknologi. 

Denna miljö har varit en källa fylld av inspiration för mig i mitt forsk-
ningsarbete om hantverkarnas yrkeskunnande. Dessutom har KTH fått
en bredare grund för sin utbildning av forskare. Det praktiska intellektet
(Göranzon 1990) blev en plattform för forskningsämnet yrkeskunnande
och teknologi inom institutionen för Industriell ekonomi och organisation.
Göranzon formulerar själv sina ambitioner i Dialoger 50-51/99:

»Genom att se konsten som en kunskapskälla finns en utgångs-
punkt för att förena de två kulturerna vetenskap och konst som as-
pekter på kunskap och ömsesidigt beroende. Det är detta grepp
som karaktäriserat Dialogseminariets arbete sedan dess tillkomst.
Intresset för att utveckla förståelsen för yrkeskunnandet – vari be-
står den, hur utvecklas den, hur traderas den – har varit ett fokus i
arbetet.« 3

Den kursiverade delen av citatet (min kursivering) ser jag som en beskriv-
ning av min forskningsfråga: Vari består hantverkarens kunskap, hur utveck-
las kunskapen och hur överförs den till nya hantverkare?

Genom att ge en mångfacetterad bild av förändringen inom yrkesut-
bildningar och genom att beskriva olika dilemman, kan jag förhoppnings-
vis ge en hantverksdimension åt devisen »Vetenskap och konst«. 

Jag strävar efter att belysa problemen som uppstått när man flyttat en
utbildning från en arbetsplats till skolan och eleverna får minskad praktik
under utbildningen, Förhoppningsvis kan jag därigenom påverka utform-
ningen av kommande yrkesinriktade gymnasieutbildningar.4
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3. Redaktionell kommentar av Bo Göranzon sidan 4, Dialoger 50-51/99

4. Vid jämförelse med andra yrken använder jag mig av de beskrivna situationer som
finns i tidigare forskning och i litteraturen. Jag gör i denna studie ingen egen forsk-
ning utanför hantverksområdet utan hänsyftar till tidigare forskningsresultat.



Vad är då hantverk i relation till konst och vetenskap? De flesta hant-
verksyrken kan utvecklas, har utvecklats, på olika sätt. 

• Dels kan hantverket förbli ett hantverk. Dess produkter förblir då uni-
ka bruksprodukter.

• Dels kan hantverket via standardisering utvecklas i industriell riktning
till storskalig massproduktion. Därmed omvandlas hantverket till en
ingenjörsvetenskap. Produkterna blir »klonade«.

• Dels kan hantverket utvecklas till att bli en konstart, vars produkter är
brukskonst eller rena konstföremål.

Många hantverk har utvecklats i alla dessa tre riktningar, medan andra har
utvecklats mot antingen industriproduktion eller konst. Olika exempel
kan vara skräddarkonsten som har utvecklats mot industriell riktning,
skomakaryrket som nästan försvunnit och övergått till att bli skoreparatö-
rer och smedyrkets utveckling under en mycket lång tid. Denna utveck-
ling av hantverksyrken beskrivs av Sven-Eric Liedman i, I skuggan av
framtiden (1997),där vi kan följa utvecklingen från hantverk till industri-
produktion. På det här sättet kan man gå igenom det ena hantverksyrket
efter det andra, snickare, urmakare, bagare, kockar, båtbyggare, instru-
mentmakare, etc. och konstatera en utveckling mot antingen ingenjörsve-
tenskap eller konst, eller bådadera, ibland även med fortlevande hantverks-
tradition. Hantverk är en företeelse som tycks befinna sig emellan ingen-
jörsvetenskap och konst.

I frisörhantverket är materialet hår och det huvud som materialet väx-
er på är till hinder för en industrialiserad process. Det hindrar dock inte att
tänkandet runt utbildning även i frisöryrket ibland hamnar i produktions-
tänkande istället för processtänkande. De aspekter som ingår när någon
ska lära sig arbeta med ett material som har en stark anknytning till en an-
nan person, kräver kunskapsinlärning av andra slag än när enbart ett fristå-
ende material ska behandlas. Det krävs ansvar, etik, estetik, lyhördhet och
talang för just det hantverksyrke som är valt. Här kommer vetenskap och
konst i centrum i lärandet. Fokus inom forskningsämnet »yrkeskunnande
och teknologi« ligger på vad praktisk kunskap är och på vilket sätt den kan
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utforskas. Mitt avhandling är ett bidrag till den exempelsamling som hål-
ler på att byggas upp inom forskningsområdet.

Problemformulering
Mina huvudsakliga exempel kommer från frisöryrket. Frisörernas utbild-
ningssituation förändrades dramatiskt när salongen flyttade in i skolan.
Flera hantverksyrken fick uppleva en tidskrympning för yrkesdelen av
undervisningen och dessutom togs praktikdelen bort och ersattes med ar-
betsplatsförlagd utbildning kortare perioder. Frisörerna får fungera som
exempel i denna studie om hantverkarnas förändrade kunskapsbegrepp
och yrkesinnehåll. Genom att jag presenterar ett exempel från en avgrän-
sad krets kan jag göra analogier till andra yrken med liknande problem.
Clas Pehrsson från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm uttryckte5, när
han använde sig av en flöjtlärare som exempel, »att man för att kunna dis-
kutera generella problem måste vara mycket specifik i sitt exempel.«

• Alla människor har mer eller mindre egna erfarenhet av frisöryrket
som kunder. Närheten till det jag berättar om gör att avhandlingen kan
beröra många.

• Frisöryrket utförs hela tiden inför kundens ögon. Man lämnar inte in
håret till behandling som man kan göra med mycket annat inom hant-
verksyrken. Det finns hela tiden ett personligt engagemang från kun-
den.

• Kunden kan hela tiden ha åsikter om arbetet. Kritik och förändrade
önskemål framläggs kontinuerligt av kunden till frisören. Yrkesskick-
ligheten känns direkt. Tvekan eller obeslutsamhet gör att kunden blir
orolig och rädd. Snabba säkra tag ger å andra sidan en trygghet.

• Kunden upplever även frisörens sociala förmåga. Lyhördheten för när
det är rätt att vara tyst och när det är lämpligt att prata, är en del av fri-
sörens yrkeskunnighet. Samspelet mellan kund och frisör är förutom
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5. Under en sommarakademikurs på Väddö 2001, i ett samarbete mellan Kungliga Mu-
sikhögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan, fungerade Clas Pehrsson som lära-
re och studiematerialet var en text från hans översättning av: Ein Versuch eine An-
weisung die Flöte travesiere zu spielen av J. J. Quantz från 1789



det rena hantverksutövandet mycket relevant för yrkseskunnandet
hos frisörer. 

Utbildningen har förändrats radikalt under de sista 50 åren och förän-
dringen kan ha givit oönskade resultat. Speciellt reformen, Växa med kun-
skaper (1990/91:85), har påverkat yrkesutbildningen. Gesällprovsresul-
taten inom frisöryrket visar sedan dess att endast ett fåtal elever klarat pro-
vet efter avslutad gymnasieutbildning. Tidigare utbildning byggde på
mästare – lärling förhållande. 

Nuvarande utbildning är till största delen skolförlagd.6 De förändring-
ar som uppstår när man flyttar en utbildning från arbetsplatsen till en sko-
la innebär både för- och nackdelar. Den nuvarande utbildningen innebär
att eleverna kan bli både yrkesförberedda och högskolebehöriga. Frisö-
rerna får en högre formell kompetens, men vad sker med yrkeskompeten-
sen? Det skapas högskolekurser för hantverkare och där läggs en stor vikt
vid traditionella högskoleämnen. Rent yrkeskompetenshöjande kurser
prioriteras inte. Den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) för frisörer,
som finns i Falun och Stockholm, är ett samarbete mellan frisörbranschen
och högskolan i Dalarna. Tyngdpunkten i utbildningen har varit att frisö-
rerna bereds möjlighet att få högskoleutbildning, inte att nå djupare yr-
keskunnighet. 

Jag kan inom nuvarande utbildning uppfatta ett försök till akademise-
ring av frisörutbildningen, men om en hantverkare tappar sin tradition
och sin erfarenhetskunskap kan hantverksyrket utarmas. I planeringen för
kommande KY för frisörer har dock en justering gjorts och tyngdpunkten
läggs på frisöryrkets breddning och fördjupning. 
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6. Statistik från Sveriges Frisörföretagare, som är ansvariga för gesällbrevsorganisatio-
nen tillsammans med Centrala Yrkesnämnden inom Hantverksföreningen, visar att
gesällproven fram till 1995 klarades av de flesta eleverna. Först efter 1995 kunde
man registrera en markant sänkning av antalet avlagda gesällprov med godkänt re-
sultat. Visserligen skulle yrkesutbildningen enbart vara yrkesförberedande, men det-
ta infördes redan1970 med reformen Läroplan för Gymnasieskolan (LGY 70)



Denna nya KY utbildning kommer att placeras i Göteborg och inga
högskolekurser är inplanerade.7

Frisörer, finsnickare, guldsmeder och flera andra hantverksyrken har
liknande problem. Med färre möten mellan elever och erfarna mästare un-
der utbildningstiden, finns inga tillfällen för kunskapstradering av erfaren-
hetskunskap. Dessutom hinner inte eleverna öva på de moment som är
nödvändiga eftersom tiden är otillräcklig. Tiden som avsätts för överfö-
ring av erfarenhetsbaserad kunskap inom skolan har förkortats. Även om
en praktikperiod på femtonhundra timmar lagts till efter skolans slut upp-
når eleverna inte målet, en yrkesutbildning.

När det dessutom har visat sig att endast ett fåtal av hantverkseleverna
når högskolebehörighet, är det naturligt att branscherna och eleverna rea-
gerar. Eleverna tar »studenten« efter tre år. De har en gymnasieexamen
men ingen yrkesexamen. Ansvaret för färdigutbildningen läggs på elever-
na själva. Är eleverna mogna detta ansvar? 

Min fråga är: Hur mycket kan man komprimera övandet och drillandet in
i ett yrke? Processen som behövs för att lära in, tar tid. Om vi tar bort för
mycket tid, kommer inte processen igång. Det går att skynda på vid utlä-
randet, men det garanterar ingen inlärning. Inlärning och utlärande är inte
detsamma när människor traderar sin kunskap. 

Om vi ser på yrkeskunskap som om den var information, kan vi tappa
kunskap enligt Maja-Lisa Perby. Hon belyser i sin doktorsavhandling,
Konsten att bemästra en process, om att förvalta yrkeskunnande (1995),
skillnaden mellan informationsöverförande och kunskapsöverförande.
Genom att befinna sig tillsammans med processoperatörerna i kontroll-
rummet och se och höra deras samtal, kunde hon inse att kunskapen som
operatörerna hade, till stor del bestod av erfarenhetskunskap som inte
hade med datoranvändning att göra. Istället var det deras bakomliggande
erfarenheter av det handgripliga arbetet som ledde dem framåt när de
sökte ett fel eller förutsåg en oförutsedd händelse. Perby skriver själv att
hon studerat processoperatörerna från ett utifrånperspektiv, som gäst hos
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7. Enligt beslut som togs på ett ledningsgruppsmöte för den kvalificerade yrkesutbild-
ningen (KY) för frisörer den femte november 2001.



de yrkesverksamma. Författaren har i sin avhandling använt hantverkaren
som metafor för de drag som är avgörande för processoperatörernas yr-
kesutövande.

»I likhet med hantverkaren anpassar sig operatören till rådande
omständigheter. Operatören använder sig av utgångsmaterial och
verktyg med samma slag av yrkeskänsla som en hantverkare; ope-
ratören visar samma slag av naturlig följsamhet gentemot variatio-
ner i råvaror, verktyg/maskiner och mätinstrument«8

Den kunskap som Perby beskriver, står för »hantverkskunskap«. Vilken
kunskap som hantverkare har, med hela deras register av erfarenhetskun-
skap och tyst kunskap, är vi egentligen ganska okunniga om. Med denna
studie önskar jag belysa och lyfta fram denna kunskap, sett med hantver-
karens egna ögon, från ett inifrånperspektiv. 

Den amerikanske ingenjören Eugene Ferguson (1992) lyfter i The
Mind’s eye fram vad som kan hända med kunskapen inom olika yrken om
praktiken minskar under utbildningstiden. Han påtalar att de blivande in-
genjörerna hade svårt att koppla ihop teori och praktik. Detsamma fram-
kommer hos frisörelever som utbildas idag inom hantverksprogrammet: 

»Under den senare delen av1950-talet, har det visat sig att nyutbil-
dade ingenjörer hade minskad förmåga att klara av designprojekt,
och detta blev tydligt för arbetsgivare och äldre lärare och adminis-
tratörer inom ingenjörsutbildningar, på ett smärtsamt men tydligt
sätt.«9

Förändrat kunskapsinnehåll i undervisningen av blivande ingenjörer kan
leda till stora problem. Sämre hantverkskunskap ger smärre, men person-
liga problem. Min avsikt med denna studie har varit att försöka utforska
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8. Konsten att bemästra en process, om att förvalta yrkeskunnande Perby (1995) sid 185. 

9. »In the late 1950s, the declining ability of engineering graduates to carry out design
projects was becoming painfully evident to employers and to older teachers and ad-
ministrators in engineering schools.« sidan 161, min översättning i texten ovan.



kunskapsutvecklingen inom ett hantverksyrke samt att kunna göra jämfö-
relser med andra yrken.

Synen på vad vi kallar kunskap avgör var tyngdpunkten hamnar när en
yrkesutbildning planeras och beslutas. Om samhället prioriterar teoretis-
ka ämnen och tvingar elever att läsa teoretiska kurser för att bli godkända
på gymnasiet, har man bestämt vad som är viktigast. Erfarenhetskunska-
pen som lärs under lång tid och genom olika situationer i livet blir därige-
nom degraderad. Inom hantverksyrken finns en stor mängd kunskap som
bygger på erfarenhet. Denna kunskap måste beredas plats redan under
gymnasietiden eftersom livslångt lärande bygger på en bra grund och inte
enbart på påståendekunskap. 

Sven-Eric Liedman visar i sin bok Ett oändligt äventyr (2001) hur oli-
ka syn på begreppet kunskap har följt oss sedan antik tid. I våra dagar finns
möjligheten för alla att studera på högskolan om grunden ges i grundsko-
la och gymnasieskola. Det innebär inte att den sortens studier är bättre el-
ler finare än studier inom praktiska ämnen. Liedmans reflektioner över
kunskapsbegreppet ger mig en tankeställare när jag funderar över hur yr-
kesutbildningen borde vara.10

Syfte 

Syftet med min avhandling är att:

• Studera vad som är viktigt vid lärandet av hantverksyrken, studera dess
begreppsutveckling och lyfta fram hantverkets språk och kultur.

• Belysa hur utbildningspolitiska beslut och branschbeslut kan påverka
innehållet i ett yrke och vad som riskerar att förloras vid implementa-
tionen av besluten.

• Med hjälp av litteratur och forskning göra analogier till olika yrkes-
kategorier för att tydliggöra likartade dilemman inom olika yrken.
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10. Sven-Eric Liedman gör en distinktion mellan kunskap och information i sin bok Ett
oändligt äventyr, 2001. Speciellt kapitlet Artificiell intelligens sidan 128, f. f. gav mig
idéer inför slutarbetet med avhandlingen.



:

• Vad händer med yrkeskunskapen när utbildningen flyttas från den in-
formella; praktiska kontexten (arbetsplatsen) till en formaliserad kon-
text (skolan) och tiden för att tradera erfarenhetsbaserad kunskap
krymper? 

• Hur växer kunskap inom praktiska yrken individuellt och kollektivt?

• Vad är viktigt att bevara av yrkeskunnandet inom hantverk och vad
borde vi utveckla i utbildningen?

Bakgrund
På 1970 – talet var frisörutbildningen inriktad mot herrfrisöryrket eller
damfrisöryrket. Utbildningen var treårig linje, med två års skolförlagd ut-
bildning och ett års arbetsplatsförlagd praktik. Tidigare var utbildningen
till största delen arbetsplatsförlagd med en mästare och en lärling. Från
och med 1970 var frisörutbildningen gymnasielinje och yrkesförberedande.
Frisörerna varvade praktik och teori med övning i skolan. 

Vid införandet av programskolan (1995) ändrades rutinerna och ele-
verna var först i skolan därefter var de på arbetsplatsen kortare tid. Miljön
för lärande ändrades från arbetsplats till skola.11 Praktiken togs helt bort
och ersattes av arbetsplatsförlagd utbildning, vilket innebar att vissa mo-
ment av yrket skulle undervisas av mästare och vissa moment skulle un-
dervisas i skolan av lärare. Efter avslutat gymnasieprogram inom den revi-
derade gymnasieskolan klarade, som jag tidigare nämnt, endast ett fåtal
elever gesällproven. Detta trots att både lärare och elever hade en hög am-
bitionsnivå. Eleverna som antogs till frisörutbildningen hade höga betygs-
poäng eftersom många ville gå just den utbildningen. Om vi mäter kun-
nandet hos nya frisörer genom att undersöka hur de klarar sina gesällprov,
kan vi konstatera att yrkeskunnandet har sjunkit hos frisörerna vid avslu-
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11. Vygotskij (1930/1995) beskriver miljöns påverkan på inlärning och det är en viktig
aspekt när man studerar en utbildnings förflyttning från en miljö till en annan.



tad gymnasieutbildning. Det vi kan mäta är det individuella kunnandet
hos en nybliven frisör. 

År  Eleverna utbildades helt på arbetsplatsen i fyra år. (tvåhundraåtta
veckor) Eventuell teoriundervisning förekom på kvällstid utöver normal
arbetstid som var fyrtioåtta timmar per vecka.

År  Eleverna utbildades två år i skolan (åttio veckor) och därefter
hade de praktik ett år (femtiotvå veckor * fyrtio timmar) på arbetsplats.
Eleverna fick följa salongens praxis och arbetstider. Successivt övades fler
och fler moment under praktiktiden. Eleverna blev antingen herrfrisörer
eller damfrisörer.

År  Eleverna ska bli frisörer istället för herr- eller damfrisörer. Två yr-
ken blir ett yrke på samma tid som tidigare, två år plus ett års praktik (sam-
ma veckoantal)

År  Hantverksprogrammet införs och frisörutbildningen inkluderar
nu obligatoriska kärnämnen utöver karaktärsämnet, frisörteknik. Gymna-
sieutbildningen är treårig. Om jag sammanfattar tiden för kärnämnen
motsvarar den ett år (40 veckor) och karaktärsämnet motsvarar två år
(80 veckor). Praktiken tas bort och ersätts av arbetsplatsförlagd utbild-
ning under femton veckor totalt. APU timmarna ingår i karaktärsämnesti-
den. Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) kan inte likställas med
praktik eftersom dessa veckor styrdes av skolans kurser och inte av sa-
longens praxis. 

Med »Växa med kunskaper« startades en utvecklingsprocess, som sena-
re resulterade i den kursutformade skolan med ny läroplan (1993/94:
UbU 2) och det är framförallt dessa beslut som låg till grund för mina frå-
geställningar. Frisörbranschen har signalerat oro för att yrket håller på att
utarmas. Även andra hantverksyrken har uttryckt farhågor över den nu-
varande skolförlagda utbildningen.12 Jag visar ovan den tidskrympning
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12. Enligt Hantverksföreningen i Stockholm i en EU-rapport från 2000. Även i Stock-
holms hantverksförenings beskrivning över 100 år, (1997).



som skett avseende karaktärsämnet inom utbildningen till frisör. Det jag
vill visa är hur tiden för den erfarenhetsbaserade undervisningen krympt,
men dessutom är även innehållet förändrat. Eftersom mycket av den tysta
kunskap som ingår i yrkeskunnandet, lärs genom övning och goda före-
bilder i praktiskt utövande av yrket, kan vi förstå hur lite tid som finns kvar
för tradering av denna kunskap.13

Det är praktikdelen som kraftigt minskat under senare tid men även
den totala utbildningstiden har krympt. Eftersom praktikdelen tagits bort
och ersatts med APU kommer eleverna inte i kontakt med erfarna hant-
verkare i samma utsträckning som tidigare. Mötena kommer senare i ut-
bildningen och de är färre. 

Det är viktigt att minnas att redan 1970 var utbildningen yrkesförbe-
redande, det är inte där den stora förändringen ligger, utan i att praktiken
minskat och ökning har skett av undervisning i teoretiska ämnen. I likhet
med vad Ferguson (1992) skrev så är det när mötet med arbetsplatserfa-
renhet minskar, som problem uppstår. De beslut som fattas av riksdag och
regering skall implementeras av branscherna. Den praxis14, som tidigare
har funnits förändras. Forskning kring politiska besluts påverkan på yrkes-
kunnandet har blivit nödvändig. Det har skett ett scenbyte för utbildning-
en. Aktörerna på den nya scenen är lärare. Lärarna inom gymnasieskolan
har en varierande erfarenhetskunskap. Vilka effekter får detta på kun-
skapsinnehållet? Finns den erfarenhetsbaserade kunskapen inom skolans
väggar? Gunnar Bergendal lyfter i en artikel, Den höga skolan (1996) fram
en viktig dimension av lärandet inom en praxis.

»Praxis kan inte simuleras, eller rättare: om praxis simuleras slutar
den att vara praxis, ansvarig handling, och övergår till att vara något
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13. Chaiklin och Lave (1996) Understanding Practice , beskriver olika studier av hur prak-
tiker lär sitt yrke. Deras studie har tillfört olika perspektiv i mitt tänkande under ar-
betets gång.

14. Praxisbegreppet kommer i avhandlingen att användas med ett flertal betydelser. An-
svarig handling är ett exempel på betydelse av begreppet. Vissa begrepp är använd-
bara på många sätt och har bakomliggande meningar. Praxisbegreppet behandlas
längre fram i avhandlingen på ett djupare sätt.



annat. Detta hindrar inte att simulering kan vara ett värdefullt inslag
i en lärogång – krigskonsten är ett exempel på detta, äldre än mo-
dern simuleringsteknik- eller i en teoretisk studie med vissa hypote-
tiska antaganden. Tidsaspekten och ansvarsaspekten hänger nära
samman: ansvarigheten skulle helt ändra karaktär om det gjorda
kunde göras ogjort och det sagda osagt.«15

En tillbakablick

Inom ett hantverksyrke finns en kärna av grundkunskaper. Dessa grunder
bygger på att man skall hantera ett visst material på ett visst sätt så att kun-
derna blir nöjda. En bagare hanterar degen, en snickare hanterar trämate-
rial och en frisör hanterar hår, o s v I alla dessa exempel finns det en mot-
tagare för tjänsten, kunden. Hantverkaren är inte ensam om att bedöma
resultaten, utan det finns alltid en andra part i arbetet, kunden. Således
finns många likheter mellan olika hantverksyrken men det finns naturligt-
vis också skillnader. Om vi väljer att studera ett hantverksyrke, kan vi göra
analogier med andra hantverksyrken och lära av exemplen. Jag har i den-
na studie valt frisöryrket som exempel. Materialet som behandlas inom
yrket är hår. Hår har alla människor och hår kan behandlas på olika sätt
för att göra kunden nöjd. Frisörens yrke är gammalt och har en lång tradi-
tion,16 det har påverkats av kulturen och av modets skiftningar, men det
har alltid funnits relationen kundens önskningar – frisörens kunnande.
Detta samspel mellan frisör och kund är särskilt relevant i ett yrke där man
arbetar med material som är så nära en annan människa. Kunden påverkar
hela tiden arbetet med infall och åsikter och inte minst känslan. 

Precis som Anita Björk beskriver i sin essä »Det pågår hela tiden en tyst
dialog« 17, att skådespelare påverkas i sin yrkesutövning av publiken, på-
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15. Citatet är hämtat från Gunnar Bergendals artikel i Dialoger  ⁄, sidan 23

16. Krister Falk ( 2000) beskriver frisöryrkets utveckling sedan 1500-talet i Barberaren är
död, han leve.

17. Anita Björk beskriver skådespelarens yrkeskunnande i tidskriften Entré 1992, Det på-
går hela tiden en tyst dialog. Citatet presenteras i Göranzons bok Spelregler –  om gräns-
överskridande ( 2001) sidan 90



verkas även frisören av kunden som sitter i stolen. Båda situationerna är
former av skådespel. Vid utbildning av frisörer tillkommer ytterligare en
intressent, eleven. Då är det tre parter i processen, kunden, frisörmästaren
eller läraren och eleven. 

Frisöryrket har genom tiderna förmedlats genom mästare- lärling tra-
dition. Först på senare delen av 1950-talet har utbildningen flyttats in i
skolan, för att idag nästan helt vara skolförlagd. I mästare- lärling förhål-
landet är det mästaren som anlägger tonen. Lärlingen får delta i arbetet
och se på, när mästaren har kontakt med kunden och se hur problemen
löses. I den situationen förekommer en dialog. Ibland är det dialogen mel-
lan kund och frisör som lärlingen får lyssna på, ibland är det dialog mellan
mästare och lärling om lösningen på specifika problem.

För att förstå förändringar i en yrkesutbildning, behöver vi känna till
förloppet som har varit. Jag ska här redovisa politiska förändringar, som
har varit viktiga för hantverksutbildningen. Det har framförallt varit två
stora riksdagsbeslut som påverkat yrkesutbildningen. Dels den förra stora
reformen för yrkesutbildning, Läroplan för gymnasieskolan (LGY-70).
Hantverksutbildningen gick då över från färdigutbildning till förberedan-
de yrkesutbildning med gymnasiekompetens. Dels Växa med kunskaper
(Gym/Vux 90/91:85) som gav hantverksutbildningen högskoleförbe-
redande kursplaner med garanterad undervisningstid.

Båda reformerna innebar för den blivande frisören att han/hon gick i
gymnasieskola istället för att gå i yrkesskola som tidigare frisörer gjort.
Samtidigt som gymnasieskolan förändrades pågick politiska förändringar.
Nya skolministrar ville skapa sin egen profil på skolan. Någon ville ha sko-
la för alla, (1990/91: 85) en annan ville ha skola för bildning. (SOU
1992:94) I samhället förelåg även en ekonomisk förändring. Tiderna
skiftade mellan högkonjunktur och lågkonjunktur. Marknaden för frisörer
förändrades. Utbildades frisörer för att branschen behöver personal, eller
utbildades frisörer för att eleverna valde detta yrke?

Dessa olika förändringar påverkade utbildningen för flertalet hantverk.
Det är sällan enbart en aspekt som påverkar en förändring, snarare är det
en samling av aspekter som gör att förändringen blir uppenbar. Bortta-
gandet av praktik ur utbildningen kan vara den droppe som fick bägaren
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att rinna över18 Många faktorer påverkar, i samverkan eller motverkan,
skolan. Nedan kommer jag att belysa en del av de faktorer som påverkat
frisörutbildningen, samt göra en lägesbeskrivning i nutid.

Skolans utveckling

»Man kan jämföra skolförändringar med en orkanvind som sveper
fram över oceanens yta och piskar upp sex meter höga vågor; sex
fot under ytan virvlar det turbulenta vattnet upprört, men på ocea-
nens botten är det kav lugnt. Uppe på ytan och strax därunder tar
man engagerat ställning för och emot. Känslorna svallar, upphets-
ningen stiger. Politiker och ideologer slipar retoriken. Vetenskapli-
ga tidskrifter publicerar artiklar med argument för och emot. Insän-
darspalter är fulla med synpunkter. Professorer håller föreläsningar,
doktorander disputerar. Böcker skrivs. Någon gör sig ett namn.
Alltmedan lärare undervisar ungefär som vanligt.«19

Ovan presenterade citat är hämtat ur Gerd Arfwedsons bok Didaktik för
lärare (1991) Ursprungligen är det skrivet av Larry Cuban i hans bok
How Teatchers taught (1984). Metaforen som används kan belysa verk-
ligheten inom skolan. Skolbeslut tas i riksdagen och skall sedan imple-
menteras i skolan. Besluten tas inom en kontext och utförandet sker i en
annan. Informationen mellan dessa olika kontexter fungerar ibland bra
och ibland inte alls. Om vi skapade en scen för diskussion där lärare, föräld-
rar, elever och bransch finns med i besluten, kunde vi kanske nå acceptans
av skolbeslut. Implementationen av beslut skulle gå något snabbare, även
om den inte kommer upp i orkanens hastighet. 

Eftersom yrkesundervisningen skall leda till en yrkesmässig handling
krävs det en speciell pedagogik. Det krävs att ytterligare ett perspektiv tas
i beaktande om målet för elevernas handlande ska nås. Köparen av det yr-
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18. Detta kan jämföras med hur Richard Ennals beskriver situationen med »den kokta
grodan« i Dialoger  ⁄ sidan 52-53 i artikeln Bortom all kompetens.

19 Gerd Arfwedsons Didaktik för lärare Sidan 24 (1991)



keskunnande som yrkesläraren lär ut har också åsikter och krav. Dessa
krav möter eleverna i sin praktikdel av utbildningen. 

Det finns en naturlig koppling till det hermeneutiska tänkandet utifrån
del till helhet och från helhet till del i reflektionerna runt lärandet till ett
yrke. Bo Göranzon beskriver i sin avhandling Det praktiska intellektet
(1990) vikten av anknytning till verkligheten vid yrkesträning

»Det kvalificerade yrkeskunnandet utvecklas genom att man lär sig
att se skillnader i verklighetens mångfald. Det kan inte reduceras till
hjärnans informationsbehandling« 20

Om eleverna inte får den viktiga praktiken under utbildningen, hjälper det
inte om övriga mål nås. När eleven startar sin gymnasieutbildning har
han/hon en förutfattad mening om hur utbildningen kommer att se ut.
Denna bild har framkommit från impulser från olika påverkare under
grundskoletiden. Dessutom finns alltid en »drömbild« av det blivande yr-
ket. Dessa förkunskaper påverkar förväntningarna på skolan och yrket. I
skolan träffar eleven läraren med en annan förkunskap om vad skolled-
ningen förväntar sig och vad branschen förväntar sig av undervisningen.
Läraren har en bild av hur hans egen yrkesutbildning såg ut. Elevens för-
väntningar blandas nu med lärarens uppfattning om vad som skall ingå i
yrkesundervisningen. I den reformerade gymnasieskolan ingår en viss
mängd kärnämnen. Lärarna där har också en uppfattning om eleverna på
yrkesinriktade program. Positiv eller negativ, det varierar hos olika äm-
neslärare. Helheten i programmet är beroende av de olika lärarnas samar-
betsvilja. Även kunderna har en förkunskap om hur tidigare elever har kla-
rat att bemöta problemen. Vet dessa kunder om att skolan förändrats, el-
ler ställer de samma krav på yrkeskunnande som tidigare? 

I gymnasieutbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning (APU).
Det innebär att eleven kommer i kontakt med arbetsgivarna. Dessa har sin
förkunskap om hur elever bör vara. Ibland är de informerade om dagens
utbildning, ibland inte. Än en gång omformas eleven och skapar sig en ny
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20. Göranzon (1990) Det praktiska intellektet, sid 19



och vidare bild av sitt mål, frisöryrket. I vissa fall anordnas inte APU ex-
ternt utan skolan har så kallad »intern APU«. Detta är likvärdigt med att
eleverna arbetar på skolans salong med en handledare eller lärare som
övervakare. I dessa fall möter eleven inte arbetsgivare eller får se verklig-
heten i sitt kommande yrke. Hur påverkar detta en elevs bild av frisöryr-
ket? Till sist kommer samhällets (skolverk, riksdag, föräldrar) krav på att
eleven skall skaffa högskolebehörighet.21 De skall välja »rätt« tillval (de
ämnen som ger behörighet till högskolan), välja »rätt« individuellt val
(som ger möjligheter utanför yrket) och planera för framtiden. 

Målet som sattes upp med den reviderade gymnasieskolan var att alla
skulle beredas möjlighet att få högskolebehörighet efter gymnasieutbild-
ningen: 

»Utbildningen skall ge eleverna den bas av kunskaper, färdigheter
och erfarenheter som behövs för att kunna fungera i ett föränderligt
arbets- och samhällsliv och för att kunna studera vidare på högsko-
lan.« 22

Underförstått är att eleven skall räkna med att under sin livstid byta yrke
någon gång. Dessa val skall ske när eleven är mitt uppe i yrkesutbildning-
en till sitt »drömyrke«. Ibland väljer gymnasieskolor bort vissa kurser och
då finns inte valmöjligheten för eleverna längre. Ibland specialiserar sig
gymnasieskolor och då »skräddarsys« programmet med resultatet att ing-
et går att välja utöver den skräddarsydda kostymen. Ändå har eleven eget
ansvar enligt skolan, att planera sin individuella utbildning. 

Jag skulle vilja jämföra elevernas lärandeprocess med en spiral likt den
hermeneutiska spiralen. I en studie av Elisabeth Jernström, Lärande under
samma hatt, en lärandeteori genererad ur multimetodiska studier av mästare,
gesäller och lärlingar (2000)23 visar författaren på denna spiraleffekt i lä-
randet inom ett hantverk. I hennes fall är det hattmakaren som är i cent-
rum och Jernström skapar en lärlingsutbildningens lärandeteori.
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21. SÖ 1992 Regler för målstyrning

22. Hantverksprogrammet, programmål, kursplaner och kommentarer (GyVux 1993:8) sidan 9.

23. Doktorsavhandling vid Luleå Universitet, Institutionen för lärande  (2000)



Inom skolan har det varit stor aktivitet och en mängd reformer.  Vi kan
av mängden beslut förstå att flera utbildningsministrar har varit aktiva.
Skolpolitiska förändringar är beskrivna av Bo Helgesson & Jan Johansson
(1992) i deras bok Arbete och yrkesutbildning. Enligt Läroplan för gymna-
sieskolan (LGY-70) ska mål och riktlinjer gälla för all gymnasieutbildning,
både teoretisk och yrkesinriktad. Eleven ska stå i centrum för all skolverk-
samhet och utbildningen inom skolan är yrkesförberedande. Att yrkesut-
bildningen blev förberedande istället för att vara färdigutbildning var den
största förändringen för yrkeseleverna. Dessutom räknades, som jag re-
dan nämnt, deras utbildning som gymnasieutbildning istället för yrkesut-
bildning, de tog »studenten«. 

Under 1984 startade en utredning: Översyn av den gymnasiala yrkesut-
bildningen (ÖGY). Denna reform mottogs mycket väl av yrkesgymnasie-
lärarna och branscherna. Flera försök startade och ett antal elever genom-
förde hela gymnasietiden inom ÖGY-försöket (bland annat i Norrköping
och Helsingborg). Regeringen fastställde dock inte den läroplan som prö-
vades trots att remissinstanserna var positiva. (Prop. 87/88:102). Försla-
get innebar treårig yrkesutbildning. Det innebar ökning av de allmänna
ämnena och färdigutbildning i yrket, tjugofem procent praktik ingick och
allmän behörighet till högskolan var möjlig att uppnå. Förslaget innefatta-
de även att lärarutbildningen och fortbildningen av lärare skulle inriktas
mot integrering av yrkesämnen och allmänna ämnen. Fortbildningen för
lärarna skulle vara obligatorisk. (SOU 1986:2;3) 

1991 kom Växa med kunskaper (Prop 1990/91:85). Detta förslag in-
nebar rätt för alla mellan sexton och tjugo år att få gymnasieutbildning.
Treårig utbildning för alla yrkesutbildningar och garanterad undervis-
ningstid skulle gälla, sexton nationella program ingick, varav tretton yr-
kesförberedande. En gemensam kärna av allmänna ämnen ingick plus ka-
raktärsämnet, målstyrning infördes istället för specificerade kursplaner. 

Propositionen antogs 1992 och alla skolor skulle ha infört reformen
1995. Skola för bildning (SOU 1992:94) en kursutformad skola, infördes
och kursplaner (UbU 2 1993/94) fastställdes. Det innebar nya betygs-
kriterier och målrelaterade betyg istället för grupprelaterade betyg. Siffer-
betyg i en femgradig skala togs bort och bokstavsbetyg i en fyragradig ska-
la infördes. 
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Enligt läroplanen ska skolan underbygga elevernas intresse för att efter
avslutad utbildning fortgående orientera sig inom yrkes- och samhällsliv.
Skolans personlighetsutvecklande roll betonas och den språkliga utveck-
lingen hos eleverna ska främjas. I det tidigare förslaget skulle all fortbild-
ning av lärare vara obligatorisk. Detta fanns dock inte inskrivet i Växa med
kunskaper, där överlämnas ansvaret för fortbildning av lärare och skolper-
sonal till kommunerna. 

Ett annat förslag var att det skulle startas ett försök med utbytestjän-
ster. Detta innebar att lärarna för en viss tid gick ut och arbetade i indust-
rin, medan en person från företaget gick in som lärare under motsvarande
tid. Detta förslag antogs dock aldrig. Vad som händer med lärare och ele-
ver under denna tid av turbulens, kan vara en fråga för didaktisk forskning. 

Vidareutbildning av lärare inom yrkesförberedande utbildningar har
varit föremål för utredning av Ulf Melin för Utbildningsdepartementet.
Han beskriver i Höj Ribban (1996) dagssituationen för yrkeslärare och ett
önskemål för framtiden. Yrkespedagogiska institutioner finns idag vid ett
flertal högskolor.24 I SOU 1992:94 finner vi krav på att en översyn görs
beträffande utbildning och kompetens hos yrkeslärarna.

Forskaren Boel Berner har med Kunskapens vägar (1989) penetrerat
yrkeskunskap ur ett sociologiskt perspektiv. Hon har visat hur yrkeslära-
ren gör en förflyttning från yrkesman till skollärare. Hon kallar deras för-
flyttning för »skolresan« och menar att när yrkesmannen i sin egen roll
förflyttar tyngdpunkten från det yrkesmässiga till det skolmässiga ändras
innehållet i hans undervisning.25 Prioriteringen av vad som ska ingå i kur-
serna visade i Berners studie stora skillnader mellan olika lärartyper. De
skolinriktade lärarna prioriterade de övergripande målen i utbildningen.
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24. Yrkespedagogiska institutionerna har idag bytt namn och heter olika vid alla hög-
skolor. En del poängterar lärandet, en del samhället eller pedagogiken. Inriktningen
avspeglas i institutionernas namn. Lärarutbildning förekommer dessutom i nya for-
mer och även som uppdragsutbildning.

25. I den undersökning som jag gjorde för Skolverket 1995 framkom dessa aspekter tyd-
ligt. De tre skolor som jag besökte visade olika lärartyper i aktion. Kursinnehållet va-
rierade på det sätt som Berner framhåller.



De yrkesinriktade lärarna prioriterade karaktärsämnet och anknöt mer till
yrkeserfarenheter som de själva upplevt. Vid mina möten med frisörlärare
kunde jag se samma sak. Om en lärare befann sig långt från yrkespraxisen
visade sig i kursinnehållet. 

Om läraren istället var verksam på något sätt inom yrket kunde jag se
en mer aktuell inriktning i kursinnehållet. I sin studie belyser Berner delar
av de problem som finns inom skolan och dessa aspekter är relevanta även
inom min studie. Kunskapen som ska läras ut i skolan förmedlas av lärare.
Om dessa lärare ser hantverksyrket eller lärarprofessionen som viktigast
påverkar innehållet i yrkesundervisningen. Lärarnas »skolresa« avgör vil-
ket innehåll som presenteras för eleverna. 

Yrkeslärarrollen har förändrats. Yrkeslärarens uppgift var tidigare att
färdigutbilda för ett yrke, idag skall eleverna förberedas för ett yrke. De
skall samtidigt ges en högskoleförberedande kunskap. Målen för gymna-
sieutbildningen har ändrats, betygen är målrelaterade istället för att vara
grupprelaterade. Detta gör undervisningen mer individinriktad. Detta
ställer större krav på den grundutbildning av yrkeslärare som bedrivs idag.
Lärarprofessionaliteten innebär idag nya arbetsuppgifter. Yrkesläraren
skall ta ansvar för val av innehåll och arbetssätt och för att eleverna skall
tillgodogöra sig de nationellt uppställda målen. Skolan har dessutom an-
svar för att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. 

Frisörernas utbildningsväg

Förändrad utbildning för hantverkare har skett sedan skråväsendet lades
ned och yrkesutbildning skolförlades.26 Frisörernas utbildning var dock
länge förknippad med arbetsplatsen. Under 50-talet existerade i stort sett
enbart lärlingsutbildning vid frisörutbildning. Endast ett fåtal lärlingar fick
någon form av skolundervisning. Utbildningen var fyraårig och lärlingar-
na blev antingen herrfrisörer eller damfrisörer. 

38 DEN INRE TEATERN I LÄRANDET

26. Detta beskrivs i Lennart Nilssons doktorsavhandling vid Göteborgs Universitet
(1981), Yrkesutbildning i nutidshistoriskt perspektiv



Gesällproven innehöll:
Herrgesällprov= rakning, klippning, huvudmassage, skäggklippning,
schamponering, fönvågning, frisering, mise en plise27, ordning och uppfö-
rande.

Damgesällprov= mise en plise, vattenondulering, permanent, tångondu-
lering, huvudmassage, brudklädsel, manicure, schamponering, ordning
och uppförande.

På 60- talet blev utbildningen mer skolförlagd än tidigare, men framförallt
var det en sammanhållen skoltid.  Eleverna skulle färdigutbildas till frisö-
rer och utbildningen avslutades med gesällprov. Utbildningstiden var fyra
år för herr- respektive damfrisöryrket. Ville eleven skaffa sig dubbel kom-
petens krävdes sex månaders skola och sex månaders praktik utöver
grundutbildningen. 

Eleverna skolutbildades tjugoåtta veckor första året, därefter måste
eleverna ha kontrakt med en frisörmästare för att få fortsätta utbildningen.
Andra året var eleven sju veckor i skolan och tredje året fem veckor. Övrig
utbildning skedde på arbetsplatsen. Sista året utbildades eleven helt i fri-
sersalong. Sammanlagd skoltid var 2236 timmar, varav 1605 timmar var
arbetsteknik och 631 timmar var fackteori, 2236 timmar= 3354 lektio-
ner.

På 70-talet kom gymnasiereformen med LGY 70.  Eleven var inte
kontraktskriven hos en mästare utan var skolelev. Eleven utbildades två år
i skolan och ett år på arbetsplats. Kursplanerna var nationella och mycket
enhetliga. Yrkeslektionerna var 3960/40 min. Utbildningen var redan nu
yrkesförberedande28, men i stort sett alla frisörlärare försökte tillsammans
med frisörmästarna att färdigutbilda eleverna. Utbildningen avslutades
med gesällprov i damfrisöryrket eller herrfrisöryrket. De flesta eleverna

DEN INRE TEATERN I LÄRANDET 39

27. De franska uttrycken användes förr ofta inom frisöryrket. Till och med i det Svenska
gesällbrevet skrevs vissa moment på franska. Idag är det mer engelska influenser i
frisörterminologin. De specifika frisörorden får sin förklaring i slutet av detta avsnitt.

28. Carlsson & Liljefeldt redovisar (1993) i sin studie om Samspel i gymnasieskolan, hur
LGY-70 förändrade skolan från yrkesutbildning till yrkes och studieförberedande.



försökte erhålla gesällbrev direkt efter avslutad skolgång, eftersom bran-
schen satte stort värde på detta. Lärlingsutbildningen var fortfarande fyra
år om eleven utbildades helt på salong. 

Under 80-talet startade en gemensam frisörutbildning: Gymnasiesko-
lan var fortfarande treårig med samma läroplan som tidigare. Försök med
ny läroplan testades på fem orter i landet. Dessa försök innebar 3 360 lek-
tioner i karaktärsämnet. Under 80- talet implementerades ingen politiskt
beslutad skolreform. Däremot förekom försöksutbildningar och bran-
schen tog beslut om förändringar inom befintliga ramar. Två yrken slogs
ihop till ett. Detta var en mycket stor förändring eftersom tre plus tre års
utbildning blev till tre års utbildning. Fortfarande förväntades eleverna
klara gesällprov efter avslutad skolgång trots att utbildningen var yrkes-
förberedande.  Ett gemensamt yrkesprov skapades som innehöll moment
från båda disciplinerna. De flesta eleverna klarade trots denna tidskrymp-
ning gesällproven under 80-talet.

Under 90-talet genomfördes den stora gymnasiereformen, Växa med
kunskaper. Reformen innebar en programskola där alla program skulle
vara högskoleförberedande och yrkesförberedande. Utbildningen total-
förändrades. Hantverksprogrammet infördes och det innebar tre år med
garanterad undervisningstid, 3 600 timmar varav femton veckor arbets-
platsförlagd utbildning (APU). Karaktärsämnet fick 2400 lektioner och
kärnämnena 1200 lektioner. APU-tiden räknades från karaktärsämnet.
Eleverna förbereddes för frisöryrket men förväntades avsluta skolgången
med gesällprov, men de lyckades sällan. Yrkesundervisningen jämställdes
med övrig gymnasieutbildning och gav allmän högskolebehörighet, för-
utsatt att eleverna inte gjorde »fel val« vid sina individuella val. Om eleven
prioriterade yrkesämnet i sitt individuella val, kanske det ledde till att den
allmänna behörigheten ej uppnåddes. 

 

Gesällprovens innehåll är ständigt i förändring. Under 60-talet var de ke-
miska behandlingarna mest förekommande på en damfrisering. Följaktli-
gen fanns få kemiska behandlingar med på herrfrisörprovet. Däremot var
det fortfarande ganska vanligt med rakning på en herrsalong. Följaktligen
var rakning ett huvudmoment i herrfrisörprovet under denna tid. På detta
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sätt kan man följa en tydlig samordning mellan de viktiga momenten i den
verkliga arbetssituationen och innehållet i gesällproven under 60-talet
och även under följande årtionden. Moment tillfördes och moment togs
bort. Det var frisörbranschen som styrde innehållet i gesällproven och
skolorna anpassade undervisningen efterhand. 

Gesällprov kunde i början av förändringen avläggas efter avslutade tre
år inom hantverksprogrammet, men eleverna var tveksamma huruvida de
kunde klara av det. Möjlighet fanns att lägga till ett praktikår efter skolans
slut och att sedan avlägga provet. Det krävdes då att eleverna fann en fri-
sörmästare att skriva kontrakt med. Senare (2001) beslutades dock om
ett praktiktillägg på femton hundra timmar.

Nya bedömningsregler gällde under 90-talet i samverkan med skolans
nya betygsystem. Istället för sifferbetyg och grupprelaterade betyg inför-
des bokstavsbetyg som skulle vara målrelaterade. Alla examinationsgrup-
perna måste omskolas i det nya betygssystemet. Detta skedde genom en
trestegsmodell som infördes under senare delen av 90-talet. 

Under 90-talets sista timmar har branschen i avtal beslutat om fem-
tonhundra färdigutbildningstimmar efter avslutad gymnasieutbildning.
Det innebar att eleverna måste finna en praktikplats efter skolans slut för
att få avlägga gesällprov. Beslutet har tagits på grund av att eleverna i så få
fall har klarat gesällprovet sedan programskolan infördes. Statistik från de
sista fem åren visar att ca tjugofem procent klarar provet vid sitt första för-
sök. Övriga får göra om ett antal moment, men många beslutar sig för att
avstå från gesällprovet. Om eleven inte gör sina prov i anslutning till ut-
bildningen kan han/hon inte göra det senare än inom tre år. Alternativet
är sedan att avlägga yrkesprov, men det berättigar inte till gesällbrev. 

Eftersom gesällprovet är branschens kvalitetskontroll på utbildningen
upplevs nuvarande situation som en kris. Åtgärden att förlänga utbild-
ningstiden är ett sätt att försöka öka kvalitén på utbildningen. Genom att
eleverna får arbeta på salongen dessa femtonhundra timmar, får de möj-
lighet att lära av de erfarna frisörerna. Ett annat problem som nu uppstår
är att det är mycket svårt att finna arbetsplatser som är villiga att ta emot
en yrkesförberedd elev och färdigutbilda denna. Samtidigt som eleven fär-
digutbildas skall hon/han ha avtalsenlig lön. Detta innebar ca sjuttiofem
procent av färdigutbildad frisörs lön.
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Om eleverna inte finner en mästare finns ett alternativ inom skolan
som kallas påbyggnadsutbildning. Då går eleverna tre dagar i skolan och
praktiserar två dagar under ett skolår. Därefter kan de pröva att avlägga
gesällprov. Eleverna blir då oftast specialtränade i de moment som ingår i
gesällprovet. Det övriga som de behöver kunna för att bli kunniga frisörer
får de lära sig senare i livet. Denna förlängda utbildning kan ses som ett bra
alternativ, men vi får inte glömma att eleverna nu har gått tretton år i sko-
lan och fortfarande saknar de vissa nyckelkvalifikationer. 

Ansvaret för färdigutbildningen inom yrket läggs helt på eleverna och
flera elever väljer bort den delen. De söker sig ibland till andra yrken.
Ibland fortsätter de inom yrket men utan att ha nått branschens kvalitets-
mål. Eftersom de oftast arbetar ensamma, blir vidarelärande inom yrket li-
dande när de inte kommer i kontakt med arbetskamrater som kan hjälpa
dem vidare i deras kunskapsutveckling. Det finns risk att det skapas två ni-
våer inom yrket. De skickliga frisörerna och de som aldrig passerar kom-
petensstadiet, enligt bröderna Hubert och Stuart Dreyfus skala i Mind
over Machine (1986)29



Fönvågning= Forma håret med hjälp av hårfläkt till jämna vågrörelser.
Frisering= Kamma håret så att varje hårstrå ligger rätt placerat i en frisyr.
Mise en plise= Forma vått hår med hjälp av fingrar och kam i vågrörelser.
Vattenondulering= Forma håret med hjälp av curler och clips enligt en de-

sign och därefter torka håret och skapa en frisyr med kam och borste.
Permanent= Göra håret lockigt med hjälp av curler och en kemisk proce-

dur.
Tångondulering= Med hjälp av en varm locktång forma torrt hår till våg-

rörelser.
Brudklädsel= Utföra ett traditionellt brudarrangemang med krona och

slöja.
Manicure= Rengöra och forma naglar och att utföra handmassage.
Färgbehandling= Förändra ett grått hår till färg inom referensskalan.
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29. Kompetensutvecklingsmodellen från Dreyfus (1986) beskrivs längre fram i kapitlet.



Blondering= Göra ett hår så ljust som möjligt med en kemisk process.
Ljusfärgning= Med färgpreparat göra håret ljusare än utgångsläget, en-

ligt färgreferensskala.
Kort aftonfrisyr= Forma en kort frisyr med hjälp av curler och clips till en

festlig frisyr.
Hairextension = Hårförlängning med syntetiskt material eller äkta hår.

Branschutveckling

Under de 50 år som jag har blickat bakåt har det skett stora förändringar
inom frisörbranschen. 1950 var det var lätt för frisörer att få arbete men
det var ett lågavlönat och slitsamt arbete. Eleverna fick ofta göra sysslor
som inte ingick i frisöryrket. Mästaren hade stor makt och kunde avskeda
en elev utan särskilda grunder. Trots detta var det många som ville lära fri-
söryrket och de flesta utbildades helt på arbetsplatsen. Tiderna förändra-
des så småningom och arbetstiden förkortades till fyrtio timmar/vecka.
Lönerna blev högre och arbetet reglerades av avtal. Frisörmästaren var
inte längre ensam i kontakten med eleven, utan skolan och läraren var del-
aktiga i yrkesutbildningen. 

Frisöryrket var populärt bland ungdomar trots att arbetstiderna var
långa och lönen förhållandevis låg. Det var många pojkar som blev frisö-
rer och de valde för det mesta herrfrisöryrket. På 1970-talet fanns det gott
om arbete och eleverna i skolan hade lätt att få praktikplatser. De flesta sa-
longerna hade anställda och lönerna var låga. Mot slutet av decenniet änd-
rade sig konjunkturen och det blev ont om arbete. Regeringen beslutade
om höjda arbetsgivaravgifter och det drabbade branschen hårt eftersom
det var en personalkrävande bransch. För eleverna innebar detta att de
inte fick praktikplatser och en stor del av praktiken fick förläggas till sko-
lan. Eleverna hade svårt att få arbete efter avslutad skola och många bytte
bransch direkt efter skolans slut. Färre pojkar valde då frisöryrket.

Under 1980- talet kom en förändring inom frisörbranschen som på-
verkade utbildningen väsentligt. Istället for att anställa personal, hyrde ar-
betsgivarna ut stolar i salongerna och var och en blev sin egen arbetsgiva-
re. För skolans del ökade problemen med praktikplatser, det fanns för få
som ville ta emot elever. Det uppstod nu stor turbulens mellan bransch
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och skola. Branschen ville minska antalet elevplatser inom skolan och
skolan ville öka antalet platser på grund av stort intresse från ungdomar-
nas sida. Diskussionen om utbildning för elevernas skull eller för bran-
schens skull fördes runt om i landet. På en del håll vägrade avnämarna att
acceptera APU-elever och skolan fick skapa intern APU. Eleverna ville till
varje pris bli frisörer, yrket fick något av »glamourstatus«.

Branschen insåg att alla som ville inte kunde bli frisörer, men kunde
inte hejda ökningen av intagningsplatser i skolorna. I en kommun ökade
intaget från sexton elever/år till femtio elever/år. Kommunen hänvisade
till elevernas förstahandsval. Självklart bidrog inte sådana konflikter till
samverkan mellan skola och bransch. 

Branschen kan sägas ha delats upp i olika divisioner: De som har stör-
re företag och anställd personal, de som har mindre företag och någon en-
staka anställd, de som hyr en del av en salong och arbetar för sig själv i ett
kollektiv och enmanssalonger där frisören arbetar hel- eller deltid. 

Utrymmet för utbildning på arbetsplats har krympt genom den föränd-
rade organisationen av frisörarbete och skolorna tvingas stå för praktikde-
len av utbildningen i en artificiell salong inom skolan.

För att ge en tydlig bild av situationen, visar jag här lite statistik från de
organiserade frisersalongerna. Informationen är hämtad från Sveriges Fri-
sörföretagares kongressprotokoll (1998). Det finns ungefär lika många
salonger som inte är organiserade och där finns inga siffror. Av 5 708
företag har 4 519 inga anställda. 1 013 företag har 1-3 anställda 176 före-
tag har mer än tre anställda. Siffrorna visar att flertalet frisörer arbetar
ensamma. 84 % av frisörerna som är aktiva är kvinnor och 16 % är män.
Under 2000-talet har antalet medlemmar i SFF minskat och antalet före-
tag med anställd personal har minskat.

Belysning
Vid tolkningsarbetet har jag använt mig av litteratur och filosofiska texter
för att kunna lyfta berättelserna till en annan nivå. Därigenom kan berät-
telser från frisörer bli användbara även för andra yrken. Genom att skapa
olika forskningsfall (»case«) som kan fungera som exempel vid ny forsk-
ning, berikar vi forskningens möjligheter när det rör sig om studier där
den mänskliga faktorn ingår. Även om yrken kan förefalla väldigt olika
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finns det många likheter speciellt i lärande situationer. Fallstudien som
gjordes vid SaabCombitech (Hoberg 1998)30 har givit mig många inspel
vid denna studie om hantverkarens yrkeskunnande. På liknande sätt kan
min fallstudie bli användbar i framtiden för nya forskare. Det analogiska
tänkandet vid forskningsarbete blir upparbetat.

En modell för yrkesinlärning

Vid starten av projektet hade jag en kompetensutvecklingsmodell från
bröderna Stuart och Hubert Dreyfus med mig i tankarna. Bröderna Drey-
fus (1986) har i sin bok »Mind over machine« presenterat en modell över
hur yrkeskunnande lärs. De har utfört ett antal studier på arbetsplatser. De
beskriver den individuella kunskapsutvecklingen som en kompetensut-
vecklingstrappa.31

Yrkesinlärning sker på många olika sätt. En del går i skolan och lär sig
av en lärare, andra är på en arbetsplats och lär sig av en mästare eller äldre
elev. Båda vägarna förekommer i dagens yrkesutbildning. 

Skillnader i dagens utbildning mot tidigare utbildningar är att tiden på
arbetsplatsen har förkortats och skoltiden har förlängts. Innehållet i
yrkesutbildningen har förändrats mot ett mer teoretiskt tänkande och vi
vet inte hur detta påverkar resultaten inom yrket. 

Kjell S. Johannessen (1999) har i »Praxis och tyst kunnande« beskrivit
de aspekter på kunskap som är nödvändiga för yrkesinlärning. Ursprung-
ligen bygger dessa tankar på Ludwig Wittgensteins senfilosofi där språ-
kets inlärning beskrivs och reflekteras.

DEN INRE TEATERN I LÄRANDET 45

30. I Precision och improvisation av Christer Hoberg (1998) beskrivs den fallstudie som ge-
nomförts på företaget Saab Combitech software. Företaget har senare bytt namn
men jag kallar det i fortsättningen Combitech-fallet för enhetlighetens skull. Fallstu-
dien låg till grund för den avhandling som Maria Hammarén senare skrev, Ledtråd i
förvandling (1999). Fallstudien eller »caset« finns som ett exempel vid mina analogi-
er med ingenjörer. Uppbyggnaden av olika »case« ger forskningsområdet en mång-
fald av jämförelseobjekt.

31. Dreyfus & Dreyfus 1986 sidan 16-51. 



Språket är en stor del av yrkeskunskapen, men det finns även en tyst di-
mension i kunnandet. Den tysta dimensionen lärs in genom erfarenhet
och genom att ställas inför en mångfald av situationer och problemlös-
ningar. Det som framförallt Johannessen påvisar är den begreppsmässiga
utvecklingen som sker när en person vistas i en yrkespraxis tillsammans
med andra och drillas in i den. Yrkeskunnandet beskrivs ur ett intersub-
jektivt perspektiv, d v s sett ur det perspektiv som finns när flera personer
delar en kunskap och en kultur. Orden får en annan mening när de kopp-
las till en yrkessituation och där resultaten av handlingar visar ordens in-
nebörd, dessutom krävs tid för processen enligt både Johannessen och
bröderna Dreyfus. Med tanke på den tidskrympning som föreligger inom
yrkesutbildningen idag, förefaller det viktigt att beakta vad som sker inom
olika yrken. Jag har valt dessa teorier som utgångspunkt i studien om
hantverkarnas kunskapsväxande.

Första steget vid inlärning sker enligt bröderna Dreyfus som novis (no-
vice), totalt okunnig i ämnet. Här måste novisen lära in en mångfald av
regler som styr yrket. Dessa regler är fasta och oföränderliga. På denna
nivå krävs en lärare som lär ut grunder. Även Johannessens första aspekt
kräver en informatör som överför påståendekunskap, den formulerbara
kunskapen som går att beskriva med språket som verktyg. Novisen är
mottaglig för påståendekunskap när han har blivit medveten om sin okun-
nighet. De flesta startar helt omedvetna om sin okunnighet.32 När novisen
blivit medveten om sin okunnighet startar processen av inlärning genom
övning av reglerna. Det krävs att ny påståendekunskap tillförs genom er-
farna utövare av yrket. Om ingen övning och ingen erfarenhet tillförs
kommer processen inte igång. 

Dreyfus andra steg kallas avancerad nybörjare (advanced beginner) och
innebär att novisen samlat erfarenheter och kan börja göra bedömningar
utifrån dessa. Inga ord kan ersätta denna erfarenhet när det gäller att bli
kunnig i ett yrke. Här börjar nybörjaren att bli medveten om sin kunskap
och kan reflektera över olika val. Han måste dock fortfarande tänka efter
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och göra medvetna val. Någon verklig färdighetskunskap har ej uppnåtts på
denna nivå. Färdighetskunskapen som är Johannessens andra aspekt upp-
nås genom övning och övning igen och genom hjälp av en kunnig person. 

Dreyfus tredje steg är att vara kompetent (kompetent). Kompetent är
man när man utifrån mångfalden av val kan göra det rätta valet. Valet är
medvetet och leder till succékänsla när man lyckas och besvikelse när
man misslyckas. Det finns en känslomässig upplevelse av utfallet av valet.
Man är inte helt säker men lyckas för det mesta. Utmärkande för den
kompetenta nivån är att det oftast inte finns någon instruktör som leder
personen till rätt val utan man tvingas välja själv. Personen är nu medveten
on sin kunnighet och bedömningen av situationen avgör. Här befinner sig
de som har inhämtat färdighetskunskap men som inte är helt förtrogna
med situationen. Det självklara valet görs inte utan reflektion utan situa-
tionen måste bedömas. Kunskapen är dock tillräcklig för att självständigt
utföra handlingar. Regelföljande är här det normala, inte avsteg från reg-
lerna. För att gå vidare i utvecklingen krävs att personen reflekterar över
utgången av de olika situationerna. 

Nästa steg på Dreyfus skala är skicklig (proficiency), som de anser upp-
nås när den kompetenta tar hänsyn till olika erfarenheter som en situation
påminner om och därefter beslutar hur han skall handla. Fortfarande tän-
ker den skicklige efter vilket beslut som är bäst, men han behöver inte be-
döma kriterierna enskilt utan endast välja mellan olika beslut. Man kan
säga att han är förtrogen med situationen och har insikt i vad som är bäst
val. Endast lång tid av erfarenhet och träning kan leda till skicklighet. Ge-
nom träning och drillning uppstår så många erfarenheter och specifika si-
tuationer att rätt val görs snabbt. 

Dreyfus sista steg är att man blir expert (expert). Detta sker när den
skicklige har sett en sådan mångfald av situationer att han kan klassa in de
olika situationerna i lika och olika fall. På detta sätt skapas en kunskap som
gör att experten kan utföra handlingen utan att göra ett medvetet val. När
experten når denna nivå sker handlingen omedvetet och direkt. Han har
uppnått förtrogenhet i yrket. Det som experten kan beskriva ligger på ni-
vån för det verbala och formulerbara, påståendekunskapen. Experten kan
utföra handlingen och visar förtrogenhetskunskapen i handling. 
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Språket och yrkesspråket
När vi befinner oss i en praxis där det praktiska mest består av motoriskt
handlande med händerna, är det lätt att glömma det handlande som ta-
landet är. Både verbalspråk och kroppsspråk är en del av yrkesutövandet
hos en hantverkare. Dels att själv använda språket på ett sådant sätt att
kunden förstår, dels att rätt förstå kundens utsagor. Först därefter kan det
verkliga hantverket utföras. Sker ett missförstånd i verballedet hjälper det
inte om det är en världsmästare som klipper. Målet är missat om kunden
inte får det han har bett om. Språket blir det viktiga första steget mot ett
excellent arbete.  Detta innebär att vi för att kunna använda språket måste
känna till den praxis som föreligger i den situation som vi befinner oss i när
vi skall använda språket. Det gör det nödvändigt att knyta an till de regler
som styr språket.

Språket är redskapet i första kontakten med kunden. Här gäller det för
frisören att nå kontakt och att kunna kommunicera med kunden. Språket
måste då vara öppet och frisören lyhörd. En nybörjares första tid på sa-
longen är fylld av tyst lyssnande. Inom varje arbetsplats finns regler om
hur kunder tas emot, det finns en praxis inom salongen som inte är lika på
alla salonger. Lärlingen måste förutom språket också lära sig den praxis
som finns på just hans arbetsplats. Om han byter arbetsplats måste han
lära sig en ny praxis och kanske även ett nytt språk. För att kunna passa in
i en praxis, måste man acceptera att dresseras in i regelföljandet. »Olof«
berättar hur han var tvungen att ändra sin dialekt när han började sin fri-
sörbana.33

Språket i skolan bör vara öppet på samma sätt som på arbetsplatsen för
att eleverna ska tränas in i en verksamhet, annars skapas förvirring hos lär-
lingarna -skoleleverna. Om skolan använder ett mer formellt språk får ele-
verna problem med kommunikationen med kunderna senare i sin verk-
samhet. Språket som används för kommunikation mellan frisör och kund
är annorlunda än det som används mellan frisör och frisör. Yrkestermino-
login har sin plats i utbildningen, men det är viktigt att skillnaden mellan
språken framkommer tydligt i undervisningen. Språkundervisningen,
svenska, engelska och övriga språk sker med akademiskt utbildade lärare,
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yrkesterminologin undervisas av yrkeslärarna. Redan denna planering ger
en grund för missförstånd eftersom eleverna har svårt att koppla kärnäm-
nena till sin yrkesutbildning. 

På 50-talet bestämde mästaren språket och de som ville lära hos ho-
nom accepterade detta. Traderingen av kunskap skedde från nivån skick-
lig till kompetent och nivån kompetent till novis. I berättelsen fungerade
en äldre lärling som informant till »Olof«. Det hierarkiska systemet på 50-
talet, gjorde att kunskapen var relativt statisk över lång tid. 

Inom praktiska yrken finns en stor mängd kunskap som befinner sig i
kroppen och inte går att formulera. Den tysta kunskapen måste ändå
överföras till nya lärlingar – elever. Under 70-talet startade teknikutveck-
lingen och frisörerna blev mer tekniskt kompetenta i att utföra kundens
önskemål. Det tekniska reflekterandet vid klippning gjorde att utförandet
blev snabbare och mer korrekt. Ibland blev dock utförandet enbart tek-
niskt och utan känsla. Resultaten kunde bli tekniskt korrekt utförda frisy-
rer men utan funktion för kunden. 

Dessutom skapades en terminologi inom branschen. Internationalise-
ringen skapade ett behov av ett språk som skulle förstås av frisörer över
hela världen. Frisörerna var inne i tiden för »drömmen om det gemensamma
språket«34. När frisörerna fick sitt fackspråk blev det en revolution inom
branschen. 

De äldre frisörerna protesterade och menade att kunderna inte skulle
förstå vad de sa. De blandade ihop frisörkommunikation med kundkom-
munikation. De yngre frisörerna fann det nya språket fantastiskt och an-
såg att äntligen hade frisörerna höjt sin status och fått ett fackspråk precis
som läkare och tandläkare. De var övertygade om att språket var viktigt
för yrkets status. Införandet av ett nytt yrkesspråk var ett stort ingrepp och
än idag drygt tjugo år senare är inte terminologin helt accepterad av alla
frisörer. 
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De praktiska yrkena bygger på en annan kunskapstradition än den
akademiska.35 Den praktiska kunskapstraditionen har, enligt Gunnar
Bergendals artikel, Den höga skolan (1996), en grund av erfarenhetskun-
skap som inte har fasta regler utan öppna och förändringsbara. Den histo-
riskt praktiska kunskapstraditionen har ett språk med varandra och utö-
ver kontexten. Dialogen mellan yrken inom samma kunskapstradition ta-
lar samma språk och det är en viktig del av yrkesutvecklingen. Det är när
de olika traditionerna möts som problem med förståelse uppstår. 

Vilket språk används då av lärarna i den förberedande yrkesutbild-
ningen? De flesta ämnena undervisas av akademiskt utbildade lärare. De-
ras språk har fasta regler som lärs in genom upprepning. Språket inom ett
hantverk är av tradition inte akademiskt, med fasta regler utan med förän-
dringsbara regler. Kollisionen mellan två språk kan skapa sämre inlärning.
Om inte salongen kan flytta in i skolan och med den också den expertis
och det språk som finns på arbetsplatsen kan det skapas en regression
inom yrkeskunnandet. Alternativet vore att flytta ut skolan till salongen,
men då finns naturligtvis risken att det teoretiska inslaget i undervisning-
en tappas. 

Både teori och praktik behövs och vi måste kunna reflektera över
handlingar med hjälp av begrepp och språk som alla förstår inom samma
praxis. Samtidigt som språkutvecklingen inom frisöryrket skedde, passa-
de skolan på att skapa en gymnasiereform, som innebar att alla skulle ha
gymnasiekompetens (LGY 70) Yrkesskolan blev gymnasieskola och alla
tog studentexamen, under förutsättning att eleverna valde »rätt« tillvals-
ämnen. Frisörerna som fungerade som handledare tyckte det var för
mycket »annat« än frisörteknik som eleverna lärde sig i skolan och dessut-
om detta språk. Frisörerna var oroliga för yrkets framtid. Det som tidigare
innebar att klippa en rak linje, heter nu:
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strakt, och den praktiskt -humanistiska som historisk, efter Paul Feyerabends bok Er-
kenntnis für freie Menschen.1979



Att skulptera en horisontell designlinje med noll graders projektionsvinkel och
90 graders inklinationsvinkel och dessutom transportera håret i en perpendi-
kulär distribution.

Den person som var målet för yrkets utövande, kunden, var oftast lyckligt
ovetande om den språk- och skolförändring som pågick. Hon märkte bara
att vissa frisörer pratade så konstigt om vad de skulle göra med hennes hår
och ibland fick hon någonting som hon inte ville ha. Frisören använde ter-
minologi som kunden rimligtvis inte kunde förstå och resultatet blev miss-
förstånd och missnöje. Praxisen, som fanns inom en arbetsplats där alla
visste sin plats och kunden var i centrum, var förändrad. Under 70-talet
startade teknikutvecklingen och frisörerna blev mer kunniga i att tekniskt
utföra kundens önskemål. Samtidigt försköts intresset ifrån kundens öns-
kemål mot frisörens önskemål och resultatet blev inte alltid lyckat. Tekni-
ken blev viktigare än nöjda kunder. Kvalitetsmålet försköts mot individen,
utföraren och från kunden. 

En lärling (som utbildades helt på arbetsplatsen) under den här tiden
hade inte samma turbulens runt omkring sig utan fick sin normbildning
utifrån en arbetsplats och den praxis som gällde där. Tiden hade naturligt-
vis förändrats även för lärlingarna och den hierarkiska miljön fanns inte
längre. Lärlingen vågade fråga och fick oftast pröva och göra fel vid sär-
skilda övningstillfällen. Inlärningen blev öppnare och lärlingen kunde ut-
veckla yrkesteknik tillsammans med mästaren. Bristen i kunnandet hos
dessa lärlingar låg i den teoretiska förståelsen av kemiska processbehand-
lingar. Mera sällan tillgodogjorde sig dessa lärlingar den rena fackteorin,
det var mest erfarenhetskunskap som inhämtades. 

Resultatet av utbildningen under 70-talet blev att det utbildades två
slags frisörer, de teoretiskt kunniga som hade liten erfarenhet från arbets-
livets mångfald av exempel och de erfarenhetsmässigt kunniga men med
dålig teoretisk underbyggnad. Det var under 70-talet något av en revolu-
tion inom frisörutbildningen. Yrkesskolan blev gymnasieskola och yrkes-
förberedande, samtidigt skapades ett helt nytt yrkesspråk. Alla dessa nya
beteckningar skapade behov av ny kurslitteratur, nya kurser för lärare och
en massiv påverkan på alla tidigare frisörer. Orden skulle implementeras
på alla nivåer, förklaras, förtydligas och demonstreras. 
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Yrkesterminologin lanserades under senare delen av 70-talet av ett fö-
retag i undervisningsbranschen. Pivot Point frisörundervisning gjorde en
fantastisk insats för att frisörerna skulle få ett yrkesspråk och kunna kom-
municera med varandra. Terminologin var utarbetad från det amerikans-
ka moderföretaget och det var många engelska ord inkluderade. Tillsam-
mans med terminologin lanserades nya undervisningsmaterial som un-
derlättade för lärare och elever i skolan. Systemet mottogs med stora för-
väntningar av skola och bransch. Systemet skrevs in som obligatorisk del
av utbildningen i läroplanen för frisörutbildningen. 

Varje moment vid en klippning eller en frisyrformning fick exakt be-
skrivning. Det enda som inte kunde skrivas in var den fingertoppskänsla
som en frisör måste ha när han behandlar materialet hår. Därav kom att
det ibland skapades tekniska frisörer utan fingertoppskänsla och ibland
framkom frisörer som arbetade med känsla och utan teknik. Detta stora
ingrepp i ett hantverksyrke sker inte över en natt och än idag är inte ter-
minologin helt accepterad av alla frisörer.

Bildning eller utbildning

Inom gymnasieskolan har det vuxit fram utbildningsmål som ska vara
jämlika för både yrkesinriktade program och studieinriktade program.
Eleverna som söker sig till ett program har en diffus uppfattning av inne-
hållet i undervisningen, men de har oftast ett eget mål som de vill nå. Inom
de yrkesinriktade programmen är målet att få ett yrke. Eleverna är inte
helt klara över att utbildningen är yrkesförberedande, utan de vill få ett
yrke. Skolans mål är att ge en bra grund för vidarelärande inom vald yr-
keslinje eller inom senare högskoleutbildningar. Redan här är förutsätt-
ningarna olika för vad som anses viktigt i kursinnehållet.

Gunnar Bergendal har i en artikel, Bildning, yrke och teknik (1988),
presenterat några aspekter som jag anser tänkvärda när jag diskuterar ut-
bildningen till hantverk och dess förändring. Han framhåller Aristoteles
syn på kunskap från Den Nikomachiska etiken, som en viktig belysning av
hur olika kunskaper det finns. Bergendal skriver:

»Ska vi tänka samhället som uppbyggt nedifrån, som människors
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samhälle, då är det viktigt att hålla fast vid att kunskap är männis-
kors kunnande, det människor kan, och vid att kunskap inte får för-
växlas med information. Undervisning måste då underordnas inlär-
ning.«36

Kunnande i motpol mot information är en aspekt som jag uppfattat som ele-
mentär i diskussionen om hantverkskunnande. Den erfarenhetskunskap
som en hantverkare bygger upp under hela sitt yrkesliv kan inte översättas
till information som går att förpacka i böcker eller i dataprogram.  Bergen-
dal skriver att utbildning, istället för att uppfattas som kunskapsdistribu-
tion måste underordnas bildning, människors kunskaps bildning. Han
framhåller även Hans-George Gadamers syn på kunskap i Wahrheit und
Methode. Tillblivelseförloppet av kunskap ger ett kunnande enligt Gada-
mer37, som även ifrågasätter begreppet »bildningsmål« eftersom ingen
kan planera inlärningsförloppet när någon lär sig. Det sker individuellt för
varje person. 

Utbildning är något som samhället planerat och lärare, lokaler, utrust-
ning måste naturligtvis planeras. Det finns dock en risk för övertro på att
man kan formulera utbildningsmål. Att vara utbildad behöver inte betyda
att man är kunnig, många utbildade har klen kunskap. Medan många med
utmärkt kunskap har föga utbildning. Kunskap och bildning hör nära
samman. Bildning, enligt Bergendal är ett förlopp som pågår hela livet
och en viktig fråga är bildningens villkor i arbetslivet. 

Den inre teatern i lärandet, är en metafor för det kunskapsväxande som
sker när kunskap bildas hos en person. Min forskningsansats har varit att
försöka belysa hur kunskap växer hos frisörer, och därigenom ge ett ex-
empel som kan användas i annan forskning. Dessutom kan vi bättre förstå
varför hantverksutbildning måste planeras med kunskap om hur hant-
verkskunnande växer.
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I Sanning och metod på svenska, (1997) översättning Arne Melberg, beskrivs detta
på sidan 25



Reflektionerna angående bildning eller utbildning känns väldigt aktu-
ella även idag. Yrkesutbildningen ställs inför val som innebär att prioritera
olika kunskapsinnehåll i kurserna. Lärarna ska fylla kurserna med relevant
material för att eleverna ska kunna nå uppsatta mål. Eleverna väljer sedan
hur de prioriterar olika ämnen. 

Om de försöker nå högskolebehörighet missar de oftast yrkesmålet. Om de
prioriterar yrkesämnet missar de kanske högskolebehörigheten. Detta är en
paradox i utbildningssituationen och som vi måste förhålla oss till i fram-
tiden. Vilken väg ska vi prioritera? Eleverna ska kunna göra dessa val en-
ligt skolplanen, men ibland arrangeras inte kurserna så att valet blir möj-
ligt. Eftersom olika kunskapstyper delas upp enligt traditioner från sex-
tonhundratalet då matematik och naturkunskap var prioriterad i motsats
till praktisk kunskap som innebar att veta vad som skulle göras och att ta
ansvar för sitt handlande, är valet svårt för elever i yrkesförberedande ut-
bildning.

Den förtrogenhet som växer i samspelet mellan mästare och lärling,
kräver underkastelse av lärlingen, för att lära sig traditionen inom deras
yrke. Förtrogenheten kan endast vinnas ur erfarenheten och tar tid, enligt
Bergendal.

Enligt min mening måste yrkeskunskapens utveckling inkludera insikt
om alla de olika kunskapstyperna som Aristoteles beskrev: epistéme (ve-
tenskaplig kunskap), phronesis (praktisk visdom, det som kan läras men
inte glömmas) och techne (framställande kunskap). Om dessa delar får en
god grund i yrkesutbildningen kan vi hoppas på att yrkeskunnandet byggs
upp. Bildning och utbildning kan gå hand i hand i bästa fall.

Sammanfattning
Inom KTH har det utvecklats ett område som studerar yrkeskunnandet
inom olika yrken. Avdelningen för Yrkeskunnande och teknologi blev
min hemvist när jag skulle studera yrkeskunnandet hos hantverkare. Tidi-
gare forskning visade att det finns gemensamma nämnare mellan flera
yrken. Jag har använt tidigare forskning inom området som analogiska
exempel vid min studie och försöker skapa nya exempel för kommande
forskare.
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Syftet med avhandlingen är att på ett explorativt sätt försöka belysa de
olika aspekter som finns inom olika yrkesutbildningsvägar, dessutom att
jämföra situationen med likartade problem inom andra yrken. Stora för-
ändringar har skett inom utbildning och genomgående gäller att utbild-
ningar har förflyttats från arbetsplatsförlagd utbildning till skolutbildning. 

Denna förflyttning gäller de flesta hantverksyrken och förändringen
har skett successivt sedan 50-talet. Genom att belysa frisörens yrkeskun-
nande och vad hantverkets yrkeskunnande innebär, är det möjligt att be-
lysa dilemman som är gemensamma med andra yrkeskulturer. Med en
tillbakablick kan jag presentera en vy över den förändring som skett. Vad
som sker vid skolreformer hoppas jag kunna belysa utifrån olika horison-
ter. Gymnasieutbildningen innebär i bästa fall idag att eleverna blir yrkes-
förberedda och högskolebehöriga. Hantverkarna får en högre formell
kompetens. Men vad sker med yrkeskompetensen? 

Om vi ser situationen i ett längre och vidare perspektiv, finns även risk
för utarmning av kunskaper eftersom de yrkesverksamma ofta står en-
samma på sin arbetsplats. Den kunskap som skapas i samarbetet som finns
på en större arbetsplats försvinner. Åttio procent av alla frisörer arbetar
idag på enmanssalonger. Dessa yrkesmän har ingen att föra dialog med
förutom kunden och vid problemsituationer finns ingen att samtala med
om problemet. Det innebär att den gynnsamma miljön för kunskapsväx-
ande som föreligger vid dialoger runt yrkesdilemman har minskat genom
förändrad organisation av frisörarbetet. Vad detta innebär för kunskapsut-
vecklingen är en viktig fråga. Det finns en risk för att kunskapsutveckling-
en stagnerar i brist på dialog. 

Nya frågor växte fram under forskningsarbetets gång. Ett dilemma har
sällan en sida. Genom att reflektera ur en filosofisk vinkel med hjälp av
Aristoteles, Kierkegaard, Wittgenstein och moderna filosofer kunde jag se
problemen ur en annan vinkel. När jag har gått in i problemet med en för-
ändrad utbildningssituation, visade sig ett flertal aspekter som tillsam-
mans gav problemet med sämre yrkeskunnande hos frisörer som avslutat
sin grundutbildning. 
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• Kvalitetstänkandet inom ett yrke visade sig vara ett större problem än
enbart ett lärande- dilemma. Hur mäter vi kvalitet i ett yrke som inklu-
derar kundkontakter? 

• Individlärandet kontra det kollektiva lärandet var en vinkel som be-
hövde belysas. 

• Viljan att lära ut, finns den hos branschen? 
• Frågan om bildning eller yrkesutbildning, förberedande yrkesutbild-

ning eller färdigutbildning blev andra vinklar när ljuset föll från olika
håll. 
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Det var mörkt i gränderna
Storgatans atmosfär
var något ljusare
men de vana händerna
var ständigt i rörelse
under långa arbetstimmar.
Kunderna var beskedliga
sade några vänliga ord
och lämnade sin slant.
Vad slitet gav
gav ingenting tillbaka
och få vore de
som kunde spara något extra.

Gustaf Lorentz (1957)38

Några tankar om berättandet
Som en introduktion till »Berättelsen«, vill jag gärna ge en liten bakgrund
till varför jag valde berättandet som huvudmetod för att inhämta empiri i
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38. Dikt av en frisör Gustaf Lorentz (1957) som skrev en inledning till boken Svenska fri-
sörföreningen 50 år. Svenska frisörföreningen heter idag Sveriges Frisörföretagare och
är branschrepresentanter vid skolfrågor och övriga frågor runt yrket.



studien. Maria Hammarén beskriver i sin bok »Skriva – en metod för re-
flektion« (1995) hur man kan gå tillväga för att få igång personer till att
skriva. Hon påtalar vikten av att se berättelsen som en samling av minnen.
Associationer kan locka fram berättelsen och skapa en bild av erfarenhe-
ter. 

Einar Mâr Gudmundsson gav liv åt berättandet med sin artikel
»Mindship of Words.« Hans essä ingick i kursmaterialet på KTH (1997) i
en doktorandkurs. Den gav mig en idé om att låta frisörer berätta om sina
liv. De berättade ibland med liv och lust och ibland kortfattat. De berätta-
de det de ville utifrån sitt inifrånperspektiv. De gjorde frisörernas tankar
närvarande och betydelsefulla. De som inte ville berätta hade säkert en or-
sak eller ansåg inte att deras historia var viktig. När man berättar för nå-
gon, i skrift eller i tal, kommer tankarna successivt. Det ena ger det andra. 

Dialogformen som jag valt i berättelsen gör att flera perspektiv kan
komma till tals i en situation. Oftast redovisas resultat från olika perspek-
tiv genom att forskaren tolkar informationen. Tolkningsförfarandet kan
ske på olika sätt och med olika mål. Även om första tolkningen är gjord
genom mitt urval av berättelser, kan läsaren genom de återgivna berättel-
serna, bilda sig en egen uppfattning av förändringen som skett inom fri-
söryrket. Jag har inte förvanskat berättarnas ord, utan låtit den berättande
formen vara kvar så mycket som möjligt.

»Berättelsen« är en sammanfogning av frisörernas berättelser och in-
nehållet är direkta formuleringar från berättarna. Formuleringarna har
kopplats samman av mig till en berättelse. Maria Hammarén (1995)
skrev:

»För att fullt ut förstå kraften i berättelserna tror jag att vi måste
vänja oss vid att se mer än den just nu nedtecknade berättelsen som
text. Att bygga ut ett exempel till en historia eller berättelse är att
gestalta en erfarenhet Och denna gestaltade erfarenhet talar i en
text som består av gruppens, företagets eller kulturens generella
uppfattningar. Berättelsen, som med sin nästan sagolika form ‘Det
var en gång’… med kraft lyfter fram livets möte med en människa,
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arbetar helt enkelt i förhållande till en text som normalt inte skulle
vara synlig.« 39

Hammaréns text gav mig idén till hur man kan gestalta ett yrkeskunnande
som annars är tyst. Vid studier om yrkeskunnande krävs stor lyhördhet
och även respekt inför de svar och övriga information som framkommer.
När man frågar en yrkesskicklig utövare av ett yrke om hans kunskap, kan
han inte alltid svara på frågor som rör denna kunskap. Vissa saker gör man
utan att reflektera. I den kollektiva reflektionen har jag kunnat finna nyck-
elbegrepp som var viktiga i frisöryrket. Dessa begrepp har hjälpt mig att
fånga det väsentliga i frisörernas berättelse. 

Dagens berättarkonst är anpassad till snabb kommunikation och vi
serveras många berättelser genom film och teve. Tempot är snabbt. Äldre
berättarkonst byggde på frihet och långsammare rytm. All tid var närva-
rande i berättandet. Berättelser är komponerade av det som inte syns eller
kan mätas, utan av det som endast berättandet från generation till genera-
tion kan kommunicera. Einar Mâr Gudmundsson, Allan Janik och Maria
Hammarén har fungerat som inspiratörer vid mitt tänkande i samband
med utvecklingen av berättandet som vetenskaplig metod. 

För att nå djupt ned i den personliga erfarenheten av frisöryrket har jag
försökt samla så många berättelser som möjligt utifrån olika perspektiv
inom detta yrke. Fyrtioåtta frisörer skickade in sina berättelser. Olika per-
sonligheter från olika tidsperioder har fått komma till tals. Denna metod
har likheter med fallstudier som är en samling av exempel. Skillnaden
mellan fallstudier och berättelser, ligger i att frisörerna berättade om sina
erfarenheter av sitt yrke och skrev ned dem med sina egna ord. Berättelsen
är individuell men när flera berättelser samlas i en helhetsberättelse blir den
kollektiv. Genom att sammanställa individuella erfarenheter kan jag berät-
ta om praxis40 inom ett hantverksyrke som utförs mycket individuellt. 
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39. Hammarén (1995) sidan 53, Maria Hammarén har använt meningen i samband med
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40. Praxis i detta fallet står för det sätt att arbeta som är vanligast förekommande inom en
bransch.



Under tre år har berättelserna tolkats av mig och berättarna och andra
i branschen har läst dem kontinuerligt. Det innebar att berättelsen har
vuxit med tiden. Ibland har jag strukit inslag som inte ledde någonstans,
ibland har jag fått lägga till inlägg. Under arbetet i fallstudiegrupperna har
delar av berättelsen fungerat som inspel för att få igång diskussionen om
vilken kunskap som var viktig att bevara. Jag har återkommit till berättar-
na enligt »Delphimetoden«, som innebär att forskaren låter personer be-
rätta fritt och därefter återkommer med frågor som fyller på historien för
att få skildringen fylligare och förtydligad.41

Uppmaningen: »Berätta om ditt yrkesliv och om dina möten«, är allt som
legat till grund för berättelserna. Historien som berättas nedan är en sam-
manfogning av dessa berättelser utan att ändra i historierna, men jag har
anpassat dem till Olofs historia tidsmässigt och försökt att få flyt i berät-
telsen. Olofs berättelse var den mest utförliga och löpte över lång tid. Den
får därför fungera som bas för helhetsberättelsen. Jag har vävt in övriga be-
rättelser genom att passa in dem tidsmässigt och temamässigt. Tillsam-
mans bildar berättelserna ett stort exempel från frisörernas yrkesutveckling.
Det är inte Olofs exempel, utan ett kollektivt exempel från frisöryrket. Det
är berättarnas erfarenheter som kommit på pränt, så som de valt att berät-
ta om den. Språket i exemplet är det språk som frisörerna har använt. 

För att kunna kommunicera med yrkesutövarna var det viktigt att an-
vända samma språk som de gjorde. I annat fall skulle inte återföringen42

vara möjlig. Eftersom återföring till kontexten är mycket viktig inom
forskning där människor deltar, väljer jag att i största möjliga mån återge
berättelserna som de är nedskrivna i original. Detta är en viktig del av her-
meneutiskt forskningsarbete. Vid de tillfällen som jag exakt återberättar en
historia väljer jag att flytta in texten. På detta sätt kan läsaren följa med i
texten och se när det handlar om tolkad text och originaltext. Min avsikt
är att i denna berättelse sträva efter minsta möjliga tolkning. Centrerad text
med asterix har jag använt när jag dramatiserat en berättelse till en situation,
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det som skulle skrivas  framöver enligt den modell som beskrivs av Allan Janik i Kun-
skapsbegreppen i praktisk filosofi (1996).



ett fruset ögonblick av den långa tid som förflyter mellan yrkesstart och
slutmål, pensioneringen. Dessa frusna ögonblick är hämtade från de reak-
tioner som framkom vid diskussionerna i fallstudiegrupperna. Längre
fram kommer jag att återkomma till olika avsnitt ur frisörernas berättelser
och reflektera över vad som berättades. 

En mans resa genom yrkestiden Året 1949 till år 2000
Olof berättar om sin yrkestid. Samtidigt berättar han om sina möten på
vägen. Dessa möten är många och löper över 50 år.

*
Mäster kommer in och lärlingen Olof hälsar »Goddag mäs-
ter« Mäster svarar »goddag Olof«. Dagen startar med en
kund som kommer in genom dörren. Olof skyndar dit och
hjälper honom av med rocken och erbjuder kunden en plats
som är ledig. Mäster kommer fram och ger order om en tvåa.
Olof skyndar sig och hämtar en rakduk somt är använd två
gånger. Han har snabbt lärt sig att denna kund var klassifice-
rad av mäster som en tvåa. Han talar inte med kunden, för det
har han fått order om att inte göra förrän han har lagt av med
den dialekt han har. Olof kommer nämligen från Bohuslän
och Mäster accepterar inte att man talar dialekt. Under tiden
kunden blir rakad står Olof vid sidan av Mäster och tittar på
när kunden blir rakad. Han får inte fråga, det vet han, men om
han står riktigt nära och räcker Mäster hans verktyg så ser
han riktigt bra. Han lyssnar på hur Mäster pratar med kun-
den. Kunden kan inte svara för han är intvålad och rakkniven
glider snabbt och vant över kinderna. Mäster är verkligen
skicklig på sitt gebit. Olof registrerar varje rörelse med kni-
ven, inte en rispa eller en droppe blod syns. Han är impone-
rad. Tänk när jag skall få försöka, tänker Olof men vet att det
dröjer nog ännu ett år. Om han har tur så är Mäster på gott
humör och berättar efteråt vad som är viktigt när man rakar.
Bara Olof inte frågar…

*
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• En dag såg jag en annons i GP. Det var en salong som sökte personal. Det
stod lärling och inte elev och det upplevde jag som positivt, för jag var
skoltrött. Elev påminde mig om skolan och lärling lät mer som arbete. Jag
var fjorton år och jag fick platsen som frisörlärling hos Otto Svenssons fri-
sersalong. Hans första åtgärd var att kalla mig för Olof, som var mitt första
namn. Alla andra kallade mig för mitt verkliga namn som var Kenneth,
men herr Svensson ansåg det för långt. Det var bara att acceptera sitt nya
namn. Salongen var en väletablerad herrsalong med stor kundkrets och
gott rykte. Jag började den 4 juli 1949. Detta var en viktig dag i mitt liv, ef-
tersom jag nu räknades som vuxen med egen lön, även om lönen endast
var arton kr vecka. Åtta kr fick jag betala hem till mamma för mat och
hyra.

»Första dagen tog en äldre elev hand om mig och jag fick låna hans
arbetsrock tills jag fick min första lön och kunde köpa en egen rock.
Den kostade ungefär en veckolön. Erik, den äldre eleven berättade
att salonger var indelade i olika klasser efter hygieniska krav. Den
första dagen stod jag bakom ett skynke och tittade på kunderna.
Mellan kunderna släcktes ljuset för att spara ström. Efter en tid fick
jag veta att utbildningen var fyraårig, varav en dag i veckan på skola
och resten på salongen. Vi arbetade 48 timmar per vecka, men
ibland kunde det bli mer. 

Vi var på ett sjukhem och klippte patienter på förmiddagen den
dagen som var skoldag och resten av dagen på skolans salong. Teo-
riutbildningen var på en kväll i veckan mellan sju och tio. Ämnen
som vi läste i skolan var; hygien och hälsovård, svenska med upp-
satsskrivning, matematik och fackteckning. Det var ämneslärare
som undervisade på kvällen och yrkeslärare på dagen. När jag som
kom från den lägsta pinnen i salongens utpräglade hierarki kom till
yrkesskolans inlärning, kändes en oerhörd lättnad. Lärare och klass-
kamrater kunde diskutera för och nackdelar i en anda av kollegiali-
tet. Min lärare var en naturbegåvad pedagog och frisör som talade
om vad han kunde lära ut och var vi skulle söka det som han inte
kunde (en klar motsats till min chef).« 
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Erik lärde mig vad skolan ställde för krav och vad chefen ställde för krav.
Man fick anpassa sig. Erik hade avverkat nästan hela sin elevtid och var på
väg att göra de avslutande proven. Eftersom det var mest rakning på sa-
longen var han ganska orolig för gesällprovet, då detta även innehöll
klippning och fönvågning. Erik hade dock funnit vägen till frisörklubben
och där lärde han sig det som chefen inte kunde. Tack vare detta klarade
han sitt prov och slutade på salongen. Dagarna på salongen förflöt med
rengöring, desinficering av verktyg och intvålning av kunder. Vi kokade
tvål själva till rakningen i en kopparkittel. Därefter skapade vi lödder i en
elektrisk vispapparat. Samtidigt som jag lärde mig de praktiska rutingöro-
målen, fick jag lära mig det som i dag kallas för social kompetens. Jag fick
lära mig hur och när man talade till en kund. Dialekt var strängt förbjuden
och det tog lång tid att vänja sig av med sitt vardagsspråk. 

»På vintern fick jag komma en timma tidigare för att tända kaminen
så att det var varmt när kunderna kom. Chefen var duktig på rak-
ning och dålig på klippning. Jag försökte titta så mycket som möjligt
på hans sätt att jobba, för att själv kunna lära mig. Det var otänkbart
att fråga. Någon typ av undervisning förekom inte på salongen. Jag
diskuterade dock min chefs talang i rakning med min lärare och han
verifierade mina iakttagelser och min bedömning. Det fanns en
konflikt mellan skolan och salongen för att salongen tyckte att jag
gjorde mer nytta på salongen. Chefens son hade en bisyssla med att
sälja bilar och knappar och han tyckte att det var onödigt med skol-
utbildning. Han hade själv aldrig gått i någon yrkesskola. Jag fick
tvätta bilar då inga kunder fanns i salongen.«

*
Klockan är fyra på Svenssons herrsalong. Olof tittar ut ge-
nom dörren och ser en kund på väg in. Han öppnar dörren
och släpper in kunden och säger goddag. Det är en ny kund
som aldrig varit hos dem förut. Olof hjälper kunden av med
rocken. Under rocken har kunden en ganska smutsig skinn-
jacka. 

Chefen, herr Svensson tittar upp från kassan, samtidigt
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kommer han ihåg att han lovat sin fru att handla en present.
Otur! Det har varit tyst på salongen hela dagen och herr
Svensson var just på väg att gå ut. Herr Svensson gör en
snabb bedömning. En trea tänker han. Okej, jag låter Olof ta
hand om kunden, det borde han klara nu när han har varit här
i två år. Olof säger varsågod till kunden och placerar honom i
frisörstolen. Chefen informerar Olof om att det är en trea. Att
vara en trea innebar att man fick en rakduk som var använd
tre gånger förut, men alltid med en ren sida mot halsen. Det
var mest arbetare och oviktiga personer som klassades som
en trea. 

Herr Svensson gick ut och lämnade Olof ensam med kun-
den. För Olof var detta en stor dag, den första egna kunden!
Olof var mycket nervös, men han tänkte att nu skulle han
göra sitt bästa. Han tog en ny rakduk fastän herr Svensson
hade sagt sin klassificering. Det fick bära eller brista. Skulle
han få skäll så kunde han ta det. Olof ville att den här kunden
skulle bli nöjd. Han brydde sig inte om klassificeringen,
egentligen tyckte han det var fel att klassa människor, men
han var ju tvungen att följa de regler som gällde på salongen,
åtminstone när chefen var där. Rakningen gick bra och när
kunden skulle betala fick Olof 1kr i dricks. Det var lika myck-
et som en rakning kostade så det var mycket pengar på den ti-
den. Kunden sa att han var väldigt nöjd och att han uppskat-
tade att Olof hade det rent och fint omkring sig. Han berätta-
de att han kom direkt från ridningen och därför var så smut-
sig. Annars hade han ett stort företag nära salongen och äm-
nade komma fler gånger för att få sin morgonrakning. Då vil-
le han att Olof skulle ta hand om honom. Olof var väldigt
stolt över att han lyckats med sin första kund. Han funderade
över hur chefen kunde göra en sådan felbedömning. Skulle
han våga säga något? Nej det var bättre att tiga. Annars skul-
le chefens ilska gå ut över honom, det visste han sedan förut.
Det viktigaste var ju att kunden var nöjd!

*
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»Ganska snart lärde jag mig att kunderna klassificerades i fyra steg.
En nolla var en ny kappa som endast stammisar, direktörer, gross-
handlare och advokater fick. En etta var grannaffärsidkarna, en tvåa
var den som var utan titel men ren och fin själv, dock inte stamkund.
En trea var torghandlarna, arbetsklädda och barn. Alla fick en ren
sida mot halsen. Hygienen var viktig och vi fick aldrig sätta en smut-
sig rakduk mot halsen på en kund. Kolarbetarna fick inte komma in
och bli rakade eftersom kniven då blev förstörd. Hälsovårdstanten
kom och kontrollerade hygienen ofta och utan att anmäla sin an-
komst. Det var bra för det var viktigt med renlighet eftersom det fö-
rekom skäggsvamp o dyl. Mellan nio och tolv var det mest rakning
därefter blandat klippning och rakning. På lördag klipptes ingen
utan enbart rakning utfördes.«

Mitt arbete i början bestod i att jag började med att sätta på en handduk
runt halsen på kunden, därefter tvålades kunden in. Detta var en stor ap-
parat med noggranna regler. Skummet skulle hållas fuktigt och blankt.
Därefter kom chefen och rakade. Jag gick därefter till nästa kund och två-
lade. Jag fick aldrig instruktioner men gärna kritik på det jag lärt mig i sko-
lan. Inget som helst samarbete förekom mellan salongen och skolan. Det-
ta gällde från båda håll. Läraren kritiserade även mästarens lärande. Jag
befann mig mellan två eldar.

Rökning på salongen var förbjuden. Detta var ganska ovanligt på den
tiden då kundens önskan var frisörens lag. Chefen hade bestämt sig för att
rökning var skadligt och därför gällde rökförbud på hans salong. 

Min första rakning gjorde jag på skolan på läraren. Problemet var att
spänna huden eftersom han var så mager. På skolan lärde jag mig verkty-
gen och att klippa hår och skägg. Tredje året var utbildningen förlagd till
en annan skola och där klippte och schamponerade, fönvågade och kam-
made vi »mise en plise«. Där träffade jag på de blivande damfrisörerna
som gick i klassrummet intill. Det var naturligtvis väldigt spännande efter-
som det var mest flickor som skulle bli damfrisörskor. Här träffade jag
Vera som gick sitt andra år av utbildningen. Hon berättade om hur det var
på hennes arbetsplats:
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Jag arbetade på en stor salong med tio anställda. Första året hade jag en-
bart fått städa salongen och först när kunderna hade gått fick jag visa mig.
Någon enstaka gång fick jag räcka permanentspolar till ett biträde och då
fått se hur man gjorde en permanentbehandling. 

Jag hade aldrig hört talas om permanentbehandlingar förut, så Vera
fick berätta hur man kunde göra hår lockigt. På Veras arbetsplats rådde
strikt hierarki. 

»Chefen hade sin egen plats och biträdena fick aldrig sitta i salong-
en. Kunderna skulle behandlas med största diskretion. På lediga
stunder fick Vera sitta och brodera till chefens linneskåp. När de
inte hade några kunder fick hon sy monogram på hennes handdu-
kar och lakan, ibland från morgon till kväll flera dagar i sträck. På
den tiden var frisörarbetet mer säsongsbetonat. Vid midsommar
och jul var det högsäsong och då var arbetstiden från sju på morgo-
nen till elva på kvällen. På fredagarna fick Vera gå hem till chefen
och städa hennes lägenhet. Veras chef hade en privat telefon som
ingen annan fick svara i. Där skötte hon sina privata affärer och per-
sonalen fick aldrig vara i närheten när hon talade i privattelefonen.
Ibland försvann chefen ut på långlunch och då kunde Vera få hjälpa
biträdena med diverse små rutingöromål. Hon träffade Ruth som
lärde henne att rulla clipslockar och Vera var jättelycklig.«

Jag höll kontakten med Vera under hela utbildningen och vi hjälpte var-
andra med olika uppgifter inom yrket. Efter skoltiden arbetade Vera fack-
ligt och snart gifte hon sig och blev hemma med barnen. Vera blev så små-
ningom frisörlärare och trivdes bra med det. Under sista året i skolan
fanns det elevtävlingar mellan skolorna. Jag fick uppmaning att ta kontakt
med frisörklubben för min lärare förstod att jag ville lära mig mer än han
kunde. Jag gick en kurs i fönteknik för en dansk frisör. Jag lärde mig jätte-
mycket. Min chef visste ingenting. 

Så snart jag var färdigutbildad slutade jag hos Otto Svensson och sök-
te nytt arbete. Moment vid gesällprovet var på den här tiden; två herr-
klippningar, rakning, schamponering, huvudmassage, frisering, fönvåg-
ning, mise en plise, ordning och uppförande.  Jag godkändes och fick ge-
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sällbrev som herrfrisör. Jag fick efter en liten tid ett vikariat, där jag fick
göra ett arbetsprov. Provet gick bra och jag anställdes i en månad. Sedan
började jag på en ny salong. Där fick jag många kunder som skulle klippas
och fönvågas. Jag fick många specialkunder och jag var där tills jag gjorde
lumpen. Under militärtjänsten, som varade ett år, jobbade jag lördagar på
en salong. Jag blev rekommenderad till en annan salong där lönen var det
dubbla. Jag började där när jag var 21 år. Salongen var stor med både dam
och herrsalong. 

Nu gällde det att klippa fort. Det var full fart hela dan. På morgonen var
det kö utanför salongen. Här var första gången som jag kom i kontakt med
en damfrisering och hur det fungerade där. Vi gick på kurser och visning-
ar tillsammans som chefen betalade. Många gånger blev vi inbjudna av
stora leverantörsföretag som bjöd på frisyrvisning. Det var den typ av fort-
bildning som förekom. Vi satt i en stor sal och tittade andäktigt på en kon-
sulent som elegant klippte på en scen. Ibland talade han om vilken pro-
dukt han använde eller berättade en historia så att folk skrattade. Ingen
kom på tanken att ställa frågor. Konsulenterna var oftast män och verkade
väldigt världsvana. 

Tidigare var kunden nästan som en prins, nu var det mera stordrift och
snabba behandlingar som gällde med kvantitet istället för kvalitet. Tiden
för tinkturborstning och huvudmassage var borta och stressen kom istäl-
let. Mellan 1955 och 1959 var jag på denna stora salong och rakning var
sällsynt men klippning och föning var vanligt. Detta var i början av mil-
jonprojektet inom byggnadssektorn och Kortedala var mycket uppmärk-
sammat. Höghus med affärscentra och stora familjer gav stort kundun-
derlag.

Socialdemokraterna byggde upp Göteborg till storstad. Det var viktigt
med arbetskamrater och vi lärde oss av varandra. På damsidan var det
mycket intriger och bråk, men vi herrfrisörer hade ett bra gäng. Den soci-
ala samvaron på helgerna var stor och vi umgicks privat och festade. Che-
fen var ofta med och bjöd. Det var ont om frisörer så han var mån om att
vi skulle trivas. Chefens son började på salongen som lärling. Han hette Bo
och visste egentligen inte om han ville bli frisör. 
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»När Bo kom in på frisörskolan som damfrisör beslutade han sig för
att följa i pappas fotspår, men att bli damfrisör istället för herrfrisör
som pappan var. Det var klara skiljelinjer mellan de två yrkena. Ut-
bildningen var nu 4 år och en dag i veckan skulle förläggas till
yrkesskolan. Så småningom tyckte chefen att sonen borde studera i
Tyskland för att få bättre kompetens. Bo skickades som sjutton-
åring till Tyskland och skulle genomföra en kurs som pappan trod-
de var grundutbildning för frisörer.

Istället visade det sig att kursen var en mästarkurs för frisörer och
alla förväntades vara grundutbildade. Valet stod nu i att antingen
åka hem till tryggheten i Sverige eller att anta utmaningen och göra
så gott det gick. Bo stannade och lärde sig: herrklippning, tävlings-
teknik på damsidan, perukknytning inklusive att konstruera en
perukstomme. 

Bo kunde glad i hågen som 17 åring komma hem med ett mäs-
tardiplom. Detta innebar inte att han slapp att fortsätta sin utbild-
ning i Sverige. Den fortsatte i samma tempo som tidigare och fyra år
senare kunde Bo med lätthet klara gesällprovet med mycket fina
betyg. Bo kom senare i livet att bli duktig tävlingsfrisör, svensk mäs-
tare och duktig företagare.«

Vi som jobbade på salongen utvecklades under samma tid mycket och vi
lärde oss mycket av damfrisörerna även om vi herrfrisörer tyckte att dam-
frisörerna bråkade om bagateller. Flickorna på damsidan verkade ständigt
ha någon att reta sig på. Det kändes lugnt och tryggt att arbeta med enbart
grabbar. Jag blev god vän med en arbetskamrat som hette Ronny. Han var
utbildad i en mindre stad och hans utbildning var annorlunda än min. Han
berättade:

»Jag började som praktikant i sjuan. Sedan ringde mästaren och frå-
gade om jag ville börja som elev. Alla andra killar var mopedbud så
det här verkade bättre. Jag hade trettiotvå kr per vecka i lön och där-
av två kr i skatt. Det var ungefär tio kunder per dag som rakade sig.
Jag var tvålpojke och slet ut knogarna. Efter rakningen skulle dom
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ha varma handdukar och talk. Jag fick arbete på Gripsholm, som var
en kryssningsbåt, jag var då nitton år och hade inte gjort lumpen. På
kryssningsbåten var det mest rakning och någon enstaka klippning.
Jag fick se hela världen. När det var dags för lumpen var jag tvungen
att mönstra av i Göteborg. Efter lumpen började jag jobba som fri-
sör igen, men tiderna var sämre för man hade börjat med rakbarer
där kunderna kunde få komma in och raka sig själva med en maskin.
Vi sålde även Multirase maskiner och det var en god affär ända tills
man insåg att detta gjorde rakning på salong onödig. Man kan säga
att herrfrisörerna tog död på sig själva. Min chef hade ett stående ut-
tryck för rakningens betydelse: »så länge det finns någon som släp-
per till ansiktet så skall jag släppa till kniven« När jag tog gesällpro-
vet var vi tvungna att göra en permanent. Det var aldrig några her-
rar som ville ha permanent på salongen. Det var enda gången i mitt
liv som jag gjorde permanent. Jag fick godkänt även om jag aldrig
lärt mig hur man skulle göra.«

Olof fortsätter att berätta: 1959 öppnade jag min första salong. Jag var då
tjugofyra år. Det var en liten äldre salong nära en stor fabrik och kontors-
byggnad. Kundunderlaget var stort. För att få råd till att köpa salongen
körde jag taxi varje helg i ett och ett halvt år. Salongen kostade nio tusen
kronor, en klippning kostade fem kr. En kamrat från frisörskolan berätta-
de att han skulle sluta som frisör. När jag frågade varför svarade han:

»Jag är trött på att vara barberare. Kommer du inte ihåg att hela vår
utbildning gick ut på att raka. Rakblad och sedermera rakapparater-
na har gjort sin entré på scenen innebärande att de kontinuerliga
besöken hos herrfrisören/rakstugan har börjat bli färre. Fortfaran-
de ingick dock i utbildningsplanen att man skulle kunna raka. För
att få möjlighet till träning utnyttjades fortfarande stadens ålder-
domshem och sjukinrättningar. Ansvarig frisör hade serviceavtal
med kommunen och denna entreprenad sköttes vid sidan av ordi-
narie salongstider, innebärande att här får man starta tidigt om
morgonen. (ca kl 6.00)! Som ung och helt ovan vid gamla och i
många fall mycket sjuka personer så var det naturligtvis påfrestande
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att ha att göra med individer som hade haft såväl hjärnblödning
som andra avancerade sjukdomar. Demens var också vanlig, vilket
på den tiden definierades som åderförkalkning. 

Hursomhelst rakning med kniv skulle göras på alla herrar oav-
sett sjukdomstillstånd! Att då först tvåla in ordentligt för att sedan
försöka släta ut dessa åldringars skrynkliga ansikten när man skulle
fram med kniven var inte det enklaste. Dessutom inte speciellt ap-
titligt när flera dagars matrester satt kvar i skägget. Ibland fick be-
handlingen t.o.m. utföras när vederbörande satt på hinken eller låg
på bäcken. Stanken var emellanåt vedervärdig, men man tänkte inte
ens tanken att vägra. Skulle man lära sig till frisör så var träning i
rakning viktig och det var bara att acceptera att övningsobjekten
var dessa stackars människor. Den här utbildningsperioden är inget
man med ljust minne kommer ihåg, men kunnig i rakning blev man.
Dessvärre till ingen nytta för strax därefter försvann rakning helt
och hållet från frisörens behandlingslista och med tanke på det just
relaterade så var det nog lika bra det som skedde. Tyvärr blev kun-
nigheten i klippning lidande på grund av all den tid som vi skulle
öva rakning och idag känner jag att det är ett annat yrke än det vi
lärde.« 

Jag arbetade i min första egna salong från augusti ensam och dubblade
omsättningen. Jag fick låna en frisör av en kollega eftersom jag hade så
mycket kunder. Jag anställde därefter en frisör och hade elever från sko-
lan. På 60-talet var det en förändrad skola och eleverna kom efter sju må-
naders grundkurs. 

Under tio år hade jag sex anställda och tre elever. Som egen företagare
kom jag i kontakt med frisörföreningen och protesterade mot det mesta.
Jag blev aktiv i klubben och tävlingstiden började. Många tävlingar blev
till inspiration och frihet, nöje och arbete i kombination. Danska frisörer
blev mina främsta läromästare. Jag deltog i många lagtävlingar såsom KM,
SM, NM. Dessutom mötte jag frisörer från tyska frisörklubbar. Jag lärde
mig dessutom att det fanns fusk inom tävlingar. Nu började färgkunska-
pen behövas, eftersom strukturen på håren måste förändras vid tävling.
Mina och Ronnys vägar korsades igen genom ett möte vid Fyrstadstäv-
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lingar i Trollhättan. Han hade också kommit i kontakt med en frisörklubb
där dom tränade tillsammans och ordnade olika kurser. Han berättade:

»Jag gick en kurs i Herrljunga där vi fick lära oss att klippa effektiva-
re. En mästare hade hittat på ett system som gjorde att man kunde
klippa fortare. Alla klipptes efter det systemet. Under några år var
jag säljare. Det var kul att pröva något annat. Jag har gått kurs två
gånger på Frisörernas hus i Stockholm. Det var bra att se hur andra
klippte. Vi hade en frisörklubb som tränade tillsammans. Vi var ett
gäng som visade varandra teknik vid föning. Ibland bjöd vi in en
konsulent som visade nya frisyrer. Det var mycket kul gemenskap
på klubben, annars jobbade dom flesta ensamma. Min chefs pappa
har varit järnvägare men tyckte det var kul att klippa. Han köpte en
salong och blev självlärd frisör. Hans son fick lära yrket på rätt sätt
och gå i skolan. Till slut blev vi kompanjoner och har två flickor an-
ställda. Vi arbetar bara med klippning, ingen färg och ingen perma-
nent. Vi har inte plats för sånt. Personalen får nöja sig med att klip-
pa herrar för så vill vi ha det. Vi har fullt upp varje dag. Personalen
får åka på så mycket visningar och kurser som dom vill. Det är vik-
tigt att kunna prata med sina kunder, men det är svårt att sälja
schampo till herrar. Jag skulle vilja göra en skylt där det står: Vågar
du köpa ett schampo till din fru?«

I slutet på 60-talet när det långa hårmodet kom på killar var det dags för
nästa miss hos oss frisörer, i likhet med rakapparaten. Vi herrfrisörer
klippte killarna kort även om dom inte ville, för mammorna ringde och sa
att det skulle vara kort. Kunderna försvann från herrsalongerna och gick
till damfrisörerna istället för där klipptes dom inte kort.

Min närmaste kollega var damfrisör och det var ganska ovanligt med
manliga damfrisörer. Vi hade vuxit upp tillsammans under småbarnsåren
men sedan tappat kontakten. Vi återupptog kamratskapet och pratade
mycket om olikheter i våra yrken. Under 60-talet fick han väldigt mycket
att göra, eftersom de unga grabbarna gärna gick till damfriseringar och
klippte sig. De tyckte att herrfrisörerna klippte för mycket. Jag anställde en
elev som hette Karl. Han slutade nian på fredag och började hos mig på
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måndag. När jag frågade honom varför han ville bli frisör sa han att det var
så dålig kunskap hos frisörerna, alla klippte kunderna för kort och han vil-
le ändra på det. Jag förstod att detta var den nya generationens frisör.

»Karl började hos mig 1968 och utbildningen till herrfrisör var tre
år. Karl skulle gå på frisörskolan, men det första halvåret var han hos
mig och fick en introduktion i yrket. Därefter började frisörskolans
arbete och Karl gick där i sju månader. På lördagarna kom han till
salongen och arbetade extra. Det var bra för då kom alla musikint-
resserade ungdomar och klippte sig. Det var ju Beatles som gällde
och alla ville ha samma långa hår. Karls mamma var den som på-
verkat honom i hans yrkesval. Hon var så trött på alla arbetskläder
som skulle tvättas och frisöryrket var ju rent och fräscht. I skolan
fick de stå och träna kam och sax träning mot en vägg. Läraren sa
att det var för att få in rytmen i händerna. Karl tyckte att det var trå-
kigt och att det var roligare på salongen där frisyrerna var moderna-
re. På skolan klipptes mest pensionärer och de ville ha kort och
hållbar frisyr. På salongen klipptes minsta möjliga och frisyrerna
skulle se lite okammade ut. Musiken som var den starka påverkaren
för modet skapade en ny trend hos frisörerna. Nu ville även grabbar
göra sitt hår lockigt och det blev nödvändigt med permanentbe-
handlingar även på herrfriseringar. Då var det skönt att ha unga fri-
sörer anställda som kunde det nya.«

Som chef kunde jag inte längre lära mina anställda allt de behövde kunna
och jag skickade personalen på ett flertal kurser. Karl blev så småningom
väldigt duktig och började tävla på skoltävlingar och klubbtävlingar.
Självklart dröjde det inte länge förrän han slutade och öppnade en egen
salong tillsammans med en kamrat. Senare blev han aktiv inom Frisörför-
eningen och inom lärlingsutbildningen. Karls kamrat hette Bengt och det
var ganska märkligt att han blev frisör. Han var egentligen intresserad av
kemi, fysik, religion och historia. Efter nioårig grundskola, visste han inte
vilken yrkesväg han skulle välja, fritiden var viktigare än yrket. Han berät-
tar om hur det gick till när han valde väg:
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»En förmiddag i början av sommarlovet då jag tillsammans med
mamma diskuterade min framtid sa hon: att du inte blir frisör det
verka trevligt. Hon visste inte hur rätt hon hade. För att komma in
på frisörskolan skulle ett kontrakt upprättas med en salong. Vi tog
kontakt med frisören på vår ort och han var intresserad. Ett kon-
trakt upprättades och skickades tillsammans med en ansökan till
frisörskolan. Jag blev antagen. Under den tid som gick mellan kon-
traktskrivning och bekräftelse på antagningen fick salongsägaren
kalla fötter (som tur var) och ångrade sig.

Efter diverse turer kom jag i kontakt med en salong i en annan
stad med en betydligt högre potential och ett nytt kontrakt upprät-
tades. Utbildningen avslutades med gesällprov 1969.«

Bengt började också tävla och vi möttes efter några år. När jag frågade hur
hans liv hade blivit berättade han:

»Jag arbetade kvar på salongen och efter några år övertog jag sa-
longen. Jag är åttonde ägare till salongen, som startades i oktober
1900. I dag är vi fyra verksamma frisörer och har en positiv utveck-
lingsfas. Jag har många gånger tänkt på mammas ord, bli frisör det
verkar trevligt, för det är så omvärlden ser på vårt yrke, det är trev-
ligt, i så fall kan vår status svårligen höjas. När man talar med bli-
vande frisörer och undrar: varför väljer ni frisöryrket? Så får man
svaret, trevligt, kontakt med människor, skapa och vara med i mo-
devågen. Ingen har någonsin sagt: Jag skall bli frisör för jag vill tjäna
pengar. Varför? Du och jag vet svaret men inte hur vi skall ändra på
det för vår status på den generella statuslistan är redan bestämd.
Själv tror jag vi kommer att behålla vår placering som bransch, men
vissa framgångsrika frisörföretagare kommer att få en betydligt hög-
re status än branschen som helhet.«

Olof fortsätter att berätta: I de flesta fall fick herrsalongerna mindre att
göra under 70-talet. Min kamrat med damsalongen hade fem anställda
och en elev. 
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»De var enbart damfrisörer men de klippte alla typer av kunder.
Eleven hade ett styvt jobb med att ge alla biträden service. Det blev
inte så mycket utbildning men eftersom permanentbehandlingarna
hade ökat så hade eleven full kontakt med alla kunder. Biträdena
ville helst bara klippa och frisera så eleven fick rulla alla permanen-
ter. Det innebar att hon blev väldigt snabb på att göra just det mo-
mentet. Tidigare hade man använt kemisk permanentbehandling
för att göra håret lockigt och det var en knölig historia med många
moment. Kallpermanenten var som en revolution inom frisöryrket
och damfriseringarna fick ett väldigt uppsving.«

Fortfarande var klipptekniken inte så utvecklad på damsalongerna, så
ibland kom kunderna in till mig för att klippa en frisyr efter att damsa-
longen hade gett dem lockar. En del herrfrisörer vägrade att klippa damer
och Frisörföreningens styrelse hade stora diskussionsmöten om de skulle
tillåta detta nya beteende. Min kollegas elev visade sig vara framåt på
många vis och reste till Gran Canaria och arbetade som frisör under
många år.

Tiderna hade verkligen förändrats och världen låg öppen för dem som
var modiga. Frisöryrket var ett yrke som man kunde ta med sig över hela
världen, förutsatt att man hade gesällbrev och var språkkunnig. Jag var
kvar hemma och hade hunnit skaffa familj och barn. 

Tävlingsklubben blev mitt andningshål och min fortbildning. De dans-
ka frisörerna var mycket aktiva och jag anställde en frisör från Danmark
som hade rest runt hela världen. Han berättade om hur världen utanför
vår lilla stad var. Hans berättelser gav mig inspiration och drömmar, men
jag blev kvar och arbetade vidare med salongen och föreningsarbetet.  På
damsalongen var det en annorlunda situation än på herrsalonger. Kun-
derna blev väldigt bekanta med frisören och bemöttes som kamrater. 

1970 skulle salongen rivas och jag måste skapa en ny salong. Ett nytt
centra skulle byggas i en förort och jag stred för lokaler där. Jag byggde
Sveriges modernaste kombinerade salong med flexibla schamponeringar
och alla moderniteter. Det fanns en flicka på salongen som alltid hade
bättre resultat än alla andra. Hennes lista var alltid fulltecknad och kun-
derna specialbeställde henne. Hon hette Tina.
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*
Tina arbetar som frisör på en kombinerad herr och damfrise-
ring. Efter en vecka har hon fullt med kunder och alla är nöj-
da. Chefen undrar över varför hon har lyckats så bra. Han
studerar Tinas sätt att arbeta och finner inget speciellt märk-
värdigt med hennes sätt att klippa. Kunderna ser likadana ut
som när övrig personal har klippt dem. Han ställer sig och
lyssnar nästa gång Tina har en kund. Tina börjar med att frå-
ga hur kunden vill ha sin frisyr. Därefter upprepar hon det
som kunden sagt nästan ordagrant. Sedan börjar hon klippa
och låter kunden prata eller läsa, allt efter olika kunders öns-
kemål. 

När klippningen är färdig och nackspegeln skall fram, vi-
sar hon sida och nacke samtidigt som hon med ord beskriver
vad hon har gjort . Dessa ord är nästan exakt desamma som
kunden sa vid behandlingens början. Hon har tolkat kunden
rätt, hon har utfört behandlingen och hon får acceptans av
kunden för sitt arbete. Kunderna känner sig viktiga och kän-
ner att de står i centrum för Tinas arbete. De beställer en ny
tid hos henne innan de går från salongen. Tinas kundkrets
växer och chefen har fått svar på sin fråga.

*

Min kamrat Bo berättade om en situation som han stött på när han var ute
och skulle kontrollera en lärling som var kontraktskriven. Detta var i mit-
ten av 70-talet. Det fanns ju lärlingar som utbildades på salong och då
skulle en representant för Frisörföreningen kontrollera utbildningen på
salongen. Han var lite chockad när han berättade om en situation som
han bevittnat. En kund var på salongen samtidigt som Bo skulle besöka
lärlingen. Kunden hette Birgitta.
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*

Dörren öppnas och Birgitta går in i salongen. Frisören Eva
tittar upp och ropar »hej« från sin arbetsplats. »Kom in och
sätt dig. Jag är snart klar. Du kan ta en kopp kaffe i köket om
du vill.« Birgitta hänger av sig kappan och ser sig om var kö-
ket kan vara. Där ser hon en dörr, hon har aldrig varit i sa-
longen tidigare och känner sig lite vilsen. Väl ute i köket mö-
ter hon Lisa som är tredjeårselev på salongen. »Hej,« säger
Lisa som sitter och röker en cigarett, »det finns kaffe på ter-
mosen.« Eva ropar in mot köket att kunden skall tvättas. 

Birgitta undrar om det är hon, så hon går ut i salongen
igen. Det visar sig att det var en annan kund som skulle tvät-
tas och som hade anlänt före Birgitta. När det sedan blir Bir-
gittas tur att bli klippt berättar Eva om det senaste modet från
England och om hur fin Birgitta skulle bli i den frisyren. Eva
beskriver tekniskt hur hon tänkt sig att klippa och vänder sig
till eleven och beskriver inklinationsvinklar och projektions-
vinklar. Hon talar om aktivering av håret och om perpendi-
kulär distribution. 

Lisa nickar och kommer med små infall; om du gör så hur
blir det då? Birgitta sitter tyst och undrar i sitt stilla sinne hur
kort det kommer att bli? Hon känner sig lite orolig för hon
förstår inte vad dom säger. Hon säger ja till en ny frisyr men
undrar vad det är dom menar med designlinje. När Birgitta
lämnar salongen är hon en ny människa, hon känner inte igen
sig och undrar vad dottern och mannen skall säga om hennes
nya stil. Frisören Eva ser glad och nöjd ut. Tänk vad roligt att
hon fick klippa senaste modet från England, hon är verkligen
nöjd med sitt arbete.

*

»Bo berättade att han tänkte i sitt stilla sinne att den eleven nog
skulle ha behövt lite bättre kunskap i kundservice och frisören skul-
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le behöva skilja på terminologi och kundspråk. Vi diskuterade vad
som var viktigt i utbildningen och vilket språk som frisörerna behö-
ver.«

Olofs berättelse fortsätter: Jag startade 1970 med tio anställda och alla var
inte som Tina. En del arbetade in sin lön andra inte. Tiderna blev svåra
och alla avgifter höjdes. 1974 kom en ekonomisk kris. Jag tvingades tänka
på olika vägar att lösa den ekonomiska situationen och 1975 sökte jag till
lärarhögskolan. Jag började där 1976, men behöll salongen med nio an-
ställda. Varje lördag arbetade jag på salongen och åkte nattåget upp till
Stockholm och lärarhögskolan. Det var ett roligt år med insikt om skolans
värld. Många möten med olika yrkesmän gav en bred bild av olikheter i
yrken. Min handledare var duktig yrkesman och pedagog. Han lärde mig
mycket även om jag inte förstod det då. En annan frisörlärare introduce-
rade mig i frisörklubben i Stockholm och detta gav många nya kontakter.
Dessa kontakter har varit användbara senare i livet.

På skolan fanns många elever. Några fick jag bättre kontakt med än and-
ra och jag minns särskilt en flicka som var lite äldre än de andra eleverna.
Hon kom från Polen och var kosmetolog i sitt hemland. Hon var väldigt
lättlärd och jag behövde bara visa en gång så kunde hon utföra saker näs-
tan perfekt. Hon var ganska dålig på svenska språket och det gjorde att
hon var lite utanför den sociala gemenskapen som fanns i klasserna. 

När vi lärarkandidater, vi var fyra på skolan, skulle öva oss i lärarskick-
lighet, ingick att kunna skapa gruppgemenskap. Jag bad då alla eleverna
att skriva om sig själva för att alla skulle förstå varandra bättre. Olga kom
till mig och sa att hon inte kunde skriva men gärna berättade istället. Hon
berättade:

»Jag är kosmetolog från Polen och flyttade till Sverige på 70-talet.
Jag har simtävlat och är nog en tävlingsmänniska som vill vara bäst. 

När jag klippte min man såg jag alla fel jag gjorde och ville lära
mig göra på rätt sätt. Jag sökte in på frisörskolan och kom in men jag
var dålig på svenska. Jag fick lära mig språket samtidigt som jag lär-
de mig yrket. Min lärare på frisörskolan var fantastisk och stöttade
mig när ingen ville tala med mig. Jag var stark men det kändes otrev-
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ligt att ingen tog kontakt med mig under hela skoltiden. Yrkesmäs-
sigt har jag lärt mig själv mest. Utmaningarna i skolan gjorde att jag
skulle bli bäst. Jag har alltid känt mig som utlänning och har fått
kämpa. Det har gjort mig starkare.«

Olgas berättelse rörde mig och jag insåg hur svårt det kan vara att inte ha
ett språk som fungerar. Senare i livet gick det mycket bra för Olga och hon
startade nästan direkt efter skolan en egen salong. Hon har dock aldrig
kommit in i den sociala gemenskapen som finns inom olika frisörorgani-
sationer utan gått sin egen väg framåt. Hon fick medalj för goda insatser i
frisöryrket och har varit först med många idéer inom salongsföretagandet.
Senare träffades vi på en mässa och Olga berättade: 

»Jag har alltid elever som jag utbildar själv. Det är viktigt med ord-
ningsregler. Dom tycker nog att jag är rätt tuff som chef, men jag vill
ha det på mitt sätt. Jag tycker om rakhet och regler. Jag tycker att
skolan skulle lära eleverna bättre ordning och klara regler, de vet
inte vad som gäller när de kommer från skolan. Min första lärare var
helt nyutbildad lärare när jag gick i skolan, men hennes sociala sätt
gjorde att hon fungerade som mentor länge. Jag har försökt komma
med i olika frisörklubbar men ingen vill rekommendera mig, man
måste ha kontakter i branschen för att komma in. Jag, som utlän-
ning släpps inte in. Jag har valt salongen och familjen före karriär
inom branschen.«

En annan elev kom från Norrland och var lite tyst i början. Så småningom
blev hon varm i kläderna och visade sitt rätta jag. Hon var mycket duktig i
matematik och jag tänkte ibland att hon skulle kunna bli en duktig företa-
gare. Hon skrev i en uppsats så här:

»Jag bestämde mig för att bli frisör i åttan på pryon. Jag har en kusin
som är frisör och det verkade trevligt. Jag kom först inte in på dam-
frisörlinjen för jag hade för dåliga betyg. Senare kunde jag flytta
över från herrfrisörutbildningen till damfrisörutbildningen och jag
fick bli det jag ville; damfrisör. När jag kom ut på praktikplatsen bör-
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jade det med att min chef tvingade mig att ändra metod vid perma-
nent. Jag måste knäppa spolarna så som hon gjorde, inte som vi lärt
oss i skolan. Det var jättesvårt. Hon hade en egen teknik vid färg-
ning som jag aldrig sett förr. Hennes klippteknik fanns inte. 

I skolan hade vi lärt oss att dela in huvudet i nio fält, men min
chef hade inget system alls. Jag hade en kompis som jag fick lära mig
klippa av. Jag arbetade extra på en herrsalong som elev och använ-
de samma system på damkunderna resten av veckan. Jag klarade
alla momenten med nöd och näppe på gesällprovet Ibland jobbade
jag extra på Domus och rullade hår. Där fick jag lära mig snabbhet
och tantfrisyrer. När jag blir färdig skall jag öppna salong med en
kompis.«

Olof blev färdigutbildad frisörlärare 1977 och återkom till hemstaden: Jag
kom tillbaka till salongen efter ett år och personalen hade lyckats så bra att
resultaten hade höjts. Jag anställde en ny flicka som verkade framåt och
glad. Hon hette Gunnel och kom från Uppland. Min vana trogen från lä-
rarutbildningen, bad jag henne berätta varför hon hade valt att bli frisör
och varför hon sökte arbete på min salong. Hon skrev en lång berättelse:

»Att bli något var viktigt för mig. Min mamma och jag mötte en po-
litiker när jag var elva år och han sa att skilsmässobarn blir det aldrig
något av. Jag bestämde mig för att visa honom. Jag skulle bli något.
Att jag blev frisör beror nog på att jag fick följa med min mamma till
frisören när jag var liten och där fick jag hjälpa till. Frisören var jät-
tetrevlig och jag var där så mycket jag kunde under min skoltid. Jag
jobbade extra på den salongen när jag var 13 år. Jag fick sopa, städa
och tvätta handdukar, springa ärenden och göra lite av varje. Jag
trivdes i miljön och det var naturligt att söka till frisörskolan. Jag
hade bra betyg så rektorn fixade så att jag kom in. Skolan var tre år
och jag tyckte nog inte att lärarna kunde särskilt mycket. Dom hade
inte kontakt med verkligheten. Tredje året var vi mest på salong
och det var roligt, men min chef kunde inte så mycket klippteknik.
Hon jobbade mest på känsla. Gesällprovet gick bra och jag åkte till
London och gick på Sasson skolan. Där fick man lära sig klippa or-
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dentligt. Det var första gången jag kom i kontakt med verklig klipp-
teknik. Här fick jag ett verkligt intresse för att utvecklas. Mitt själv-
förtroende var stort och det var mycket tack vare min tidigare chef
Ulla. Hon var ojämn i sin frisörkompetens men jämfört med lärarna
som var inkompetenta var hon bra. 

Ett möte som var viktigt för mig var med en kund som var job-
big. Jag gjorde grimaser bakom henne mot en kompis och glömde
att det var speglar överallt. Hon såg vad jag gjorde och blev jättearg.
Jag skämdes fruktansvärt och jag glömmer det aldrig. Efter några år
såg jag en annons där ett stort företag sökte föreståndare till sin sa-
long. Jag såg det som en utmaning att bli chef över så många och att
få vara delaktig i ett så stort företag. Jag fick jobbet och lärde mig
den hårda vägen hur det går till på möten med andra chefer. 

Det var en nyttig skola. Ett annat tillfälle som var viktigt för mig
var mötet med en lärare på en kurs i tävlingsteknik. Henrik var full
av entusiasm och energi. Han fick oss att stå i tio timmar och göra
samma sak. Tala om drillning. Hans teknik var suverän och han
hade guld i fingrarna. Mitt intresse för tävlingsfrisering vaknade. Jag
bestämde mig för att börja tävla. Min första tävling var i Danmark.
Jag var jättenervös och på flygplatsen mötte jag andra tävlande. Ing-
en brydde sig om mig utan det var kalla handen. Endast en frisör
hälsade. Hon skulle sedermera bli min mentor. Alldeles före täv-
lingen hjälpte hon mig att förstå hur tävlingsregler fungerade. Allt
som inte är förbjudet är tillåtet. 

Jag som trodde att man skulle göra som det stod i papperet. I
fortsättningen skulle hon hjälpa mig och träna mig i flera år fram-
förallt med stöd och positiva uppmuntringar. När jag ville sluta
uppmanade hon mig att fortsätta och när inget fungerade fanns hon
där och förklarade orsakerna. Jag har även haft stort intresse för ele-
ver och utbildning. Elevfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill
gärna hjälpa yrket framåt och när jag har en elev försöker jag upp-
muntra henne till kreativitet och låter henne göra misstag. Jag tyck-
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er man skall ha en öppen diskussion om problem men inte inför
kunderna. Vi borde ha en utvecklingsgrupp på salongen som skapar
nya kreativa förslag på salongen och i marknadsföringen. Viktiga
ord för mig är; utveckling, funktion, samarbete, flexibilitet, ödmjuk-
het. Det är viktigt att inte bli en kopiator utan att bli ett original.«

Självklart anställdes Gunnel efter denna beskrivning av sina ambitioner.
Hos mig kunde hon ta ansvar för personalen och ta hand om elevutbild-
ningen. Hon kunde även få utveckla sitt tävlingsintresse och finna en ny
nisch i sin utveckling. 1977 fick jag erbjudande om ett lärarjobb på heltid
och tog det. Det blev inte som jag tänkt mig. Skolarbetet var mer social
verkstad än frisörutbildning. Skolarbetet var trögt och svårt att förändra.
Man tog inte vara på de duktiga eleverna. Kollegerna var återhållsamma
med sina erfarenheter. Det fanns några likasinnade kolleger och vi försök-
te utbyta erfarenheter från utbildningsproblem. 

En dag 1979 började en ny lärare på skolan. Hon var ganska ung tyck-
te jag, 32 år. Vi andra i lärargruppen tyckte att hon fick en massa fördelar.
Hon behövde inte gå på studiedagar och hon hade bara tre specialelever.
Vi låtsades som om hon inte fanns. På en gemensam studiedag där termi-
nen introducerades träffades vi och började prata. Allt det vi trott om hen-
ne visade sig vara fel, men vi hade inte frågat. Jag bad henne berätta om
vad som gjorde att hon blev lärare och det blev en lång historia. Evas be-
rättelse löd:

»Jag började på frisersalong direkt efter realskolan 1966. Mamma
ville inte att jag skulle bli frisör, hon tyckte att jag skulle bli lärare
istället. Min kamrat skulle bli frisör och jag tyckte att det verkade ro-
ligt.

Jag var mycket intresserad av hår och färg. Trots de dåliga ar-
betstiderna och låga lönerna trivdes jag bra. Min chef var österrika-
re och han fostrade sin personal i österrikisk anda. Det som han
hade lärt sig av sin mästare skulle även vi lära oss. Det innebar herr-
frisörteknik och även hur man gör löshårsarbeten. På salongen var
det en strikt hierarki. Arbetet var uppdelat på oss elever och den
äldre eleven introducerade den yngre i uppgifterna. Vi hade var sin

DEN INRE TEATERN I LÄRANDET 81



stol på salongen och vi skulle aldrig ha vågat sätta oss i chefens stol.
Vi sa aldrig förnamn till chefen och inte han till oss. Efter ett halvår
började jag frisörskolan och gick ett år. Därefter måste man ha kon-
trakt med en chef för att få fortsätta utbildningen. Detta var inget
problem för jag hade arbetat varje lördag på salongen under skolti-
den.

Jag minns väl min första dag på salongen efter utbildningsåret.
På eftermiddagen var det en ny kund som beställt tid och chefen sa
att jag skulle ta hand om henne. Det var min första verkliga klipp-
kund och det var väldigt nervöst. Dessutom gick chefen hem och
lämnade ansvaret helt åt mig. Det gick bra med klippningen och
mitt självförtroende ökade markant. Efter den dagen hade jag egna
kunder hela tiden. Min chef var väldigt duktig på långt hår och det
blev även jag. Han hade en annorlunda teknik än andra frisörer och
han lärde mig tekniken genom att jag fick stå och räcka honom nå-
lar och på så sätt se vad han gjorde. Han berättade aldrig om tekni-
ken, jag fick se och lära själv. 

Efter ett år på salongen fick jag gå sju veckor på skolan och där-
efter arbetade jag ett år och sedan gick jag fem veckor på skolan
igen. Därefter, efter fyra års utbildning fick jag ta mitt gesällprov och
klarade det bra. Efter elevtiden hade chefen den uppfattningen att
man borde byta arbetsplats. Han sa att jag skulle fortsätta att vara
elev om jag var kvar och jag förstod att det var för mitt eget bästa
han sa så. Det fanns gott om jobb så det var lätt att hitta en ny ar-
betsplats. Min förra arbetskamrat hade öppnat salong och jag bör-
jade hos henne och arbetade där i två år. Jag blev fackligt intresserad
och det blev en del diskussioner om arbetsuppgifter och semester-
ersättning.

Efter ett tag blev jag erbjuden ett jobb i centrala staden, som jag
accepterade. Här hade jag två chefer, två kompanjoner som var to-
talt olika. Den ena var chef med stora bokstäver och jag grät alla da-
gar vi arbetade ensamma. Jag fick inte sitta ned på hela dagen för
hon ansåg att man inte hade betalt för att sitta. Om vi inte hade kun-
der fick jag stå och vika permanentpapper. 

Den andra chefen var som en mamma och kompis. Dom dagar-
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na när vi var ensamma fikade vi och pratade om allting. Dom da-
garna var härliga. De två var väldigt olika frisörer. Den första var
skicklig frisör men fullständigt osocial mot kunder. Den andra kun-
de inte klippa men var väldigt social och mycket omtyckt. 

Jag lärde mig att klippa av den ene och att vara social av den and-
ra. När de sålde salongen 1971, fick jag veta att den stränga chefen
hade rekommenderat mig till de nya ägarna som klippspecialist. De
nya ville gärna att jag skulle fortsätta att arbeta på salongen och det
gjorde jag. 

En ny tid med kamratskap och nytänkande började. Den ena
chefen var en mycket duktig herrfrisör som tävlade i världsmäster-
skap och en ny värld öppnade sig. Den andra chefen var en mycket
snabb och duktig damfrisör och jag fick lära mig snabbhet eftersom
vi alltid tävlade om bäst kassor. Jag fick ta hand om salongen när
cheferna var på semester och på så sätt lärde jag mig att leda andra.
Vi var nu sex anställda och två chefer. På denna tid var det inte van-
ligt med kursverksamhet, utan det förekom några enstaka visningar
som vi gick på. Så en dag fick jag gå en teknikkurs i klippning. Jag in-
såg att man kunde tänka fram frisyrresultat. Tidigare var det enbart
känslan som avgjorde hur jag klippte. Teknikkunskapen gjorde att
jag blev snabbare och säkrare.

En dag började en ny flicka på salongen. Hon var helt nyutbildad
och den ena chefen hade hittat henne genom tävlingsträning på fri-
sörklubben. Det visade sig att han erbjöd henne högre lön än någon
annan på salongen, detta trots att hon var långsam och utan kund-
underlag. Detta resulterade i att vi var fem som sa upp oss i protest
och jag öppnade min första salong. Det var hårda dagar utan att
veta om jag skulle få några kunder. Jag arbetade snart upp en kund-
krets och jag arbetade sex dagar i veckan med två anställda. Tider-
na förändrades och det blev svårt att få pengarna att räcka till löner,
semesterersättning och sjuklöner. Kostnaden för personal ökade
enormt genom olika lagar och avtal. Min revisor sa att jag tjänade
mindre än en elev, och då tyckte jag att jag skulle sälja salongen.
Sagt och gjort, jag blev hemmafru i 8 dagar. Under min tid som
egenföretagare var jag engagerad i frisörföreningen som sekreterare
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och en kollega i föreningen ringde hem och frågade om jag ville bli
lärare. Han visste att skolan behövde lärare och tyckte att jag passa-
de bra. Först var jag negativ och ansåg att jag inte kunde, men han
övertalade mig.

Så började min nya period som frisörlärare. Det var en ny värld
och jag fick träffa kolleger som hade olika inställning till att vara lä-
rare. Efter 1,5 år blev jag antagen till lärarhögskolan i Stockholm
och ett pendlande liv började. Tågresorna använde jag till att läsa
och veckorna gick jag i skolan eller arbetade på teatern eller övade
på lektioner. 

Min handledare i Stockholm gav mig tillgång till all teori som
fanns inom frisöryrket och även teorier om samverkan och person-
lig utveckling. Mötet med henne har påverkat hela mitt senare liv.
Hon var inte någon extremt duktig frisör, men otroligt pedagogisk
och välorganiserad. Det gick inte att komma en dag utan fullständig
planering och kopior till henne. Hon lärde mig självdisciplin. 

Efter året på lärarhögskolan fick jag en tjänst på skolan och arbe-
tade med en ny utbildningsform där eleverna blev både herr och
damfrisörer. Det var en turbulent tid och många lärare gick på knä-
na i ovisshet om de gjorde rätt eller fel. Jag trivdes utmärkt med den-
na nya utmaning och en kollega uppmanade mig att börja tävla.
Sagt och gjort, jag började tävla. Tio år skulle gå innan jag var mätt
på de utmaningar som tävlandet gav. VM, SM, EM; alla tävlingar
prövade jag med ganska goda resultat. All tid som fanns utanför
skolarbetet gick åt för att träna sy skapa för tävling. Till sist fick vi i
VM laget en tränare som prioriterade andra saker än resultat och då
slutade jag. Tidigare var det resultaten som avgjorde om vi fick stäl-
la upp i en tävling och representera Sverige. Min bästa tränare lärde
mig en ramsa som jag upprepade varje träning och varje tävling.
Utan rytmen som ramsan gav kroppen skulle jag aldrig hunnit bli
klar på sju minuter.«
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*
Sju minuter; kan vara en kort tid eller en evighet. Träningen
gör att varje handgrepp följer en viss rytm. Borsta, borsta,
borsta, kamma lilla sidan, kamma stora sidan, hjässan, fron-
ten och nacken. Ramsan som tränaren spikat in i huvudet sit-
ter i hjärnan. I sängen natten innan tävlingen hade jag uppre-
pat ramsan gång på gång. Det gäller att få in rytmen: En mi-
nut på lilla sidan, en minut på stora sidan, en minut på hjäs-
san, två minuter på fronten, en minut i nacken och till slut
helheten. Ramsan hjälper minnet, rytmen ger flytet i rörelser-
na och gör att helheten blir ren och vacker. Borsten och han-
den, borsten och handen, en jämn rytm utan avbrott. 

Sju minuter är en evighet eller 1 sekund. Jag måste ute-
stänga alla störningar. Musiken jag har i freestylen gör att jag
kan koncentrera mig och utestänga allt runt omkring mig.
Trots att det är 80 tävlande runt omkring mig, går jag in i min
egen värld. Det enda som existerar är ramsan och händernas
rörelse i håret.

Starten går! Händerna, hjärnan, känslan och rytmen, allt
sätts igång, sida, sida, hjässan, fronten och nacken. Sex minu-
ter, en minut kvar  till helheten. Har jag lyckats med gyllene
snittet? Slut! Tiden är ute! Kontrollanterna ser till att ingen
fortsätter att arbeta. Plötsligt vaknar jag som ur en trance. Jag
ser alla andra tävlande, alla modeller runt omkring mig. De
fanns där inte för några minuter sedan när jag befann mig i en
sluten värld av koncentration. 

Sju minuter, varför utsätter jag mig för det här? Efter varje
tävling frågar jag mig samma sak. Kroppen är helt slut. Kon-
centrationen har tagit all kraft, varje uns av energi är borta.
Nu återstår bedömningen.

*
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Olof fortsätter att berätta: Evas berättelse gjorde att vi fick fin kontakt och
började samarbeta på skolan. Vi skrev nya läroplaner och gjorde nya läro-
medel. Eleverna var i centrum för våra aktiviteter och vi beslöt oss för att
vara på skolan en kväll i veckan för de elever som var extra intresserade.
Detta var mycket uppskattat av eleverna, men inte av facket. Vi fick inte
lov att arbeta gratis för det var okollegialt. Vi fick sluta med stödundervis-
ningen. Istället valde vi andra aktiviteter för eleverna. 

Vi gjorde frisyrvisningar tillsammans med leverantörer och frisörer
som var intresserade. Dessa visningar var den vanligaste vägen för en fri-
sör att lära sig nya trender. Genom en föreställning som liknade en teater-
föreställning visades nya frisyrer. Konsulenter demonstrerade och ofta var
det färgteori blandat med klippteknik. Förberedelserna var oftast stressiga
och allt måste fungera. Ibland fungerade inte allt och då blev det mycket
nerver i föreställningen. En konsulent som vi engagerat berättade för mig
om en situation som hon upplevt:

*
En dag skulle vi göra en stor frisyrvisning i stan. Jag var ensam
på plats för att förbereda modellerna. En flicka skulle få sitt
hår ljust och jag bestämde mig för att ljusfärga hennes hår. Jag
ville inte blondera håret för jag ansåg det för starkt. Det kän-
des säkrare att använda färg som jag hade bättre kontroll på.

När jag höll på att applicera färgen, jag hade klarat av en
fjärdedel av hårmassan började det ryka från håret. Jag kände
i hennes hårbotten och brände mig nästan. Nu var goda råd
dyra. Vad var det som hände. Snabbt förflyttade jag flickan till
schamponeringen och tvättade ur färgen. Tidsmässigt hade
det varit en verkningstid på ca fem minuter och normalt bru-
kar det behövas femtio minuter. Håret var alldeles ljust och
som tur var hade inte kvalitén på håret förstörts. 

Mitt nästa dilemma var nu vad jag skulle göra med det
mörka håret som inte hunnit få färg på sig. Skulle jag försöka
med resten och riskera att håret blev förstört, eller skulle jag
göra håret mörkt igen. Jag tänkte en stund och sedan bestäm-
de jag mig för att låta flickan sitta kvar i schamponeringen
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och försiktigt applicera färg på de mörkare hårdelarna. Ge-
nom att passa processen noggrant kunde jag känna när vär-
men steg och omgående skölja ur parti för parti. Till slut var
hela håret ljust och jag kunde avsluta processen med en åter-
ställare för håret.

Senare har jag tänkt många gånger på hur modig jag var
som vågade fullfölja processen. Samtidigt lärde jag mig väl-
digt mycket om färgprocessens faror och om oväntade reak-
tioner. Jag har senare passat på att berätta om denna händel-
se för många frisörer och fått dem att förstå vikten av att pas-
sa en process. De behöver inte göra samma erfarenhet som
jag, de kan lära sig av min erfarenhet.

*

Eva berättade även varför hon slutade som lärare: 

»Av en händelse träffade jag min gamla handledare som sa till mig
att fortsätta läsa istället för att tävla. Så blev det, jag började läsa vi-
dare i pedagogik och skaffade mig så mycket utbildning som det går
inom det ämnet. Samtidigt drev jag en privat utbildningsenhet till-
sammans med min man. Här kunde jag utveckla teknik inom frisör-
branschen och här kunde jag möta frisörer och deras frågor. Mitt
engagemang för yrkets utveckling blev större och större. Man kan
säga att det som började som ett trots mot vad mamma ansåg att jag
skulle göra har utvecklats till vad hon ansåg att jag skulle göra, från
frisör till lärare och ändå fast förankrad i frisörbranschen.«

Olof fortsatte sin berättelse: Jag och några andra lärarkolleger startade till-
sammans med flera frisörmästare en klubb för elever, klippfolket. Här
kunde elever få extra hjälp med träning inför gesällen och tävlingar. Det
startades en intensiv tid med utbyte mellan städer och olika småtävlingar
för elever, seniorer och veteraner. Samarbetet med mästare var ett bra till-
fälle för att knyta kontakter som var bra att ha när elever skulle på praktik. 

Under slutet av 1970 och början på 1980 var det ganska svårt för ele-
verna att skaffa praktikplatser eftersom lönsamheten i branschen gått ner.
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Flera elever fick istället göra sin praktik i skolans salong, så kallad intern
praktik. Under 90-talet arbetade jag både med salongen och med skolar-
betet. En kund som jag träffade på var guldsmed. Eftersom jag var intres-
serad av utbildning, diskuterade jag ofta utbildningsfrågor med mina kun-
der. Vårt samtal var ungefär som följande:

: 

Dom får inte teckna längre. Förr var teckningen det viktigaste ämnet. Vi
arbetade nästan hela sista året av utbildningen med teckning.

: 

Varför är teckningen så viktig.

: 

Om man inte kan teckna så kan man inte visa en kund hur man har tänkt.
Dessutom är det då man övar stil och form. Man lär sig proportioner och
tränar ögat. Det är alldeles för lite teckning i skolan idag.

: 

Men är det inte viktigare att träna händerna i själva yrket.

: 

Det är en del av yrket. Man kan säga att det är när man tecknar som man
kommunicerar med kunden. Bilden visar att man förstått vad kunden me-
nar. Orden räcker inte till. Om eleverna inte kan teckna så försvinner kom-
munikationen med kunden. 

: 

Men materialkunskapen då?

: 

Jo det är viktigt att veta vilka legeringar som fungerar och vilken hårdhet
materialet får. Vi fick börja med att arbeta med koppar för det är billigare,
sedan fick vi gå över till silver och till sist till guld.
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:

Varför blev du just guldsmed?

: 

Jag var på besök hos goda vänner till mina föräldrar när jag var tio år. Jag
tyckte det var roligt att se på när han arbetade och han var guldsmed. Se-
dan tycker jag om att pilla med smått och därför blev det guld. Egentligen
ville jag bli bildkonstnär, men pappa sa att det kan man inte leva på. Jag
valde att bli guldsmed som är ett konstnärligt yrke för att kunna försörja
mig.

: 

Känns det fortfarande som rätt yrkesval?

: 

Ja, det enda som bekymrar mig är utbildningen idag. Eleverna klarar inte
gesällprovet och många bryr sig inte om att försöka ens. Dom inser inte att
dom måste träna. Min elev misslyckades och det berodde på att hon inte
tålde stressen vid provet.

: 

Hade hon tränat på sin uppgift?

: 

Nej det var dåligt. Även fast jag givit henne tid och material så ville hon
liksom inte. Det är så mycket som frestar runt omkring. Hon ringde sin
kompis på skolan och hon klarade sig inte heller. Man känner sig miss-
lyckad som chef när sådant händer men man kan ju inte tvinga dom. Det
värsta är att i Sverige kan man arbeta som guldsmed utan att ha gesällbrev
och det går ingen annanstans i världen. Vi borde jobba på att fler tar mäs-
tarbrev som guldsmeder och verkligen använder det i sin reklam.

: 

Hur tror du det blir i framtiden
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: 

Det är väldigt svårt att anställa folk för det är så dyrt. Jag tror det bästa är
om någon hyr in sig och är sin egen chef, kanske samarbete med en urma-
kare för att bredda sig. Nu när utbildningen är sämre måste man passa sig
så, att man inte står med en anställd som inte kan jobbet. Jag har inte höjt
priserna sedan 1992 och ändå klagar folk på att det är dyrt. När tiderna är
dåliga är ju inte det första man köper smycken. Jag har ju en upparbetad
affär men det växer ju upp fabrikstillverkat hela tiden. Stora affärer och
kedjor som inte är guldsmeder utan som bara säljer fabrikstillverkat och
gjutet. De är våra värsta konkurrenter. Om bara kvalitén på utbildningen
var bättre så skulle jag nog anställa, men som det är idag går det inte.

: 

Hur skulle du vilja förändra utbildningen.

: 

Jag skulle gå tillbaka till guldsmedsskola. Gymnasiet är bra men hantver-
kare måste få öva med händerna. Dom måste få rita. Tyvärr är det många
mästare som inte vill lära ut det dom kan. Dom resonerar som så, att om
jag lär ut mina knep så tar lärlingen med kunskapen och flyttar tvärs över
gatan och blir en konkurrent. Därför är det svårt att hitta praktikplatser för
eleverna.

Man sig väldigt mycket av att samtala med kunder. Mitt yrke känns som
en blandning av att lyssna och att göra, dessutom att ständigt lära nya sa-
ker och acceptera dem. Jag försökte så ofta som möjligt att vidareutbilda
mig. Speciellt ett tillfälle minns jag:

*

En grupp av erfarna frisörer har samlats för att se en demon-
stration av nya frisyrer och för att lära sig förmedla denna
kunskap vidare genom rätt terminologi. Johan skall göra de-
monstrationen av en klippning och presentera frisyren med
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hjälp av terminologin inom branschen. Johan är en expert på
sitt område och en erkänt duktig frisör. Han startar teoretiskt
och beskriver sin frisyr på tavlan. Därefter startar han klipp-
ningen och samtidigt talar han om indelningslinjer och av-
klippningslinjer. Han beskriver projektionsvinklar och inkli-
nationsvinklar, han visar den perpendikulära distributionen
och talar om form. Plötsligt får han en fråga: »Varför drog du
passén uppåt när du klippte av?« Johan stod tyst och tänkte.
Hade han gjort det? Omedvetet gör man saker som känns rätt
vid det tillfället när man är expert, men man vet inte varför.
Genom att backa i tankarna kunde Johan till sist förklara att
för att få det gyllene snittet att stämma så måste han lyfta pas-
sén lite när han klippte. – Puh, det var svårt. Johan pustar ut
och fortsätter demonstrationen. 

Då kommer nästa fråga: »Vad är Gyllene snittet?« Johan
blir tyst igen. Han vet vad det är, men han kan inte förklara
det. Terminologin ger honom ingen hjälp här. Han tänker ef-
ter, det handla rom proportioner, men hur? Till slut får han
hjälp ifrån publiken. En erfaren frisör kommer till assistans,
och förklarar gyllene snittets matematiska förhållande men
även med vanliga ord: »Förhållandet är ett storleksförhållan-
de mellan 8 - 5- 3, eller liten, större, störst för att göra det för-
enklat. Helheten är huvudet, den minsta delen är nackens
klippform och den större delen överhårets klippform. Helhe-
ten (8) förhåller sig till den visuella övre delen av frisyren (5)
och den visuella nedre delen (3) i det gyllene snittet och fri-
syren upplevs som vacker. Det är proportionerna och har-
monin som avgör hur vi ser frisyren, inte tycke och smak.« Jo-
han slappnar av, skönt, även om han är expert på terminologi
så har han lärt sig något idag.

*

År 2000 skall jag gå i pension och det känns bra efter 50 år som frisör. Allt
är förändrat och det som var viktigt när jag var elev finns inte längre kvar i
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yrket. När jag vill lära någon att raka tycker dom att jag är gammalmodig.
Det skall bli skönt med pension även om jag kommer att sakna diskussio-
nerna med kunderna. Mitt senaste minne är från en kurs för företagare som
jag var på helt nyligen. Vi var en massa frisörer i olika åldrar och det var
mycket trevligt att träffa unga nya frisörer. Jag insåg dock att mitt yrke som
jag lärde för 50 år sedan, inte finns längre. Nu håller dom på med konstiga
löshår som jag aldrig har sett. Det känns skönt att pensioneringen är nära.
Jag mötte en ung frisör på kurs för en tid sedan. Vi samtalade om yrket:

: 

Kom skall jag visa dig hur man rakar!

: 

Kan du inte visa hur man gör hairextension istället. Det finns ju ingen som
vill raka sig i dag.

: 

Hairextension? Det vet jag inte vad det är, men alla män rakar sig. Det är
en konst må du tro. Det tog mig två år att lära mig hur man gör.

Victoria: 
Jag har inga kompisar som rakar sig med kniv. Det finns så bra maskiner
nu. Du skulle se i London, dom sätter dit hår på nolltid. Tyvärr får vi inte
lära oss det i skolan men jag tänkte att du som har varit frisör så länge skul-
le kunna lära mig.

: 

Men rakning är viktigt att kunna, det är en av grundstenarna i vårt yrke.
Hairextension är bara en modefluga. Titta här nu!

: 

Äsch! Det är inte tillåtet enligt hälsovårdsnämnden att raka längre. Man
kan få aids, det har min majje sagt. Du lever farligt Olof.
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: 

Hör nu min lilla vän. Jag har rakat i 45 år och jag har ännu inte skurit nå-
gon så att det blöder. Det är det som är konsten.

: 

45 år! Du måste kunna allt när du har jobbat så länge. Hur kommer det sig
att du inte vill lära mig hairextension?

: 

Men jag kan inte det där.

: 

Då måste du åka till London och lära dig det. Det är framtiden förstår du.
Det är jättehäftigt!

: 

London, gå på kurs där, det skulle jag aldrig våga.
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En explorativ forskningsmetod
id forskningsarbete visar det sig under resans gång att nya vink-
lar och aspekter dyker upp. Det är då viktigt att kunna vara
kreativ i metodarbetet utan att tappa tråden. I denna studie som
koncentrerar sig på lärandet, utkristalliserade sig två perspek-

tiv, det individuella och det intersubjektiva lärandet. Även om olika meto-
der avlöste varandra med tiden och jag fann nya infallsvinklar, var dessa två
perspektiv den röda tråden i tänkandet. Exemplen som jag valt fyller sin
funktion genom att visa med ett flertal bilder, skillnaden på individuellt lä-
rande och lärandet i grupp. Den explorativa metoden, att vara öppen för
nya angreppssätt kontinuerligt och att vara kreativ, gav min studie ett stör-
re djup. Jag kunde nå större förståelse för yrkeskunnandet hos frisörer.

En förändrad utbildning är en horisont i mitt tänkande utifrån berät-
telsen. En annan horisont är den förändrade arbetssituationen som före-
ligger hos frisörer och andra hantverkare. Dessa horisonter var inte tydli-
ga i början av forskningsarbetet utan de har framkommit efter hand. Det
centrala temat för all forskning inom yrkeskunnande och teknologi är det
kunskapsteoretiska inslaget. Vad är det eleverna behöver lära sig? Denna
fråga måste ses ur både individuellt och intersubjektivt perspektiv för att
förstå helhetskunnandet inom ett yrke. Under arbetets gång kunde det ske
en horisontförskjutning, men frågan var fortfarande densamma: Vad bör
eleverna lära sig i gymnasieskolans yrkesförberedande program för att få en bra
grund för resten av livet? Hur lärs denna kunskap vidare inom ett hantverk? 
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När vägen inte är framkomlig inom forskningen, måste nya vägar tes-
tas. Att inse begränsningarna hos vetenskapliga metoder är lika viktigt
som att se dess möjligheter. Begränsningar och möjligheter är två sidor av
samma sak, enligt Gunnar Bergendal.43 Man måste överskrida gränser vid
forskning lika väl som i annan yrkesutveckling. Att använda intuition, be-
rättelser och metaforer vid forskning om yrkeskunnande känns idag helt
naturligt och även nödvändigt. Ingenjörerna vid Combitech44 lärde sig
vid sina dialogseminarier att det var nödvändigt att söka nya vägar för att
nå ny kunskap. De vägleddes av forskare för att komma vidare i sin strä-
van. Frisörerna i min studie lärde sig vid vidareutbildning där det ingick
diskussion och dialog, att lyhördhet, känsla och erfarenhet finns med som
viktiga aspekter inom yrket. När Johan visade en ny frisyr45 och deltagar-
na väckte nya frågor, skapades ny kunskap. Om samma sak sker via en vi-
deodemonstration sker ingen diskussion och kunskapsutvecklingen blir
begränsad. 

Kvalitativa metoder
Vid forskning inom praktiska områden finns det en förändringsfas och det
ingår en stor del bedömning. Det innebär att forskaren måste vara öppen
för förändringar under arbetets gång. Den kvalitativa ansatsen kräver ofta
flera angreppssätt i kombination.46

På grund av förändringsskedet som finns inom praktiska handlingar
behövs olika modeller för tolkning av resultat. När man forskar kring
mänskligt beteende kan det framkomma olika bedömningar och avsikter
i samband med handlingar. Det gör att studien inte går att upprepa efter-
som det finns faktorer som förändras och avsikterna varierar mellan indi-
vider. Trovärdigheten i forskningsresultaten är helt avhängigt av att del-
tagarna i studien accepterar resultaten. Kontinuerlig återföringen till
grupperna är därför en viktig del av forskningsarbetet.
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Kvalitativ forskning bygger på djupstudier av människors handlande
och det finns flera metoder att välja på. Vilken metod som väljs kan varie-
ra beroende på forskningsobjektets art. De kvalitativa metoderna ger oss
möjligheter att förstå och förklara fenomen inom områden där mänskliga
handlingar ingår. Kvalitativa metoder kan vara t ex djupintervjuer, obser-
vationer, fallstudier. Dessa kan med fördel kombineras. I sökandet efter
metod fann jag fallstudier, dialogseminarier och berättelser vara en fram-
komlig väg. Genom mina förstudier kunde jag välja bort metoder som inte
var lämpliga för just min typ av problem. Yrkeskunnandet inkluderar en
stor del tyst kunskap och dialoger runt kunnandet visade sig kunna lyfta
fram den tysta kunskapen och ge oss möjlighet att reflektera över den.47

Även inom hantverk finns behov av att kunna förändra sin metod. Det
finns risk för att ett hår skadas allvarligt vid en blonderingsprocess på
grund av orsaker som inte syns. Frisören måste då välja andra metoder för
sitt handlande. Framförallt måste han bedöma om behandlingen är rimlig
att utföra. Även om kunden begär en blondering av sitt hår kanske det är
olämpligt att göra den. I min studie lyfte frisörerna ofta fram dessa tillfäl-
len då bedömningen var mycket svår. Omdömet framstod som en av de
viktigaste aspekterna inom yrket. Det finns många likheter mellan forska-
rens arbete och frisörernas arbete när det gäller val av metod. Avgörande
för resultaten i båda fallen är omdömet hos personen som ska utföra arbe-
tet. Inga övergripande beslut i en annan kontext kan ta ansvar för resulta-
ten.
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Modell för metodutvecklingen
Modellen ovan visar hur berättelsen blev en utgångspunkt för fallstudier-
na och mina egna erfarenheter. Teorier och offentliga dokument blev käl-
lor att återvända till kontinuerligt för att förstå eller förtydliga ett problem
som uppstod i arbetet. Den växelverkan som hela tiden förelåg mellan
empiri och fallstudier gav ökad förståelse för min frågeställning om frisö-
rernas kunskapsväxande. Teori inkluderar filosofi och litteratur.

Dilemman

Ett problem som förelåg i arbetet var frisörernas svårighet att skriftligt be-
skriva sin kunskap. Detta är inget märkvärdigt eftersom frisörarbetet är
tänkande och görande, men inte skriftligt görande. Det skriftliga fick bli
min forskaruppgift. Verbalt fanns inga problem med att beskriva de di-
lemman som fanns inom yrket. Det behövdes dock ibland ett exempel
från ett annat yrke för att få igång tankarna runt dilemman. När jag valde
exempel från den antika litteraturen fick jag oftast problem med att grup-
pen fick en överrespekt till mitt kunnande om antika filosofer. Detta tysta-
de grupperna och det var svårt att få igång nya dialoger. Jag lärde mig att
det var viktigt att finna tydliga texter som kunde associera gruppen till de-
ras egen arbetssituation. Aristoteles dygder i den Nikomachiska etiken
fungerade dock som diskussionsunderlag tillsammans med exempel från
»berättelsen«.
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Frisörernas berättelser

Fallstudie ett

Teori +
offentliga
dokument

Egna
erfarenheter

Fallstudie två Fallstudie tre



De fallstudier som ingick i min studie om hantverkskunnande, blev
mixade fallstudier; jag deltog både som forskare och som frisör.48

Denna deltagande forskning har både fördelar och nackdelar. Förde-
len är att jag har lättare att förstå språket i kontexten men även att jag har
större möjlighet att få acceptans av de deltagande informanterna. Nack-
delen kan vara att jag är för nära yrket jag studerar och därmed blir blind
för det näraliggande. Fallstudiemetoden innebär stor frihet för forskaren
att vara kreativ i sitt arbete men även ett ansvar att inte dra för stora slut-
satser av det som framkommer. 

För att få en bakgrund till problemet med förändrat yrkeskunnande
inom ett hantverk, har jag att använt mig av det material som insamlats
vid tidigare studier inom ämnet med specialisering på frisöryrket. Efter att
jag lagt fram min lic.avhandling på KTH (2001),49 uppfattade jag ett be-
hov av vidare fördjupning inom metodarbetet och lärandet vid forskning
runt yrkeskunnande. Genom presentation av tidigare forskningsmetoder
inom området hoppas jag kunna belysa metodens vikt vid forskningsarbe-
te. Vilka glasögon tar vi på oss när vi studerar ett område? Vilken syn har
vi på kunskap? Dessa frågor är avgörande för vad vi ser i vårt tolkande av
resultaten. Om vi använder glasögon som är inställda på lärandets pro-
blem, innebär det inte att vi bara ser pedagogiska problem. Vi ser de pro-
blem och lösningar som följer ur en lärande situation.

Studien växer fram 
Jag har utfört ett flertal förstudier innan jag började det verkliga avhand-
lingsarbetet. Under forskarutbildningen skrev jag ett flertal uppsatser som
alla hade riktningen mot samma problemställning, frisörernas förändrade
utbildningssituation. Jag kom därmed att få pröva flera forskningsmetoder
och kunde välja lämplig metod när denna avhandling skulle skrivas. Jag
hade även fått möjlighet att testa olika metoders fördelar och nackdelar. 

Den första undersökningen genomfördes med intervjuer och sökande
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48. Mixade fallstudier beskrivs av Creswell (1998)

49. Scenbyte, en studie om den förändrade hantverksutbildningen (2001), Andersson-
Gustafsson



efter information i press. Jag gjorde en förstudie av hur branschen tar emot
en ny gymnasiereform.50

I den andra förstudien fick lärare och skolledare komma till tals genom
intervjuer och enkäter. Den tredje förstudien undersökte vad eleven får
lära sig i skolan och vilket urval av kunskaper som gjordes. Här fick elever
delta i enkäter och intervjuer. Jag deltog i ett flertal lektioner och observe-
rade undervisningen. Genom dessa förstudier fick jag en bakgrund till det
kommande avhandlingsarbetet. Först efter dessa studier började det verk-
liga avhandlingsarbetet. Jag hade då fått en bakgrundsbild av utbildnings-
förändringar inom frisörutbildningen. 

Enkäter är användbara när man strävar efter kvantitativa resultat. In-
tervjuer fungerar kvalitativt, men det är alltid en risk att forskaren styr sva-
ren med sina frågor. Vid observationer kan man studera ett skeende, men
man startar ingen process eller kunskapsutveckling med observationerna.
Vid fallstudier och gruppsamtal startas en process som kan ge kunskaps-
växt och medvetenhet inom grupperna. Det blir en större aktivitet hos
deltagarna.51

Vera Segraeus tillförde i sin rapport Var står vi? (1994) en narrativ
metod, Delphimetoden. Metoden innebar att informanter får skriva om ett
ämne utan påverkan från forskaren. Därefter återkommer forskaren till
berättaren med frågor och berättelsen växer fram. Fördjupning av det be-
rättade kan ske och nya inlägg tillförs ursprungsberättelsen. 

För att komma vidare i utforskningen av frisörernas kunskap uppma-
nade jag i en annons i Sveriges Frisörtidning frisörer, att de skulle skicka
sin utbildningsberättelse till mig. Jag fick in ett stort antal berättelser, men
det är fyrtioåtta berättelser som varit ingredienser i den berättelse som har
blivit »frisörernas berättelse«. En del material var utformat som en »CV«,
en del var korta önskemål om framtiden. Dessa gav inte något innehåll
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50. Dessa tidiga studier beskrivs i mina B-, C-, D- uppsatser vid Lärarhögskolan i Stock-
olm, Andersson (1993, 1994, 1996)

51. Kvalitativa metoder beskrivs i ett flertal metodböcker. Jag redovisar i min litteratur-
förteckning de olika metodböcker som jag studerat under forskarutbildningen. De
bidrar med olika inslag i mitt metodreflekterande.



som visade frisörernas förändrade utbildning och därför valde jag bort
dem. Det var inte helt lätt att få frisörer att skriva. Flera kortfattade berät-
telser fick utvecklas genom att jag skrev eller ringde till berättaren och bad
honom/henne utveckla berättelsen enlig Delphimetoden. 

En del kunde verbalt berätta utförligt, men inte formulera sig på pap-
per. Andra utvecklade berättelsen skriftligt. Ovanan med att skriva visade
sig vara ett hinder för att berätta utförligt i skrift. Inhämtning av empirin
tog därför ganska lång tid, ca tre år. Till slut hade jag dock dessa fyrtioåtta
berättelser som gav mig underlag till »berättelsen«. För att skapa ordning
och flyt sorterade jag berättelserna efter tid och teman. De äldre frisörer-
nas berättelser visade sig fylliga och rika på exempel på arbetssituationen
för frisörer på 1950 talet. Även de frisörer som var mellan trettio och fem-
tio år gav fylliga berättelser. De yngre frisörerna ville hellre berätta om
framtidsdrömmar och visioner. Den senare delen av berättelsen fick växa
fram genom diskussioner i fallstudiegrupperna. Efter att berättelsen börjat
ta form kunde jag gå vidare med fallstudierna. Berättelsen växte kontinu-
erligt genom nya inspel i diskussionerna i fallstudierna. Det blev ett växel-
spel mellan berättelsen och fallstudierna som gav mig en tydligare bild av
frisörernas utbildningssituation. 

Första fallstudiegruppen blev som en pilotstudie. Jag var helt öppen för
deltagarnas inspel och styrde inte diskussionerna. Jag var dessutom inte
tränad i att leda en fallstudie. Efterhand insåg jag att det behövdes en stark
ledare för att hålla deltagarna till ämnet. Det behövdes yttre impulser för
att få igång relevanta diskussioner. 

Mitt lyssnande i första gruppen gav mig dock en bild av hur experter
inom ett yrke tänker, även om det blev lite ytligt. De protokoll som fram-
kom från mötena blev grunden för nästa fallstudie. I perioden mellan fall-
studie ett och två läste jag litteratur och filosofi som kunde ge mig stöd i
det vidare arbetet. Aristoteles dygder i den Nikomachiska etiken blev ett
spår som jag valde att följa i grupp två, dessutom Kierkegaards filosofiska
tankar om lärandet. Frisörernas berättelser blev kärnan i det fortsatta ar-
betet. Diskussioner runt utbildningsförändringar kunde knytas både till fi-
losofin och till berättelsen. Praxisteorin från Kjell S. Johannessen och brö-
derna Dreyfus tänkande runt utbildning blev inspel som jag aktivt tillförde
gruppen för att få en konkretare diskussion.
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Under mitt arbete med fallstudiegrupperna läste jag andra forskares
metodarbeten. I Maria Hammaréns avhandling Ledtråd i förvandling
(1999) användes en ny metod52 som innebar att seminarieledarna tillför-
de litteratur som deltagarna fick reflektera skriftligt på och sedan läsa re-
flektionen högt i gruppen. Reflektionerna ledde till nya associationer i
gruppen och en kedjeverkan startade hos deltagarna. Ett idéprotokoll
skrevs av en av deltagarna och dessa protokoll blev senare behandlat i
gruppen. Metoden utvecklades successivt och nya begrepp och ny kun-
skap växte fram. 

Denna metod påverkade mig och jag försökte följa en liknande väg.
Varje studie utvecklas dock i olika riktningar och mina deltagare i fallstu-
dierna hade inte samma vana att skriva som Hammaréns grupp hade. Det
innebar att min metod blev mer berättande och jag skrev idéeprotokoll ef-
ter varje möte med grupperna. Dessa protokoll lästes sedan av grupperna
och vi kunde diskutera innehållet. Protokollen var inte vanliga utskrifter
av beslut, utan en samling av de idéer som framkommit. Det var därför lät-
tare för deltagarna att ta ställning till innehållet. Exempel från »berättel-
sen« blev viktiga inspel i diskussionerna tillsammans med olika veten-
skapliga teorier.

I sista fallstudien ville jag fördjupa diskussionen runt de begrepp som
vuxit fram ur de tidigare grupperna och berättelsen. Här stötte jag på ett
oväntat problem. Gruppen var inte lika engagerad som tidigare grupper
och jag var tvungen att ändra stil. Jag fick föreläsa och provocera för att få
gruppen att reflektera. Vid detta tillfälle testades min kreativitet som fors-
kare. Hur får man en oengagerad grupp att aktiveras? Tack vare att jag
hade tidigare erfarenheter från forskningsområdet att söka ur kunde jag
övergå till en annorlunda metod. Jag föreläste i ca tio minuter och därefter
fördes en dialog om ämnet.

Till sist testade jag de nya tankar som vuxit fram genom forskningsar-
betet i en grupp som inte var planerad som del av forskningen, men som
var villig och engagerad. Gruppen var samlad av Handelsanställdas för-
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52. För att få en utförlig insikt i Hammaréns metod rekommenderar jag läsning av hen-
nes avhandling (1999). Metoden är mycket nytänkande och kan ge inspel till fortsatt
metodutveckling. 



bund för att diskutera framtidens arbetsmiljö och jag var seminarieledare.
Gruppen gav mig möjlighet att praktiskt, handgripligt testa filosofernas
idéer och branschens åsikter. Denna grupp tillförde mycket till mina slut-
tankar. 

En kronologi

Mitt tidsperspektiv för studien blev den tid som en man (kvinna) befinner
sig i yrket från start till pension. Från 1950 till år 2001 är den period som
ligger till grund för studien. I min forskning om yrkeskunnande inom ett
hantverk, har jag använt dialogen dels som metod och dels som presenta-
tionsmodell. Berättelser från frisörer presenteras i avhandlingen som en
dialog mellan en man och hans möten med andra hantverkare. De möten
som presenteras i dialogen är exempel från verklighetens förändring. Un-
der en »yrkesmansålder« sker många förändringar inom yrket både till det
bättre och till det sämre. Frisörernas berättelser används som verktyg för
att presentera å ena sidan det som var och å andra sidan det som är. De
som samtalar kan presentera sin syn på förändringarna och läsaren får
möjlighet till en egen uppfattning av skeendet. 

Läsaren tolkar det han läser och drar egna slutsatser vid läsandet. Lä-
sandet blir en del av forskningsprocessen. Om läsaren finner materialet i
överensstämmelse med de resultat som presenteras, kommer han att ac-
ceptera resultaten som trovärdiga, om inte, ifrågasätts resultaten. Läsan-
det inkluderar mitt eget återläsande och branschrepresentanter som läst
berättelserna. Jag har under arbetets gång haft ett flertal frisörer som läst
manuset och som även korrigerat det. Även vid seminarierna var läsandet
viktigt och vid dessa tillfällen användes högläsning i grupp. Jag har valt att
presentera mina berättares historier utan att förändra deras språk och
utan någon större förändring i berättelserna.53
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53. I Qualitative Inquiring, (1998), beskrivs metoden med minimal tolkning, som positiv,
eftersom läsaren då får självständigt tolka det som sagts. I all forskningspresentation
finns dock alltid redan en tolkning eftersom forskaren väljer ut materialet.



 

-

Min B-uppsats med titeln Hur tar branschen emot en gymnasiereform, och
hur påverkar det lärarens arbetssituation (Andersson 1993) ger en bild av
hur frisörbranschen reagerar när utbildningen förändras. Studien bygger
på intervjuer med branschansvariga och argumentation i olika tidningsar-
tiklar.

 ‒ 

Yrkeslärarrollens förändring (C-uppsats, Andersson 1994) och Vad lär sig
eleven i skolan, och varför? (D-uppsats, Andersson 1996) visade på olika
perspektivs tankar om gymnasiereformen Växa med kunskaper. De berör
båda frisörutbildningens förändring och ser på problemen ur yrkeslära-
rens respektive elevens perspektiv. 

Båda studierna utfördes med intervjuer och observationer och hade en
kvalitativ ansats. Här grundades den hermeneutiska ansats som senare
blev min teoretiska ansats i avhandlingen.54 Ett uppdrag för skolverket,55

där utvärdering av gymnasieskolans hantverksprogram kontrollerades,
gav stor insikt i hur implementationen av en gymnasiereform gick till.
Mitt uppdraget bestod i att vara branschens skolexpert och på skolorna
utföra intervjuer och enkäter med skolledare, lärare och elever.

 ‒  

Insamlingen av material för denna avhandling startade med efterlysning
av berättelser från frisörer. Skriv ned vad som påverkat dig under ditt fri-
sörliv, var min uppmaning. Det var inte helt lätt att få frisörer att skriva
och jag har fått göra många påstötningar. En del berättelser var långa och
uttömmande, en del korta rader om varför de ville bli frisörer. Under tre år
samlade jag in berättelser. Dessa berättelser har sedan legat till grund för
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54. Hermeneutiken beskrivs av bland andra Per-Olof Ödman (1991), Kjell S. Johannes-
sen ( 1995) och Hans George Gadamer (1960/1975) på olika sätt. Jag reflekterar
över deras skrifter i teorikapitlet.

55. Skolverkets projekt för uppföljning av fastställda kursplaner och betygskriterier (1995)



en större berättelser. Exempel på några originalberättelser finns i appen-
dix.

 - 

Jag har studerat frisöryrkets olika perspektiv. I yrkesgrupperna i dialogse-
minarierna ingick frisörer från olika utbildningsperioder. Den äldsta utbil-
dade sig på 50-talet och den yngsta på 90-talet. De övriga deltagarna var
representanter för övriga perspektiv inom hantverksyrket; kunder, lärare
och elever. Den första fallstudien var expertgruppen, de som av branschen
utsetts till ledande frisörer. Här förekom även ungdomar från »Intercoif-
fure de Dame,« som är en internationell frisörorganisation för ledande fri-
sörer.

Den andra gruppen var aktiva frisörer i en blandning av åldrar och er-
farenheter. De var samlade en vecka på Kanarieöarna för att diskutera yr-
kesfrågor. I denna grupp ingick nya frisörer som gått hantverksprogram-
met och äldre frisörer som gått lärlingsutbildning. Sammansättningen var
ett slumpmässigt urval av Sveriges frisörer som självmant anmält sitt in-
tresse. 

Den tredje gruppen var Sveriges Frisörföretagares styrelse. Dessa perso-
ner var förtroendevalda att hantera yrkesfrågor. Jag fungerade som ledare av
seminarier och var aktiv med föreläsningar. Jag försökte hålla gruppen till
ämnet när diskussionerna styrdes ut i periferin och var en aktiv lyssnare när
det brann till i ett ämne. Protokollen fördes av en sekreterare och de sändes
ut efter utskrift. I sista fallstudien bandades även mötena och banden tran-
skriberades.56 Dessa bandutskrifter skickades ej ut till deltagarna utan det är
idéeprotokoll som sänds ut för läsning. De flesta deltagarna har skrivit ned
sin utbildningsberättelse och skickat den till mig.

Även en grupp anställda som jag lett i deras vidareutbildning ingår i re-
flektionerna. Framförallt fungerade den gruppen som en testgrupp för det
jag skrev. Diskussioner om hur gesällprov ska se ut, ledde mig framåt mot
scenariot. Därefter testades scenariots möjlighet i gruppen. 
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56. Utskrifterna av banden finns i appendix.





Ett problem som bör lyftas fram, är vikten av att det finns förståelse hos
»tredje man«.57 Kunden som finns i slutändan av handlingen spelar en
viktig roll inom de flesta yrken. En hantverkare är aldrig ensam om beslu-
ten, det finns alltid en kund med i processen. Om vi tar ett exempel från fri-
söryrket, när en frisör skall göra en dagsfrisyr, så finner vi just förhållandet
hantverkare- material- kund och sedan problemet; att göra en dagsfrisyr.
Denna relation mellan olika perspektiv kräver tolkning och argumenta-
tion, bedömning av materialet och beräkning av tidsåtgång. Detta är ett
komplext problem inom yrkesutövandet och inkluderar många infalls-
vinklar. Skillnaden i att tillverka ett konstverk och att producera en pro-
dukt ligger i att tolka någon annans önskemål och kunna utföra det öns-
kade. I frisörens fall handlar tolkningen om att förstå innehållet i en annan
persons uttalande. Förståelsen blir nödvändig för att komma igång med
själva arbetet. Tolkningen är en del av yrkeskunnandet hos frisören.

Kundens upplevelse av frisörens arbete är en viktig aspekt att ta hän-
syn till.  I studien har jag hänvisat till möten med kunder som kan härledas
från den D-uppsats som jag tidigare skrivit (1996). Dessutom kommer
här att finnas berättelser som kunder gjort efter sina besök hos frisören.
Berättelserna ligger som grund för reflektionerna utifrån kundens per-
spektiv. 

En intervjuundersökning gjordes 1993 och där penetreras kundens
behov och problem. Undersökningen är gjord av OPUS, en konsultfirma,
med uppdrag för Sveriges Frisörföretagare. Innehållet i den undersök-
ningen har visat på kundens perspektiv. Undersökningen är gjord genom
184 intervjuer med olika kundkategorier och resultaten har jag använt i
denna studie.



När ett hantverk skall traderas har det i ett historiskt perspektiv alltid skett
från mästare till gesäll. Först på 1950-talet började frisörerna i skolan.
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57. Begreppet »tredje man« som uttryck för kunden, introducerades i Bo Göranzons av-
handling (1990) sidan 61.



Förflyttningen av utbildningen från arbetsplatsen till skolan, innebar en
förflyttning av utbildningen från en tradition till en annan. Språket som ti-
digare användes var en blandning av påståenden och tyst kroppsspråk.
Demonstrationer blandades med förklaringar. I dagens skola används ett
helt nytt formellt språk som de gamla frisörmästarna inte förstår. 

I denna krock mellan två världar befinner sig yrkesläraren. Boel Berner
(1989) beskriver i sin bok Kunskapens Vägar, hur lärarna gör klassresan
från yrkesman till skollärare. Hennes infallsvinklar har varit viktiga när jag
studerat yrkeskunnande inom frisöryrket. Utbildningens förändring sett
ur lärarens perspektiv har studerats i den C-uppsats som tidigare presen-
terats. Reflektioner utifrån den studien finns med i denna studie.



Eftersom all forskning påverkas av forskarens subjektiva tolkning av resul-
taten anser jag det vara viktigt att redovisa min egen bakgrund.58 Min när-
het till mitt studieobjekt gör mig till deltagande observatör. Risk finns för
att jag inte ser det näraliggande på grund av att det är för nära. För att mins-
ka denna risk har resultaten kontinuerligt redovisats för den bransch som
jag studerat. Det är den som kan avgöra trovärdigheten i det jag skrivit. I
kvalitativ forskning där människor deltar aktivt kan man inte generalisera
från resultaten på samma sätt som vid forskning som går att upprepa.

Det händelseförlopp som sker under arbetets gång, kan aldrig uppre-
pas eftersom de människor som deltar har förändrats genom forskningens
genomförande. Impulser har väckts, kunskaper har vuxit och en upprep-
ning av studien skulle troligtvis finna nya svar. Detta förlopp beskrivs av
både Charles Taylor (1971) och George Henrik von Wright (1971) i de-
ras beskrivning av hermeneutiskt arbetssätt. Möjligheten att dra slutsatser
utifrån studien är istället att kunna generalisera utifrån igenkännande och
tydliga bilder. Härigenom skapas olika fall (case) som kan användas inom
olika forskningsområden som exempel på yrkeskunnande.
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58. Enligt Brendt, Donald m fl (1995) Discovering Hidden Assumptions in the Behavioural
Science.



Forskarens egen bakgrund påverkar även sättet att se på resultaten,
enligt Taylor. Det är därför viktigt att redovisa min egen bakgrund. Jag är
utbildad damfrisör och herrfrisör, jag har arbetat som perukmakare på In-
tima teatern i Stockholm, är lärarutbildad och vidareutbildad inom yrkes-
pedagogik. Under ett flertal år var jag tävlingsfrisör och tränare för Sveri-
ges VM lag inom frisöryrket. Jag är utbildningskonsulent för produktföre-
tag och Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas Förbund. Jag har
arbetat med undervisning både inom stora scenarrangemang och mindre
kurstillfällen. Jag är egen företagare med specialinriktning mot utbild-
ningsfrågor inom frisöryrket. Min akademiska bana har gått från en fil.
kand. i yrkespedagogik vi Lärarhögskolan i Stockholm till en fil. lic. inom
ämnesområdet yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm.

Min forskarroll har varit aktiv deltagande och samtidigt tolkande och
beskrivande. Man kan närmast beskriva forskarrollen som antropologisk
och samtidigt med »coachens« roll. Ledarfunktionen för forskaren är inte
att styra informanternas åsikter utan att styra ämnet för dialogen. Genom
att samtidigt vara en aktiv deltagare i dialogerna tillfördes även min kun-
skap som frisör. Risken i detta projekt var att styra för mycket. Genom
återföring till gruppdeltagarna har jag försökt minska denna risk. Allan Ja-
nik skrev i Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi:

»För att kunna anlägga ett epistemologiskt perspektiv på den prak-
tiska kunskapen måste forskaren bete sig på samma sätt som en so-
fistikerad antropolog som vill tränga in i en viss kulturs språk och
seder«59

En av deltagarna i studien påtalade vikten av att sträva efter att vara ett
original och inte en kopia. I det fallet gällde det frisöryrket, men jag tror att
vi kan göra analogier med många andra yrken. Det gäller att hitta en per-
sonlig stil i sin forskningsmetod som passar in på det område som man
valt att utforska. Det gäller att finna sin egen väg, men att lära av andras
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succéer och misstag. De exempel på fallstudiemetodik som jag redovisar
från tidigare forskning, blev en exempelsamling 60 att gräva ur för att finna
min egen metod.

Berättelser och analogier 
Berättandet som vetenskaplig metod verkar lockande, men finns det någ-
ra fällor? Trovärdigheten i berättarkonsten duger den som vetenskaplig
grund? Kan yrkeskunskapen och forskningen runt denna lyftas fram med
hjälp av berättarkonst? 

Maria Hammaréns bok Skriva, en metod för reflektion, (1995) gav mig
impulser och förstärkte min metod att samla in berättelser från frisörer.
Utan hennes ord om svårigheten att få personer att skriva, hade jag inte
varit medveten om problemet med att inspirera yrkespersoner till att be-
rätta om sitt yrkesliv. För att få yrkesmän/kvinnor att berätta om sina er-
farenheter har jag fått återkomma flera gånger till dem. I början blev det
mest korta notiser om detaljer. När jag återkom till berättarna och ställde
nya frågor, utvecklades berättelsen. Genom att därefter diskutera berättel-
serna i grupper och göra analogier med andra yrken, kunde berättelsen
växa. Ett metaforiskt språk visade sig användbart i sökandet efter nya be-
rättelser. 

Roald Hoffman, nobelpristagare i kemi (1981) beskriver berättandets
möjligheter i en artikel som heter Berätta vetenskap. Berättelsen som ve-
tenskaplig metod innebär ett nytänkande inom forskning. Metoden är
dock gammal och vi skulle kunna säga att vetenskap alltid har presente-
rats med berättelser. När vi beskriver hur en ny upptäckt inom kemi eller
fysik växer fram är det också en berättelse. Hoffman beskriver i sin artikel,
att verkliga sagor inom vetenskapen ger oss en uppmärksamhet som fång-
ar läsare eller åhöraren. Denna metod att fånga läsaren med trovärdiga
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och tydliga berättelser, har varit min metod i arbetet med frisörerna. Be-
rättandet som vetenskaplig metod anser jag ökar möjligheten för oss att
nå människors omedvetna kunskap och lyfta fram den i ljuset. Hoffman
visar hur berättandet är en del av vetenskapen:

»Det vi studerar är verkligt. Än lever vi i en ståtlig byggnad möble-
rad med verkliga saker och en oändlig mängd speglar. Modern ve-
tenskap är en framgångsrik social uppfinning, inte för att uppnå san-
ning utan pålitlig kunskap… En väsentlig del av vetenskapens
struktur är en inbyggd växling mellan vildsint teoretisk och berät-
tande fantasiflykt och experimentell grundlig undersökning av nå-
gon underliggande verklighet. Fantasin är inte fri från bojor. I ke-
mins konstnärliga, hantverksmässiga, vetenskapliga och affärsmäs-
siga sökande finns mångtaliga band till verkligheten«. 61



Fantasi visade sig vara en viktig del av föreställningar vid vidareutbildning
för frisörer. Den gav inspiration och upplevelse. Fantasin är även en viktig
ingrediens i vetenskapligt arbete. Metodutveckling innebär att forskaren
måste uppfinna nya förbindelser. Perby (1995) skapade nya förbindelser
mellan de begrepp som användes i processoperatörernas arbete och tidi-
gare erfarenheter hos arbetarna. Hammarén (1999) byggde vidare på
Perbys erfarenheter och skapade nya förbindelser i samarbete med sina
informanter på Combitech. Detta arbete krävde fantasi. 

Mitt försök att skapa en sammanfogad berättelse av frisörernas indivi-
duella berättelse är också ett sätt att uppfinna nya förbindelser mellan det
kända och det okända. Även scenariot i slutdiskussionen bygger på en
stor dos fantasi. Fantasin behövs under forskningsarbetets gång. Om vi
kopplar detta till den hermeneutiska forskningstraditionen så finns många
likheter. Delen och helheten, trohet till originalet och risken för forskaren
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att identifiera sig med någon av informanterna. Vid forskning kan det för-
ändra resultaten och göra oss enögda.

Litteratur och film bygger på efterforskning, men den forskningen ut-
sätts inte för samma kritiska granskning som vetenskaplig forskning gör.
Läsaren eller åskådaren lever sig in i berättelsen och tillåter oftast en viss
mängd fantasi, kanske till och med förväntar sig fantasi. En läsare av forsk-
ningsresultat utesluter att det förekommer fantasi i bemärkelsen påhittade
resultat. 

Fantasin måste ligga i kreativa lösningar på hur resultaten framkom-
mer och presenteras. Forskningen kan lära sig av konsten likaväl som kon-
sten lär av vetenskapen. Poesi, rytm, musik, film och litteratur är källor
som kan utöka vetenskapens värld och tänja gränserna för medvetande
om yrkeskunnande. I dialoger mellan yrkeskunniga personer inom olika
kontexter kan det skapas kunskap som vi inte visste att vi hade. Fantasin
som en forskare visar genom kreativa lösningar när gränserna nås under
arbetets gång, är nödvändig för att utveckla metoder. Utan fantasi blir det
svårt att »se« nya upptäckter. Avsikten, målet med vår forskning kommer
att avgöra vad vi ser. 

Genom nya vägar och oenighet kanske vi till slut finner en gemensam
väg att vandra framåt, eller vi accepterar att det finns olika vägar till kun-
skap. Kopplingen mellan idéhistoria, litteratur, vetenskapliga metoder
och sunt förnuft62 har varit min väg mot färdigställandet av denna av-
handling.

Reflektionen tillsammans med rationellt tänkande och kunskap om
traditioner gav energi för fortsatt färd.  En vetenskaplig resa måste alltid
innehålla både prövanden och traditioner. Metoderna utvecklas ständigt.
Inom pragmatiska forskningsområden är handlingar i centrum. Studien
kan svårligen upprepas. Därför har jag inte strävat efter att ge slutgiltiga
svar på alla frågor, utan försökt att med tydliga bilder visa vad som håller
på att hända med yrkesutbildningen och med kompetensen inom en
hantverkspraxis. Mitt scenario i slutet av avhandlingen är ett sätt att visa
resultaten.
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62. När jag använder uttrycket sunt förnuft, avser jag den diskurs som von Wright redo-
gör för både i Vetenskapen och förnuftet (1986),och i Myten om framsteget (1993).



Även Inger Orre visar med sin avhandling Reporterskap, äventyr, irr-
bloss, dygder (2001), hur en praxis bygger upp en egen begreppsbildning
under lång tid. Hon lyfter fram omdömesförmågan och innebörden av an-
svar i sina samtal med erfarna reportrar. I forskningen runt ingenjörernas
sätt att lära och lära vidare skapade Maria Hammarén en ny metod som
sedan prövades av Orre i hennes studie om reportrar. Inger Orre (2001)
har bedömningsförmågan som den viktigaste faktorn i sin forskning om re-
portrars kunskap. Hon arbetade helt kvalitativt med gruppsamtal som
metod i sin avhandling. »Hennes avhandling kan sägas vara en brytpunkt
inom vetenskapen just för att hon helt hållit sig till dialogmetoden och
inte fallit för att försöka kvantifiera resultaten.« Denna kommentar kom
från hennes opponent vid disputationen.63

Jag har strävat efter att utveckla forskningsmetoderna vidare i min stu-
die om frisörernas yrkeskunnande. Skrivna berättelser blev ett nytt inslag
i metoden. Berättelsen blev frisörernas beskrivning av den inre teater som
föregår inom en person vid lärandet. Om berättelsen är sann eller falsk kan
vi aldrig ta reda på, men frisörerna valde att berätta så som jag visat i kapi-
tel två. Den mängd fantasi som ingår i en minnesbild gör inte berättelsen
mindre intressant. 

Genom att berättelsen presenterats för branschen vid ett flertal tillfäl-
len, har berättelsens trovärdighet kontrollerats.64 Branschen har kunnat
påverka innehållet i berättelsen för att jag skulle kunna ge en tydlig bild av
frisörernas yrkeskunnande. Därefter har fallstudierna givit reflektioner
som jag presenterar i femte kapitlet. Mina egna reflektioner genomsyrar
naturligtvis urvalet av det jag presenterar, men genom återknytningen till
branschen har det skrivna varit utsatt för kritik kontinuerligt. Kritiken är
det som fått innehållet i avhandlingen att växa. Både kritik från frisörerna
och kritik från forskarkollegor och opponenter har hjälpt mig med arbetet.
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Einar Mâr Gudmundsson belyser hur litteraturen kan lyfta fram ett pro-
blem i sin artikel »Vilka är friska och vilka är det inte«.65 Han börjar med ett
exempel. Det för in läsaren i hans tankegångar direkt. Det är denna metod
jag tagit till mig. Exemplet i början av avhandlingen, »berättelsen«, är mitt
sätt att kasta läsaren in i en situation inom ett lärande perspektiv. 

Bildspråket är en gammal teknik som finns i den nordiska fornsagan
och framåt i tiden. Bildspråket förför läsaren in i berättelsen. Det är viktigt
att kunna utläsa god berättarkonst även ur den mest banala berättelse som
endast går från mun till mun, ifrån generation till generation. All kunskap
är inte nedskriven. Min metod att återkomma till berättarna och fylla på
historien, gav det muntliga berättandet en chans att komma med.

Dagens berättarkonst är mer enhetlig och anpassad till snabb kommu-
nikation än äldre berättarkonst, som byggdes på en långsammare rytm.
All tid är närvarande i berättandet, enligt Gudmundsson; dåtid -nutid -
framtid. Världen är vävd av olika trådar, den är komponerad av det som
inte syns eller kan mätas, utan av det som endast berättandet från genera-
tion till generation kan kommunicera. Några aforismer av Gudmundsson
i »The Minship of words« gav mig ledtrådar i samband med utvecklingen
av berättandet som vetenskaplig metod:66

• Man skall skriva ned berättelsen när man smält storyn men innan his-
torikerna tar vid och förvanskar storyn. 

• Att definiera litteratur kan ibland vara som att översätta fågelsång till
mänskligt tal. Definitionen av ett fenomen är ibland mer tvetydig än fe-
nomenet självt. 

• Tyngden hos berättelsen är inte i det högljudda utan i behärskningen
av känslor och i disciplineringen av tanken. 

• Arbetet med god litteratur behöver inte vara sanningsgrundat. Det är
arbetet med orden som är det viktiga. 
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rium på Dramatiska teatern, min översättning.



• Den verkliga vetenskapsmannen lär sig lika mycket från misslyckan-
den som från succéer.

• Överallt där människan går fram lämnar han efter sig ett spår av ord,
om händelser som är värda att berätta om.

• Språket kan vara som ett fängelse, vi sitter i ordens celler och har liten
kontroll över vad vi säger. Fängelsehuset är civilisationen, en frukt av
historien.

• Genom att resa ut från det kända och nära ut i det okända och sedan
återvända, skapas perspektivet. Man tillägnar sig perspektivet. Det
finns där hela tiden men man ser det ej förrän man kommit på avstånd.

• Klassificering av kunskap är flexibel, det som ibland anses vara låg kul-
tur kan senare visa sig vara hög kultur. Kriterierna förändras.

• Viss kunskap kan inte läras ut i skolor, endast erhållas genom insikt. 

Författaren skriver att berättarkonsten är en gammal beprövad konst som
ibland glöms men senare återkommer. Den dör aldrig men hamnar i dva-
la och ifrågasätts ibland. Det finns delar i berättelsen som är sanna och de-
lar som är påhittade. Det finns ändå ett vetenskapligt värde i berättelsen. 

Tiden som ram påvisar det sociala rummet och dåtid, framtid och nu-
tid är ständigt närvarande. Orden (begreppen) med nästan kroppslig
form rusar fram genom tiden och förändras ständigt. Bildspråket flödar i
Gudmundssons essä och väcker läsaren. Det hela ger aha-känslor och
tvingar läsaren till eftertanke. Formuleringarna leder läsaren framåt och
skapar nyfikenhet. 

Att väcka en läsares nyfikenhet är litteraturens mål. Detsamma skulle
vara önskvärt som en del av det vetenskapliga arbetet. Fler forskningsre-
sultat kan bli lästa av ett större antal läsare om nyfikenheten väcks genom
presentationen av resultaten. Jag har strävat efter att väcka denna nyfiken-
het genom mina presentationer i form av berättelser och scenarier. 

Litterära impulser
Einar Mâr Gudmundsson skriver att han läste stora författares verk under
tiden som han skrev. De olika perspektiv som belystes i de böcker som
han läste kom senare till tals genom integration i hans skrivande.
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»I Universums änglar försöker jag integrera olika perspektiv, psyko-
logiska, sociala och existentiella. … Människan söker ofta efter ett
enda »något« i en litterär dialog, något som antas vara det domine-
rande, medan litteraturens svar på frågor leder en fram genom en
lång korridor med många dörrar till olika rum.«67

På samma sätt växer ett forskningsresultat fram när vi använder oss av lit-
terära impulser. Informanternas svar leder oss fram till många alternativa
tolkningar. 

Genom analogier med exempel från litteraturen växer förståelsen för
vad informanterna egentligen sa. Det som sker i en människa när vi läser
god litteratur, är att det skapas en inre bild som påverkar oss omedvetet.
På ett omedvetet plan styrs tankarna i olika riktningar när vi läser littera-
tur. Vi ser nya vinklar av ett problem som tidigare verkade färdigpenetre-
rat. Det är här som litteraturen har sin kraft vid forskning. Inte när vi med-
vetet söker efter ett svar på en frågeställning, utan genom att den påverkar
oss i våra omedvetna tankar. Genom att styras in i ett läsande av erfarna
handledare kan nya forskare vidga sina vyer. Detta är en del av forskarut-
bildningen. 

Även inom annan utbildning kan vi ha glädje av litteratur. Ansvaret
ligger på ledarna inom en utbildning eller inom ett företag. Genom att
presentera god litteratur för ett arbetslag, kan dialoger och diskussioner
komma igång. Gudmundsson beskriver (1996) hur orden och berättel-
sen kan visa oss saker som inte är uppenbara. Genom hans presentation i
form av en berättelse, skapades min form för att redovisa frisörernas kun-
skap. Litteraturen har varit en viktig yttre impuls i denna studie. Jag skulle
vilja säga att litteraturens roll som källa för analogier spelar en stor roll i
metoden när vi försöker förstå yrkeskunnande.

Under forskningsarbetets gång har litteratur hjälpt mig att förstå inne-
hållet i empirin. Naturligtvis är det tidigare forskning inom yrkeskunnan-
de och teknologi som hjälpt mig på vägen, men även forskning inom det
pedagogiska fältet har tillfört mitt tänkande nya perspektiv. Mest har dock
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läsning av klassisk litteratur och nyskrivna texter i tidskriften Dialoger 68

hjälpt mig på spåret.
De korta texterna i »Dialoger« gav mig som läsare nyfikenhet på förfat-

tare eller filosofer som jag annars skulle ha missat. Ett specifikt fall är det
nummer som behandlade Platons grotta.69 Genom den översättning som
Jan Stolpe gör där, kunde jag förstå och även använda dialogen i mitt
forskningsarbete. Tekniken som används i Dialoger, att låta ett flertal skri-
benter förhålla sig till en text och göra egna reflektioner och utvikningar,
gör att läsaren inte låser sig i en läsning. Metoden öppnar ögonen på läsa-
ren för de tolkningsvariationer som alltid finns vid läsning av texter. Ge-
nom de olika glasögon som läsare ser en berättelse genom ser man nya
tolkningsmöjligheter. Nödvändigheten med tolkning blir uppenbar.

Montaignes essäer (1588) är tre böcker som innehåller en mängd tan-
kar och idéer. Böckerna ger en rik flora av möjliga citat och de är ofta cite-
rade. Trots att Montaigne själv skriver att man inte lär sig något från böck-
er utan det mesta lärs genom handling och samtal kan jag konstatera att
jag lärt mig mycket av hans böcker.

Min titel på avhandlingen »Den inre teatern i lärandet« är inspirerad
från Allan Janiks70 läsning och reflektion över Montaigne, den inre tea-
tern. Janik beskriver samtalets roll vid lärandet. Dialogens förmåga att
starta reflektioner över det som skett, leder både den som frågar och den
som svarar framåt i deras kunskapsutveckling. Reflektionerna som Mon-
taigne gör över lärandet genom dåliga exempel och misstag,71 är en viktig
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»konsten att samtala« visar på vikten av dialog för utveckling. Hans inriktning var att
vi genom att samtala om våra misstag och reflektera över dem, vann större kunskap
om begreppen än om vi bara visade på det goda exemplet. Han ger som exempel, att
vi lär oss mer av rädslan för grymhet än av beskrivning av mildhet. Essayer, Bok , kap
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aspekt vid den lärande teater som finns inom en person när hon/han lär
sig något. 

Under upplysningstiden på 1700 talet skrev Denis Diderot i dialog-
form när han skrev sin bok »Rameaus brorson« 72. I boken belyses en per-
sons inre dialog, men i form av »moi et lui« i diskussion över grundläg-
gande beteenden och läsaren blir en tolkare av deras diskussion. Det in-
tressanta är dock att ämnet som diskuteras belyses från två håll. Det är lätt
att bli enögd och se ett dilemma från ett perspektiv. Diderot visar att inom
en person kan flera perspektiv befinna sig i dialog med varandra. Det prak-
tiska intellektet (lui) kan föra en dialog med det teoretiska (moi) och olika
sidor av samma sak belyses.

I sin bok Paradox om skådespelaren 73 beskriver Diderot kunskapen
inom ett praktiskt yrke, skådespelarens. Han presenterar en dialog där
känslan ställs mot erfarenheten och de två som för dialogen försöker
framhålla sina åsikter. Någon konsensus nås aldrig, men problemet blir
belyst från två håll. Diderot beskriver i boken skillnaden mellan att agera
med känsla och med erfarenhet. Han för ett resonemang över vad som ger
den bästa skådespelaren. En känslig aktör kan leva sig in i rollen medan en
erfaren aktör agerar känslan. Förmågan att spela roller förekommer även
utanför teatern, men paradoxen blir tydlig på scenen. 

Kunskap ska gestaltas på något sätt. Vid vidareutbildning av frisörer
används teatern och scenen. Ibland uppfattar aktören sig själv som vikti-
gare än budskapet och då kan föreställningen bli monologisk. Vid andra
tillfällen inser aktörerna att det är budskapet som är viktigt och då skapas
en dialog. Dialogen sker på scenen och mellan aktörer och publik. 

Kunskapen får möjlighet att växa genom dialogen, det intersubjektiva
växer i spelet mellan den inre och den yttre teatern. Kommunikation blir
en dialog på flera plan. Genom att presentera bilder av hur vidarelärande
inom frisöryrket kan gå till, vill jag visa vilken inramning kunskaps-
växandet inom yrket har. 
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Läsaren kan följa med och begrunda det livslånga lärandet som en yr-
kesman/kvinna måste ha efter grundutbildningen.

   

För att kunna se och förstå vad som skett i fallstudierna behövde jag en fi-
losofisk utgångspunkt eftersom jag var så nära yrket som jag studerade.
Redan i initialskedet av forskningen kom Sören Kierkegaard att bli en led-
stjärna med sin dikt »Till Eftertanke«. Så småningom kom även hans övri-
ga filosofiska reflektioner att bli till hjälp för mig i mitt försök att förstå ut-
vecklingen av kunskap inom frisöryrket. »Till eftertanke«74 har varit en fi-
losofisk text som fungerat som en modell för mina diskussioner under stu-
diens gång. Dikten presenterades i Synspunktet for min Forfattarvirksam-
het (1857). Den har fungerat som tankeställare vid mina dialogseminarier
när riktningen på diskussionerna tagit en oönskad väg. Den har även fun-
gerat som rättesnöre för mig själv när jag tvekat inför uppgiften att utfor-
ska frisörernas yrkeskunnande. Att på detta vis hitta en yttre impuls som
fungerar i forskningsarbetet, är en viktig del av forskarens metodarbete.

I Kierkegaards filosofi75 blir subjektet underordnat i synen på männis-
kans tillvaro. Den objektiva sannheten, som ofta anses som den veten-
skapliga sanningen, gäller inte för människans existens. Där gäller den
subjektiva sanningen som bygger på engagemanget i samhället och som
är baserad på frihet och val. Sanningen i tillvaron är avhängig det val som
görs av människor i en tillvaro av andra människor med val och frihet.

Det är den subjektiva människans vilja att vara på ett visst sätt som av-
gör hur tillvaron blir. Även om vi inte vill fastna i en religiös diskussion, är
det intressant att finna att det fria valet ges en stor plats i Kierkegaards fi-
losofi.76
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74. Sören Kierkegaard levde 1813-1855. Hans digra författarskap presenteras på Inter-
net på ett flertal hemsidor. Jag presenterar i mitt appendix en lista över ett antal verk.

75. Kierkegaards existensfilosofi, beskriven av Rita Werner i Sandhed og vaerdi. Sidan 62-
67, dessutom av Lennart Koskinen 1994

76. Det fria valet och dess betydelse för människan beskrivs i »Kierkegaards filosofi« av Pe-
ter Thielst 1985, sidan 44-53 och 54-59



Inom en yrkespraxis är det just valet som avgör om någon blir expert
eller inte. Det rätta valet vid en oväntad situation visar en persons yrkes-
skicklighet. En förutsättning är dock att möjligheten till val föreligger. Om
eleverna får möjlighet till val eller ej inom yrkesutbildningen idag, är en av
mina frågeställningar. Kierkegaards tankar kan ibland uppfattas som en
motpol mot praxistänkandet enligt Wittgensteintraditionen. Två motpo-
ler skapar en spänning och denna spänning ger kraft till forskaren att tän-
ka utifrån olika horisonter. Paradoxerna som ibland växte fram, risk som
ger möjlighet, frihet som ger okreativt tänkande, är signifikativt för forsk-
ning runt yrkeskunnande.

 ‒   

När ett område ska utforskas krävs att någon kommer med nya idéer. En
kreativ miljö och en uppfinnande forskare kan ge nya inspel till ett ämne.
Bo Göranzon röjde ny mark för ett forskningsområde med sin avhandling
Det praktiska intellektet (1990). Göranzon låter litterära exempel utgöra
perspektivet å ena sidan, och låter forskningsresultaten stå för å andra si-
dan perspektivet, helt i linje med Diderots sätt att presentera ett material.
Paradoxerna som finns i de flesta humanistiska problem, belystes genom
perspektivförskjutningen. En forskningsmetod växte fram med hjälp av
litteraturen. 

Forskningsområdet »Yrkeskunnande och teknolog« lägger tyngd-
punkten på det epistemologiska perspektivet inom yrkeskunnande. Det
kunskapsteoretiska fältet behandlar: Vad är kunskapsinnehållet? Medan
det pedagogiska fältet studerar: Hur ska vi tradera den kunskapen? Bägge
aspekterna finns med i en lärande situation, men de är olika horisonter.

Det praktiska intellektet blev starten till något nytt, ett vetenskapligt ar-
bete som satte praxis77 inom olika områden i centrum. Titeln i sig visar
hur gränsen för betydelsen av begreppet intellekt, tänjs. Begreppsutveck-
lingen skapade nya frågeställningar och blev ett centralt tema inom äm-
nesområdet »Yrkeskunnande och teknologi« inom KTH. Min avhand-
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77. Begreppet praxis olika betydelser diskuterar jag i nästa kapitel.



ling följer i spåren efter de nya begrepp som vuxit fram inom området.
Göranzon artikulerar problemet som uppstår när olika yrkestraditioner
möts och konflikt uppstår. Konflikten i hans fall mellan datatekniker och
praktiker ger oss större kunskap om hur komplext ett yrkesområde är.
Man kan säga att Göranzon genom sin avhandling har satt fingret på di-
lemmat som finns när datorstöd införs i en verksamhet. Hur kan mänsklig
kunskap överföras till en dator utan att kunskapen – och därmed yrkes-
praxisen förändras? Han lyfter fram fyra indirekta vägar för att artikulera
yrkeskunnande: idéhistoria, språkfilosofi, exempel och reflektion över litterä-
ra texter.

Ett exempel från Göranzons studie är hur begreppen uppfattas olika
av olika yrkesgrupper. Begreppet beräkna kan för en person betyda bedö-
ma och för en annan betyda räkna ut.  De olika yrkesrepresentanterna läg-
ger olika vikt i sin bedömning av det som sägs. Dessa olika yrkeskategori-
er har sin tradition ifrån olika kunskapstraditioner. När dessa möts måste
det till goda skäl och argumentation för att förklara betydelsen av begrep-
pen. Som synes har de olika aktörerna helt olika uppfattningar om vad da-
torstöd innebär. Vem som har tolkningsföreträde i frågan ifrågasätts i stu-
dien. 

Göranzon väljer att med litteraturens och konstens hjälp visa på pro-
blemet. Han väljer Shakespears »Stormen«, med Prospero och Caliban
som exempel på hur en litterär kontrastering kan förklara konflikten inom
ett område.78

Med hjälp av denna metafor som beskriver hur en person med en teo-
retisk kunskapssyn möter en praktisk kunskapssyn och problem uppstår,
visar konflikterna inom arbetslivet. Konflikten finns i de beslut som skall
tas i olika situationer. Ibland innebär det att se problemen ur å ena sidan
och å andra sidan perspektiv. Metaforen visar på att hur de olika kun-
skapssynerna hela tiden står i kamp mot varandra, men den visar även att
ett problem är mångfacetterat. Vad vi ser beror på hur ljuset faller. 

I min studie visade sig ett liknande fenomen. Begrepp som var tydliga
för lärare var ibland otydliga för branschens representanter. Yrkestermi-
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nologin visade sig vara en aspekt som det var stor oenighet runt. Inklina-
tionsvinklar blev antingen ett hjälpmedel att förklara en teknik med, eller
ett sätt att utestänga ett antal frisörer från förståelse för en teknik. Yrkes-
teknologin blev en möjlighet eller ett problem för olika personer inom
samma bransch. Metoden som jag använder i denna studie är hermeneu-
tisk i flera avseenden, dels genom sin kontinuitet av återföring till delta-
garna, dels genom sitt perspektiv över lång tid och dels genom sin åter-
blick och koppling till det idéhistoriska perspektivet. Fallstudierna gav
mig möjlighet att jämföra likheter och skillnader i tänkandet inom olika
yrkeskategorier. Metoden växte fram på ett explorativt sätt.



Ett problem som Göranzon lyfter fram i en av intervjuerna, är förståelsen
av en beräkning hos »tredje man«. Kunden som finns i slutändan av hand-
lingen spelar en viktig roll inom de flesta yrken. En hantverkare är aldrig
ensam om besluten med materialen, det finns alltid en kund med i proces-
sen. Denna relation mellan olika perspektiv kräver tolkning och argumen-
tation, bedömning av materialet och beräkning av tidsåtgång. Detta är ett
komplext problem inom yrkesutövandet både hos skogsmästare och hos
frisörer och inkluderar många aspekter. 

I ett annat perspektiv kan vi jämföra konstnärer med hantverkare. Den
frie konstnären utför en skapelse utifrån sitt inre kreativa rum, medan
hantverkaren skapar en produkt som någon har beställt. Hantverkaren
måste tolka det som beställs utifrån beställarens horisont, medan konstnä-
ren skapar utifrån sin inre horisont. Yrkeskunnandet blir en konst utifrån
en »tredje mans« perspektiv. Kundens perspektiv och åsikter glöms ibland
bort när yrkeskunnandet diskuteras. Jag vill dock betona vikten av att ta
hänsyn till köparen av den kunskap som lärs inom ett område.



I fallstudierna av Bo Göranzon (1990) och Maja-Lisa Perby (1988) an-
vändes en dialogmetod. Dessa forskare låter olika personer mötas och re-
flektera över sin kunskap. I det ena fallet sker mötet mellan olika yrkes-
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grupper79 i det andra fallet 80 är det möten mellan jämlikar inom samma
praxis. Göranzon beskriver i sin avhandling yrkeskunskapen som en inre
dialog, en tyst kunskap som kan föras vidare genom tankeutbyte. Dialog
är en rörelse, det är att upptäcka något tillsammans.81 Dialogen är även en
metod att tränga bakom de formella aspekterna. Dialogen är även viktig
för tradering av yrkeskunskaper. Genom dialog mellan mästare och lär-
ling överförs kunskap och mästaren tvingas tänka till kring vad han egent-
ligen gör när han hanterar materialet. 

Den tysta kunskap som mästaren har kommer genom dialogens hjälp
fram i ljuset och både han och lärlingen kan reflektera över metoderna.
Detta innebär att mästaren blir medveten om sin kunskap och lärlingen
blir medveten om problemlösningar som är möjliga. Problem kan ibland
uppstå när mästaren inte kan eller vill formulera sig inför lärlingen. Då
återstår enbart för lärlingen att se och försöka förstå. Om mästaren är in-
tresserad kanske han vill lära sig att formulera kunskapen. Om han kan
tänka sig att arbeta som lärare kommer yrkespedagogiken in som ett verk-
tyg för mästaren att nå fram till eleven. 

Yrkespedagogik skulle då kunna vara metoden att föra denna dialog,
att förmedla rörelsen som ger tankar kring yrkeskunnandet. Alla yrken är
beroende av vidarelärande, men hur denna vidareutbildning går till varie-
rar. Genom exempel och analogiskt reflekterande runt lärandets proble-
matik vill jag försöka belysa lärandet och vidarelärandet inom ett hant-
verk och göra analogier med flera andra yrkens vidarelärande, även fors-
karens. 

Metaforers möjligheter och risker
Jag använder i avhandlingen ofta metaforer för att förtydliga problemen
runt hantverkarens tysta kunskap. Metaforer ger både risker och möjlig-
heter. Eugene Fergusons bok Engineering and the mind’s eye (1997) är ett
exempel på hur en metafor genom att konsekvent användas, skapar en
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79. Göranzons studie från Lantbruksnämnden och skogsmästarna från avhandlingen
(1990)

80. Perbys studie med meteorologer (1988)
81. Göranzon (1990) sidan 168



djupare förståelse hos läsaren. Författaren beskriver vikten av att ta hän-
syn till erfarenhetskunskap. Med en utförlig beskrivning av olika kon-
struktioner genom tiderna och ibland deras kollaps, lyckas Ferguson bely-
sa hur viktigt det är att ha både vetenskaplig och praktisk kunskap. 

Han beskriver hur utbildningen för ingenjörer har förändrats genom
att datoriseringen har minskat den rena ritteknikundervisningen där
handtecknandet ingick. Ferguson beskriver handtecknandet som viktigt
för att bygga upp intuitivt tänkande. Han använder tecknandet som verk-
tyg för kommunikation mellan ingenjör och konstruktör. Däremot an-
vänder han inte tecknandet som verktyg vid samtal med beställare. 

I Precision och Improvisation (Hoberg 1998) belyses hur bilden via me-
taforer kan användas mellan beställare och ingenjör. Kontakten mellan
skolan och arbetsplatsen har minskat när praktikperioderna förkortades.
Detta ger en risk för att blivande arkitekter inte kopplar sambanden mel-
lan teori och de artefakter som de senare skall skapa, skriver Ferguson. 

Risken för att ingenjörsarbeten inte fungerar ökar och katastrofer kan
uppstå. Vi kan jämföra denna risk med den risk för degenerering av kun-
skap som finns inom hantverksutbildningen på grund av ändrad utbild-
ningsform. »The minds eye« är en metafor som belyser den inre bild som
en person kan ha inom sig när en uppfinning skapas. Metaforen visar sin
användbarhet i praktiskt bruk. Ögat som metafor skapar underliggande
betydelser som förtydligar författarens tankar. Ferguson nämner även in-
tuitionen som en viktig del av yrkeskunnande. Han använder ett citat för
att beskriva intuitionen i praktiskt bruk: 

»Mina fingrar var en inkörsport där mina sinnens reservoarer blev
påfyllda; naturligtvis hjälpte mina öron och ögon  till med proces-
sen, men det som jag lärde mig genom mina fingrar och mina ögon
tillsammans verkar det som om jag aldrig glömmer.«82
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82. Min översättning av Ferguson, (1992) sidan 50 citatet är ursprungligen från »Life of
an American Workman«, New York (1950). Walter P Chrysler and Boyden  Sparks
»My fingers were an intake valve through which my mental reservoirs was being fil-
led; of course, my eyes and ears were helping in the process, but what I learned with
my fingers and my eye together I seemed never to forget.« 



De olika sinnena i samverkan bygger upp ett kunnande. Exemplet från
frisörernas berättelser där processen vid en ljusfärgning beskrevs, visar hur
alla sinnen måste närvara. Lukt, syn, känsla och erfarenhetskunskap sam-
verkar i processen. Att möta det oväntade kräver kunskap där alla sinnen
deltar. Maja-Lisa Perby visade tydligt i sin avhandling (1995), hur viktigt
det är att alla sinnen är närvarande när en oväntad situation uppstår. 

Hennes informanter sa att det svåraste är »när man lägger över i hand«.
Då handlar det om kemisk processindustri som är datoriserad men fortfa-
rande behövs kunskapen som bygger på erfarenhet. Processoperatörerna
blev ibland tvungna att stänga av automatiken och själva köra processen,
de la över i hand.  Metaforen blir tankebilden formulerad i ord och över-
förd till en annan bild. Perby beskiver hur berättelser av situationer funge-
rar som nycklar in i en beskrivning av en viktig aspekt i operatörernas kun-
nande. En av hennes informanter sa:

»att köra processen är som att köra bil med en filt framför vindru-
tan.« 83

Denna tillspetsade formulering visar hur svårt det kan vara att köra en
process utan att vara i samma rum som processen. Operatörerna befann
sig i kontrollrummet men måste ändå förstå och känna processen. Samma
problem har frisörerna vid blonderingsprocessen. De kan inte se förore-
ningar som finns på håret och som påverkar processhastigheten. Erfaren-
heten gör att en kunskap växer fram där man använder både näsa, ögon
och fingrar för att analysera materialet före processens början. I annat fall
kan det vara för sent. Detta påminner mig åter om Aristoteles beskrivning
av excellent kunnande inom praktisk kunskap: att göra rätt sak vid rätt till-
fälle.84

Metaforer som både Ferguson och Perby använder sig av och som
många andra författare använt sig av, visar sig vara framkomliga vägar när
det gäller att förklara komplicerade situationer. 
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84. Från den Nikomachiska etiken.



Ingenjörerna vid Combitech (Hoberg 1998) blev medvetna, tillsam-
mans med forskare, om att det finns svårigheter med att kommunicera en
tänkt lösning till en köpare. De upptäckte då metaforernas möjligheter.

»Att via metaforer och analogier försöka gestalta sina idéer kring
hur ett nytt system ska byggas är alltså den utmaning den erfarna
utvecklaren står inför…« 85

Det finns tre sorters metaforer enligt Max Black (1976):

• Interaktiva metaforer, som innebär att ett ord får en annan betydelse
än det tidigare haft, genom metaforen.

• Jämförande metaforer, där ett ord leder tanken till en annan situation
än den ursprungliga.

• Substitutionella metaforer, där metaforen går in istället för ett uttryck
eller en situation och därigenom förtydligar eller ändrar innebörden i
det ursprungliga uttrycket.

Om jag testar en av mina metaforer: Scenbyte86, som utgjorde min lic. av-
handlings titel, kunde följande resonemang föreligga:

• Skolan som teater gör även teatern mer till lärandescen, en interaktiv
situation.

• Skolan byts ut mot scenen, ett ord mot ett annat. Bytet av ord ger för-
klaring på organisationens förändring, scenbyte. Scenen för tankarna
till föreställningen; budskapet i skolan, dessutom till aktörerna, miljön
och förändringen. 

• Skolans värld presenteras som regissören, skådespelarna och publiken.
De står för skolledare, lärare och elever med föräldrar. Skolan ses nor-
malt inte som en scen och teatern ses inte som lärosäte. Metaforen tän-
jer begreppen.
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»Scenbyte, nya aktörer, blir föreställningen densamma?« En övergripande
metafor för den stora förflyttning av utbildningen som har skett inom
gymnasieskolans yrkesförberedande program. Blir föreställningen den-
samma? Kommer yrkesutbildningen att kunna leda eleverna till ett yrke
när deras läromästare enbart befinner sig inom skolans ram? Aktörerna;
lärarna, har de den kompetens som förväntas av avnämarna? Frågorna be-
lyses av den metaforiska framställningen. Jag har i denna avhandling an-
vänt mig av ett metaforiskt språk för att kunna belysa den tysta kunskap
som finns inom ett yrke.

Metaforer tänjer våra begreppsuppfattningar. Ska metaforen fungera
förutsätts att den accepteras av läsarna. Det finns alltid en risk för missför-
stånd och att meningen går förbi läsarna. Men det finns även en möjlighet
att läsarna förstår det bakomliggande innehållet och får insikt i faktorer
som de annars inte skulle ha uppfattat. Problemet som ska belysas fram-
står på ett omedelbart och uppenbart sätt. Det finns även en risk att meta-
foren missleder läsaren. En metafor kan användas för avsikter som enbart
önskar leda i en viss riktning, där skribenten vill få en viss tyngd i ett utta-
lande. 

En metafor har underliggande betydelser som gör den användbar även
inom vetenskapligt arbete. När vi använder en metafor gör vi det för att nå
under ytan på något som är svårt att förklara. Den tysta kunskapen kan
lyftas fram och belysas. Metaforen »fabrikens geografi« beskriver hur
vandringen genom fabriken är en stor del av inlärningen för noviserna.
Denna »fötternas kunskap« har även varit en användbar metafor för mig,
när en av deltagarna i fallstudierna beskriver hur han introducerar en elev
första dagen på arbetet. Han beskrev att »han vandrade kundens väg« ge-
nom salongen. Denna vandring visade eleven hur kunden såg på salongen
ur många olika vinklar. Mästaren och lärlingen såg salongen tillsammans
ur kundens perspektiv och reflekterade över vad de såg. 

Perby visade även hur yrkesmän pekar in i ett yrkeskunnande genom
berättelser. Berättelserna fungerade som nycklar som öppnade för nya be-
rättelser. Perby väljer ett metaforiskt sätt att förklara hur yrkesmän kan
visa sitt yrkeskunnande för en person som befinner sig utanför den praxis
där de är. Nycklarna sätter forskaren på spåret när kunnandet är svårt att
explicit formulera. 
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Perby skriver:
»Det är något helt annan att samtala om man har den gemensamma
erfarenheten jämfört med om man står på olika grund erfarenhets-
mässigt sett.«87:

Begreppet »nyckelkvalifikation« är ett metaforiskt begrepp. Metaforen
»nyckel« leder tankarna till underliggande meningar som förknippas med
nycklar. En nyckel öppnar dörrar, står för rikedom eller möjligheter. Oli-
ka personer har olika undermeningar av begreppet »nyckel«. De under-
liggande meningarna ger flertydighet åt begreppet, men det finns även
gemensamma betydelser av begreppet »nyckel«. 

En nyckel är viktig för att öppna möjligheter och genom att sätta
»nyckel« framför ett begrepp blir begreppet viktigt. Det förs över en bety-
delse som annars skulle fattas. Exempel: nyckelbegrepp, nyckelaktivitet,
nyckelperson, nyckelkvalifikation o s v. På detta vis fungerar metaforiska
uttryck och vi måste vara medvetna om att metaforer kan användas i språ-
ket för att förstärka det som sägs.88 Genom att koppla min studie till de
nyckelbegrepp som branschen lyfte fram, kan jag se om utbildning inom
hantverk idag innehåller de kvalifikationer som krävs av branschen.

Analogier
Analogiskt reflekterande har varit min metod i den senare delen av av-
handlingsarbetet.  Likheter finns mellan dilemman inom ett flertal yrken
och genom analogier mellan dem har problemen inom yrkestradering
kunnat lyftas fram av olika forskare inom forskningsfältet. Olika forskares
metoder har varit användbara vid jämförelser och beskrivning av metod-
utvecklingen. Analogiskt tänkande och argumentation i likhet med det
som Aristoteles beskrev i The Prior Analytics, har visat sig vara fruktbart i
ett flertal studier inom forskningsområdet. 
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»Att argumentera genom exempel liknar således varken det att ar-
gumentera från del till helhet (det induktiva mönstret) eller det att
resonera från helhet till del (det deduktiva mönstret), utan är snara-
re ett resonemang som rör sig från del till del där bägge partikularia
faller in under samma uttryck och den ena av dem är känd.«(69a)89

Detta analogiska argumentationssätt lyfts fram i en artikel av Kjell S. Jo-
hannessen (1999) Det analogiska tänkandet, där han presenterar ett alter-
nativ till det klassiska vetenskapliga resonemanget med induktion och de-
duktion. Johannessen beskriver att Aristoteles såg en tredje väg genom att
använda exempel i argumentationen.

Exempel blir användbara inom vetenskapligt arbete och de studier som
är gjorda inom forskningsområdet yrkeskunnande och teknologi, kan fun-
gera som exempel vid vidare forskning inom nya områden. Exempel är nå-
got som kan inge förståelse som vi kan förhålla oss till. Det är därigenom de
har sin användning, som jämförelser eller analogier. Exemplen är dock inte
användbara för att generalisera eller dra allmängiltiga slutsatser. 

Litteraturen har varit ett viktigt inslag i min studies framväxande. Det
metaforiska tänkandet och skrivandet har varit en naturlig väg för att nå
förståelse för problem som i många fall har varit outtalade. Kunskapstra-
dering när kunskapen är tyst, tar andra vägar än när kunskapen är formu-
lerbar. 

Genom att fördjupa tankarna runt metodens betydelse och visa hur
forskningsmetoder har framskridit, hoppas jag att framtidens forskare
inom yrkesområden får en större kunskap om metodens vikt. Vid studier
runt yrkeskunnande kommer alltid forskaren till en gräns för det som in-
formanterna kan beskriva. Det är då ett kreativt tänkande måste till. Allan
Janik har i sin bok Kunskapsbegreppen inom praktisk filosofi (1996), utar-
betat ett tänkande runt problemen som gör metaforer och analogier an-
vändbara när gränsen för det formulerbara är nådd. Metaforer gör det
möjligt att nå bakom den tysta dimension som en yrkesman/kvinna har.
Om forskaren genom en väl funnen metafor når kunskap om det som är
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svårformulerat, öppnar sig nya möjligheter att gå vidare i forskningen.
»Färgen på den uppgående solen«, kan beskriva färgen på glödgat järn

just när det är lämpligt att smida. En smed som ska beskriva för en forska-
re eller för en lärling, vid vilket tillfälle det är rätt att börja bearbeta materia-
let, väljer en metafor för att beskriva situationen. Om forskaren är lyhörd
för smedens sätt att uttrycka sig, kommer de tillsammans förbi den tysta
kunskapen och en gemensam förståelse för problemet växer. En frisör be-
skriver sitt yrkeskunnande i en berättelse där olika händelser i hans yrkes-
liv framträder. I berättelsen finns oftast både metaforer och analogier in-
byggda. Det är svårt att beskriva sitt kunnande när yrket är praktiskt och
hantverksmässigt.

Information

Övertro på påståendekunskap som paketeras i vackra böcker föreligger
idag inom många utbildningar. Presenteras dessutom informationen på
Internet kan vi vara säkra på att människor tar till sig den, vare sig de be-
höver den eller ej. Jag söker på ordet »Kierkegaard« och förväntar mig att
få kunskap om filosofen. Vad jag får är information om allt han har gjort
och var jag kan få tag på hans böcker. Jag blir inte så mycket klokare. 

Om jag preciserar frågeställningen och skriver »Kierkegaards dikter«,
får jag 600 träffar. Alla har en anknytning på något sätt till frågeställning-
en, men jag blir knappast klokare. Detta är informationshantering. 

Verklig kunskap måste jag söka efter hos erfarna personer som kan be-
svara mina frågor. Problemet är att finna dessa personer eftersom de flesta
har sådan tilltro till just den kunskap som Per-Axel Branner så träffande
beskriver i sin artikel, Regissören har ordet, som »bruksanvisningar«.90

Inom yrken som har estetiska inslag måste elever träffa dessa erfarna
personer som kan besvara deras frågor. Inom teatern eller inom hantverk
finns behov av överföring av den tysta kunskap som lärs genom att se hur
något görs. Det räcker inte att läsa om hur man gör. Man måste göra själv
och se hur andra gör. 
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Ett nytt pedagogiskt hjälpmedel presenteras för en grupp lärare som är på
konferens. Hjälpmedlet lovar att lära ut allt inom frisöryrket. Presentatio-
nen är följande:

»En laserdisk, stor som en gammaldags LP-skiva, ger rörliga bilder
där man startar den, precis som en videokassett. Här slipper man
dock backa bandet. Man håller streckkodsläsaren över den streck-
kod i läroboken som avses. Då startar skivan, precis där man begärt,
mycket enkelt och smidigt. Läroböckerna inkl. laserediscen omfat-
tar; Damklippning, herrklippning, långhår, design, permanent, färg-
ning. Texten talas på engelska, vilket också kan ses som en fördel, ge-
nom ett bättre samarbete med kärnämnesläraren i engelska.«91

Om ett yrkeskunnande kunde läras ut på ovan beskrivna sätt, skulle det in-
nebära att inga lärare behövdes. Samma sak skulle ha skett när boktryck-
arkonsten uppfanns. Som vi har kunnat se har vi fortfarande lärare och
kommer säkert att ha det även i framtiden. Exemplet visar att det finns en
kunskapssyn där all praktik och all tyst kunskap är utesluten och en över-
tro på formaliserad kunskap föreligger. Den utbildning som vi har idag
inom både gymnasieskolor och högskolor bygger mycket på denna kun-
skapssyn. Den formella kompetensen är prioriterad före den informella
erfarenheten. Ändå kan vi skönja en förändring. Inom högskolan före-
kommer idag andra arbetssätt än de formella föreläsningarna och tenta-
mina. En annorlunda metod för kunskapskontroll har vuxit fram och prö-
vas. Studenter ges möjlighet att presentera sin kunskap genom exempel,
artefakter och sceniska framställningar.92
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91. Redovisas i Svenska Frisörlärarförbundets tidning höstterminen (2000) 

92. Detta beskrivs i Dialoger - ⁄ Sällskap 1-7 av Florin, Dunér och Hansson



Sammanfattning
Eftersom jag själv deltar i yrket, samtidigt som jag studerat de yrkesverk-
samma och till sist ska analysera vad jag såg har jag försökt att ta på olika
glasögon vid olika tillfällen. I Diderots Rameaus brorson framställer förfat-
taren dialogens personer (»moi et lui«) som en kritisk reflektion av jaget,
men läsaren kan även skymta en åhörare; berättaren eller läsaren. Dessa
tre perspektiv blir mina olika infallsvinklar. En kritisk reflektion över vad
som sker i yrkesutbildningen idag har jag fått genom att jämföra tidigare
utbildningar med dagens. Vetenskapsfilosofin hjälpte till att förklara be-
greppsutvecklingen och vid det tolkande arbetet. Exempel, metaforer och
analogier är en gemensam nämnare inom forskningen som är presenterad
på avdelningen för yrkeskunnande och teknologi. Genom en öppenhet
för nya metoder och presentationssätt har ett nytt område vuxit fram.
Inom området växer nya metoder, såsom berättelser, dialogseminarier
och analogisk argumentering. 

Nya begrepp växer fram, såsom rytm, samtal och metaforer. En ge-
mensam strävan mot målet att förstå yrkeskunnandet, ger forskarna ener-
gi att fortsätta sökandet efter argument och exempel som belyser proble-
men. För att kunna använda nya metoder i framtida forskning måste vi
göra analogier mellan olika metoder och resultat. Analogiskt reflekteran-
de blir ytterligare en väg inom forskningsområdet »Yrkeskunnande och
teknologi«. Vi kan inse att filosofin är gränsöverskridande. Fördelen med
analogiska metoder är att yrken som förefaller väldigt olika kan studeras
efter liknande metoder och jämföras 

Genom jämförelser ser vi likheterna inte bara skillnaderna. Exemplens
roll inom vetenskapen är att visa det som är svårt att formulera explicit.
Genom att indirekt peka på en situation, kan vi visa de aspekter som
annars vore otydliga. Musik, rytm, estetik och etik kan framträda genom
exempel. Det metaforiska språket och berättandet ger oss möjlighet att
använda fantasin inom vetenskapen. Fantasin gör inte resultaten mindre
trovärdiga eftersom den pekar på situationer. Bilden som skapas måste
vara trovärdig och tydlig för att den ska fungera inom vetenskaplig pre-
sentation. 

Perby använder sig av Ivar Lo Johanssons utryck för att beskriva per-
spektivförskjutningen som behöver göras vid forskning. Hon påvisar vik-
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ten av att inte dra för ensidiga slutsatser av sina forskningsresultat.93 »Lju-
set faller från ett annat håll« Denna tanke leder oss in i ett nytt seende som
gör att vi ser andra vinklar av ett problem. Vi intar olika ståndpunkter som
gör att vi ser olika horisonter. Detta är en typ av tolkning, men det visar att
en tolkning alltid kan revideras och ges en ny vinkel. Samtidigt innebär
detta tänkesätt att vi inte kan säga att resultaten är sanna eller osanna.
Mångfalden av bilder, dialoger och exempel, blir istället en exempelsam-
ling att gräva ur för kommande forskare. Litteraturen, både klassisk och
modern visade sig vara de yttre impulser som gav reflektionen djup. 

Det finns flera traditioner inom vetenskapligt arbete 94 och forskning-
en har olika inriktningar även om vägarna ofta korsas. Olika mål kräver
olika metoder. Vikten av att ständigt utveckla nya metoder inom forsk-
ning, framstår klart för en forskare som försöker kopiera någon annans
metod. Det gäller att ta vara på erfarenheterna som andra har gjort, men
att sedan arbeta vidare och utveckla metoden så den passar den enskilde
forskarens studieobjekt. 

Sökandet efter fungerande metoder kan sägas vara en av forskarutbild-
ningens viktiga delar. Min metod, att dramatisera resultaten från berättel-
ser av hantverkare och skapa en ny berättelse som löper över 50 år, är ett
försök till nyskapande. Nytänkandet innebär alltid en risk, men om vi ska
nå längre inom forskning anser jag att risktagande leder till möjligheter.
Den kritik som framkommer när en tradition har gjort ett genombrott, le-
der till reflektion från motståndarnas sida och argumentationen leder
kunskapsprocessen framåt.
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93. Perby (1995) sidan 225

94. Thomas S. Kuhn beskriver de revolutionerande förändringarna inom vetenskapligt
arbete i sin bok »De vetenskapliga revolutionernas struktur« (1962/1970) svensk över-
sättning 1992 av Örjan Björkhem, och kallar förändringarna »paradigmskifte«. Det-
ta begrepp har blivit accepterat inom forskning.



Hermeneutiken
en hermeneutiska traditionen har humanvetenskapen och
samhällsvetenskaperna i centrum. 95 Detta hör ihop med att
hermeneutikern är intresserad av villkoren för förståelse och
möjligheten för att utforma vetenskapligt acceptabla tolkningar

av texter, konstverk och handlingar. Därför är den hermeneutiska tradi-
tionen ingen enhetlig gruppering inom det vetenskapsfilosofiska land-
skapet. Innehållsbestämmelse av ordet »hermeneutik« kan vara tolk-
ningskonst. Beteckningen tolkningskonst gör dock innebörden svårare
att greppa eftersom konstbegreppet är så mångtydigt. Eftersom de huma-
nistiska vetenskaperna inkluderar studier som utföres metodiskt på
grundval av vissa teoretiska antaganden om forskningsobjektets natur,
har man inga problem med att använda tolkningskonst i sina analyser. 

T ex kan ett konstverk eller en dikt analyseras som objekt i en veten-
skaplig verksamhet. Det finns dock en viktig skillnad mellan naturveten-
skaplig och humanvetenskaplig forskning. Naturvetenskapliga data kan
observeras mer eller mindre direkt. Observationerna kan upprepas. Sam-
hällsvetenskapliga och humanistiska data blir förstådda som data. Förståel-
sen blir en grundkategori inom dessa forskningsfält enligt hermeneutiken.
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95. Per Johan Ödman 1991 Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik.
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En handling är inte en summa av rörelser i ett fysiskt identifierbart läge.
Det är ett målinriktad ingripande i en social verklighet utifrån en given
förståelse av den. En handling är därför grundläggande karaktäriserad vid
sin meningsfullhet. Begreppet om mening och meningsfullhet och villkoren
för den vetenskapliga förståelsen blir centralt för hermeneutiken. Ett
kärnproblem inom hermeneutiken är huruvida det kan finnas flera och in-
bördes olika tolkningar som är oförenliga. 

Hans-George Gadamer beskriver i Wahrheit und Methode 96 stånd-
punkten att människan är ett förstående väsen i praktisk verksamhet. Ga-
damer lägger vikt vid dialogen och menar att vi i en äkta dialog ska vara
öppna för den andra partens åsikter, vi ska dock inte vara beroende av
varandra. Gadamer framställer tolkningen som ett möte mellan människa
och text. Den tolkande personen integrerar förståelsen i sin nutida verk-
samhet. Gadamer skriver att språket är den hermeneutiska erfarenhetens
medium. Han kopplar språket och förståelsen i kombination med tolk-
ning och översättning. 97

   ⁄ 

Den hermeneutiska cirkeln är egentligen en beskrivning av en dynamisk
process som rör sig mellan del och helhet, i försök att förstå båda på bästa
sätt. Varje del av en helhet kan enbart adekvat erkännas som del om man
redan känner till helheten. Å andra sidan kan varje helhet enbart erkännas
adekvat om vi känner alla delarna. Poängen är att alla människor redan le-
ver i en tolkad verklighet. I kraft av att vara historiska väsen har vi ome-
delbar tillgång till bestämda infallsvinklar och förkunskaper. I dagens her-
meneutik talar man om en hermeneutisk spiral, eftersom vi aldrig åter-
kommer till samma utgångspunkt igen.

   

I den vetenskapliga traditionen från Wittgenstein är George Henrik von
Wright en av de ledande figurerna. En av hans insatser inom vetenskapen
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96. Beskrivs av K S. Johannessen i Tradisjoner och skoler (1985/1996)

97. Gadamer, Sanning och metod (1960) sidan 20 f. f. Arne Melbergs översättning (1997)



är att ge en logisk förklaringsmodell till hermeneutiken och människove-
tenskapen, den intentionala förklaringsmodellen. I sin inflytelserika bok
Explanation and Understanding (1971) gör han en förklaring till de olika
modeller som behövs för att förstå olika typer av vetenskap. Hans huvud-
punkt är att den deduktivt-nomologiska modellen är täckande för de flesta
former av naturvetenskaplig forskning men inom människovetenskaper-
na behövs istället en intentional förklaringsmodell där förutsättningarna
kan förändras genom olika avsikter hos den handlande personen.

Den intentionala förklaringsmodellen. Den intentionala förklaringsmo-
dellen kan schematiskt beskrivas:

Personen P har som avsikt att nå målet M.
P menar att det är nödvändigt att göra handlingen H för att uppnå M
Allt så sätter P igång med att göra H när den rätta situationen uppstår.

Modellen ifråga används för att förklara handlingar utifrån avsikt och situ-
ationsförståelse inom vetenskap som handlar om mänskligt beteende.
Om vi jämför denna modell med den deduktivt-nomologiska modellen
för förklaring, så finner vi en omständighet i den intentionala modellen
som ej finns i den formallogiska modellen. Nämligen den att förutsätt-
ningarna kan förändras. Enligt den formella logiken kan inte premisserna
förändras för då skulle även konklusionen visa sig vara falsk.

Allt järn utvidgar sig vid upphettning
Detta är en bit järn och den skall uppvärmas.
Denna järnbit utvidgar sig.

Den senare modellen utgår ifrån en universell lag om att metaller utvidgar
sig i värme, en av premisserna måste vara av den karaktären. En av de öv-
riga premisserna beskriver omständigheterna och konklusioner följer av
logiska skäl på premisserna.  Denna typ av förklaring är av formallogisk
karaktär och skiljer sig ifrån von Wrights intentionala förklaringsmodell
som är av begreppslogisk karaktär. I den begreppslogiska förklaringsmo-
dellen ingår förutsättningar som kan ändra sig. T ex kan P låta bli att göra
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H för att något har inträffat som förändrar hans avsikt. Avsikten med hand-
lingen, intentionen, är det avgörande för om handlingen inträffar. Att ha
för avsikt att göra något och att göra det är två sidor av samma sak. 98 Han
beskriver också skillnaden mellan de olika modellerna som den att P måste
förstå situationen för att kunna veta när H leder till M. Utan förståelse-
elementet skulle inte den intentionala modellen ha någon poäng. 

Den deduktivt-nomologiska modellen är helt fri från avsikter, mål och
handlingar. von Wright menar att vi på grund av skillnaden i naturveten-
skaplig forskning och forskning om mänskligt beteende måste ha olika
förklaringsmodeller och inte blanda ihop dessa. von Wrights beskriver de
olika vetenskapstraditionerna, formallogiken och begreppslogiken. Den
formella logiken utgår ifrån att premisserna leder till en giltig konklusion
och begreppslogiken inkluderar en avsikt i slutledningen från förutsätt-
ningarna. von Wright beskriver i sin artikel Two Traditions hur två kun-
skapstraditioner som härrör sig från Aristoteles (som strävar efter djuphet
och förståelse) och Galilei (som vill förklara och förutsäga) ständigt ligger
i strid med varandra. Han sammanfattar i slutet på sin artikel att denna
ständiga strid är en källa till utveckling av argumenten för de olika an-
hängarna.

Den kritik som framkommer när en tradition har gjort ett genombrott,
leder till reflektion från motståndarnas sida och argumentationen leder
kunskapsprocessen framåt. Ordens mening kan även diskuteras utifrån
den lingvistiska meningen och den pragmatiska meningen. Lingvistisk
mening visar på något som kan kontrolleras och den pragmatiska me-
ningen visas genom handling. Betydelsen av att räcka upp en hand kan
vara en mångfald. Det kan vara en hälsning eller det kan vara en röstning
till exempel. Ordet hälsning är alltid detsamma underförstått att de som
hälsar befinner sig inom‚ samma hälsningskultur. Handlingen hälsning
förstås utifrån situationen den utövas i. Om man inte känner till reglerna
för hur man hälsar kan man heller inte följa reglerna.

Vid seminarierna i min studie har jag försökt att se den oenighet som
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fanns i olika frågor som positivt. Genom oenigheten mellan äldre frisörer
och yngre och mellan damfrisörer och herrfrisörer, kunde vi diskutera oss
fram i olika frågor. Min uppgift var sedan att tolka dialogerna och försöka
förstå vad som var viktigt. Tolkningen blev nödvändig under hela arbetets
gång. 

Det är genom att studera människors beteende utifrån deras sätt att
handla, med mål och avsikter som vi kan förstå skeenden inom en praktisk
verksamhet. När en handling sker, är det för att uppnå något, i den situa-
tionen som föreligger. Situationen ingår i en social kontext som inkluderar
ett språk av något slag. Språket är ett resultat av nödvändigheten av att
kommunicera människor emellan. Att bestämma att språket är ett socialt
och intersubjektivt fenomen, har två viktiga följder. 

• Mening är för det första något som förmedlas (traderas) inom en
språkgemenskap. Den måste läras och man måste tillägna sig språket. 

• Meningen är för det andra nära förbundet med handlingen - här måste
vi påminna oss om att //pragma // är det grekiska ordet för handling;
det är det man anspelar på när man talar om den pragmatiska uppfatt-
ningen av meningens natur. Det är genom handlandet som språket får
sin betydelse och själva bruket av språk är en handling. Detta innebär
att vi för att kunna använda språket måste känna till den praxis som fö-
religger i den situation som vi befinner oss i när vi skall använda språ-
ket. 

 ‒ 

Det är nödvändigt att knyta an till de regler som styr språket. von Wright
(1971) följer Wittgensteins linje när han menar att nyckeln till att förstå
mänskligt beteende är att känna till hur reglerna för språkbruk följs i prak-
tisk handling. Enligt von Wright kan man dela in reglerna i två typer; de
regulativa och de konstitutiva. Detta innebär att vi måste känna till både
de konstitutiva reglerna och de regulativa reglerna för att kunna förstå en
handling eller en mening. Det blir en nödvändighet för att kunna förstå
och förklara vad som sker. Olika regler är knutna till att förstå och förkla-
ra olika aspekter inom socialt liv.
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• Konstitutiva regler lär oss att förstå handlingens mening. Konstitutiva
regler definierar en praxis medan regulativa regler ger ett rättesnöre för
vad som behöver göras. 

• Regulativa regler ger oss möjlighet att förklara varför handlingen blir
utförd.

Kritiken är ett viktigt inslag i allt vetenskapligt arbete och genom den kri-
tik som jag fått av informanter under arbetets gång, har resultaten vuxit
fram. 

von Wright skrev (1971):

»Det vore verkligen en illusion att tro att sanningen själv finns hos
den ena eller den andra sidan av de motsatta traditionerna. Det
finns olika val av utgångspunkter, olika begrepp har olika ursprung
och kan inte definieras vidare. Det finns ändå en dialog mellan de
olika positionerna och en utveckling. Den tillfälliga dominansen
hos den ena positionen beror på ett genomslag som följs av kritik
från den andra positionen.Kritiken leder till utveckling av idéerna.
De som kritiserar måste dock se upp så att de inte fastnar i argument
som egentligen kritiserar en bakomliggande värdering och inte den
nya idén.« 99

Bo Göranzon beskriver i sin bok Spelregler – om gränsöverskridande
(2001) hur han genom pånyttläsande av von Wrights bok Explanation
och Understanding (1971), insåg hur viktig den boken var för utvecklan-
det av forskningsinriktningen inom yrkeskunnande och teknologi. När vi
läser en bok på nytt ser vi nya vinklar av ett problemområde. Von Wrights
böcker har följt mig genom hela avhandlingsarbetet och just det pånytt-
läsande som Göranzon beskriver, har lett mig framåt i förståelsen av
resultaten. Speciellt vid tolkningsarbetet är det viktigt att vara öppen för
nya vinklar. Den hermeneutiska infallsvinkeln, pånyttläsandet, visade sig
fungera väl i min studie. 
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Problemformulering

 ‒   

Om vi tar Bo Göranzons exempel ovan100, Pariserhjulet, ger det en vision
om hur hermeneutiskt forskningsarbete ständigt befinner sig i rörelse. Oli-
ka tyngdpunkter dominerar, men arbetet rör sig ständigt mellan olika
horisonter. Ibland är empiriinsamlingen viktig, senare kommer epistemo-
login i centrum och vidare analogiskt tänkande och diskussioner i fallstu-
dier. Förr eller senare återkommer empirin i centrum och så rör sig arbe-
tet i cirkel som ett pariserhjul. Det är så jag kan beskriva den explorativa
forskningsmetoden i linje med den hermeneutiska spiralen. Om forsk-
ningen fastnar i en av korgarna stannar utvecklingen. Det känns därför
viktigt att inta en explorativ inställning till forskningsarbetet. Det episte-
mologiska tänkandet står för kunskapsteori, en förnuftskunskap enligt
grekerna. Georg Henrik von Wright talar om vad kunskap är på ett speci-
ellt sätt i sin bok Vetenskapen och förnuftet (1986). 

»Men historien lär oss också att högtstående vetenskap kan finnas
utan att bära frukt i tekniska tillämpningar. Härpå är antikens ve-
tenskapliga kultur det bästa exemplet. Man kunde spela med orden
och säga, att grekernas vetenskap var ett uttryck för förnuftigheten
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hos homo sapiens, men inte för den rationalitet som utmärker
homo faber. Den förra kan också kallas visdom, den senare kunnan-
de. Mellan de två ligger den form av förnuft vi kallar kunskap, som
behövs för att visdomen inte skall bli praktiskt obrukbar samt för att
kunnandet skall bli teoretiskt begripbart.« 101

Ur detta citat kan vi utvinna många slutsatser. Kunskap och kunnande är
inte samma sak enligt von Wright. Han låter rationaliteten stå för en di-
mension, kunnandet och visdomen för en annan, förnuftet. Kunskapen
placeras mellan visdom och rationalitet. Innebär det att mellanrummet
mellan förnuft och kunnande är det verkliga kunskapsfältet, så är det där
tradering av kunskap måste ske. Om vi accepterar von Wrights idé, måste
vi acceptera både rationalitet och förnuft som viktiga aspekter för kun-
skapsutvecklingen. Förnuftet, eller intuition i kombination med rationali-
tet har visat sig vara fruktbart i vetenskapligt arbete

Inom det formallogiska forskningsområdet var induktion och deduk-
tion vägar och metoder för att nå målet. Induktion står för den tankepro-
cess som från enskilda fall leder till en generell sanning och deduktion be-
tyder slutledning från det allmänna till det enskilda (generalisering). Jag
kunde även uttrycka det som att induktion strävar efter en teori utifrån
premisserna och deduktion letar efter premisserna ur en teori. Det ratio-
nella, strikt systembundna paradigmet som kan härledas från de logiska
positivisterna, 102 har fått vika för det förändringsbara. 
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102. Ur den klassiska positivismen växte den logiska positivismen fram. Den klassiska po-
sitivismen etablerade sig under mitten på 1800-talet och byggde på förklaringar som
vuxit fram ur teoretisk fysik. Metoden var en och en endast. Det var en induktiv me-
tod som gjorde generaliseringar ur kända fakta. Dessa fakta analyserades och klassi-
ficerades. Hans Hahn, Philipp Frank , Richard von Mises och Otto Neurath startade
upp gruppen genom filosofiska möten. 1929 i Wien växte det logiska positivistiska
tänkandet sig starkare. Längre fram under 1930 -talet blev gruppen splittrad. Ett
fundament av odiskutabla fall ger »rådata« som leder till en odiskutabel slutledning
enligt de logiska positivisterna. Allt metafysiskt tänkande skulle städas bort och all
metafysisk verksamhet skulle uteslutas. Känslomässiga uttalanden var helt oaccepta-
bl a Alla påståenden skulle logiskt kunna förklaras. 



Vetenskapsmän har insett att de fasta och rationella lösningarna
ibland leder till en fastlåst position som inte har någon utgång. Även ra-
tionella ingenjörer (Hoberg 1998) valde att söka sig nya vägar i sin strä-
van efter utveckling och ny kunskap. De har insett att strikt systemteore-
tiska metoder har sin begränsning och sökte nya möjligheter. Sökandet
efter kunskap har tagit en ny väg när vi gått in i ett nytt millennium. Detta
belystes i Maria Hammaréns avhandling (1999) Där har Hammarén ska-
pat möjligheter för en praxis att komma till tals genom sin utveckling av
dialogseminariemetoden. Hon har utvecklat praxisbegreppet genom re-
flektioner och dialogseminarier tillsammans med praktiker, ingenjörer.

I närheten av det epistemologiska området befinner sig analogiskt tän-
kande. Idéhistoria (genom Aristoteles och Platon), litteratur (både klas-
sisk och modern) och jämförande exempel ger forskaren nya infallsvink-
lar och metoder i sin strävan efter att förstå och förklara skeenden inom
humanvetenskap. Inom detta forskningsområde krävs fantasi och vi kan
se ett samband med kreativitet inom olika skapande yrken. För att stude-
ra dessa yrken tvingas forskaren vara fantasifull i sina metoder och se möj-
ligheter istället för problem. Analogier och metaforer har varit viktiga in-
slag i senare tiders forskning om arbetslivsfrågor. 

Fallstudier befinner sig i en egen korg på Pariserhjulet, eftersom fall-
studier är en belysning av erfarenheter. I min metodmodell (kap. tre) visar
jag hur det hela tiden finns ett växelspel mellan empirin och fallstudierna.
Berättelsen förstärks av fallstudierna och fallstudierna utvecklas genom
materialet från berättelsen. Tyngdpunkten i min forskning ligger i de olika
aspekter som ingår i erfarenhetsbaserad kunskap och som framkommit
genom fallstudier och berättelser. Analogierna som jag gör med andra yr-
ken ger en större förståelse för problematiken med en förändrad utbild-
ningssituation. Epistemologin och filosofin gör mina exempel användba-
ra i annan forskning i framtiden.

Tolkningsproblematik
Hermeneutiken kan sägas vara den mest lämpliga infallsvinkeln vid forsk-
ning om mänskliga handlingar, enligt Charles Taylor (1971) i artikeln In-
terpretation and science of man. Eftersom alla uttryck tolkas utifrån subjek-
tets förståelse och kontext, måste forskaren inom humanvetenskapen ta
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hänsyn till objektets subjektiva uppfattning och sträva efter att tolka ut-
trycken utifrån den observerades kontext och mening. Samtidigt finns
även forskarens subjektiva förståelse där och samspelet mellan dessa olika
meningar leder fram till tolkningen. Man kan som forskare ledas in i en il-
lusion på grund av sin tidigare kunskap. Det som synes vara tolkas utifrån
forskarens horisont istället för ur objektets horisont. Förståelsen inom
hermeneutiken ger en horisontsammansmältning enligt Hans-Georg
Gadamer (1960):

»Samtalet syftar till samförstånd i form av en språkligt betingad ho-
risontsammansmältning. Språket är således den hermeneutiska er-
farenhetens medium…« 103

Charles Taylors (1971) utgångspunkt är att:

»tolkning, i den meningen som är relevant för hermeneutiken, är ett
försök att klargöra, att göra förståeligt ett objekt eller en studie. Det-
ta objekt måste därför vara en text eller en textanalogi, som på nå-
got sätt är otydlig eller ofullständig, diffus, motsägningsfullt på ett
eller annat sätt eller oklar. Tolkningens mål är att bringa klarhet en
underliggande betydelse eller skapa enighet«104

Nödvändigheten av tolkning ligger i själva frågans karaktär. En fråga som
ställs i en kontext behandlas och diskuteras i den kunskapsteoretiska kon-
texten och detta gör tolkningen nödvändig. Tolkningens berättigande lig-
ger i att det som tidigare var diffust och oklart, framstår som klart och tyd-
ligt, enligt Taylor. 

Ett exempel – en dagsfrisyr: Peter skall göra en dagsfrisyr. Han är med-
veten om att för att lyckas med det behöver han Hildas hår för att kunna
forma det till en dagsfrisyr. När Hilda anländer börjar Peter att forma
håret och skapar en dagsfrisyr. I detta exempel ingår de premisser som
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behövs i den intentionala förklaringsmodellen.105 Det finns en avsikt, en
handling och förutsättningar som kan ändras. T ex att Hilda inte kommer
eller att hon har tappat håret. Möjligheten finns också att premisserna
håller och målet nås. 

Uppfyller då exemplet Taylors förutsättningar för tolkning? Vi kan
verbalt uttrycka vad som skall ske. Vi skulle kunna formulera på något an-
nat sätt vad som är Peters avsikt med sitt handlande. Peter har en uppfatt-
ning om vad det är att göra en dagsfrisyr.

På vad sätt kan då tolkningen av exemplet visa nödvändigheten av att
ha en begreppslig förklaringsmodell? Jag kan konstatera att det är oklart
vad som menas med att göra en dagsfrisyr. Om vi vill förklara innebörden
av Peters handlande, måste vi förstå begreppet som handlingen står för;
att göra en dagsfrisyr. För en person utanför Peters hantverkskontext skul-
le begreppet stå för en lättskött frisyr. För en person inom kontexten skul-
le det krävas preciseringar av begreppet för att den personen skulle förstå.
Inom kontexten eller inom den praxis där Peter befinner sig finns ett fler-
tal betydelser av begreppet; att göra en dagsfrisyr.

Genom att Hilda förklarar för Peter hur hon uppfattar begreppet så
kan han börja göra dagsfrisyren. Peter har tolkat Hildas uppfattning ge-
nom att lyssna på Hildas uppfattning utifrån hennes horisont och utför se-
dan handlingen utifrån sin egen horisont som inkluderar den erfarenhet
som Peter besitter. Utan att använda språket, av något slag, skulle tolk-
ningen inte ägt rum och handlingen kunde ha blivit fel. Detta exempel be-
lyser tolkningens nödvändighet inom en praxis, för att förklara skeenden i
den praxis vi studerar.

I tolkningen ligger inbyggt avsikten att förtydliga det som är oklart och
i förklaringsmodellen ligger inbyggt avsikten att förklara praxis. Tolk-
ningen av informationen har i min studie skett kontinuerligt eftersom bil-
den hela tiden förändrades och det aldrig går att återvända till utgångs-
punkten igen. Ungefär så kunde man även beskriva den hermeneutiska
spiralen. Tidigare talade forskarna, som jag redan nämnt, om hermeneu-
tisk cirkel, men idag används begreppet spiral oftare för att åskådliggöra

DEN INRE TEATERN I LÄRANDET 143

105. von Wright (1971)



det som sker när vi tolkar information. En cirkel förutsätter att vi åter-
kommer till utgångspunkten igen när vi tolkat skeenden. Det är dock en
omöjlighet att återkomma till utgångspunkten när vi tolkar eftersom vi
hela tiden påverkas av det vi tidigare tolkat och tyngdpunkten i tolkning-
en förflyttar sig. 

Om vi sätter ett tolkande tänkesätt in i ytterligare ett praktiskt exempel
så kunde vi använda oss av frisören som visar sin kund nacken genom en
spegel. Verkligheten ses genom spegelbilden, som sedan reflekteras i en
annan spegel, för att till slut nå kundens öga och bedömas. Genom denna
vandring fram och tillbaka genom spegelreflektioner kommer bilden att
förändras (tolkningen). Avståndet från verkligheten ökar med antalet
speglar. När jag skulle studera ett hantverkskunnande var jag tvungen att
ha dessa reflektioner i tankarna och inte låta mig förföras av avbilden och
tro att det är hela sanningen. 

Tolkningen inom vetenskapligt arbete bygger på att finna en förkla-
ring på något som är oklart. Det innebär ibland att finna en verbal förkla-
ring på en ickeverbal handling. Frisörerna måste gå andra vägen när de
ska tolka en kunds önskan. De ska tolka en verbal förklaring och utföra en
handling. Tolkningen har olika riktning när jag jämför frisörens tolkning
med forskarens tolkning. Vid arbetet med tolkningen av gruppsamtalen
har jag strävat efter att nå så nära yrkeshandlingarna som möjligt. Det
räckte inte med att enbart förstå en frisör, utan jag måste sträva efter hel-
hetsförståelsen inom branschen. 

Tolkningen bygger på en begreppsförståelse som förutsätter kunskap
om reglerna som styr den kontext som objektet befinner sig i. Om forska-
ren inom humanvetenskapen försöker tolka uttryck som används i den
praxis som han utforskar, utan att förstå eller se den praxis som gäller
framkommer ingen klarhet av uttrycken. Endast genom att sätta sig in i
objektets egen subjektiva upplevelse av begreppens betydelse, kan forska-
ren tolka begreppen och förtydliga dem, skriver Taylor i sin artikel
(1971). 
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Språkets dilemman

När texter om yrkeskunnande skall behandlas finns dilemman. Hant-
verkskunnande förutsätter handling, denna handling diskuteras i grupp-
samtal men måste tolkas och på något sätt återföras till sin ursprungssitu-
ation, handlingen. Användandet av språket är en handling som också ska
tolkas. Detta nödvändiggör förståelse för språkhantering men även förstå-
else för den kontext där språket används.

Är det samma språk som används av forskaren eller är det två skilda
språkkontexter? Inom praktiskt yrkesutövande finns alltid ett specifikt yr-
kesspråk. Det gällde för mig att höra de olika språk som användes och inte
misstolka vad som menades. Detta kan sägas vara forskarens dilemma.
Aristoteles ger oss ett exempel, där skillnaden mellan hur en teoretiker
och en praktiker använder samma begrepp men på olika vis, belyses:

»En timmerman och en geometriker behandlar ju också den räta
vinkeln på olika sätt: timmermannen i den mån han behöver den för
sin uppgift, geometrikern i den mån han vill utröna vad den är och
vilka egenskaper den har.«106



Även om det föreligger diskussioner i olika frågor kan forskarna inom det
pragmatiska perspektivet enas runt många frågor. Dispyten om tyst kun-
skap har öppnat dörren för den dimension som kallats »the tacit dimen-
sion« av Polanyi (1958).107 Den tysta dimensionen kommer i blickpunk-
ten speciellt när forskningen rör yrkeskunskap. Den pragmatiska inrikt-
ningen där man tar hänsyn till: rytm, dialog, samspel, paradoxer och be-
dömning, är en inriktning som söker efter förståelse för förändringen av
begrepp inom en praxis.

Bedömningsmomentet som ingår är beroende på den uppfattning som
är den rådande för tillfället. Denna uppfattning kan när som helst föränd-
ras på grund av att omständigheterna ändras. Just förändringsmomentet
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gör det nödvändigt att gruppera begreppen på ett speciellt sätt, för att inte
blanda ihop dessa begrepp med de formellt förklaringsbara begreppen. 

Uppfattningen om att begreppen är förändringsbara ger oss indikatio-
nen på att teorier i vissa fall också är förändringsbara. Teorier består ju av
begrepp och om dessa begrepp är förändringsbara kan även teorin ifråga-
sättas. Kan vi då skapa teorier utifrån begrepp överhuvudtaget? Enligt de
pragmatiska hermeneutikerna kan man det inom den begreppsvärld som
är oföränderlig, dvs. den naturvetenskapliga, men ej inom humanveten-
skapen. Denna åsikt påvisar behovet av olika vetenskapstraditioner eller
inriktningar. Dessa fält kräver olika begreppsförklaringar, metoder och
tolkningar.



I min studie har jag använt mig av exempel för att förtydliga problemen.
Exemplen är utsagor och dessa kan ha olika innebörd. Vi kan urskilja tre
områden där utsagor kan ha olika meningar enligt en artikel av Kjell S. Jo-
hannessen: budskap , kommunikation och handlingsmässighet.108

I ett exempel kan vi påvisa ett uttalandes mening som budskap med ett
innehåll. Vi kan även visa uttalandet som uttrycksredskap för att förmedla
något. Det handlingsmässiga i ett uttalande blir aktiverat i en språkan-
vändning. Språkbrukssituationens roll för förståelsen av det tankeinnehåll
som formuleringen meddelar är viktig. Alla utsagor som på ett eller annat
sätt avser att reglera det mänskliga handlandet kan sägas vara normativt.
Normer styr vårt handlande med en viss avsikt. De kan inte sägas vara san-
na eller falska, utan de följes eller följes inte. 

En annan typ av utsaga är den beskrivande. Dessa kallas ofta för påstå-
enden. Ett påstående kan vara sant eller falskt. Det kan ganska enkelt kon-
trolleras i de flesta fall. En tredje variant av utsaga är den värderande. Bra
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eller dålig, det finns ofta en kvalitetsaspekt i dessa utsagor. Ett värderande
uttalande kan inte sägas vara sant eller falskt eftersom det bygger på en
subjektiv uppfattning. Ett värderande uttalande föreligger om följande
kriterier förekommer, enligt Johannessen:

• Utsagan har ett inslag av något subjektivt.
• Det finns ett inslag av tyckande (omdöme) som är baserat på erfaren-

het och förtrogenhet med det som uttalandet handlar om.
• Omdömet bygger på underförstådda eller uttalade kriterier som förut-

sätts vara godtagbara i föreliggande fall.

Ett viktigt begrepp inom tolkningsläran är sammanhanget som formule-
ringar användes i. Sammanhanget kan sägas vara medbestämmande för
vad ett tankeinnehåll kan betyda. Denna inställning till sammanhangets
betydelse för meningsinnehållet kan sägas vara den pragmatiska princi-
pen, enligt Johannessen. Den pragmatiska grunden är att fastslå att vi mås-
te känna till huvuddragen i brukssituationen där ett begrepp används för
att kunna fastslå en formulerings betydelse i just det sammanhanget. Det
föreligger en skillnad i en formulerings konventionella mening och dess
pragmatiska mening. Den konventionella meningen får vi genom att söka
en definition i ett lexikon. Den pragmatiska meningen får vi genom att
söka efter hur formuleringen används i en speciell situation.

Enligt Johannessen bör vi skilja mellan två sorters sammanhang; den
språkliga och den icke språkliga. Den språkliga kallas för kontext. En for-
mulerings kontext är andra formuleringar. Det andra sammanhanget är si-
tuationen. Situationen omfattar avsändare och mottagare, fysiska och so-
ciala omständigheter samt saker som ligger bakom situationen som före-
ligger. I frisörernas sammanhang föreligger både en språklig och en icke
språklig situation. Detta gör tolkningen ännu mer beroende av situatio-
nen. Berättelsen från frisörerna ger en mångfald av exempel på situationer
där både språk och handling ingår. 
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Jag ger nedan ett exempel på hur jag har arbetat med tolkningen av frisö-
rernas berättelser och dialoger. Modellen är från Johannessens artikel Be-
grepet om tolkning.

T0= originalutsagan S1= En situation T1= En tolkningsvariant

T0= Jag vill ha håret över öronen.
T1= Jag vill ha håret så kort att det inte ligger på öronen.
T2= Jag vill ha håret så långt att det täcker öronen.

Tolkningen av uttalandet som kunden gjorde hos frisören i exemplet
ovan, kan belysa problematiken med att förstå en utsaga.
T0= Jag vill ha håret över öronen.
S1= En kund har kommit till frisören för att få håret klippt. Han tycker om
korta frisyrer och går därför ofta till frisören.
T1= Jag vill ha håret så kort att det inte ligger på öronen.
S2= En kund går sällan till frisören eftersom han tycker om att ha mycket
hår. Han går mest dit för att forma håret när det blir alltför svårskött.
T2= Jag vill ha håret så långt att det täcker öronen.

Användningen av en formulering kan endast tolkas om vi vet situationen
som uttalandet brukas i, enligt Johannessen. Detta kan vara det enda argu-
mentet för att enas om att »T0« betyder »T1«. Tolkning är en verksam-
het som utförs med utgångspunkt i språkliga entiteter som kallas formule-
ringar. Vi tolkar en formulering så som vi finner användbart i en serie av si-
tuationer. Varje enskild brukssituation beskrivs förhållandevis utförligt
(exemplen). På grundval av dessa beskrivningar tar vi ställning till vilket
tankeinnehåll varje enskilt fall uttrycker. Tankeinnehållet identifieras med
hjälp av nya och inbördes olika formuleringar. Genom att göra en lista
över olika tänkbara tolkningar framkommer olika användningsmöjlighe-
ter för begrepp/formuleringar. Denna metod visar oss mångtydigheten
när en formulering behandlas utan sitt sammanhang.

Ett vanligt exempel inom frisöryrket är när en kund säger att håret ska
vara kort. Vad är kort för kunden och vad är kort för frisören? 
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Kort är möjligt att belysa genom centimeterangivelse, men detta är
inte användbart mellan kund och frisör. Istället måste flera ord till och
tolkning från frisörens sida. »Jag vill ha håret över örat« säger en kund till
sin frisör. 

Menar han då att håret ska klippas kort, så att örat syns eller menar han
att håret ska dölja örat? Detta exempel använder mästare ofta för att för-
klara svårigheten med att tolka kundernas beställningar, när han förklarar
situationen för en lärling. Genom att betona svårigheten med tolkning,
ger han lärlingen förståelse för behovet av att prata med kunderna. »Pra-
tet« är en del av yrkeskunskapen. Frågor och följdfrågor leder novisen
inom ett yrke framåt mot kompetens.

Tolkningen inom frisöryrket kräver förtydliganden, som sker genom
att frisören ställer nya frågor, dessa klargör vilken tolkning som är den
korrekta. När tolkning används som metod inom vetenskapligt arbete på-
visas den mångfald av möjligheter som föreligger inom språkliga hand-
lingar. Om exempel från brukssituationen finns med i löpande text kom-
mer tolkningen att bli mer enstämmig. Exemplen blir nödvändiga för att
använda tolkning inom vetenskapligt arbete. 

Tolkningsdilemman: Problem med tolkningen kan uppstå när det inte
går att beskriva vad till exempel blont är enbart med ord. Det ingår en sub-
jektiv uppfattning hos kunden om vad blont är och det föreligger en mer
yrkesmässig uppfattning hos frisören om vad blont är. Det är inte själv-
klart att uppfattningarna är desamma. I detta fall blir analogier eller meta-
forer nödvändiga för att klargöra begreppens betydelse. En bild eller ett
färgprov skulle hjälpa till, men även ord kan genom metaforens kraft hjäl-
pa till med tolkningen. Rågblont eller nordiskt blont ger en upplevelse av
färg som går utöver det verbala.

Avsikten med frisöryrket är att forma materialet hår, på ett sådant sätt
att kunden är nöjd med resultatet. Detta är beroende av informationen
från ägaren av materialet och informationen skall sedan tolkas av frisören
för att denne skall kunna utföra arbetet med gott resultat. Som hjälpmedel
för detta används språket. Språket är därför en viktig del i forskningen om
yrkeskunskap. Språket utför inte hantverkshandlingen, men är det verk-
tyg som möjliggör tolkningen av kundens önskan. Om språket fattas fun-
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gerar inte kommunikationen. Detta gör språket till en viktig komponent i
hantverkskunnandet. Kommunikationen kan vara både tyst och uttalad.
Förmågan att använda språket på rätt sätt och vid rätt tillfälle är en del av
yrkeskunnandet. Förmågan att reflektera över yrkesfrågor kräver förmåga
att hantera språket. Att studera ett yrke utan att studera dess språk vore
otänkbart. 

I grunden omstridda begrepp

William Gallie skriver i en artikel, Essentially contested concepts (1956),
att vissa påståenden kan man diskutera sig fram till en enighet om, men
andra uttryck kan vara svåra att nå enighet om. De senare har behov av en
filosofisk inriktning mot uttrycket för att belysa dess betydelse. Dessa be-
grepp kan klassificeras som är i grunden omstridda på grund av sin konsti-
tution.

»Vilken som helst sort av begrepp inom tankevärlden eller inom
naturvetenskapen kan ifrågasättas i sin betydelse på bättre eller
sämre grunder; men hur stark än den betydelse de har är, så omfat-
tas de av ett antagande om överenskommelse av betydelsen, i för-
hållande till den sorts som begreppet står för, emellan den som
använder begreppet och den som ifrågasätter användandet på just
detta speciella sättet« . 109

Som exempel anger han »this picture is a work of art //denna tavla är ett
konstverk //« och anger problemet med att förklara den rätta betydelsen
av konstverk. Den tidigare filosofiska historien föreslår tre vägar till förstå-
else av uttrycket konstverk:

• En filosof kan på något sätt upptäcka och övertyga andra filosofer om
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att han har funnit den hitintills dolda betydelsen av ett begrepp och
övertyga de övriga om att i framtiden kommer denna betydelse att gäl-
la. 

• Alternativt kan en filosof föreslå de övriga en betydelse av begreppet
som de övriga kan besluta sig för att följa. 

• Till sist kan han påstå att han funnit bevis för eller den nödvändiga för-
klaringen för den aktuella betydelsen av begreppet, på grund av vissa
förklarande förutsättningar. 

Gallie menar att det finns situationer då dessa infallsvinklar fallerar i sin
uppgift att belysa begreppens betydelse. Det är i situationer då olika
åsiktsinriktningar fortsätter att behålla sin uppfattning även om diskussio-
nen pågår i åratal. Som exempel säger han: religion, politik och idrotts-
grupperingar. Vi skulle kunna tillägga vetenskapliga traditioner. Gallie på-
står i sin artikel att det finns begrepp som på grund av sin innebörd är
omöjliga att definiera för all framtid, de måste nödvändigtvis bli ifråga-
satta och reviderade genom sin förändrande struktur. Det är innebörden i
vad han kallar i grunden omstridda begrepp. Tack vare öppenheten för
meningsskiljaktigheter kan nya infallsvinklar ses. Vid mina fallstudier visa-
de det sig att oenigheten var större källa för utveckling än enigheten. Språ-
kets betydelse diskuterades både högt och tydligt i gruppen på Kanarie-
öarna. Någon enighet nåddes inte, men problemet med en mindre ut-
vecklad språkförståelse, både inom fackspråket och inom vardagsspråket,
belystes.

Forskning inom en praxis skulle vara omöjligt om vi inte var öppna för
den förändring som ständigt sker inom en praxis. Verktygen som används
i diskussioner är argument. Genom att tillföra de rätta argumenten, vid det
rätta tillfället, kan jag kanske få en person med annorlunda uppfattning att
inse en annan möjlighet än den han tidigare såg. Det handlar inte om att
överbevisa, utan om att komma med goda skäl i argumentationen.110 Des-
sa goda skäl innebär att motparten tvingas reflektera över situationen och
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110. Goda skäl används av Molander i hans argumentation för förändringsbara begrepp
(1996)



i sin tur argumenterar emot eller accepterar skälet. Gallie beskriver att det
alltid finns inom åsiktsgemenskaper, personer som befinner sig i gränsfäl-
tet för att avvika i åsikter, lika väl som det finns personer som aldrig viker
sig hur starka skälen än är. Denna insikt har visat sig användbar vid de di-
alogseminarier som jag genomfört med frisörer. Argumenteringen runt
var eleverna befinner sig i utbildningsfasen och diskussionen om vem som
är expert i branschen byggdes upp med hjälp av Gallies argumentation.
De i grunden omstridda begreppen väckte känslor. Det kunde vara karis-
ma, kreativitet, expert, religion eller demokrati o s v. Begreppen berörde
och diskuterades. Vad är det som gör dessa begrepp så eldfängda? 

 

För att förstå innebörden i att vissa begrepp är omstridda i sin grund, mås-
te vi ha förutsättningarna klara för oss. Gallie stipulerar 7 förutsättningar
för att ett begrepp skall anses vara omstritt, omprövningsbart:
1. Begreppet måste vara bedömningsbart i den meningen att det förut-

sätter någon form av värderad uppnåelse.
2. Uppnåelsen måste vara av en inre komplicerad karaktär, för värdering-

en av det är avhängigt av helheten.
3. Varje förklaring av dess värde måste refereras till respektive bidrag av

varierande inslag. Det vill säga att den uppnådda effekten är från bör-
jan möjlig att beskriva på olika sätt.

4. Den uppnådda effekten måste vara av den arten att den kan omvärde-
ras om omständigheterna ändras, och en sådan omvärdering kan inte
föreskrivas eller förutsägas. Karaktären måste vara öppen.

5. För att definiera ett begrepp av det slag som reglerna gäller måste en
precisering ske. När man använder ett omstritt begrepp måste man
vara medveten om vad de som är eniga har för uppfattning om begrep-
pet, men också vara medveten om vad konkurrenterna om åsikterna
har för mening. Det måste användas aggressivt och defensivt.  

6. Allt som kan härledas från en förebild som är accepterad av alla som är
involverade.

7. Möjligheten eller rimligheten i påståendet att den fortsatta kampen
om erkännandet av betydelsen av begreppet, ger möjlighet för den ur-
sprungliga betydelsens optimala utveckling.
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Gallie påtalar även vikten av att vara medveten om att det här rör sig
om bedömningar som ej är kvantifierbara. Det finns inte ett antal rätt eller
fel som ger slutledning. Grupperingen är alltså inte giltig vid kvantitativa
studier. Bedömningsmomentet som ingår är beroende på den uppfattning
som är den rådande för tillfället. Denna uppfattning kan när som helst för-
ändras på grund av att omständigheterna ändras. Just förändringsmomen-
tet gör det nödvändigt att gruppera begreppen på ett speciellt sätt, för att
inte blanda ihop dessa begrepp med de formellt förklaringsbara begrep-
pen. Uppfattningen om att begrepp är omstridda ger oss indikationen på
att teorier i vissa fall också är förändringsbara. Teorier består ju av be-
grepp och om dessa begrepp är omstridda, kan även teorin ifrågasättas.

I min studie om kunnandet hos hantverkare visade det sig svårt att nå
enighet om vem som var expert inom frisörbranschen. Flera diskussioner
förelåg om vilka kriterier som skulle gälla för att kalla någon expert. Det
fanns olika förslag som vägdes mot alternativ. Konsensus om vem som var
expert, nåddes aldrig, utan olika förslag fick prövas. Expert är ett begrepp
som är i grunden omstritt på grund av sin komplexa betydelse.

För att kunna forska inom yrkeskunnande, anser jag att det är nödvän-
digt med verktyg för att förklara och förstå handlingens natur. Dessa verk-
tyg i kombination hjälper till att förtydliga alla dessa bedömningsmoment
som finns inom en praxis. Mitt exempel från hantverket påvisar även nöd-
vändigheten av att ta hänsyn till kontexten. För ökad förståelse för de om-
stridda begreppens betydelse kunde vi pröva att kontrastera och jämföra
begreppens nuvarande betydelse mot tidigare betydelser de haft både hos
avvikande exempel och eniga exempel, genom att reflektera över hur för-
ändringen kom till. 

Anledningen för att gruppera begrepp på detta sätt och testa dem mot
de sju premisserna, är enligt Gallie att kunna finna begreppens ursprung
och dess nydanande. Genom att kontrastera begreppens betydelse förr
och nu, når man djupare i förståelsen av vad som sker när begreppens be-
tydelse förändras. Exemplet nedan  visar ett begrepp förr och nu inom fri-
sörbranschen.

Att klippa en rak linje/är att transportera håret i perpendikulär distribu-
tion och skulptera en designlinje i nittio graders projektion och noll graders in-
klination.
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Hur når vi kunskapstradering?

Tyst kunskap, hur traderar vi den? Finns det någon tyst kunskap? Genom
en analogi med vad Astrid Lindgren beskriver i boken Ronja rövardotter,
kan vi få en känsla för hur kunskap kan finnas utan att den syns. Lindgren
beskriver hur Ronja gömmer sig för vildvittrorna. 

»Gömd under grenarna syns inte Ronja, men hon finns där likaväl.
Vildvittrorna flyger över hennes huvud och det ligger fara i luften.
När vildvittrorna inte ser Ronja skriker de: Syns inte, syns inte, finns
inte, finns inte! Vildvittrorna accepterar att Ronja inte är där och
flyger bort. Faran är över.« 111

Detta exempel har fungerat som tankeställare i mina dialoger med frisörer
vid vidareutbildning. När någon har låst sig i en detalj och inte kunnat
komma vidare har exemplet lett till en diskussion om detaljtänkande istäl-
let för helhetstänkande. Exemplet har hjälp oss vidare i diskussionen runt
yrkesskicklighet. Exemplet kunde även stå för hur en del ser på den tysta
dimension av yrkeskunnande som finns inom alla yrken. Syns den inte
(kunskapen) så finns den inte. 

Bo Göranzon återger en dialog mellan ett antal lärda män i sin bok
Spelregler, om gränsöverskridande (2001). Dialogen visar hur inställningen
till vad kunskap är avgör vad vi ser. Den som inget ser, kanske gör som vild-
vittrorna; det som inte syns finns inte. Den som söker även om inget syns,
kanske finner något där de andra har misslyckats. 

Den tysta kunskapen inom ett yrke är tydlig och uppenbar för perso-
ner inom en praxis. För de som är utanför  praxisen syns inte kunskapen
förrän den är förlorad. Ett dåligt utfört hantverk syns och bristen på yr-
keskunnande blir uppenbart. När hantverket är utfört med kvalitet tas det
för givet. Endast när något är utfört med extrem skicklighet reagerar vi
med förvåning över hantverkarens skicklighet och kunskap. Bristen gör
den tysta kunskapen synlig, inte genom att formellt beskriva något. Ge-
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111. Boken filmades av Svenska Ord (1984) i samarbete med Astrid Lindgren och Tage
Danielsson.



nom den dialog mellan olika företrädare för olika syn på kunskapsbegrep-
pet som presenteras av Göranzon blir konflikten mellan olika synsätt på
kunskap tydlig. 

Dialogen mellan två företrädare för olika ståndpunkter belyser proble-
met med att acceptera nya begrepp. Åhörarna, vars åsikter också presen-
teras i boken, ger sin syn på saken och dialogen fördjupas. Genom denna
metod, att presentera olika åsikter i form av en dialog utan en strävan efter
konsensus, ges en belysning av begreppet »tyst kunskap«. Detta begrepp
och även andra omstridda begrepp kan få lov att ha olika betydelser inom
olika paradigm.112 Det viktiga är att vi accepterar en betydelse och är villi-
ga att inse att även andra betydelser finns. 

Vissa begrepp kommer alltid att vara omstridda, men under vissa
perioder ligger tyngdpunkten på en eller annan definition. Diskussionen
runt vissa begrepp är evig men nödvändig eftersom världen förändras. För
de gamla grekerna var hederlighet en sak, för oss en annan. Religion har
ständigt varit i centrum för diskussion och att leva ett religiöst liv tror jag
ingen vågar sig på att förklara vad det innebär. 

Kunskapsteoretiska aspekter
Kjell S. Johannessen har i sin bok »Praxis och tyst kunnande« (1999) för-
klarat praxisbegreppet utförligt. Begreppsutvecklingen som sker inom en
praxis, sker ständigt. De som befinner sig utanför en praxis förstår kanske
inte betydelsen av begreppen. Inom mina fallstudier visade det sig viktigt
att begrunda begreppens utveckling och hur deltagarna själva förstod de
begrepp som användes inom deras egen praxis. Även om man befinner sig
inom en praxis kan man vara utanför dess språkgemenskap. Detta blev
tydligt när frisörerna diskuterade sin yrkesterminologi. En praxis har sin
egen begreppsutveckling och bygger upp sina egna begrepp. Möten över
kontextgränserna kunde vara fruktbara när vi söker gemensamma be-
grepp inom utbildning. En skola i samverkan med branschen kan tillsam-
mans skapa ett rum för kunskapsutveckling eftersom den verkligt svåråt-
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112. Jag använder begreppet »paradigm« så som Kuhn förklarar det i tillägget i sin bok
(1970) De vetenskapliga revolutionernas struktur, andra utgåvan. översättning Örjan
Björkhem (1979)



komliga dimensionen av kunskap, är när handling sker. Hantverkets tysta
kunskapsdimension kräver reflektion, en språklig handling. Problem kan
uppstå när utbildning inom ett yrke befinner sig inom två språkpraxisar
och dessa inte möts. 

Praxisbegreppet

Min forskningsansats har utgått från den hermeneutiska forskningstradi-
tionen och tolkning av vad som skett har varit centralt. För att få en viss
förståelse för hur en forskningsansats kan se ut, bör man ha i minnet skill-
naden mellan olika traditioner. Von Wright har beskrivit de olika traditio-
nerna i Explanation and Understanding (1971). Tolkningen blir nödvän-
dig för att förklara handlingar som dom upplevts i situationer. En praxis är
där handlingarna äger rum. Detta oavsett om handlingen är språk eller an-
nat agerande. Praxis förutsätter fler än en person. En individuell handling
sätts i relation till en annan individuell handling och det skapas en social
praxis. Det kollektiva är en nödvändighet för att praxis skall föreligga. Ur
denna praxis skapas regler för språkbruk, de konstituerar själva praxisen,
men inom praxisen skapas även regulativa regler som styr handlingarnas
kvalitet. I denna praxis växer en intersubjektiv kunskap. 

Praxisbegreppet är utvecklat filosofiskt av Wittgenstein113 och för-
medlas och förklaras av Kjell S. Johannessen i hans artikel Det analogiska
tänkandet,114 och Maria Hammarén visar praxisbegreppets användbarhet
i sin studie med ingenjörer.115

Begreppsutvecklingen i hennes studie gav ledtrådar till hur man kan bli
yrkeskunnig snabbare. Genom dialogseminarier styrdes kunskapsutveck-
lingen genom val av litterära texter. 
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113. Wittgenstein har i sin senare filosofi koncentrerat sig på språkets betydelse för ut-
vecklingen. Hans paragrafer i Filosofiska undersökningar (1953/1992) visar att be-
greppen är människoskapade och knyts samman med verkligheten i en praxis. Des-
sa tankar har varit grundläggande för forskare inom Yrkeskunnande och teknologi
med tyngdpunkt i det kunskapsteoretiska området.

114. Dialoger -⁄

115. Ledtråd i förvandling 



Praxis är ett centralt begrepp i min avhandling. Om forskaren försöker
tolka uttryck som används i den praxis som han utforskar, utan att förstå
eller se den praxis som gäller, framkommer ingen klarhet av uttrycken. En
praxis är uppbyggd kring en intersubjektiv mening, d v s en mening som
inte kan tillhöra en enskild individ utan av nödvändighet är grundad i ett
socialt sammanhang och som även konstituerar detta sammanhang. 

Språkkollektivets mening ska tolkas av forskaren och detta gör det
nödvändigt att använda fallstudier där forskaren aktivt deltar. Det innebär
att han tvingas tillägna sig språket i den praxis som undersöks. Eftersom
begreppsutvecklingen inom en praxis sker samtidigt som handlingen sker,
kan det vara svårt att i skolsituationen nå samma begreppsförståelse som
på arbetsplatsen. Inom skolan separeras ofta olika kurser i teorikurs och
praktikkurs. Det finns till och med uppdelningar i arbetsteknik och fackte-
ori inom yrkesutbildningar. Detta kvarhåller den uppdelning i teori och
praktik som har varit dominerande inom utbildningstänkande under lång
tid.

Praxis kan även betyda ansvarig handling inom ett område. När hant-
verkaren har tagit ett beslut som innebär ett visst hanterande av materia-
let, gäller ett eget ansvar inför materialet. Ingen annan kan ta det ansvaret.
Det finns en frihet för hantverkaren att välja metod, men efter friheten föl-
jer ansvar. Utan frihet att välja finns det ingen möjlighet att ta ansvar. Fri-
het är beroende av ansvarstagande.116

  

Det regelföljande beteendet och dess inverkan på hur man förstår praktisk
handling eller användandet av språket är en viktig aspekt i avhandlingen.
Den intentionala förklaringsmodellen av von Wright (1971)117 visar på
ett behov av att förstå handlingar utifrån situationen när den uppstår. 
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116. Resonemanget runt frihet och ansvar i samband med praxisbegreppet förs av Ber-
gendal i Dialoger ⁄ sid 23

117. Modellen är från Explanation and understanding 1971, men beskrivs av K. S. Johan-
nessen i Tradisjoner och skoler 1996 och jag beskriver den utförligare tidigare i av-
handlingen.



Praxis förutsätter fler än en person. Johannessen (1999) lyfter fram
Wittgensteins tankar om drillen och övningen. Vi måste drillas in i en ge-
menskap för att kunna tillägna oss den gemensamma kunskapen och om-
dömena. Häri ligger både en yttre drill och en egen vilja att låta sig drillas.
Vi kan inte tvinga in kunskap i någon som inte själv deltar aktivt. Men vi
kan drilla en villig elev och föra honom framåt i sin kunskapsutveckling.
Inom skolan är det inte accepterat med drillning utan eleverna ska själva
söka sin kunskap.118

Inom tävlingsverksamheten för frisörer och andra hantverk är drill-
ningen en självklarhet. Den som inte låter sig tränas och tränas hårt, vin-
ner inga tävlingar. Detta visade sig i mina fallstudier där tävlingsfrisörer
berättade om hur de vunnit kunskap inom yrket.

Som exempel inom forskningen visar Johannessen hur Maria Hamma-
rén i sin forskningsstudie med ingenjörer kan leda ingenjörerna framåt i en
kunskapsutveckling. Hennes insats var att ge litterära förbindelser som
startade reflektioner runt ingenjörernas egna kunskaper. Vi kan även se ef-
fekten av att drillas in i ett seende inom forskarutbildningen. Det tar tid att
bli erfaren, men om vi får möta de rätta situationerna och leds av en erfa-
ren person så kanske vi kan bli erfarna snabbare.

Ett exempel på regelföljande och även överskridande av regler får vi i
frisörernas berättelse, när Olof får sin första kund. Han vet att han borde
följa chefens klassifikation, men han tar ett eget beslut och gör sin egen be-
dömning. Genom detta agerande växer Olof i sin egen självkänsla och i sin
yrkesroll. Den första tiden som lärling skulle han inte ha kunnat göra rätt
bedömning av kunden, han skulle heller inte ha vågat trotsa sin chef. Efter-
som hans lärlingstid hade pågått i några år kunde han göra bedömningen
av kunden och även tänja gränserna för det tillåtna. Härigenom visade han
på eget ansvarstagande. Att behandlingen sedan utfördes på ett kvalitets-
mässigt sätt visade att Olof även lärt sig handgreppen inom frisöryrket.

  

En individuell handling sätts i relation till en annan individuell handling
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118. Enligt läroplanen för gymnasieskolan. 1993:8



och det skapas en social praxis. Begreppsutvecklingen som sker inom en
praxis, sker ständigt. De som befinner sig utanför en praxis förstår kanske
inte betydelsen av begreppen. Problemen kan uppstå när personer befin-
ner sig inom två språkpraxisar och dessa inte förstår varandra. Även om
man befinner sig inom en praxis kan man vara utanför dess språkgemen-
skap. Det intersubjektiva är en nödvändighet för att praxis skall föreligga.
Ur denna praxis skapas regler för språkbruk etc., de konstituerar själva
praxisen, men inom praxisen skapas även regulativa regler som styr hand-
lingarnas kvalitet. Ur handlingen skall det växa fram en förståelse som se-
dan ska leda till en tolkning, av forskaren, utifrån den agerandes horisont.
Forskaren deltar i handlingskontexten och förklarar på ett förtydligande-
sätt i sin avhandling, genom tolkningen, vad som sker. Detta kräver delta-
gande observation. Ändå måste vi acceptera att forskningspresentationer
alltid är färgade av forskarens förkunskap och synsätt. Ingen kan sudda ut
sina förkunskaper helt, de finns som en horisont i all forskning. 

Olika kunskapsaspekter

De aspekter som Kjell S. Johannessen använder i sin praxisteori (1999):
påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap, har vi-
sat sig vara av vikt vid forskning runt yrkeskunnande. Även estetiken och
mönsterexempel, är viktiga aspekter inom yrkesutövandet. Hur vet man
vad som är vackert i en specifik situation, är en fråga som ständig upp-
kommer när någon skall utföra något för någon annan. Om vi gör återfö-
ringar till beställaren och förstärker besluten med ord, kan vi följa prakti-
kern mot målet, som är en nöjd kund. Exemplet »Tina« från berättelsen
visar hur en praktiker söker behovet hos kunden. Hon visar med ord hur
hon uppfattat önskemålet och därefter utför hon behandlingen. Till sist
upprepar Tina vad hon har gjort och stämmer av med kunden så att den-
ne är nöjd. Detta kräver att hon är kunnig i de aspekter inom området som
Johannessens (1999) beskrivit119:
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119. För en utförlig redovisning av de olika kunskapsaspekterna rekommenderar jag läs-
ning av Praxis och tyst kunnande av K S. Johannessen 1999.



• Påståendekunskap motsvarar teoretisk kunskap och kan explicit ut-
tryckas i regler, formler och teorier, samt kan formuleras som utsagor
som antingen är sanna eller falska.

• Färdighetskunskap är den handlingsorienterade kunskapen som vi
tillägnar oss genom att delta i en praxis.

• Förtrogenhetskunskap kallar Johannessen den tredje aspekten på kun-
skap som tillsammans med färdighetskunskapen kan sägas vara den
tysta kunskapen eller den praktiska kunskapen.120 Dessa tre aspekter i
samverkan med omdöme ger god yrkeskunskap. Vi lär oss även ge-
nom andras erfarenheter och exempel inom samma praxis.

Hos en hantverkare är mästaren förtrogen med sin praxis och lärlingen
håller på att öva upp sin färdighet för att så småningom nå förtrogenhet.
Förtrogenhet ger förmåga till bedömning. Ovanstående aspekter är stän-
digt närvarande kunskapsaspekter i kombination med gott omdöme när
experten arbetar. Johannessen har utvecklat praxisbegreppet utöver
språkfältet och inkluderar även de aspekter som inte fullt ut kan språkligt
eller notationsmässigt artikuleras. Han inkluderar även en tyst dimension
i praxisbegreppet. 

Viss kunskap kan inte artikuleras fullt ut. Vad som då avgör om en
handling är korrekt inom en praxis visas genom exempel. Tillägnandet av
det oartikulerade regelföljandet måste därför ske genom imitation. Denna
syn på praxisbegreppet skapar ett nytt kunskapsperspektiv, där både arti-
kulerad och oartikulerad kunskap inkluderas. Påståendekunskapen vilar i
en vagga av tyst kunskap enligt Johannessen. 

Den tysta delen är färdighetskunskapen och förtrogenhetskunskapen,
men även i påståendekunskapen finns ett fundament som är tyst. Urvalet
av vad som anses viktigt att presentera i en lärande situation bygger på nå-
gons tysta erfarenhetskunskap. Forskning har visat på vikten av att ta hän-
syn till den tysta kunskap som finns inom en praxis. 
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120. Denna kunskap kallas inom vissa paradigm för »Metis«, som är ett gammalt grekiskt
ord för den typ av kunskap som inkluderar erfarenhet, känsla och intuition. Denna
kunskapstyp är noggrant behandlad i Lärande under samma hatt vid Luleå Universi-
tet. Jernström (2000)



Johannessens praxisteori med olika kunskapsaspekter beskriver hur en
grupp utvecklar yrkesskicklighet. Det pragmatiskt konstitutiva perspekti-
vet får en central roll i Johannessens praxisteori där det intersubjektiva
kunnandet inom en praxis framhålles.121

William Gallie (1956) menar att argumentationen runt begreppens
mening ger dess mening för tillfället, intill en ny mening anses rätt. Enligt
Wittgensteinstraditionen skall handlingen (regeln) komma först och re-
gelföljandet blir ett bevis för att man förstått regeln rätt enligt den praxis
där man befinner sig. 

  

Många yrken innebär att någon måste göra en bedömning av vad som
menas när något sägs. Orden får sin mening först när sammanhanget och
dess kontext finns klarlagd. Orden säger ingenting utan sin kontext. Det
måste göras en bedömning av vad som menas i det speciella fallet som be-
rörs. Bedömning som begrepp kan betyda många olika saker för olika yr-
kesområden. 

Den estetiska aspekten, gott omdöme ingår i bedömningsfasen, som är
en av de delar som är utmärkande för en praxis. Bedömningen av vad som
behöver göras är en del av analysen som en hantverkare måste göra inför
sin uppgift. Om denna del fallerar kan hon troligtvis inte lyckas med fort-
sättningen av handlingen. Även om gymnasieskolan inte ska färdigutbilda
eleverna är det viktigt att lära sig göra bedömningar som är avgörande för
resultaten och dessutom ta ansvar för sitt arbete. Om eleverna inte lär sig
de grundläggande aspekterna under sin första lärotid riskerar de att
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121. Wittgenstein har i Filosofiska undersökningar (1953) och i Om visshet (1981), ut-
vecklat tankarna kring kunskapen om språkets användande. Han benämner använ-
dandet av regler som regelföljande beteende och skiljer på tolkning av regler och an-
vändande av regler. Wittgenstein kallar i Filosofiska undersökningar följandet av en re-
gel för en »praxis«. Han menar att varje handling kan beskrivas med regler och där-
för kan inte en handling vara en regel. Annars skulle vi hamna i en oändlig cirkel av
regler och regler för reglerna osv. Istället påtalar Wittgenstein regelföljandet som det
som konstituerar en mening. Meningen av ett begrepp kan inte förstås utan den
praxis där det används: »Våra regler lämnar bakdörrar öppna och praxis måste tala
för sig själv«



komma snett i utbildningen och tro att det räcker med formellt avslutade
kurser. 

Bedöma kan vara värderande, beräknande, det kan vara ett ställnings-
tagande och det kan vara viktigt med rätt bedömning av en process för att
kunna göra rätt handling vid rätt tillfälle i likhet med det som Aristoteles
kallar praktisk visdom.122 Yrkeskunnande innebär en mängd bedöm-
ningsfaser. En del är uppenbara andra är tillfälliga och åter andra är ett be-
vis på stor yrkesskicklighet. 

Det epistemologiska inslaget i min studie bygger på att tolka de olika
begrepp som används inom yrkespraxisen hos frisörer. Detta krävde en
reflektion och dialog i yrkesgrupperna om dessa begrepp. Det visade sig
att bedöma och döma var begrepp som lätt blandades ihop av frisörgrup-
pen. Vid gesällprov dömdes istället för bedömdes. Kvaliteten i ett utfört
moment blev dömt som rätt eller fel, istället för att bedömas i sin kvalitet.

Den underliggande meningen som finns i begreppet döma leder oss till
straff och brott. Begreppet bedöma har mer meningen av att ha åsikter, ta
ställning och visa omdöme. Problematiken med begrepps underliggande
mening hos olika personer var ett återkommande ämne för mina dialoger.
Vissa ord krävde diskussion för att vi skulle kunna komma framåt. Be-
dömningen av ett utfört hantverk var ett begrepp som krävde reflektion.
Personen som utfört handlingen har en subjektiv upplevelse av arbetet
som styrs utifrån de inre förväntningarna. Kunden bedömer arbetet uti-
från sina behov och har inte samma möjlighet att tekniskt sett bedöma re-
sultatet. Omdömet är en stor del av expertens kunskap inom ett yrke. Att
bedöma, döma eller beräkna kräver omdöme i specifika situationer. Sam-
tidigt bygger »gott omdöme« på bakomliggande värderingar som kan för-
ändras i nya situationer. 

En tävlingsarena, ett bedömningsrum: Ett Europamästerskap skall ge-
nomföras och berättaren ska tävla för Sverige. Det första momentet i täv-
lingen är en dagsfrisyr. De tävlande skall på 7 minuter göra en enkel och
kommersiell frisyr som kan passa till vardags. Domarna bedömer stil,
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form och klädsamhet, samt att det finns ett kreativt tänkande i utförandet.

7 minuter, en kort tid eller en evighet. Träningen gör att varje hand-
grepp följer en viss rytm. Borsta, borsta, borsta, kamma lilla sidan,
kamma stora sidan, hjässan, fronten och nacken. Ramsan som trä-
naren spikat in i huvudet sitter i hjärnan. I sängen natten innan täv-
lingen hade jag upprepat ramsan gång på gång. Det gäller att få in
rytmen. 1 minut på lilla sidan, 1 minut på stora sidan, 1 minut på
hjässan, 2 minuter på fronten, 1 minut i nacken och till slut helhe-
ten. 

Ramsan hjälper minnet, rytmen ger flytet i rörelserna och gör att
helheten blir ren och vacker. Borsten och handen, borsten och han-
den, en jämn rytm utan avbrott. 

7 minuter, en evighet eller 1 sekund. Jag måste utestänga alla
störningar. Musiken jag har i freestylen gör att jag kan koncentrera
mig och utestänga allt runt omkring mig. Trots att det är 80 tävlan-
de runt omkring mig, går jag in i min egen värld. Det enda som exis-
terar är ramsan och händernas rörelse i håret.

Starten går! Händerna, hjärnan, känslan och rytmen, allt sätts
igång. Sida, sida, hjässan, fronten och nacken. 6 minuter! 1 minut
till helheten. Har jag lyckats med gyllene snittet? Slut! Tiden är ute!
Kontrollanterna ser till att ingen fortsätter att arbeta. Plötsligt vak-
nar jag som ur en trance. Jag ser alla andra tävlande, alla modeller
runt omkring mig. De fanns där inte för några minuter sedan när jag
befann mig i en sluten värld av koncentration. 7 minuter, varför ut-
sätter jag mig för det här? Efter varje tävling frågar jag mig samma
sak. Kroppen är helt slut. Koncentrationen har tagit all kraft, varje
uns av energi är borta. Nu återstår bedömningen.

Domarna kommer in, ser sig omkring. 80 modeller ska bedömas på en
timma. Först ser alla likadana ut. Sedan börjar domarna sakta gå runt alla
modellerna. De sätter plus eller minus. Plus för dem som har form. Minus
för dem som inte har det. 2 plus för dem som har något extra. Dessa mo-
deller som har fått två plus, bedöms sedan mera noggrant. Finns det stil
form och klädsamhet i utförandet placeras de som 1-2-3. 
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Konstigt nog är alla domare eniga om dessa tre för det mesta. Den in-
bördes placeringen kan variera, beroende på personlighet, modellens ut-
strålning och av politiska skäl. Vem blir mästaren? Vem som blir världs-
mästare beror mycket på argumentationen hos domarna. Vad som ska an-
ses som kriterier för att bli mästare är i grunden omstritt. Domarna måste
argumentera för sina skäl. Varje domare lägger fram sina argument och till
sist enas man om en vinnare. Var det bästa arbetet som vann? Det kan all-
tid bli en diskussion efteråt om detta, men den som utsetts till vinnare är
mästare. 

Det ovanstående exempel även kan visa är hur drillen, memoreringen
och rytmen i ett samspel är avgörande för en hantverksprestation. Speci-
ellt visar detta sig i en tävlingssituation. Situationen kan även liknas vid
den som en utövande musiker befinner sig i vid en konsert. Just i uppför-
andeögonblicket hinner man inte tänka, allt måste vara inövat i kroppen
och ske automatiskt. Om musikern börjar tänka försvinner förmågan att
framföra verket på ett excellent sätt. Tänkandet ska redan vara klart när
framförandet sker på scen. Clas Pehrsson vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm framhåller denna viktiga aspekt vid en föreläsning 2001 på
Väddö.

Begreppen rytm, inlevelse och omdöme är begrepp som ständigt åter-
kommer när yrkeskunnande diskuteras. Rytmen som en del av yrkeskun-
skapen har påtalats både av Göranzon (1990) och Hammarén (1999).
Thomas Tempte har gjort en studie om yrkeskunnandet hos båtbyggare.
(1997) Han beskriver Göstas arbete och takten som hela tiden varierar i
ett hantverksyrke. Lugnt funderande, sedan snabba moment när materia-
let så kräver. Rytmen skiftar hela tiden. 



Vad är gott omdöme? Olika personer lägger olika betydelser i begreppet.
En etisk reflektion över vad som är gott omdöme kan leda i helt olika rikt-
ningar. Etiken som en del av yrkeskulturen beskrivs av filosofer, men vad
en praxis har för åsikter om etik kan vi enbart förstå om vi för en dialog om
etik i den praxis som studeras. Hantverksyrkets etik har sin egenart, andra
yrkesområden har sina. »Kritikos« från grekiskan och »skill« från engels-
kan har sin innebörd i urskillning och bedömning. En hantverkares etik
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blir då att ha ett kritiskt sinnelag vid val av material och att skickligt bedö-
ma vad som behöver göras. Ändå varierar möjligheten till val för olika yr-
kesmän. Ibland måste man ta det material som bjuds och göra det som
materialet tillåter. 

Då ligger yrkesetiken i att vara ärlig och tala om vad kunden kan för-
vänta sig. Ett etiskt beteende blir att vara ärlig, lyhörd och uppmärksam. I
det fallet sammanfaller den aristoteliska vinkeln på etik med den hant-
verksmässiga. Vad en bransch anser som deras yrkesetik måste ändå be-
dömas av branschen. Enbart de kan veta vad god etik är inom deras om-
råde. Etiken inom frisöryrket diskuterades i alla tre fallstudierna. Ämnet
var stort och känsligt. Frisörerna hade svårt att definiera vad som var
etiskt rätt i olika situationer. Etik kan enligt deltagarna vara: plattform för
levnadsregler, livskvalitet, beteende som är högtstående, ställningstagan-
de, engagera sig i problem, förståelsegrunder, göra som man ska. Ett för-
slag till formulering av etik framkom från en av deltagarna: »Etik kan sägas
vara läran ur praxis och moral är efterlevnad av de regler som etiken föreskri-
ver.«



Den estetiska dimensionen har behandlats av filosofer och matematiker
sedan långt före Kristi födelse. Pythagoréerna ca 500 år f kr ägnade stor
uppmärksamhet åt den matematiska dimensionen inom estetiken. Det in-
nebär inte att diskussionen är avslutad. En annan infallsvinkel än den ma-
tematiska till estetiken, beskrivs av Jerker Lundequist i hans bok Arkitek-
tur; etik = estetik. (1998) Där presenterar han sina och andras åsikter om
vad som är estetiskt rätt.

Att tala om vad som är rätt i en estetisk situation kan anses vara omöj-
ligt, men Lundequist skriver att det som bedöms som rätt i en viss situa-
tion är det som är rätt vid det tillfället. Det sköna framstår genom att be-
skåda helheten och förstå meningen med den. Han anser att vi måste läras
in i ett seende för att kunna förstå ett konstverk eller en byggnad eller nå-
got annat med en estetisk karaktär. Lundequist beskriver även de paradig-
matiska förebilderna inom arkitektur. De goda förebilderna som finns
inom några tidsåldrar och som inte ifrågasätts på grund av sina estetiska,
rätta karaktärer, är de goda exemplen för yrkesmän inom en kontext. Lun-
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dequist beskriver även metanormen inom modernismen; det som växer
fram ur det unika, nya och annorlunda. Utvecklingen sker genom att det
gällande regelsystemet utmanas, ifrågasätts och omtolkas. Arkitekten
Gaudi123 i Spanien är ett exempel på hur regelverket utmanas och skapar
ett nytt tänkande. Hans skapelse »La Sagrada Familia« är ett ofullbordat
mästerverk som visar på fantasins möjligheter inom ett paradigm som är
regelstyrt.

Inom frisöryrket kunde vi läsa i frisörernas berättelser om det långhåri-
ga modet på pojkar som skulle förstöra en hel bransch. Rädslorna för ut-
brytare och nytänkare inom ett område förekommer alltid. Detta kan
dock inte hindra utvecklingen. När regelsystemet förändras, skapas ett
nytt föredömligt exempel. Så är det även för guldsmeder, båtbyggare och
frisörer. Det tidsenligt riktiga fungerar som ett föredöme inom en praxis.

Vi kan säga att varje praxis har sina paradigmatiska exempel (mönster-
exempel). Dessa exempel gäller inte för all framtid utan nya paradigmatis-
ka exempel uppstår när något nytt, som accepteras av de flesta, framstår
som det rätta. 

Ett exempel från frisörbranschen kan vara när Vidal Sasson, en frisör
från England, introducerade en helt ny teknik för klippning av hår. Det
skapades skolor, böcker gavs ut och ett intensivt lärande och nylärande
startade i frisörbranschen. Än idag fungerar den teknik som revolutionera-
de frisörbranschen under 70-talet. Olika modeväxlingar sker inom det
dagliga hårmodet. När vi ser en bild från 70-talet, kan vi genast se vilken tid
det är fråga om. I efterhand framstår gärna det gamla som fel eller löjeväck-
ande, men i sin egen tid är det rätt. Även om hårmodet skiftar finns Sasson-
tekniken kvar och utvecklas vidare. Detta kan kallas för ett paradigmskifte
inom frisörernas yrkeskunnande, man gick från att klippa på enbart känsla
till att använda teknik och känsla i kombination. Resultatet blev funktion
och snabbhet i yrkesutövandet som kom till glädje för frisörernas kunder. 

Känslan, intuitionen för vad som är rätt förefaller vara ett signum för
den yrkesskickliga hantverkaren. Arkitekter, hantverkare och ingenjörer,

166 DEN INRE TEATERN I LÄRANDET

123. Gaudi levde i Spanien mellan 1852 – 1926 och var en mycket känd arkitekt som
prövade nya möjligheter.



alla skall utföra en handling eller skapa en produkt som bedöms ur ett es-
tetiskt perspektiv. Det finns många beröringspunkter mellan yrken som vi
inte ser vid första anblicken. 

  

Vi skulle kunna säga att kroppen är ett rum för minnet. Olika erfarenheter
påverkar en yrkeskunnig på hans väg och de samlas i kroppen124. På vägen
passerar den yrkesverksamma olika nivåer av kunnande. Vid starten, då
man är novis, finns väldigt lite intuition. Istället finns nyfikenhet som gör
att han söker kunskap. Därefter växer kunskapen steg för steg och intui-
tionen börjar byggas upp tillsammans med erfarenheten. En kedja av kun-
skapsmoment lagras i minnet och i kroppen. När sedan utvecklingen går
vidare byggs även intuitionen in i kroppsminnet. Det är därför svårt att be-
skriva intuitionen, den finns i kroppen när den behövs, annars är den för-
dold. Känslan som en yrkeskunnig person har; att känna när något är rätt
vid rätt tillfälle, kan kallas intuitivt handlande. Hans Larsson introducera-
de poesin och även rytmen i vetenskapligt arbete: 

»Jag undrar om ej de bästa tankarna först afspelas som en rytmisk
pantomim i huvudet. Det blir alldeles tyst. Så stiger en tanke fram
på scenen och det är hands tysta spel som nu omsätter sig i ord.« 125

Det Larsson beskriver är pauseringens betydelse. Pauseringen, tystnaden,
långsamheten, är det utrymme som behövs för reflektion. Dessutom är
formen som används vid diktning en estetisk grundform med fasta regler.
Formen styr läsandet av dikten. Pauseringen styrs av kommatecken och
interpunktion som ger luft åt tanken. Vi kan omedelbart se skillnaden på
dikt och prosa. Vi hör skillnaden om dikten eller berättelsen läses högt.
När vi beskriver yrkeskunnande måste vi känna den rytm av aktivitet och
pauser som finns inom den praxis vi studerar. Den rytmiska aspekten finns
som en gemensam nämnare för många olika professioner.
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Ledtrådar, Dialoger  ⁄. Originalboken går ej att finna längre.



Sammanfattning
Teorier fungerar som hjälpmedel för forskaren vid tolkningsarbetet. Her-
meneutiken med sin bredd gav mig den förståelse som jag behövde för att
kunna lyfta mig ovanför berättelsen och se det som annars skulle ha varit
för nära min egen yrkeserfarenhet. Problemen som föreligger vid forsk-
ning där forskaren är del av projektet, är att man lätt blir blind för det be-
kanta och självklara.

Vid tolkningsarbetet kom Aristoteles Nikomachiska etik att bli källa
för återkommande reflektion. Jag kunde inse att filosofin var gränsöver-
skridande. Fördelen med analogiska arbetssätt är att yrken som förefaller
väldigt olika kan studeras efter liknande metoder och jämföras. Genom
likheter och skillnader inom olika yrkesutvecklingar kan vi lära oss av
andra. Om olika grupper av människor möts och reflekterar över problem
inom yrkestradering kan de komma fram till lösningar på problem som
inte framkommit om alla hade samma bakgrund. En hantverkare kan lära
sig av ingenjörer och en arkitekt av en förskollärare. Genom jämförelser
ser vi likheterna inte bara skillnaderna. 

Genom att använda praxisbegreppet och dess mångfald av innehåll,
kunde jag reflektera över frisörernas yrkeskunnande även om yrket är mitt
eget. De problem som framkom genom dialoger mellan frisörer på olika
nivåer inom yrket, syntes först när yttre impulser tillfördes. Litteratur och
andra yrkens erfarenheter kunde belysa de utbildningsproblem som fanns
inom frisöryrket. En praxis bygger upp sina egna begrepp och protesterar
ibland mot andra praxisars begrepp. Detta visade sig tydligt i mötena mel-
lan skola och bransch. 

Möten över gränserna kan vara fruktbara när vi söker gemensamma
begrepp inom forskningen. En praxis i samverkan med forskning kan till-
sammans skapa ett rum för kunskapsutveckling. I min studie har jag sökt
efter hur tyst kunskap kunde artikuleras genom läsning av dikter och be-
rättelser från frisörer. De begrepp som växte fram blir användbara verktyg
för andra forskare inom andra yrken. Varje ny forskningsstudie skapar nya
begreppsöar som blir användbara i kommande studier. Detta är en del av
att arbeta explorativt.

Exempel på begreppsöar som framkommit inom forskningsområdet
är: rytm, analogi, tyst kunskap, kvalitet, känsla och samspel. 
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De begreppsöar som vuxit fram ur min studie presenteras i diskussions-
kapitlet i avhandlingen.

Det etiska förhållningssättet är svårt att lära ut i en skolsituation. En-
bart genom att läsa om etik lär man sig inte gott etiskt handlande. På ar-
betsplatsen ser eleverna hur de erfarna behandlar kunder och arbetskam-
rater. Man skolas in i en praxis och en yrkeskultur. Denna dimension är
mycket svår att lära ut om inte exemplen finns med för att förstärka inlär-
ningen. 

För att gå vidare inom vetenskapligt arbete måste vi känna till para-
digmförskjutningar och dess påverkan på vad vi ser. Problemformulering-
en inom ett forskningsområde påverkar var tyngdpunkten hamnar. Pari-
serhjulet stannar där problemfokuseringen har sin tyngd, men hjulet kan
när som helst svänga beroende på nya upptäckter. Häri ligger den explo-
rativa tanken. Problemet är när hjulet står still för länge och ingen utveck-
ling sker. Rädslan för att byta metoder och paradigm hindrar ibland forsk-
ningens utveckling. Alla nya metoder har en process. De skall skapas, prö-
vas och kritiseras. Därefter prövas i nya situationer och vidareutvecklas. 

Kris eller katastrof, risk eller möjlighet, genom forskning runt yrkes-
kunnandet inom olika yrken och dess lärande, kan vi i framtiden hindra en
kris från att bli en katastrof, en risk blir en möjlighet och ett nytänkande
inom forskningen kan öppna för en mångfald av möjligheter för veten-
skapsvärlden. Kanske står vi inför ett paradigmskifte av större mått där
praktisk kunskap blir accepterad av alla som kunskap, vare sig den är tyst
eller formulerad.
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tt problem kan alltid ses ur olika vinklar. Det är inte riktigt detsam-
ma som att se dem ur olika perspektiv. Vi kan ha en lärande situa-
tion som ses uppifrån eller nedifrån, övergripande eller i detalj-
seende. Om vi lyfter blicken och försöker se situationen ur olika

vinklar och från olika höjd så ser vi olika saker. Det är lätt att bli enögd och
endast se det som ligger nära och därigenom glömma att se situationen
från ett annat håll. Det är detta seende utifrån olika horisonter som jag
önskar belysa med nedanstående reflektioner. De olika perspektiven som
finns inom lärandet kommer naturligtvis också att framträda.

Nedslag i berättelsen med reflektioner
Om en frisör inte kan tala med sin kund på ett sådant sätt att kundens öns-
kan framstår tydligt, kommer inte frisören att kunna tillfredsställa kunden.
Språket är redskapet i första kontakten med kunden. Lärlingen som kom-
mer till arbetsplatsen måste lära sig vilket språk som används där. Vilka
frågor ställs? Hur möter man kundens önskemål? Det är inte samma språk
som används mellan kamrater eller i hemmet. Första tiden är fylld av tyst
lyssnande. Inom varje arbetsplats finns dessutom regler om hur kunder tas
emot, det finns en praxis inom salongen som inte är densamma på alla sa-
longer. Lärlingen måste förutom språket också lära sig den praxis som gäl-
ler på just hans arbetsplats.
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Yrkeskulturen

Strävan efter att behärska verbal kommunikation har följt människor från
antik tid till våra dagar. Vi fostras in i en verbal kultur där man får övertag
genom att behärska språk. Om det inte ingår medvetenhet om ett yrkes
språkkultur i yrkesutbildningen, kan risken finnas att yrket utarmas. Olika
yrkeskulturer har naturligtvis olika språk och vad eleven behöver är att
kunna språket inom den praxis där han senare skall arbeta. Eftersom sa-
longen är en del av en yrkeskultur, är det viktigt att eleven förstår hur man
använder språket där. Det är den yrkespraxis som lärlingen måste lära sig
först av allt. Först därefter kan den verkliga yrkesinlärningen starta. 

Även skolan har en praxis och ett språk.  Detta språk är mer formellt.
Det innebär att eleven är i centrum för ett möte mellan två språkpraxisar.
Språket är dock inte statiskt, utan ändrar sig över tid. 

   »«  - 

Mäster kommer in och lärlingen Olof hälsar »goddag mäster«. Mäs-
ter svarar »goddag Olof«. Dagen startar och en kund kommer in ge-
nom dörren. Olof skyndar dit och hjälper honom av med rocken och
erbjuder kunden en plats som är ledig. Mäster kommer fram och ger
order om en tvåa. 

Olof skyndar sig och hämtar en rakduk som är använd två gång-
er. Han har snabbt lärt sig att denna kund var klassificerad av mäs-
ter som en tvåa. Han talar inte med kunden, för det har han fått or-
der om att inte göra förrän han har lagt av med den dialekt han har.
Olof kommer nämligen från Bohuslän och Mäster accepterar inte
att man talar dialekt. 

Under tiden kunden blir rakad står Olof vid sidan av Mäster och
tittar på när kunden blir rakad. Han får inte fråga, det vet han, men
om han står riktigt nära och räcker Mäster hans verktyg så ser han
riktigt bra. Han lyssnar på hur Mäster pratar med kunden. Kunden
kan inte svara för han är intvålad och rakkniven glider snabbt och
vant över kinderna. Mäster är verkligen skicklig på sitt gebit. Olof
registrerar varje rörelse med kniven, inte en rispa eller en droppe
blod syns. Han är imponerad. Tänk när jag skall få försöka, tänker
Olof men vet att det dröjer nog ännu ett år. Om han har tur så är
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Mäster på gott humör och berättar efteråt vad som är viktigt när
man rakar. Bara Olof inte frågar…

Det var ett starkt hierarkiskt system som var praxis under 50-talet. Mästa-
ren bestämde språket och de som ville lära hos honom accepterade detta.
Traderingen av kunskap skedde från nivån mästare till kompetent och ni-
vån kompetent till novis i likhet med Dreyfus kompetensutvecklingstrap-
pa.126

Traderingen startade med inlärning av regler som styr yrket. Denna tid
krävde någon form av lärare. I exemplet »Olof« fungerade en äldre lärling
som lärare. På 50-talet var respekten för mästaren stor och det var natur-
ligt att underordna sig. Mästaren talade om yrkeskunskaperna när det
passade honom och inte när lärlingen önskade. Det fanns en upparbetad
praxis och denna praxis förstod de som arbetade på samma arbetsplats.
Praxisen byggdes upp av regler och alla inom en arbetsplats följde regler-
na. Den praxis som förelåg under 50-talet gjorde att inlärningen skedde
från nivå till nivå. En ny elev blev fostrad av en erfaren elev och till sist kom
mästaren in i finslipningen. 

Regelföljandet var absolut. Den som inte accepterade reglerna uteslöts
från arbetsplatsen och fick söka sig en annan arbetsplats. För att kunna
passa in i en praxis, måste man acceptera att dresseras in i regelföljandet.
Senare i inlärningen krävdes egen övning och detta skedde genom den
långa lärlingstid som förelåg 50-talet, fyra år. Steget upp till kompetent
togs vid avslutad grundutbildning när gesällprovet avlades och frisören
fick ta eget ansvar för kundbehandlingarna. Först när lärlingen kommit så
långt i sin utveckling till hantverkare kunde han kalla sig kompetent. Ut-
vecklingen fortsätter mot den skickliges nivå enligt Dreyfus teori enbart
genom mångfalden av problemlösningar och måste ske över tid.

Först efter relativt lång tid uppnås expertnivån och detta är ingen ga-
ranterad nivå, det krävs även anlag för att bli expert. Under fallstudiearbe-
tet fungerade kompetensutvecklingstrappan som en bra modell för att
diskutera yrkeskunnandet hos frisörer då och nu. 
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Problemen med mästare – lärlings utbildning var att många lärlingar
aldrig träffade på dessa skickliga eller experter utan enbart mötte informa-
törer på kompetensnivån. Dessa informatörer ansåg att det räckte att tala
om för eleven hur något skulle göras. I många fall fungerar en lärare på det
viset när sexton elever ska undervisas i ett moment. Om lärlingen inte får
se momentet demonstreras i handling missas en del av förståelsen av mo-
mentet.

Ibland kunde inte lärlingen ta emot kunskaperna i brist på anlag eller
intresse. Problemen med att formulera yrkeskunskapen var också ett hin-
der i traderingen av yrkeskunskap. Det hierarkiska systemet på 50-talet,
där lärlingar inte vågade fråga, gjorde att kunskapen var relativt statisk
över lång tid. Det utvecklades väldigt lite teknik under denna tid. Man
gjorde som mästaren gjorde och inte på annat vis. Kunskapen som trade-
rades bestod mest av påståendekunskap och erfarenhetskunskap och nå-
gon ifrågasättande av kunskapen förekom ej. Dialogen var sluten med frå-
gor som det fanns ett svar på och detta gav inte grund för utveckling av
vare sig teknik eller förståelse.

Yrkesterminologin

Yrkeskunskap måste utvecklas för att yrket skall överleva och under 1970
talet startade en teknikutveckling inom frisöryrket. Miljön på en salong
hade då förändrats och det hierarkiska systemet hade försvunnit. I sam-
hället hade »du- reformen« genomdrivits och på arbetsplatsen förekom
inte samma avgränsning som tidigare mellan chef och anställd. Medbe-
stämmandelagen var införd och regelverket förnyat. 70-tals miljön skapa-
de stora möjligheter till teknikutveckling. En frisör berättade:

»Så en dag fick jag gå en teknikkurs i klippning. Jag insåg att man
kunde tänka fram frisyrresultat. Tidigare var det enbart känslan
som avgjorde hur jag klippte. Teknikkunskapen gjorde att jag blev
snabbare och säkrare.«

I det övriga samhället var det datatekniken som var revolutionerande,
men inom hantverk var det mer hantverksteknik som utvecklades. 
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Information sändes över världen via tekniksystem och utvecklingen
gick snabbt. Internationaliseringen skapade ett behov av ett språk som
skulle förstås av frisörer över hela världen. Frisörerna var inne i tiden för
»drömmen om det gemensamma språket«127 som alla skulle förstå.
Drömmen om ett artificiellt språk fanns inom många områden.

Frisörbranschen skapade en yrkesterminologi. Under denna tid börja-
de man inse att det fanns vissa ting som inte gick att formulera med ord,
den tysta kunskapen.  Inom hantverksyrken finns stor mängd kunskap
som befinner sig »i kroppen« och inte går att formulera. Den tysta kunska-
pen kan inte alltid formuleras men måste ändå överföras till nya lärling-
ar/elever. Genom de situationer som uppstår på arbetsplatsen och den ly-
hördhet som måste finnas lärs den tysta kunskapen in. Om lyhördheten
störs av alltför formell presentation kan den tysta kunskapen gå förlorad.
Ett exempel kan visa faran med för formaliserat språk. 

   » «  -

Dörren öppnas och Birgitta går in i salongen. Frisören Eva tittar
upp och ropar »hej« från sin arbetsplats. »Kom in och sätt dig. Jag är
snart klar. Du kan ta en kopp kaffe i köket om du vill.« Birgitta hän-
ger av sig kappan och ser sig om var köket kan vara. Där ser hon en
dörr, hon har aldrig varit i salongen tidigare och känner sig lite vil-
sen. Väl ute i köket möter hon Lisa som är tredjeårselev på salong-
en. »Hej,« säger Lisa som sitter och röker en cigarett, »det finns kaf-
fe på termosen.« Eva ropar in mot köket att kunden skall tvättas.
Birgitta undrar om det är hon, så hon går ut i salongen igen. Det vi-
sar sig att det var en annan kund som skulle tvättas och som hade
anlänt före Birgitta. När det sedan blir Birgittas tur att bli klippt be-
rättar Eva om det senaste modet från England och om hur fin Bir-
gitta skulle bli i den frisyren. Eva beskriver tekniskt hur hon tänkt
sig att klippa och vänder sig till eleven och beskriver inklinations-
vinklar och projektionsvinklar. Hon talar om aktivering av håret
och om perpendikulär distribution. Lisa nickar och kommer med
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små infall; om du gör så hur blir det då? Birgitta sitter tyst och un-
drar i sitt stilla sinne hur kort det kommer att bli? Hon känner sig
lite orolig för hon förstår inte vad dom säger. 

Hon säger ja till en ny frisyr men undrar vad det är dom menar
med designlinje. När Birgitta lämnar salongen är hon en ny männis-
ka, hon känner inte igen sig och undrar vad dottern och mannen
skall säga om hennes nya stil. Frisören Eva ser glad och nöjd ut.
Tänk vad roligt att hon fick klippa senaste modet från England, hon
är verkligen nöjd med sitt arbete.

När frisörerna utvecklade sitt yrkesspråk blev det en revolution inom
branschen. Många ansåg att terminologin skulle lyfta branschen och ge
utövarna större självkänsla. Istället blev det en tudelning av branschen. De
äldre frisörerna protesterade och menade att kunderna inte skulle förstå
vad de sa. De yngre frisörerna fann det nya språket fantastiskt och ansåg
att frisörerna hade höjt sin status och fått ett fackspråk precis som läkare
och tandläkare. De tog till sig språket helt och hållet. Frisörskolorna var
lyckliga, äntligen kunde vi lära alla elever samma sak. Alla talade samma
språk och det var slut på missförstånden. De äldre frisörerna gick på kurs,
de skulle drillas i det nya språket och sedan skulle de säkert tycka om det. 

Ute på salongerna skedde en gradvis förändring. De salonger som ac-
cepterade terminologin kunde nu kommunicera med elever från frisör-
skolorna, men glömde ibland att terminologin inte var ämnad för kunder-
nas förståelse. De salonger som inte accepterade terminologin förbjöd
eleverna att använda det nya språket. När eleverna sedan kom till skolan
igen blev det ibland kaos i deras hjärnor. Chefen sa si och fröken sa så! Vad
var rätt? Vilken norm gällde? Det gnisslade i inlärningsprocessen.

Den kursutformade utbildningen inom gymnasieskolans program 

Med denna historiska beskrivning i tankarna kan vi gå vidare i beskriv-
ningen av yrkesförändringar som skett fram till våra dagar. Vi har för när-
varande en yrkesförberedande utbildning inom olika program i gymnasie-
skolan. Alla program skall leda eleverna fram till allmän högskolebehörig-
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het och förbereda dem för ett yrke. En treårig gymnasieutbildning skall
varvas med minst femton veckors praktik enligt läroplanen.128 Om vi be-
söker en salong på 1990-talet så kunde följande bild framträda. 

   -

Tidigare i veckan hade frisörläraren ringt till Pia och berättat lite
om en elev. Frisörläraren hade varit mån om att finna rätt elev för
denna salong. Hon visste att salongen var framåt och att de hade
möjlighet att ta hand om en duktig elev. Det skulle vara en av de
bästa eleverna och frisörläraren berättade vad Pia kunde förvänta
sig av eleven och vilka moment de var klara med.

Klockan blev nio och kvart över. Pia undrar, har hon missupp-
fattat dagen? Nej, nu kommer det någon. I dörren står Pelle och tve-
kar. Han har aldrig varit på en salong förut och är lite nervös. Pelle
går sitt andra år på frisörskolan och är mycket populär för han är
den enda pojken i klassen. Alla berömmer honom och säger hur
duktig han är. Han har väl godkänt i alla frisörämnena. Kärnämne-
na är det inte lika bra ställt med, men han är godkänd i alla kurser.
Pelle tycker om gymnasieskolan. Han anser visserligen att lärarna
är för gamla och han tycker ibland att det är trist att föna vågor, men
lärarna är snälla och mycket mer personliga än de lärare han hade i
grundskolan. Nu skall Pelle satsa på att visa hur duktig han är och
försöka få extraarbete på fritiden på salongen. Vilken otur att han
försov sig första dagen, men det var ju bara en kvart. Pia säger inget
om att han är sen, hon tänker att det är synd att kritisera första da-
gen. 

• Kom in! Välkommen! Du kan klä om dig här inne!
Pelle tittar på henne. Han tänker inte klä om sig. Han har tagit på
sig det häftigaste han har för att passa in i salongsstilen. 
• Du måste ha arbetskläder, det har vi alla här.
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• Jag tänker inte klä om mig, jag gillar dom här kläderna!
Pia tänker; okej låt honom vara det ordnar sig nog senare. Han får
vänja sig lite. 

Dagen går vidare och Pia visar Pelle hur tvättmaskinen fungerar, var
sopborsten står och vart man går med soporna. Lite allmänna saker
som behöver göras för att salongen skall fungera. Senare skall hon
visa honom hur det går till när hon permanentbehandlar ett hår.
Förmiddagen går med sina rutinsysslor och med ett flertal kunder
som kommer och går. Pelle har rikligt med tillfällen att se hur det
fungerar på arbetsplatsen. 

Måndagar är den dag då salongen har det lite lugnare på förmid-
dagen och den tiden använder frisörerna till att göra rent och be-
ställa varor. Små saker som frisörerna inte hinner med under rus-
ningstid ordnas under måndagen för att allt skall flyta fint under
resten av veckan. Pelles uppgift är att delta i detta arbete. Pia tycker
nog att han är lite tyst, men hon tror att han är blyg. Klockan tolv får
Pelle nog.

• Jag tänker inte stanna här längre!
• Varför inte det?
• Jag skall bli frisör, jag ska inte bli städare! Jag är faktiskt en av
dom duktigaste i klassen och här skulle jag slösa bort min tid. Jag
ska hitta en annan salong att vara på, där jag får klippa och skapa
fräcka frisyrer. Här behandlas jag som nybörjare. Du har ju inte
låtit mig göra någonting.
• Men jag tänkte visa dig permanent i eftermiddag!
• Permanent har jag kunnat i två år. Det verkar inte som om du
fattar någonting.

Pia förstår ingenting, hon som har glatt sig så över denna dag. Hon
ringer till skolan och frågar läraren vad hon gjorde för fel. Läraren
förstår ingenting…
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Kunskapsöverföringen inom ett yrke går traditionellt till på det sätt som
Pia i exemplet visar. Det är visandet av yrkeskunnandet som leder lärling-
ar framåt. Dagens utbildning fungerar annorlunda. Eleverna är vana vid
att läraren informerar om olika moment och därefter får de öva momentet
tills lektionen är slut. Arbetet följs av kritik och betygsättning. Allmänna
göromål inom yrket blir inte betygsatta och de känns därför inte så vikti-
ga. De rutingöromål som måste göras på en salong är lika viktiga som de
slutfinesser som kunden ser. Dessa rutinsysslor blir ofta bagatelliserade.129

För att kunna nå kvalitet inom en arbetsplats måste alla hjälpas åt med
även de minsta rutingöromålen. Kvalitet bygger på kollektiva insatser.
Om Pelle hade kommit ut på arbetsplatsen tidigt under utbildningen hade
han fått göra dessa rutinsysslor som första steget på en trappa. Därefter
kunde han växa in i nya arbetsuppgifter och känna sig trygg. Nu kom upp-
gifterna som ett bakslag i hans egen uppfattning av sin kunnighet. Vi kan
se att förväntningarna styr vårt handlande. Elevförväntningar kontra
handledarförväntningar i praktiksituationen blir tydliga i detta exempel.
Yrkesutbildningen är numera nästan helt förflyttad till skolan. En fråga
som vi bör ställa oss är då: Kan salongen, hyttan, restaurangen flyttas in i
skolan? 130

Följer mästers språk och handlande med in i skolan eller skapas ett skol-
språk som inte är förenligt med mästers språk. Vi kan jämföra hur situatio-
nen var på 70-talet, då terminologin infördes i frisöryrket. Vilket språk skall
yrkesutbildare använda? Språkproblemen löper tillsammans med proble-
men med att överföra en kunskap inom en praxis genom alla exempel. An-
vändningen av språket styrs av regler som vi följer utan att kunna beskriva
dem. De finns som en kunskap i kroppen. Regelföljande blir en naturlig del
av en praxis. Begreppsutvecklingen sker samtidigt som yrkeskunnandet
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växer när lärandet sker i praktiskt arbete. Kan vi då ha olika språk inom
samma yrkesutbildning och ändå förvänta oss att eleverna skall förstå? 
• Yrkesutbildningen på 50-talet var enbart på arbetsplats, en praxis, en

uppsättning regler och ett språk.
• Utbildningen på 70- talet var i skolan två år, därefter på arbetsplats ett

år, först en praxis, skolspråket och en uppsättning regler, därefter sa-
longens språk, dess regler och dess praxis.

• På 90-talet är utbildningen förlagd till skolan med dess regler och
språk, men eleven gör korta besök på arbetsplatser och möter en an-
nan praxis och ett annat språk.

Bristen på möten med en yrkespraxis tidigt under yrkesutbildningen ska-
par förvirring vid första mötet med arbetsplatsen. Genom att använda oli-
ka rutiner och språk på arbetsplatser och i skolan skapas problem med
kommunikationen. Vilket språk används då av läraren i den förberedande
yrkesutbildningen? De flesta ämnen som eleverna har, undervisas av aka-
demiskt utbildade lärare. Yrkeslärarna uppmanas av skolverk och skolled-
ning att bli mer vetenskapliga och pedagogiskt fortbildade. Utredningar
görs för att höja lärarnas teoretiska kompetens. De uppmanas att närma
sig akademikerna arbetssätt. Trenden inom gymnasieskolan är att alla lä-
rare skall ha en akademisk examen. 

Språket inom ett hantverk är av tradition inte akademiskt, med slutna
regler utan öppet med förändringsbara regler. Språket inom frisöryrket
syftar oftast till att komma igång med en dialog med kunden. Dialogen
strävar efter att finna kundens behov. Genom frågor och nya frågor växer
förståelsen för kundens önskemål fram. Det är väldigt lite påståenden i
början av dialogen. Successivt växer förståelsen och frisören övergår till
att föreslå något. Därefter inträder lyhördheten för kundens svar och så
småningom kommer man gemensamt fram till ett beslut. Först därefter
kan den verkliga hantverkshandlingen starta. Denna form av dialog är vik-
tigt att lära sig och troligtvis omöjligt att lära genom instruktionsböcker.
Den måste läras genom att lyssna på en erfaren frisör som för dialogen
framåt med sina frågor. Om lärarna inom yrkesutbildning i gymnasiesko-
lan talar ett annat, mer påstående språk än de yrkesverksamma, skapas
kanske förvirring hos eleverna.
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Fallstudierna
Utöver berättelserna ingick även fallstudier i min forskningsmetod. Dessa
fördjupade förståelsen för hantverkarnas verkliga kunskap. Fallstudierna
var utformade som en sorts dialogseminarier.131 Tre grupper har huvud-
sakligen fungerat som referensgrupper inom frisöryrket. 

1. Grupp ett kallar jag experterna, eftersom de är utsedda av branschen till
experter inom specialområden inom frisöryrket. De har alla fått Guld-
kammen, ett bevis på stort engagemang och framstående kunskaper inom
branschen. 

2. Grupp två kallar jag de aktiva, eftersom de utgör en samling av frisörer
som arbetar i en normal frisörverksamhet. 

3. Grupp tre kallar jag de styrande, eftersom den består av Sveriges Frisör-
företagares styrelse som är vald av organiserade frisörer för att represente-
ra dem i utbildningsfrågor.

Ur första grupperna har jag fångat upp ungdomar som har visat särskilt
stort intresse för sitt yrke. De presenteras i ett eget avsnitt som en egen
grupp. Under tolkningsarbetet testade jag det skrivna i olika samman-
hang. Dessa tillfällen kommer jag att redovisa i texten efterhand. Framför-
allt är det i ett samarbete med Handelsanställdas förbund som jag har kun-
nat pröva en idé med en experimentverkstad. 

Seminarierna fungerade som ett växelspel mellan berättelsen, dialo-
gerna som uppstod och min egen erfarenhet från yrket. Jag arbetade fram
litterära texter som jag ansåg viktiga och prövade dem i gruppen. Dess-
utom använde jag de berättelser som jag fått från frisörer som exempel i
diskussionerna. Vid mina fallstudier visade det sig att bland andra Sören
Kierkegaards och Astrid Lindgrens böcker fungerade som yttre impulser.
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Antikens texter och filosofer var för okända för informanterna och »döda-
de« dialogerna. Aristoteles texter fungerade dock för mig i tolkningen av
materialet. Gruppdeltagarna blev imponerade av de antika texterna från
Aristoteles och Platon, men de gav få inspel till nya tankar. Valet av text vi-
sade sig elementärt för utfallet av dialogseminarierna. 

Den tredje gruppen visade sig svårast att leda. Den hade inte samma
engagemang som grupp två och ett och jag fick därför anpassa metoden.
Jag startade i grupp tre med en kortare föreläsning och lät sedan ordet gå
runt i gruppen. Det växte då fram intresse successivt och jag kunde så små-
ningom få igång dialoger. Dreyfus teorier132 och Platons grotta133 fick
igång tankar om frisöryrket i sista gruppen.

I första och andra gruppen skrev jag idéeprotokoll men bandade inte
diskussionerna. I första gruppen användes inte litteratur, utan grunden till
forskningen runt bergreppsutvecklingen inom frisöryrket skapades. I den
tredje gruppen bandades mötena och jag skrev ett idéeprotokoll. Gruppen
skrev ned sina reflektioner över lärandet och vi diskuterade lärande situa-
tioner. Genom att presentera litteratur som var provokativ, engagerande
eller vacker för gruppen kunde dialoger och diskussioner komma igång.

Experterna

De personer som fått Guldkammen har på eget initiativ stämt möte för att
planera för yrkets framtid. Under fyra tillfällen träffades gruppen och dis-
kuterade yrkesfrågor och framtida aktiviteter. Jag deltog som observatör
men även som deltagare i gruppen. I denna fallstudie styrdes frågorna inte
alls utan det som gruppen tog upp diskuterades. Diskussionerna blev livli-
ga utan att tillföra yttre impulser. Istället var drivkraften starkt engage-
mang och önskan att tillföra idéer. Denna grupp fungerade som start för
en ny fas i min forskning. Den gav grund för vidare arbete i kommande
fallstudiegrupper. Min avsikt var att testa hur olika grupper inom frisör-
branschen uppfattade utbildningsförändringar. 
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En protokollförare utsågs och protokollet skickades ut till samtliga före
nästa möte. Jag skrev ett eget idéprotokoll som innehöll mer än det som
sas. Aktiviteter som fanns i gruppen, ledarskap som skapades och attity-
der som visades fram, blev viktiga i dessa idéprotokoll. I denna fallstudie
fungerade jag som lyssnande forskare utan att ingripa för mycket i dialo-
gerna. Mina reflektioner nedan är från dessa idéprotokoll.

Alla de tio som fått utmärkelsen Guldkammen var inbjudna till mötet
och de flesta kom. Intresset i gruppen låg i att höja branschens status och
att förstå varför yrket har tappat i kvalitet. Inledningsvis presenterade alla
deltagare sig för varandra. Några kände varandra sedan tidigare andra
inte. Jag har valt att inte förändra namnen på deltagarna, eftersom de ändå
skulle bli igenkända. De utvalda personerna är de enda som fram till 1998
har fått utmärkelsen »Guldkammen«: Johan B, Johan H, Peter, Bernt, Ro-
ger, Gunilla, Dani och Pernilla.

Gruppen utökades så småningom med ungdomar från en internatio-
nell organisation: Intercoiffure de dame. Gruppen bestod av experter var
och en inom sin specialitet. Ingen var expert på allt inom frisöryrket utan
de hade specialiserade delar av yrket. Tillsammans hade de en övergri-
pande kunskap om frisöryrket som är unik. De idéer som framkom ur den-
na grupp borde vara en fingervisning när det gäller framtiden. 

Denna fallstudie kom att utvecklas med tiden och utan någon annan
styrning än den som framkom från deltagarna i gruppen. Eftersom jag ef-
tersträvade spontanitet och nya vinklar användes inte bandspelare. Bernt
förde protokoll och jag gjorde minnesanteckningar efter varje möte. Av-
sikten var att få fram en blandning av vad dessa experter tillsammans
framhöll som viktigt för yrket. Eftersom alla mer eller mindre var vana att
prata i större sammanhang behövdes ingen introduktion. Mötena var
koncentrerade till två timmar per gång och protokoll sändes till deltagar-
na för godkännande före nästkommande möte. Denna återföring gjorde
att tiden utnyttjades effektivt. Alla deltagare kunde inte närvara hundra-
procentigt, men en närvarolista bifogades varje protokoll. Under 1998
träffades gruppen fyra gånger. Protokollen finns redovisade i mitt appen-
dix.
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Några aspekter från idé – protokollen: Peter ansåg att kvalitet var viktig
och att kvalitén på frisörarbetet hade sjunkit. Han berättade om elever
som han mött under sin frisörtid och drog slutsatsen att något måste göras
för att återerövra kvalitet inom yrket. Ordet kvalitet återkom i diskussio-
nerna flera gånger. 

Johan H ansåg att man genom att dela ut statusfyllda priser kunde nå
ut till allmänheten och visa frisörernas kvalitet. Den kvalitet som åsyftades
skulle då bli en individuell frisörs kvalitet. Att visa kvalitet var ett sätt att
höja statusen i branschen enligt Johan H. Han pekade på vikten av samar-
bete med de i branschen förekommande företagen. Genom samarbete
med alla inom branschen kan man nå ut med ett budskap på bättre sätt. 

Johan B som arbetar mycket med foto ansåg att genom att erbjuda oli-
ka priser för frisyrfotograferingar skulle man kunna uppnå större engage-
mang hos frisörer. Han var övertygad om att det fanns ett flertal okända
frisörer som kunde en hel del. Problemet var att nå dem och att hitta dem.
Vad får kvalitet kosta? Vad är det som säljs? Vem skall höja statusen, Sve-
riges Frisörföretagare eller frisörerna eller frisörleverantörerna? Många
frågor uppstår kring statusproblemet. Alla är överens om att de vill att fri-
söryrket skall få högre status, men hur?

Här kom det kollektiva tänkandet in. Gruppen var enig om att en per-
sonlig insats från alla i gruppen var nödvändig för att bearbeta utveckling-
en från ett inre perspektiv. Ett bra tillfälle att presentera en höjd kvalitets-
strävan ansågs utdelningen av Guldkammen vara. Gruppen insåg att hårt
arbete och stort engagemang krävdes av oss om vi skulle lyckas nå ut med
ett budskap. Budskapet skulle vara vikten av att bevara kvalitetstänkandet
i branschen.

    

För att se ett problem inom ett yrke måste man ibland ge exempel från ett
helt annat yrke. Problemen blir tydligare och kan diskuteras när proble-
men är någon annans. En reflektion som jag gjorde under de möten som
hölls med grupp ett var att alla de närvarande hade chefer under sin ut-
bildningstid som var extremt engagerade inom yrket. Peter kom inte in på
frisörskolan på grund av betyg, men hans chef i Uddevalla Ernst Anders-
son, såg att pojken hade talang. Han fick börja som elev på salongen och
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utbilda sig traditionellt som lärling. Under hela utbildningstiden fick Peter
möjlighet att träffa duktiga frisörer som Ernst Andersson tog till salongen
för att undervisa personalen. Peter visade snart att satsningen var rätt och
tog sitt gesällbrev med lysande resultat. Hela tiden fanns mästaren som
stöd och uppmuntran, men även med krav och regler.134

Kombinationen av en duktig mästare och en talangfull elev beskrevs
redan 1789 av Johann J. Quantz som ville skapa en anvisning för flöjtlära-
re; Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. Han skrev:

»En mästare som ej förstår något om harmonin och blott är en ren
instrumentalist, som ej har lärt sin vetenskap grundligt och genom
riktiga grundteser, som ej har något riktigt begrepp om ansatsen,
fingersättningen, andningen och tungstöten, som varken vet att
spela passagerna i Allegrot eller de små utsmyckningarna och fines-
serna i Adagiot tydligt och runt, som icke har något angenämt och
tydligt föredrag, och över huvudtaget ingen egen smak, som icke
besitter någon kunskap om tonernas förhållande för att spela flöjten
rent, som ej vet att betrakta tempot med den yttersta stränghet, som
ej har insikten att spela en enkel melodi sammanhängande, och att
anbringa förslagen, pincements, battements, flattements, doublez
och drillarna på det ställe dit de hör, som vid ett Adagio, vars melo-
di är torrt skriven, det vill säga utan utsmyckningar, icke är i stånd
att, såsom melodin och harmonin fodrar, lägga dit de villkorliga
maneren och förutom maneren genom det omväxlande fortet och
pianot underhålla skugga och ljus, en mästare som icke är i stånd till
att förklara varje sak, som ännu faller sig svår att begripa för studen-
ten, tydligt och grundligt, utan endast försöker bibringa denne all-
ting efter gehöret och genom härmningen, ungefär så som man bru-
kar lära en fågel, en mästare som smickrar studenten och överser
med alla fel, som icke har tålamod att visa studenten en sak ofta och
låta honom upprepa den, som icke vet att välja sådana stycken som
vid varje tid passa för den aktuella uppmärksammade färdigheten,
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och spela varje stycke i sin smak, som försöker stoppa studenterna,
som icke sätter äran före egennyttan, mödan före bekvämligheten,
och som föredrar tjänsten till nästan före avunden och missunn-
samheten, överhuvudtaget, som icke har musikens växande som
sitt slutmål, en sådan mästare, säger jag, kan icke fostra några goda
studenter. Finner man emellertid en mästare, vars studenter ej en-
dast spelar rent och tydligt, utan även är rätt säkra i tempot och ryt-
men: då har man grundad orsak att ställa goda förhoppningar till
denne mästare.« (§9)135

Deltagarna som ingick i Guldkammengruppen i min studie, hade turen att
träffa dessa villiga och duktiga mästare som var beredda att lära yrket vi-
dare. Trots detta skulle de inte ha blivit duktiga om inte deras egna förut-
sättningar hade funnits. Johan H i gruppen fick sin utbildning hos en av
Sveriges mest uppskattade frisörer, Björn Axen. Denne mästare såg ta-
langen hos Johan när han sökte arbete. Johan har även en talang som dan-
sare och har arbetat med ett flertal uppsättningar av dansshower. En ta-
lang behöver inte vara enbart för ett område. Det kan dock behövas en
styrning av en mästare mot ett område för att kunna bli verkligt duktig.
Björn Axen styrde Johan mot frisöryrket och det har lett till att Johan är en
av Sveriges skickligaste frisörer idag. Förutom en god mästare behövs
även talang och nyfikenhet. 

Quantz skrev:

»Även om nu visserligen, som här visats, mycket hänger på en god
mästare som kan undervisa sina elever grundligt, så hänger dock
nästan ännu mer på studenten själv… Om en vetgirig har turen att
alldeles i början ha träffat på en god mästare, så måste han ha ett
fullständigt förtroende för honom. Han ska ej vara motspänstig
utan följsam i allt, så att han ej endast under lektionerna med all iver
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och allt begär försöker utöva och göra allt det, som hans mästare
ger honom, utan han skall även för sig själv med mycken flit ofta
upprepa sådant, och såvitt det är något han icke skulle ha begripit
riktigt eller glömt, så måste han vid den följande lektionen fråga
mästaren om detta.« (§11)

Expertgruppen av frisörer och ungdomarna visade att deras yrkesval var
en livsstil, inte enbart en försörjning. Pernilla och Dani kommer från fri-
sörfamiljer där i stort sett alla familjemedlemmar var frisörer. Yrket var en
del av livet. Stödet och hjälpen från familjen vid utbildningen var total.
Detta visar sig också på de resultat som dessa ungdomar visat i tävlingar
och på sina gesällprov. 

Såsom flöjtläraren på 1700 talet beskrev, krävs det en hel del för att bli
skicklig i sitt yrke. Han påvisar bådas roll, både mästarens och lärlingens.
Han tydliggör även dialogens roll i yrkesutvecklingen. Frågorna från lär-
lingen och mästarens tålamod framstår som viktiga aspekter. Det är in-
tressant och givande att göra analogier med texter från förr med situatio-
ner i arbetslivet idag. Det visar sig att lärandet av yrkesskicklighet går till
på i stort sett samma sätt även om tekniken går framåt inom många områ-
den.

»Den som vill bli förträfflig inom musiken måste vidare inom sig
känna otröttlig oupphörlig lust, kärlek och begär att varken spara
flit eller möda, och att ståndaktigt bära alla de till detta levnadssätt
hörande besvärligheterna.«136

Konsten och framförallt den moderna konsten ansågs av Peter vara lämp-
lig att knyta till frisöryrket, för att tillföra en ny dimension hos människor
i deras tankar om hår. 

Att visa kvalitet blev nödvändigt, det räckte inte att tala om den. Peter
var även mån om att lägga tyngd i hur viktig helheten är i vårt yrke. Fel fri-
syr på en person visade på dålig yrkeskunskap hos personens frisör. 
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Han ansåg att dagens utbildning inte hann med att lära eleverna denna
viktiga aspekt. Bedömningen av kundens personlighet framhölls. Det var
här som ordet lyhördhet kom fram första gången.

Kvalitet: Kvalitet och kompetens är återkommande nyckelbegrepp i min
studie. Kvalitet är ett svårtolkat och i grunden omstritt begrepp liksom
kompetens. I dessa uttryck gömmer sig en stor portion estetik. Eftersom
hantverk och konst ligger nära varandra, är det naturligt att föra en dis-
kussion runt ämnet estetik. Problemet här var att så få frisörer kunde be-
skriva vad som ger kvalitet och vad som gör något estetiskt tilltalande. I
berättelserna från frisörer fanns det gyllene snittet med som en aspekt på
skönhet. Vid dialog runt detta tema visade det sig att i stort sett alla i grup-
perna kände till uttrycket men inte betydelsen. Uppenbarligen finns har-
moniläran inlärd i kroppen hos hantverkaren, men förklaringen av det
gyllene snittet var främmande. Kvaliteten i en produkt kan bedömas av de
inom en praxis, men även av de som beställer produkten. Beställaren sak-
nar kvalitén när den inte finns. Värderingen är inte densamma i de olika
kontexterna. Yrkesmannen har en annan kunskapsnivå, som utgår ifrån
det excellenta. Beställaren utgår från sitt behov. Maria Hammarén (1999)
skrev:

»Reflektion i tät förbindelse med fantasi är sammanvuxen med det
skickliga handlaget. Men denna kvalitet som handlingarna tillförs
syns först när den fattas.«137

Aristoteles skriver i sin Nikomachiska etik att vi inte ska sträva efter det
minsta eller det mesta utan efter det intermediära. Han förklarar att strä-
van efter det goda inte befinner sig i det maximala eller det minimala utan
i det som är rätt vid det tillfället efter bästa förmåga. Det intermediära skall
inte förväxlas med »lagom« eller »medelmåtta«, utan står för det som är
rätt vid rätt tillfälle. Det inkluderar både kvalitet och kompetens. Om vi då
studerar den grupp av frisörer som av branschen bedöms som spetsfigu-
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rer, är det inte deras mål vi ska sträva efter. Inte heller den grupp som har
makt och därmed har politiska motiv är den grupp som är viktig, enligt
Aristoteles, utan den grupp som dagligen utför det som behövs med den
kvalitén som förväntas, visar oss yrkesskickligheten inom en praxis. 

Kompetens: Kompetens var ett återkommande begrepp i diskussioner
runt yrkeskunnande. Per Eric Ellström (1994) definierar kompetens:

»Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmå-
ga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare be-
stämt förmågan att framgångsrikt utföra ett arbete, inklusive förmå-
gan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-,
handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.« 138

Det finns stora likheter med definitionen av kompetens och beskrivning-
en av de nyckelkompetenser som frisörerna beskrev. Kompetens är enligt
Ellström individens förmåga att utföra en beställd handling till skillnad
mot kvalifikation som han anser är objektets behov. Kompetens utgår från
subjektet och kvalifikation från objektet. Han kallar yrkeskunskap för kva-
lificerad kompetens. Richard Ennals ger en intressant reflektion över
kompetens och kvalifikation i sin artikel Bortom all kompetens (1996):

»Orienteringen mot kompetens går att hålla fast vid när det gäller
automation, men det finns ett pris som måste betalas. Modellen tar
inte hänsyn till yrkesskicklighet, kunskap, förståelse och inte heller
till kulturen inom arbetslivet, där människor ju ofta arbetar tillsam-
mans eller i grupp.«139

Ennals kopplar kunskap, skicklighet och förståelse till begreppet kompe-
tens i samspel inom en kultur. En kultur måste bestå av mer än en person
och här kan vi se en koppling till det intersubjektiva kunnandet och be-
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greppet kompetens. Frisörernas praxis innehåller och behöver en kollek-
tiv kompetens och denna kompetens kommer i riskzonen för att utarmas
när flertalet frisörer arbetar ensamma. Detta problem ska härledas från fri-
sörernas förändrade arbetsorganisation och inte från utbildningsförän-
dringar.

Bröderna Dreyfus (1986) presenterade kompetens som ett av stegen i
en yrkesutveckling. De förhåller sig till begreppet kompetens från ett indi-
viduellt perspektiv. Inställningen till begreppet kompetens betydelse vari-
erar. När det allmänt talas om kompetenshöjning, kan vi undra vad som
menas. Vid fördjupad dialog runt begreppet framkom stor variation inom
fallstudiegrupperna. Kopplingar görs mot Aristoteles tankar om det inter-
mediära. Kompetenshöjning kunde bytas ut mot livslång lärande. Yrkes-
excellens är inte detsamma som experternas excellens. Yrkesexcellens inne-
bär att förstå kundens behov och att kunna utföra det som behövs för att upp-
fylla behovet. Problemet som framkommer är frågan om vem som bedö-
mer kompetensen hos en hantverkare. Vid utbildning är det lärare, vid av-
slutad utbildning är det examinatorer. Resten av livet är det köparen av
tjänsten som bedömer utförandet av tjänsten.

  

Dani har en naturlig fallenhet för frisöryrket, men trots det har han lagt
ned stort arbete på träning inför tävlingar. Han ansåg att tävlingsdelen
inom yrket endast når till en viss nivå och endast existerar för ett fåtal. Han
ansåg dock att tävlingstekniken och tränaren hade gett honom mycket
och lärt honom saker som han aldrig skulle ha lärt sig annars. Dani tyckte
själv att han blivit snabbare i det dagliga arbetet och att han lärt sig färga
hår på nytt sätt genom träningen till tävlingar. 

Pernilla instämde men ansåg att man måste vidare efter en tid som täv-
lingsfrisör. Träningen tar så mycket tid och när tävlandet är slut går det
inte alltid att använda just den kunskapen i arbetet. Alla tävlingsfrisörerna
ansåg att nästa steg på vägen för dem var att börja med frisyrvisningar för
att nå nya utmaningar. Utmaningarna och att testas mot andra var en del av
deras väg.

I frisörernas berättelser kunde jag läsa om hur viktigt det var med täv-
lingsklubbar för de yrkesaktiva frisörerna. Klubbarna och tävlingskonkur-
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renter sporrade till nya grepp. Frivillig träning i grupp beskrevs som viktig
och trevlig. Glädjen i att träna tillsammans med andra framkommer i flera
berättelser. Besluten som måste tas i yrkessituationen, fattas utifrån den
mångfald av möjligheter som man upplevt. Reflektionen i grupp som sker
vid tävlingsträning ger frisörerna, som normalt arbetar ensamma, möjlig-
het till vidarelärande. Denna mångfald av speciella fall kan inte överföras
verbalt utan måste visas. 

I berättelsen framhölls även tävlandet som en viktig del av lärandet.
»Olof« berättade om hur han lärt sig av danska frisörer. Kombinationen av
konkurrens och kollegialt samarbete vid träningen har visat sig kunna
leda till snabbare kunskapsväxt. Detta är egentligen en paradox eftersom
tävlingsfrisörer borde se övriga tävlande som konkurrenter. Det visade sig
att det fanns ett flertal paradoxer inom lärandet efterhand som jag återläste
materialet.



Sista mötet med grupp ett var med enbart ungdomar. Dessa ungdomar
hade ett brinnande intresse för sitt valda yrke. Alla var födda på 70-talet.
Detta möte hade som mål att ta fram ungdomarnas idéer om frisörens yr-
keskunnande. Mina reflektioner är från mitt idéprotokoll. Mötet startade
med en introduktion av mig där jag förklarade meningen med mötet. Jag
återkom till aspekten att vara lyhörd, för att få ungdomarnas uppfattning.
Ungdomarna var öppna för att vara lyhörda för nya moden, nya tekniker
och nya produkter. Lyhördheten gentemot kunden kom aldrig i centrum
för ungdomarna på det viset som de äldre i expertgruppen framhållit.

Nästa aspekt var statustänkandet. Andras bedömning var viktig för den
status som man får enligt Maria. Hur kan vi höja statusen inom frisöryr-
ket? Efter diskussion kom ungdomarna fram till att man borde ha ett mot-
to för att nå ut.

De bestämmer sig för följande: »Vi skall höja kompetensen hos unga fri-
sörer.« Mål sattes upp av gruppen som skulle nås inom nästa år: Globala
kontakter och samarbete över gränserna och konstnärlig utveckling för
frisörer. Högre status genom god kvalitet var kontentan av ungdomarnas
möte. Olika arbetsuppgifter delades ut. En ledare, en sekreterare och en
konstnärligt ansvarig utsågs. Tillsammans ville ungdomarna göra något
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för yrket. När de skulle utse vem som skulle representera dem i Paris, val-
des Johan genom att Olga sa: »Du gör det bäst Johan. Jag är bättre på att
organisera och Maria är bättre på att skriva«. En aktivitet startade som vi-
sade kraften i engagemang. De som kommit fram individuellt tidigt i livet,
ville spontant arbeta i grupp för att nå längre. Det startades en process där
jag inte behövdes längre, utan ungdomarna kunde arbeta vidare på egen
hand. 

Ungdomarna hade genom diskussioner och arbete i grupp nått förbi
kompetenssteget och gått vidare till skickliga utförare av yrket. Detta har
senare lett till att gruppen presenterat bilder och gjort demonstrationer
för andra frisörer. Johan har fått resa till Paris och visat sitt kunnande inför
en stor publik. Gruppens möte blev starten till fortsatt aktivitet utanför
forskningen. Dessa ungdomar hade frisöryrket som huvudintresse. Värt
att notera är att dessa ungdomar hade gått i den reformerade gymnasie-
skolan och ändå lyckats mycket bra vid sina gesällprov, detta samtidigt
som deras klasskamrater hade svårt att klara godkänt vid gesällprovet. 

Ungdomarna hade alla ett brinnande intresse för yrket och hade genom-
gående arbetat på frisersalong under utbildningstiden. De hade alla engage-
rade chefer som hjälp dem fram till specialiserad träning. Träningen var
ibland inför juniortävlingar, ibland inför gesällproven, ibland arbete med
frisyrvisningar. Genom ledning av mästare och ett eget starkt engage-
mang kunde de relativt nya frisörerna komma snabbare fram i arbetet med
sitt kunskapsväxande

  

Inom yrkesutbildningen inser många elever inte innehållet i utbildningen
förrän de kommit en bit på väg. All den kunskap som eleven så småning-
om förstår att de behöver hade de bara en svag aning om när de startade
sin utbildning. Kunskapsmängden känns ibland betungande att lära in.
Först när de nått denna insikt startar den verkliga inlärningen av yrket.
Man kan säga att den uppfattning som eleven har i begynnelsen är den all-
männa uppfattningen som finns utanför yrkeskontexten. Den insikt som
eleven så småningom får är kunskapen som finns inom yrkeskontexten.
Med tiden växer insikt och kunskap och med hjälp av en god mästare når
så småningom eleven mer och mer kunskap för att till sist själv kunna göra
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de riktiga bedömningarna och ta de bästa besluten i situationer som upp-
står inom verksamheten.

Om lärlingen istället möter en mästare som överför sin egen kunskap
genom påståenden och utan dialog, är det inte säkert att lärlingen når den
kunskap som är nödvändig för att bli en kompetent yrkesutövare. Nivån
på lärlingens yrkeskunskap begränsas av att ingen kunskapsprocess har
startats och inga frågor har bollats. Det finns ingen garanti för att en god
utbildning föreligger enbart för att ett möte mellan en mästare och en lär-
ling sker. Det krävs vilja och aktivitet från båda parter för att kunskapsut-
vecklingen ska ske. Thomas Tempte skriver:

»Om du behärskar mästarkunskapen så behöver du inte hålla på
prestigen. Du vet vad du kan och det du inte kan, kan du erkänna
också för din lärling. Man har alltid något att lära av en lärling, lär-
lingar är en del av själva mästerskapet.« 140

Tempte visar på det dubbla perspektiv som finns i mästare/lärling förhål-
landen. Båda har glädje av varandra. Det verkar som om många mästare
glömt denna aspekt. När man påpekar att det är risk för konkurrens om
man utbildar lärlingar, glömmer man vinsten av att ha lärlingar. 

Sammanfattning av grupp ett. Sammanfattningsvis kunde jag uppfatta
att experternas kunskaper var djupa men snäva. Det fanns en stark kvali-
tetssträvan hos gruppen och ett extremt yrkesintresse. Yrkesvalet var sna-
rare en livsstil än en källa till försörjning. De visade på det individuella
kunnandet inom yrket, men inte på det kollektiva. Deras arbetssituationer
var inte som det stora flertalet frisörers, utan mer exklusivt. Den övergri-
pande kunskapen inom branschen belystes inte i denna fallstudie, utan
snarare avvikelserna. Reflektionerna över ungdomarna gav dock insikt
om hur viktig relationen mästare- lärling är för kunskapsväxandet inom
ett yrke. Nästa fallstudie visade mer hur arbetssituationen för flertalet fri-
sörer ser ut. 
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Nyckelteman som växte fram ur gruppens möten var: Kvalitet, status,
yttre värdering, självkänsla, kompetens, lyhördhet, aktivitet, samarbete
och ekonomi. Dessa teman låg som grund för kommande fallstudie till-
sammans med »berättelsen«.

De aktiva

Grupp två bestod av en stor grupp (sextiotre) aktiva frisörer som hade
samlats under en vecka på Kanarieöarna för att diskutera yrkesfrågor. Ef-
tersom gruppen var så stor delades den in i sju grupper som arbetade själv-
ständigt i grupparbeten. Gruppen var en sammansättning av yrkesverk-
samma som var intresserade av framtiden inom yrket och de var villiga att
avsätta en veckas tid för yrkesfrågor. Denna grupp bestod av yrkesverk-
samma personer i mycket spridda åldrar. I gruppen fanns erfarenhet från
olika yrkesutbildningar. I gruppen fanns både chefer och anställda. Det
fanns herrfrisörer och damfrisörer samt frisörer med dubbel yrkeskompe-
tens.  Frisörerna i denna grupp var inte någon elitgrupp utan ett genom-
snitt av Sveriges frisörer.

Detta ska inte missförstås som att gruppen var medelmåttor inom
branschen. Tvärtom var det engagerade frisörer som valt denna vecka för
framtidstankar inom yrket. De representerade den grupp av yrkesmän
som aktivt försöker påverka utvecklingen. De sökte ny kunskap och av-
satte både tid och pengar för att utvecklas i grupp. Många av deltagarna
arbetade normalt ensamma utan arbetskamrater och de ville lära sig av
andra och utvecklas som frisörer och företagare. I denna grupp lägger jag
tyngdpunkten på ett intersubjektivt kunnande, det kunnande som finns
inom en praxis.

Syftet för mig var att följa upp de teman som framkommit ur grupp ett
och ur berättelsen. Aristoteles dygder: lyhördhet, måttfullhet och rättvisa
blev till hjälp vid diskussioner runt entreprenörskap. Montaignes essayer
låg till grund för resonerandet runt hur vi lär idag och hur vi lärde igår.
Kierkegaards dikt »Till eftertanke« blev en ständigt återkommande reflek-
tion i dialogerna. Hur vi bemöter en person i lärande situationer, belystes
av dikten. Dreyfus tänkande runt individens lärande blev ett inlägg i de-
batten om vem som är expert eller ej. Olika personers inställning till vad
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begreppen står för diskuterades med språket som utgångspunkt. Yrkes-
språk kontra kundspråk fick stort utrymme i diskussionerna.

Varje dag startade med en föreläsning av olika seminarieledare. Därpå
följde diskussion i storgrupp. Därefter delades gruppen upp och grupper-
na arbetade med olika exempel.141 Exemplen var berättelser från frisörer
som de skulle reflektera över. Jag fanns hela tiden med i någon grupp och
skrev protokoll. I övriga grupper utsågs sekreterare.

Dialogseminarieidén som Maria Hammarén (1999) utvecklat i sin av-
handling, gav mig inspiration till upplägget. För att kunna använda denna
metod måste forskaren agera »coach« utan att styra innehållet i infor-
manternas reflektioner för mycket. »Coaching«142 kan sägas vara det bäs-
ta uttrycket för forskarens ledning av seminarierna. Utan en bra »coach«
leder inte dialogerna framåt. Genom dialogerna tillfördes flera personers
subjektiva kunskap till ett kollektivt forum för diskussion.

Erfarenhetskunskapen kom fram i ljuset med hjälp av yttre impulser
som »coachen« tillför dialogerna. De yttre impulserna kunde bestå av lit-
teratur eller erfarna yrkesmän som berättade. Noviser kunde lära av and-
ras misstag och erfarenheter. En gemensam reflektion över olika möjliga
vägar till lösning av problemen ledde gruppen framåt och de kunde nå nå-
gon form av enstämmighet. I min fallstudie visade det sig att coachens roll
var oerhört viktig. 

När en frisör berättade om sin upplevelse av färgprocessen och dess
oväntade resultat, insåg övriga deltagare att risken med olika kemiska pro-
cesser är större än de trodde. De kunde även lära sig hur man klarar av si-
tuationen.  Erfarenhetskunskapen belystes av dem som hade den, till gläd-
je för dem som inte hade den. Experten och novisen möttes i dialog. När
frisörer samlades och hade en diskussion om vad »gyllene snittet« är, kun-
de de erfarna beskriva och förtydliga. Begrepp tolkades och gavs ny för-
ståelse genom metaforer. Den som föreföll mest kunnig insåg sin begräns-
ning genom novisens fråga: »Varför lyfte du passén när du klippte?« 
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Den kunniga tvingades till reflektion genom novisernas frågor. Maria
Hammarén skrev:

»För att nästa handling ska kunna förbättras krävs att reflektion –
en språkhandling – skjuts in mellan handlingstillfällena.« 143

När situationen var gynnsam och deltagarna vågade diskutera kom myck-
et av det outsagda kunnandet i frisöryrket fram. Sättet att tala med en
kund belyses genom en diskussion om vilket språk vi ska använda. Ny och
gammal kunskap i möte visade oss vilken kunskap som är relevant i fort-
sättningen. Vid fallstudien på Kanarieöarna möttes mästarna och lärling-
arna i ett kreativt rum, där alla koncentrerade sig på yrkeskunnandet hos
frisörerna. Seminariet som skapades tillät både oenighet och koherens.
Rummet fanns inte naturligt på arbetsplatsen, det måste skapas av forska-
ren. Ur ett sådant kreativt rum kan det komma ny kunskap som deltagar-
na inte visste att dom hade, när dom gick in i rummet. Vi kan säga att rum-
met gav möjlighet för den tysta kunskapen att växa snabbare. 

Idéprotokollen blev sammanfattningar av vad jag ansåg viktigt. Åter-
föringen till grupperna visade om frisörerna accepterade protokollen. Jag
fungerade under veckan både som »coach« och observatör. Jag fungerade
både som deltagare i gruppen och som åhörare samtidigt som jag kritiskt
reflekterade över vad som diskuterades. Flera övningar bestod av skriftli-
ga aktiviteter.

   .

Ordens innebörd diskuterades och flera funderingar över utvecklingen
hos frisörer under senare tid kom fram. Stor diskussion uppstod runt det
individuella samhället. Jörgen ifrågasätter frisörens uppfattning av sig
själv, men även relationen till kunden. Erfarenheter utbyts genom olika
berättelser från deltagarnas yrkesupplevelser. Exemplet »Gunnel« från
berättelsen lästes: 
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»Ett möte som var viktigt för mig var med en kund som var jobbig.
Jag gjorde grimaser bakom henne mot en kompis och glömde att
det var speglar överallt. Hon såg vad jag gjorde och blev jättearg. Jag
skämdes fruktansvärt.«

Yrkesrollen som frisör diskuterades. Den förändrade yrkesrollen som in-
nebar att frisörerna inte längre bockade och bugade var både på gott och
ont. Servicen var stor förr, men ibland krävdes överdriven underdånighet
gentemot kunder.

    . ( )
Jag presenterade Aristoteles dygder i Den Nikomachiska etiken tillsam-
mans med mina reflektioner över lyhördhet, måttfullhet och mod och
dessa kopplades till dagens vilja att lyckas som entreprenör. Frisöryrket
har förändrats från en liten hantverksfirma till större salonger med brett
utbud. Därefter har vissa frisörer blivit riktigt små företagare genom att
enbart hyra en stol på en salong. Variationerna bland företagsformerna är
stora inom frisörbranschen.

Grupperna fick fyra exempel från berättelsen som de fick läsa högt i
mindre grupper och sedan kommentera. Redovisning av vad som fram-
kommit i diskussionerna gjordes i slutet av dagen. Alla önskade mer tid för
diskussionen. Berättelserna väckte känslor. Dialogen fortsatte därför un-
der hela kvällen men utan protokoll. Denna dag fungerade som en test av
trovärdigheten i berättelserna och flertalet kunde känna igen det berätta-
de. De äldre mindes deras egen elevtid och kom med nya berättelser. De
yngre var förvånade över att det varit som det var på 50-talet. De flesta var
lite förskräckta över hur det är idag. 

Berättelserna fungerade även som yttre impulser för att få en koppling
till Aristoteles dygder och grupperna fann förbindelser mellan berättelser-
na och dygdigt beteende. Det intermediära kopplades till service, lyhörd-
het kopplades till att bry sig om kundens behov. Dessa kopplingar till fri-
söryrket skapade frågor runt utbildning och fungerade som impulser för
vidaretänkande. Framförallt upplevde gruppen att det var viktigt att förstå
kundernas önskan. Lyhördheten och måttfullheten framstod som dygder
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som behövdes även idag. Om inte frisören lyssnar på kunden och därefter
har omdömesförmågan att prestera det som behövs, har han inte profes-
sionell kunskap, enligt gruppens mening.

Gunnar Bergendal skriver i artikeln Den höga skolan, hur praktikerns
kunskap kan presenteras i linje med Aristoteles dygder. Han lyfter fram
det intermediära (inte för mycket och inte för lite) som yrkesmannens ex-
cellens. Han skriver:

»Det paradoxala är således att till den goda praktiken hör en mått-
fullhet. Praktikens excellens är inte fulländning i betydelsen av per-
fektion. Praktiken utspelar sig i en motsägelserik verklighet och är
föga glansfull. Därigenom skiljer den sig från både konsertpianis-
tens individuella briljans och naturforskningens kollektiva fram-
stegsgloire. I Aristoteles Etik återfinns denna egendomliga kopp-
ling mellan måtta och excellens. Men måtta är här inte medelmåtta
eller slätstrukenhet utan det rätta måttet, vad som krävs för den rät-
ta handlingen vid just det tillfället på just den platsen.« 144

Jag kunde uppfatta att de berättade exemplen belyste yrkesutvecklingen
inom frisöryrket och antikens syn på dygdigt beteende belyste dilemman
utifrån en annan vinkel. Diskussionen kunde höjas över det triviala och
övergå i frågor som rör yrkeskunnandet. Dessa olika horisonter gav nya
tankar. Diskussionerna visade gruppens inställning till etik och moral
inom yrket. Respekten för kundens integritet framstod som en viktig del
av yrkesetiken. Dessutom betonades ansvar inför kundens önskemål, ly-
hördhet inför behoven och att sätta kunden i centrum.

,     , ( )
Dagen inleddes med att jag talade om aktuellt mode. Färgens betydelse
för frisyren och vikten av teknik vid klippning behandlades. Det rent hant-
verksmässiga inom frisöryrket kom i centrum. Dreyfus kompetensutveck-
lingsstege (Dreyfus & Dreyfus 1986) presenterades. Var befann vi oss var
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min fråga? Vem var novis, nybörjare, kompetent, skicklig och vem var ex-
pert? Grupperna hade svårt att plocka fram experterna i branschen. Ett få-
tal namn nämndes, men det var med stor osäkerhet. 

En allmän diskussion om var eleverna befinner sig när de går ur skolan
kom igång. Många ansåg att skolan endast kunde leda eleverna fram till
steg två på skalan, avancerad nybörjare, och de ville ha eleverna till minst
kompetenta istället. Var på skalan befann sig då mästarna blev nästa fråga?
Antingen var dom kompetenta eller skickliga. Gruppen enades om att en-
dast ett fåtal var experter enligt den beskrivning som Dreyfus gör.145 Mäs-
tarnas roll och deras kunnighet ansågs vara av vikt för utbildningen av nya
frisörer. Systemet med många ensamstående frisörer utan arbetskamrater
låg till grund för att det var svårt att finna mästare som kan och vill utbilda
lärlingar. Lönesystemet begränsade de ekonomiska möjligheterna att ta
lärlingar. Några ansåg att det utbildas för många frisörer och att de inte vil-
le bidra till att fler kommer in i systemet. 

Skolans roll diskuterades och stor okunnighet framkom om vad som
ingår i skolutbildningen. De flesta var överens om att färdigutbildnings-
timmar behövs för att få kompetenta frisörer, men ingen vet hur det skall
gå till, eftersom så få vill ta lärlingar. Elever som risk eller möjlighet disku-
terades och guldsmedernas situation fick fungera som exempel i diskus-
sionerna. Problemen hos guldsmeder var likartade med frisörernas dilem-
man, eleverna klarade inte gesällproven. När jag la över problemsituatio-
nen i ett annat yrke blev det lättare att diskutera problemen. Jag presente-
rade intervjun med »Trude«146 och oviljan hos guldsmeder att ta elever.
Branschen hade ingen lösning på utbildningsproblemet. 



Fjärde dagen användes för att reflektera över förändringsvillighet. Stor-
gruppen delades upp och fick en uppgift som var både skriftlig och prak-
tisk. Grupperna fick träffas och skriftligt beskriva en förändring på alla i
gruppen. Det skulle vara ny frisyr, ny färg och ny stil. Efter att alla skrivit
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ned förslagen gavs möjlighet till att utföra förslagen i verkligheten, detta
för att testa förändringsviljan hos deltagarna. 

Det skapades en experimentverkstad inom seminariet. Reflektion över
handling blev reflektion i handling.147 När någon utför en handling kan re-
flektionen komma i efterhand så som den kompetente enligt Dreyfus ska-
la gör. Enligt Donald Schön reflekterar praktikern samtidigt som han
handlar. Schön gör inte skillnad mellan olika kunskapsnivåer i diskussio-
nen om praktikers sätt att reflektera. Genom denna övning kunde jag re-
flektera över hur de olika frisörerna arbetade. Det förelåg stora skillnader i
hur de olika personerna agerade inför uppgiften. Det visade sig att femtio
procent av deltagarna var omgjorda i stil och färg. Tjugofem procent hade
förnyat sin gamla stil, men inte förändrat sig. Övriga hade inte gjort någon
förändring. Grupperna fick därefter verbalt presentera resultaten för de
övriga. Idémässigt fanns det förändringar beskrivna med teknik och färg-
recept. Praktiskt utförda handlingar var det mindre av.

En diskussion startade om förändringsvilligheten i branschen. Det vi-
sade sig vara lättare att vilja förändra andra än att förändra sig själv. Den-
na övning gav mig och grupperna förståelse för att det krävs positiv pre-
sentation för att kunna förändra en kund. Traditionens makt visade sig
tydligt vid mina seminarier. Många frisörer hade svårt att komma ifrån
hur de alltid hade gjort. Förändringsvilligheten var ganska svag. Frisörer-
na var snarare på spaning efter den tid som flytt.148

Ordens tolkning och betydelse för olika personer kom i centrum för
diskussionen. Vikten av att kundens tolkning av vad frisören säger är den
samma som frisörens mening med utsagan diskuterades. I denna stund
framkom åsikter om huruvida frisörerna hade så stort ordförråd som be-
hövdes för att kunna kommunicera med kunderna. Språket kom åter i
centrum för dialogerna.

Christer, en av deltagarna framhöll: »om vi skall få status måste vi kun-
na använda andra ord så att vi kan kommunicera med akademikerna« Öv-
riga protesterade högt och en livlig debatt uppstod om vilket språk som
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man skulle tala. Var vardagsspråket inte bra nog? Frågor runt språket
väckte känslor. Temat för dagen var förändring, men diskussionen över-
gick i kraftig debatt om språket. Den ena ansåg att vi måste anpassa oss till
de lärdes språk för att få status och acceptans, den andre ansåg att vårt
eget språk och vårt kunnande dög bra, även om vi inte kunde prata »fint«.
Det var inte särskilt stor ordning längre på diskussionerna, men det var liv
i debatten. Denna dag visade sig bli den livligaste dagen. Det hade skapats
en trygghet som gjorde att de flesta vågade yttra sig. Genom dessa »heta«
diskussioner kunde språkets betydelse inom frisöryrket belysas. 

Helt i linje med Gallies (1956) tankar runt »i grunden omstridda be-
grepp«149 skapade argumentationen ny betydelse av begreppen inom
gruppen. Argumentationen behövdes för att locka fram åsikterna om oli-
ka begrepps betydelse. Frisörerna kunde börja diskutera vilket språk som
skulle användas mellan kund och frisör, men även vilket språk som borde
användas vid utbildning .



Dagens seminarieledare Christer, ledde diskussionen in på nödvändighe-
ten med internationellt samarbete och framtiden för frisörer. Han påtala-
de vikten av ett rikt språk och ledde in tankarna igen på de antika greker-
na. Denna dag var det Protagoras som var på dagordningen. Ingen visste
vem retorikens förespråkare var och någon föreslog att det var Pythagoras
som avsågs. Så var dock inte fallet utan det var Sofisternas kunnande i re-
torik som var poängen med föreläsningen. 

Avståndet till åhörarna blev längre och längre. Någon enstaka kunde
följa med i resonemanget om de grekiska filosoferna, de var inte kända i
frisörernas praxis. Aktiviteten i gruppen var låg och tankegångarna gick i
olika riktningar. Det var mycket prat om ord men lite djup i diskussioner-
na. Det saknades kedjeverkan i reflektionerna. Kanske var dialogen för en-
vägig, kanske saknades entusiasmen hos både »coach« och deltagare.
Den här dagen visade tydligt hur svårt det kan vara att tala med varandra.
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Viljan till förståelse försvann när avståndet blev för långt och inga kopp-
lingar genom exempel fanns. Tidigare dagar hade antikens filosofer kom-
mit på tal i ett sammanhang. 

Utan sammanhang förblev texten tom även om den framfördes på ett
excellent sätt. När »coachen« talade till istället för med, blev det ingen
glöd i dialogen. Det blev en monolog istället för dialog. Denna dag gav
mig insikt om hur viktigt det är i en forskningsstudie, att man talar med in-
formanterna, inte till. Mitt idéprotokoll gav inga nya nyckelteman denna
dag.

      

Dagen startade med en diskussion om rakning. Jag tog fram det första ex-
emplet i berättelserna som ansåg rakning som en viktig kunskap för en fri-
sör. Behövs den kunskapen? Får man raka idag? Kan frisörerna raka idag?
Vid test genom handuppräckning visade det sig att tio procent av gruppen
kunde utföra en rakning. Endast en av gruppdeltagarna gjorde det regel-
bundet. Detta ämne som var det viktigaste för femtio år sedan för en frisör,
har idag endast ett fåtal utövare. Vad betyder det för yrket? Flertalet i
gruppen sade sig vilja kunna raka och göra det till en specialbehandling på
salongen i samband med fest eller bröllop. Gruppen insåg att det var hög
tid att ta vara på den kunskapen om den inte skulle dö ut. Vilken kunskap
behövs, var en av mina frågor i början av studien och denna dag ägnades
åt att diskutera detta.

Övriga moment inom frisöryrket diskuterades och huvudmassage
framkom som något som få kunde men många gärna skulle vilja kunna.
Idag, med tanke på alla stressade människor, ansågs massage vara en luk-
rativ möjlighet och även den kunskapen måste traderas om den inte ska
försvinna. För dem som enbart arbetade med herrar framkom det att de
inte kunde färg och permanentbehandlingar tillräckligt bra. De yngre fri-
sörerna var dock kunniga i dessa moment. Idag arbetar de flesta frisörer
med både dam och herrkunder och fler moment har blivit nödvändigt att
kunna. Detta upplevdes som positivt av gruppen. Mångsidigheten ansågs
vara av godo samtidigt som specialistkunnandet var sällsynt. Kunskaper-
na var ytligare än förr ansåg gruppen och därför fanns det få experter inom
frisöryrket idag. 
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För att visualisera det fjärde exemplet; Olofs dialog med Viktoria i be-
rättelsen (kap två), hårförlängning med syntetiskt material, inbjöds en ex-
pert från orten till dagens övning för att visa det som den unga frisören vil-
le kunna. Intressant nog avvek då de äldre herrfrisörerna och undgick där-
med möjligheten att lära det nya. Det finns en gräns för vad vi vill lära oss.
Viljan till nylärande inom yrket måste finnas hos yrkesmän för att yrkes-
kunnandet ska kunna växa. Utan viljan hjälper det inte om möjligheten
ges. 

Om kunskapen hos erfarna hantverkare dör ut finns det ingen väg till-
baka för att finna den kunskap som gått förlorad. Vi måste bestämma oss
för vad som ska läras vidare. Ibland föreligger det en övertro på formalise-
rad kunskap och den tysta delen av kunskapen inom hantverkskunnande
undervärderas.

Marcel Proust beskriver i sin bok På spaning efter den tid som flytt
(1954), hur människorna söker efter den tid som flytt och gärna vill åter-
vända dit. Tryggheten som finns i det invanda lockar och allt nytt verkar
farligt. Även frisörerna ville behålla det gamla utbildningssystemet och
såg allt nytt som dåligt. I nya situationer finns alltid både risker och möj-
ligheter. Inom den reviderade gymnasieskolan finns många möjligheter.
Eleverna får möjlighet att välja andra vägar senare i livet och oftast får de
en större allmänbildning än tidigare utbildning gav. Dessa möjligheter var
det svårt att få frisörerna att acceptera.

   

Min studie och även forskning inom skolan visar att samverkan mellan
formaliserad och informell kunskap leder till bra resultat inom utbildning
och fortbildning av yrken. Om vi däremot tillåter osäkerheten att öka
inom olika yrken och inte lyssnar på de signaler som de yrkesverksamma
ger, kan vi stå med problem som senare är svårlösliga eller kanske till och
med olösliga. Kierkegaard skrev i »Sygdommen till döden«(1855) om livet:
»…även om livet kan förstås baklänges måste det levas framlänges.«

Härmed belyser han fenomenet med att hur många förklaringar vi än
har om vem jag är, kan det inte hjälpa mig att leva livet. Man kan inte skyl-
la sina handlingar på bakomliggande orsaker i omgivningarna utan måste
ta eget ansvar för det man gör. Eleverna måste ta ansvar för sin utbildning
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och skolan måste ta ansvar för att valmöjligheten verkligen finns. Det
gamla kommer aldrig tillbaks, vi måste göra rätt val så att framtiden blir
bättre på grund av våra erfarenheter från förr.

En kunskap som är nödvändig inom hantverksyrken är den kommuni-
kativa kunskapen, att förmedla ett budskap och sedan att kunna utföra en
hantverksmässig uppgift. I en alltför formaliserad utbildning finns det lite
tid för att utveckla dessa kompetenser. Förhållandet mellan kund och ut-
övare är en viktig del av yrkeskunnandet inom hantverk. Kommunikatio-
nen, användandet av bilder och metaforer i yrkesutövandet är en gemen-
sam nämnare för många yrken. Arkitekter, ingenjörer och hantverkare av
olika slag använder bilden som hjälpmedel vid kundkommunikation. 

Sammanfattning av grupp två: Sammanfattningsvis visade den aktiva
gruppen på yrkeskunskapen inom branschen sett i ett intersubjektivt per-
spektiv. De önskade sig en utbildning som ledde eleverna fram till kompe-
tensnivån på Dreyfus stege. Språkfrågor väckte känslor men var inte hu-
vudintresset för gruppen. Veckan avslutades med att alla skrev ned sina
idéer om framtidens frisör.

Idéerna visualiserades genom rollspel. Grupperna fick i uppgift att ge-
stalta sin idé genom scenisk framställning. Min erfarenhet från att arbeta
på scen gav mig nöjlighet att regissera det hela. Detta avslutande inslag
gav en tydlig bild av frisörernas kreativitet. Det sjöngs, det lästes dikter
och det skapades en framtidsfrisyr av metallfärger. Musik, poesi och färger
blev hjälpmedel för att förmedla en tanke om framtiden. Denna sista akti-
vitet visade hur viktigt det är med en längre tids samvaro i gruppen för att
nå den nivå där något händer. Reflektionen under veckan hade startat ett
nytänkande i gruppen. Seminarierna ledde reflekterandet framåt mot nya
djärva tankar inför framtiden. Begränsningarna som fanns i början av
veckan släppte och gränserna för det tillåtna tänjdes.

De styrande

Grupp 3 huvudsakligen av 10 personer, men i vissa möten tillkom fler
personer. De hade efter tillfrågan accepterat att delta i forskningsstudien
och avsätta viss tid för arbetet. Personerna är valda av Sveriges frisörer att
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förhandla i yrkesfrågor och att arbeta för yrkets framtid. Det förelåg stora
variationer i personernas bakgrund, avseende utbildning och kompetens.
Någon arbetar ensam i ett litet företag, någon driver ett stort företag med
många anställda. En var frisörlärare och två arbetade på kansliet för Fri-
sörföretagarna som ombudsmän. Det var en brokig samling av erfarenhe-
ter som fanns i gruppen. De flesta var förtroendevalda av branschen och
på det viset representativa för frisörernas åsikter. 

Idén med denna grupp var att följa seminariemetoden på samma sätt
som i tidigare grupp, för att nå frisörernas erfarenhetskunskap och att ut-
veckla de nyckelteman som framkommit ur tidigare gruppers möten. Be-
rättelsen skulle utvecklas och testas i denna sista planerade grupp. Detta
visade sig dock vara svårt på grund av att deltagarna ej var villiga att avsät-
ta så mycket tid och energi som krävs i metoden. Mitt val var då att an-
tingen byta metod och anpassa mig till gruppens vilja till insats, eller att
byta grupp. Jag bedömde det som mycket svårt att finna en annan grupp
som både var representativ och villig att avsätta så mycket tid som behöv-
des. Mitt beslut blev att fortsätta med befintlig grupp och försöka anpassa
metoden. Jag valde att föreläsa i ca 10 minuter, därefter diskussion i ca en
timme över ett ämne. 

Denna senare metod visade sig fungera bättre i denna grupp.150 Jag
började med att göra en beskrivning av problemställningen och syftet
med forskningen. En första frågerunda runt bordet visade på svagt enga-
gemang hos ungefär hälften av deltagarna. Gruppen poängterade att de
ville vara anonyma, vilket jag har respekterat och därför använder en bok-
stav istället för namn på deltagarna. Bokstaven är inte första bokstaven i
deras namn. 

Genom att föreläsa om ett ämne och tillföra metaforer från andra om-
råden kunde jag få gruppen att agera aktivt. Före varje möte sände jag ut
protokoll från tidigare möte och nya frågeställningar som vi tog upp på
nästa möte. Den viktiga läsningen av litterära texter som ingår i dialogse-
minariemetoden var gruppen dock inte villig att avsätta tid för. Jag påtala-
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de vikten av att alla deltagarna skickar in sin nedskrivna utbildningsberät-
telse till mig. Successivt ökade intresset hos deltagarna och efter första
mötets slut kunde vi besluta om att fortsätta seminarierna, om än i en nå-
got annan form. 

   

Statusfrågan kom upp som en viktig punkt vid första mötet med grupp tre.
Hur kan man öka statusen i frisöryrket? Genomgående har min studie vi-
sat att hantverkare har en strävan efter att få högre status på sitt yrke. Sta-
tusfrågan får ibland dimensioner som skymmer de verkliga problemen
inom yrket. Att få status innebär att andra människor värderar det som
görs högre. Vi sätter inte själva vår status. Med status följer oftast bättre
ekonomi och mer respekt. Hantverksyrken har sedan lång tid tillbaka haft
en låg status i ekonomiskt avseende, men respekten för ett gott hantverk
har funnits och finns än idag. 

Det som en hantverkare gjorde förr var oftast det som behövde göras.
Ingen reflekterade teoretiskt över vad han gjorde. Tidigare hantverkare
har haft en stolthet i sitt skrå. När skråväsendet lades ner151 och yrkesut-
bildningen flyttades in i gymnasieskolan blev yrkesskolorna en lägre gym-
nasieutbildning och de teoretiska linjerna fick en högre status. 

Sedan 70-talet har hantverksyrken och även vårdyrken strävat efter att
nå upp till de teoretiska yrkenas status. På 90-talet jämställdes alla pro-
gram inom gymnasieskolan och alla blev berättigade till att söka till hög-
skolan om de hade godkända betyg. Vad som inte skrevs in i reformen var
att högskolorna själva vägde betygen olika och yrkesprogrammen fick en
lägre bedömning än de teoretiska programmen. I praktiken finns inte jäm-
likheten mellan olika program. 

Istället för statusjakt borde utbildningspolitiska åtgärder göras för att få
skickliga hantverkare med stor social kunnighet, hög hantverksskicklig-
het och dessutom bättre allmänbildning än gamla tiders hantverkare
hade. De yrken, som av hävd har en akademisk bakgrund, har en naturligt
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hög status på grund av den tradition de tillhör. De praktiska yrkena har av
hävd en lägre statusnivå än de akademiska, historiskt sett. När ett yrke och
dess utövare strävar efter statushöjning skapas konflikter. Dels beroende
på att man inte själv bestämmer sin status utan den bedöms av andra, dels
för att det skapas olika ställningstagande inom yrket som gör att det blir
turbulens inom yrkeskåren. 

Precis som man inte kan förändra en tradition över en natt, kan man
inte heller få en praktisk yrkesgrupp att acceptera ett nytt språk. Språket
kommer dock successivt att förändras på samma sätt som svenska språket
förändras. Språkets förändring påverkar ett yrkes förändring och språkets
användande inom en praxis kan historiskt påvisa vilken status ett yrke får. 



Därefter kom vi vidare till språkets betydelse. En diskussion startade om
huruvida terminologi var viktigt. Olika åsikter om vilket språk som skulle
utvecklas kom i centrum. Några ansåg att fackterminologin var en viktig
del av yrket. Några ansåg att man talade över huvudet på kunderna när
man använde fackspråk. Språket som används i skolan kontra språket som
används på salongerna diskuterades. Skolans möjlighet att fostra eleverna
diskuterades även. Tidigare var det tävlingsklubbarna och mästarna som
fostrade eleverna och nu träffar inte eleverna sina mästare förrän långt se-
nare i utbildningen. Detta innebär att skolan måste fostra eleverna in i yr-
keskulturen.

K. uttryckte att det var mästarna som inte längre tog ansvar för den fost-
ran som eleverna måste få från branschen. Några ansåg att tävlingseran
var förbi och att skolan måste ta sitt ansvar för att grundutbilda och fostra
eleverna. Först därefter ska mästarna komma in och färdigutbilda. Ingen
enighet nåddes. C. påpekade att det faktiskt är politiska beslut som styr ut-
bildningen. Hon menade att branschen inte har något att säga till om.
Hon påtalade även kommunernas självständiga beslut om antal elever i
frisörutbildning.

         

För att få igång en diskussion om lärandet inom frisöryrket fick gruppen i
uppgift att skriva ned en berättelse. Berätta något exempel på när ni lärde
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er någonting viktigt och hur ni lärde det vidare. Dialogen kom igång genom
de olika exemplen på vidarelärande. Jag har kursiverat viss del av texten
för att visa hur jag bearbetat den. Texten är läst av gruppen och diskutera-
des vid nästa möte.

X – »Ja, det finns mycket att ta på egentligen. Men jag tror att när man
började som frisör, tänkte man på yrkestekniska detaljer, att man skulle ut-
veckla det hela.

Men sedan så började man ju fundera på, vad det handlar om att jobba
med människor, att hitta den där kommunikationen mellan mig som yr-
kesman och kunden och att försöka lära sig litet mera förståelse. Sedan,
sista året här, har jag haft kontakt med ett par tyskar och en fransman, där
man har börjat titta på : Hur skall man göra det här till en affärsidé? Det
är i den processen vi befinner oss för tillfället. Litet att vi måste gå ifrån
skomakarlådan och lilla hantverkslådan, till att ha en rejäl affärsidé, som är
genomtänkt i detalj, så att kunden kommer i första hand.«

Y – »Först och främst så tillhör jag en av dom, som på 70-talet åkte till
»Vidal Sasson«,152 och rent yrkesmässigt så har ju det gett mig hela min
praktik som frisör. Sedan är det ju en annan sak som vi var inne på och det
är att jag har lärt mig data och tycker jag är väldigt bra på det. Och jag har
aldrig gått någon kurs, men jag har lärt mig och ja, det känns bra.«

C – »Man har ju haft förmånen at vara på ett antal olika seminarier och
symposier, och var sak i sig har ju naturligtvis gett kunskap och kompe-
tens. Men någon enskild händelse, så var jag på ett framtidssymposium.
Där deltog då ett antal olika föreläsare, men den talare, som jag minns
bäst, var en ung kille i 23-årsåldern, som pratade om hur framtiden kom-
mer att se ut från hans perspektiv. Det fick mig att inse att – gav mig en in-
sikt om att man måste vara väldigt lyhörd.  Är man inte det, då sitter man
där man sitter.«

G – »Det där är någonting som är viktigt, för när vi får kunskap, är det
väldigt lätt att vi behåller den för oss själva och då dör kunskapen med oss.
Det viktiga är inte bara när vi lär oss, utan när vi lär ut. Därför är det int-
ressant att tala om hur vi använder oss av kunskapen i andra samman-
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hang. Du sa att du lärt andra data. Är det svårt att lära ut när du inte själv
haft någon som hjälpt dig?«

S – »Jag tänkte ju aldrig så mycket. Man bara gör!«
G – »Det är så vi hantverkare ofta säger. Vi bara gör! Och vi reflekterar

inte över vad det är vi gör egentligen.«
Z – »Genom att samtala med personalen om olika saker lär jag min

kunskap vidare. Ibland reta upp dom litet grand och få dom att ifrågasätta
saker, och genom den vägen få dom att förstå sakers innebörd i olika situ-
ationer, då får man igång en diskussion.  Utan debatt, så blir det ju ingen-
ting.«

G – »På vad sätt tycker du det är viktigt med återkoppling mellan män-
niskor?«

B – »Ja, samma som Z. sa, det blir ingen kommunikation annars, det
föds inga nya idéer.«

X – »Ja, jag har naturligtvis jobbat med att vidarebefordra de här kun-
skaperna. Det första resultatet jag såg, det var i en av våra butiker, för den
flickan, som driver butiken idag, driver den fantastiskt. Där ser man vad
det gör att föra kunskaper och erfarenheter vidare till en annan person.
Det är en sak som jag lagt märke till, att jag kanske inte från början trodde
att jag hade dom ledarskapskunskaper, så att säga, som en personalchef
behöver. 

Jag har ju haft förmånen att träna ett antal människor, som har gett bra
resultat. Samma möjlighet att ge mina kunskaper till andra.«

R – »Är det något att tänka på när man upptäckt att man har goda le-
darkunskaper och ledarerfarenhet, att man också lär det vidare?« 

G – »Det bästa sättet att lära sig själv väldigt bra, det är att lära det vi-
dare. För varje gång man lär det vidare, så blir man själv duktigare. Vi kan-
ske skall starta idag och lära ut ödmjukhet. Och det där är ju saker som är
väldigt viktiga i vårt yrke. Hur uppfattar kunden oss? Hur uppfattar ni
kunden? Det är en stor del av det vi jobbar med.«

Y – »Jag har också lärt mig att bli en mycket bättre lyssnare.«
G – »Ja, det är viktigt att lyssna. Märker du hur aktivt jag lyssnar på era

berättelser. För det är någonting som är viktigt för frisörer och även när
man forskar, att man inte bara hör vad ni säger utan att man hör mellan ra-
derna också.
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Z – »En väldigt viktig sak är, att vandra kundens väg och få fötternas
kunskap«

K – Det var ju den här tjejen som kom ut på salongerna, ja, hon såg sa-
longerna med »icke-frisörögon«. Hon hade då väldigt mycket att tillföra.« 

K – »Problemanalys är en ganska viktig åtgärd. Där kommer det verk-
liga yrkeskunskap in, att kunna utföra det som kunden vill ha.«

G – »God lyssnare ska man vara, har vi egentligen kommit fram till
idag. Det är en av dom viktigaste punkterna« 

 

Dialogerna i exemplet ovan rör sig runt kommunikation mellan kund och
frisör men även lärandet på arbetsplatsen. Omdömet ingår som en viktig
del av yrkeskunskapen; att kunna bedöma människor och bemöta dem på
bästa sätt. Gruppens viktigaste lärdom rörde sig oftast om att lära sig för-
stå människor. De dygder som Aristoteles framhåller som viktiga, lyhörd-
het och ödmjukhet var svåra saker att lära sig. Nya aspekter på frisöryrket
arbetades fram genom denna dialog. »Man bara gör« uttryckte en man.
Detta belyste den dimension av omedveten kunskap som fanns hos grup-
pen. Först efter långa samtal kunde yrkeskunskapen plockas fram och dis-
kuteras. Ett utomstående öga kunde se vad som behövde göras på arbets-
platsen, och kundens önskemål framstod som viktigt.  Man blir blind för
vad som sker på salongen när man befinner sig där hela tiden. Kundper-
spektivet belystes genom dialogen och gruppen kunde se problemen från
ett annat håll.

I grupp tre fick jag agera på ett mer provokativt sätt än i tidigare grup-
per. Bengt Molander beskriver den Sokratiska dialogen i en artikel:153

»Socratic Dialogue, on dialogue and discussion in the formation of
knowledge«, där han ger en bild av hur en sokratisk dialog kan användas
vid samtal om ting som är svåra att explicit beskriva. Jag har försökt att an-
vända den teknik som han beskriver, provokativt, icke auktoritärt och
oavslutat. Genom mitt arbetssätt kunde jag få deltagarna att engagera sig
mer och mer i frågeställningarna om frisörernas yrkeskunnande.
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Fallstudierna tillförde större kunskap om praxis inom frisörbranschen.
Jag fick möjlighet att förstå den mångfald av lösningar som finns på olika
problem inom hantverket. De som ingick i studien fick möjlighet att tala
för sig själva.154 Vid tolkningen av varje protokoll sökte jag efter begrepp
som förklarade yrkesförändringen och yrkeskunnandet. Jag försökte se
saken ur två perspektiv, »å ena sidan och å andra sidan«. Det kontext-
bundna språket måste översättas till generellt språkbruk så gott det gick.
Jag hade då hjälp av Kjell S. Johannessens beskrivning av begreppens tolk-
ning.155

T ex måste inklinationsvinkel formuleras om till »det färdiga resulta-
tets vinkel« och projektionsvinkel översättas till »arbetsvinkel«. Deltagar-
na i dialog seminarierna hade olika kunskap om branschens terminologi
och jag fick formulera mig så att alla förstod. De koncentrat som framkom
låg till grund för nästa gruppsamtal med informanterna. Jag sände ut ma-
terialet för läsning och skrev några frågeställningar till gruppen som de
uppmanades att reflektera över till nästa möte. 

Dilemman som förelåg inom frisörbranschen var lättare att se och dis-
kutera i ett annat yrke. Jag läste upp intervjun med guldsmeden »Trude«
och problemen med dåliga gesällprovsresultat kunde belysas. Viljan att
lära ut var liten både hos guldsmeder och hos frisörer. Det gällde att finna
de mästare som ville lära ut. De styrande i gruppen hade inga lösningar på
detta problem, men strålkastaren kunde lysa på problemet genom diskus-
sionerna. 

Även litteraturen kom till hjälp i dialogerna i grupp tre. Kierkegaards
dikt »Till Eftertanke«156, visade sig fungera som katalysator när individua-
lismen blev för stor i seminarierna. 
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Även Platons157 grotta fungerade som metafor för vad vi håller på att
skapa inom utbildningen till frisör. I den kända dialogen presenterar Pla-
ton en grotta med människor som är bundna till händer och fötter. De kan
endast se i en riktning mot en vägg. Utanför grottans mynning går män-
niskor förbi med krukor och andra ting på huvudet. Dessa tings skugga
faller mot grottans vägg och människorna i grottan ser deras avbilder i
form av skuggor utan färg. En dag får en man komma ut ur grottan och
han bländas naturligtvis av ljuset. När ögonen vant sig vid ljuset, ser han
färger och han ser även att föremålen som han trodde var levande väsen
enbart var avbilder. Han förvånas och blir förskräckt över att han och hans
kamrater levt i okunnighet om hur världen utanför såg ut. Mannen tving-
as därefter tillbaks tillgrottan och livet där. Han försöker då berätta för de
övriga i grottan om hur det var. De övriga tror honom inte och när han in-
sisterar, slår de ihjäl honom. 

Metaforen belyste riskerna med prioritering av formell kunskap. En
fråga väcktes genom metaforen: Vill den högskoleutbildade frisören
(mannen som fick komma ut ur grottan) gå tillbaka till servicearbetet med
kunder (grottan)? Frågan fick inget svar, men under ett möte fick en av de
högskoleutbildade frisörerna från kvalificerade yrkesutbildningen (KY)
komma och berätta om sina planer för framtiden. Han kunde även berät-
ta om sina klasskamraters planer.158 Det visade sig att de flesta KY -stu-
denterna önskade sig nya arbeten som lärare, demonstratörer eller före-
tagskonsulter. Endast ett fåtal ämnade gå tillbaks till frisöryrket och deras
avsikt var att bli egna företagare. Grottan skulle ha blivit tom på männis-
kor om vi travesterar grott-metaforen.

Sammanfattning för grupp tre: Sammanfattningsvis förde grupp tre dia-
loger på ett högre, mer övergripande plan. Det var svårt att få individerna
att ta ställning i olika frågor. Engagemanget varierade och det var svårt att
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både frisörtekniska kurser, högskolekurser och lärande i arbete.



få igång en diskussion om verkligt yrkeskunnande. Det centrala ämnet för
gruppen var statusen för frisöryrket. Svårigheten med att påverka politis-
ka beslut framhölls. Yrkesterminologin diskuterades noggrant. Någon
verklig utveckling av kunskapsbegreppen var svårt att uppnå. Jag fick
ibland vara mycket provokativ för att få i gång en debatt. Jag kunde upp-
fatta att gruppdeltagarna hade förflyttat sig på samma sätt som Boel Ber-
ner (1989) beskrev i sin avhandling, att skollärarna hade gjort. Intresse-
centrum låg på beslutsplanet, över de aktiva frisörerna, inte tillsammans
med.

Yrkesbegreppet

En viktig fråga för min forskning var yrkeskunnandets epistemologi: Vad
innebär det att vara frisör? Förutom det självklara hårbehandlandet, vad
fanns det mer i yrkesbegreppet? För att kunna nå en god yrkesutbildning
måste vi veta vad som ligger i yrkesbegreppet, frisör. För att kunna få svar
på min forskningsfråga måste jag få svar på vad yrkesbegreppet står för.
Det växte fram nyckelbegrepp ur fallstudierna.

  hade här tydlig inriktning mot det exemplariska arbetet; hög
kvalitet, status, god service, kommunikation, samarbete, yttre värdering,
inre värdering, kompetens, lyhördhet för branschens behov.

  hade bredden i kunskapen i centrum. Lyhördhet, ansvar, yrkes-
skicklighet, utveckling, kommunikation, hygien, aktivitet, samarbete, kva-
litet och ekonomi, kompetens, kreativitet, känslor, service, var viktiga
aspekter för denna grupp.

  var intresserade av, status, god yrkesskicklighet, hygien, språk-
utveckling, lyhördhet, respekt för kundens integritet, samverkan, flexibili-
tet, utveckling. 
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För att få en uppfattning om deltagarnas individuella inställning till olika
begrepp som är svåra att översätta exakt till ett annat begrepp, uppmana-
des deltagarna att skriva ned sin uppfattning av begreppens innebörd.
Dessa begrepp diskuterades sedan i hela grupperna och olika åsikter kom
till tals. De utvalda begreppen var uttalanden som funnits med i fallstudi-
ernas protokoll. Framförallt var det kompetens, kvalitet, ansvar och status
som diskuterades. Några definitioner från grupperna: kvalitet vara, stabilt,
motpartens uppfattning, kunskap om olika sätt man ser på vad man får för
pengarna, att servera en lösning så nära det uttalade målet som möjligt,
målsättning, gradering av utfört arbete, prisvärd på hög nivå, hållbarhet,
nöjd kund, kunskap, är något bra som därmed kostar, bra saker, göra nå-
got bra, bra saker, bra varor och tjänster, hög nivå. 

Kompetens: kunnande, kunnig för det som ska utföras, ha bra kunskap,
kunskap, att vara bra på det man gör, specialist, utbildningsnivå, konkur-
renskraftig, godkänd, utbildad, utbildning, samlade kunskaper som kan
förmedlas till andra.

Kvalificerad: svår, utbildad, att alltid uppnå det förväntade resultatet,
att man har behörighet för en viss arbetsuppgift, hög måltröskel, godkänd,
mogen, vuxen uppgiften, konkurrenskraftig, att passa in i ett system, nått
målet, att vara mer än bra, extra bra, vara kunnig i ämnet, att ha de kun-
skaper som behövs för en viss uppgift, godkänd.

Status: det som förväntas av andra, att kunna mycket, att tjäna pengar,
att nå den kunskap som man föresatt sig, levnads standard, omvärldens
syn, medvetenhet, ställning, anseende, genomförelse med annan individ,
gott namn och omdöme, det är för mig hög kvalitet, en sammanlagd upp-
nådd nivå av kvalitet och kompetens, rangordning, gradering av någon
annans uppfattning. 

De nyckelbegrepp som framkommit ur studien skulle kunna kallas för
de nyckelkvalifikationer159 som en frisör måste ha för att vara anställ-
ningsbar och kunna utvecklas i sitt yrkeskunnande. Om vi enbart lyssnar

214 DEN INRE TEATERN I LÄRANDET

159. Forskning runt vilka kvalifikationer som behövs för att vara anställningsbar, har
gjorts av ett flertal forskare och några av deras resultat presenteras i Key Qualifications
in Education and work av Nijhof och Streumer (1998).



till experterna får vi kunskap om deras kunnighet, men inte om frisör-
yrkets kollektiva kunskap. Eftersom utbildningen ska sträva efter att for-
ma yrkeskunniga frisörer är det viktigt att lyfta fram de aktiva frisörer som
oftast inte hörs därför att de har fullt upp med att tillfredsställa sina kun-
ders önskemål. Frisöryrket som begrepp har visat sig innehålla mycket
mer än att klippa hår. 

En ung person idag kallar yrket »stylist«. Stylist är benämningen på en
frisör som speciellt ser på helheten hos en kund. Det är inte enbart håret
utan hela personen som formas med make up och klädråd. Peter i Guld-
kammen- gruppen är ett bra exempel på en expert-stylist. Han inkluderar
stil och typ i sin helhetsbedömning av kunden. Bedömningen kommer
här i centrum för yrkeskunnandet mer än det specifika hantverksutövan-
det, klippandet. Utifrån en studie från arbetslivet har vissa kompetenser
framstått som viktigare än andra för att vara anställningsbar.160 Jag har i
min studie sökt efter de nyckelkvalifikationer som frisörer efterfrågar, men
även efter kundernas önskemål. Ett exempel:

Tina arbetar som frisör på en kombinerad herr och damfrisering.
Efter en vecka har hon fullt med kunder och alla är nöjda. Chefen
undrar över varför hon har lyckats så bra. Han studerar Tinas sätt
att arbeta och finner inget speciellt märkvärdigt med hennes sätt att
klippa. Kunderna ser likadana ut som när övrig personal har klippt
dem. Han ställer sig och lyssnar nästa gång Tina har en kund. 

Tina börjar med att fråga hur kunden vill ha sin frisyr. Därefter
upprepar hon det som kunden sagt nästan ordagrant. Sedan börjar
hon klippa och låter kunden prata eller läsa, allt efter olika kunders
önskemål. När klippningen är färdig och nackspegeln skall fram, vi-
sar hon sida och nacke samtidigt som hon med ord beskriver vad
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160. Ibid. Några exempel från studien: att arbeta självständigt, att arbeta inom ett mindre
specificerat fält, tänka kreativt; ta beslut, att vara förnuftig, lösa problem, att ha en
bredare förståelse för systemet man arbetar inom, ha en mer abstrakt förståelse för
vad man gör, att fråga, organisera och tolka information, att kunna samarbeta med
medarbetare, ha  erfarenhet av social samvaro såsom grupparbete och förhandling



hon har gjort. Dessa ord är nästan exakt desamma som kunden sa
vid behandlingens början. Hon har tolkat kunden rätt, hon har ut-
fört behandlingen och hon får acceptans av kunden för sitt arbete.
Kunderna känner sig viktiga och känner att de står i centrum för Ti-
nas arbete. De beställer en ny tid hos henne innan de går från sa-
longen. Tinas kundkrets växer och chefen har fått svar på sin fråga.

Tina i exemplet har förutom tolkande förmåga även det som i dagligt tal
beskrivs som »social kompetens«. Detta är en av de nyckelkvalifikationer
som en hantverkare behöver. Begreppet social kompetens kan brytas ned
i flera delar: Kunna lyssna, kunna samtala, ta ansvar, vara kreativ, vara tek-
nisk, vara självständig osv. Frisörernas yrkeskunnande består av ett flertal
nyckelkunskaper och dessa blev synliga i frisörernas berättelser och ge-
nom dialogseminarierna. Vilken kunskap måste vi värna om? Kvalitet och
kunnighet i framtiden avgörs av vilken utbildning vi har idag. De tekniska
influenserna skapar nya behov och möjligheter. Om en hantverkare inte
traderar erfarenhetskunskap, kan hantverksyrket utarmas. Bristen på kva-
litet blir tydlig först när kvaliteten har försvunnit.

Seminarium med anställda frisörer 

Utöver de tre fallstudier som jag lett har jag haft tillfälle att leda en grupp
av anställda frisörer under deras vidareutbildning. Ca tjugofem deltagare
deltog varje gång och dessutom ombudsmän från Handelsanställdas för-
bund. Fyra möten förelåg under 1999 och våren 2000. Dessa tillfällen gav
mig möjlighet att testa det som de övriga fallstudierna visade. Ämnen för
diskussion var ergonomi, teknik och yrkets framtid.

Ergonomi var en viktig fråga för de anställda frisörerna. Många ansåg
att frisörskolan borde föregå med gott exempel avseende utformningen av
stolar, golv och fönapparater. Jönköpings skola framhölls som ett möns-
terexempel på hur det bör vara. Där har frisörlärarna och branschrepre-
sentanter tillsammans utformat lokalerna. Människans egen förmåga att
reflektera över sina rörelser vid ansträngande situationer diskuterades.
Genom att se på varandra på arbetsplatsen och påpeka felaktiga ställningar,
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kan det byggas upp en gemenskap kring riktiga arbetsställningar, en kol-
lektiv kunskap. 

Vikten av ostressat arbete framhölls. Ofta ligger stressen inom perso-
nen och orsakerna varierar. När stressen diskuterades fanns det yttre fak-
torer som plockades fram. Tidsbokningssystem som följde gamla traditio-
ner var ofta stressande. Olika förslag till nytänkande framkom genom dis-
kussionen. Tid för reflektion över arbetssituationen tillsammans med ar-
betskamrater, önskades av de flesta.

Tekniken inom yrket demonstrerades. Miljötänkande och produktval
kom i centrum för diskussionen. Det visade sig att flertalet sällan läste
bruksanvisningar som följer med produkterna. Oftast läste man bruksan-
visningen efter att något blivit fel. Därigenom slapp man att upprepa felen
vid nästa likvärdiga situation. Vi diskuterade varför det var på detta sätt.
Teorikunskapen som fanns i bruksanvisningen ansågs inte viktig förrän
felen uppstod. Någon angav stressfaktorn, någon angav slapphet som för-
klaring. 

 

Vi gjorde ett experiment där blonderingspulver skulle blandas med väte-
peroxid. Mängderna som skulle ge optimalt resultat fanns angivna i bruks-
anvisningen. Ingen läste den! När resultaten visade sig bli olika i flera
grupper lästes bruksanvisningen. En genomgång av vad som sker vid en
blonderingsprocess blev nödvändig. Då framkom att de flesta inte hade
relevanta teoretiska kunskaper om den kemi som ingår i frisörbehandling-
ar. De flesta närvarande hade ganska nyligen gått igenom hantverkspro-
grammet-frisör. 

Vi diskuterade situationen och många påtalade att de inte kopplade
ihop skolans kemiundervisning med att blondera hår. De blandade pro-
dukten så som alla på arbetsplatsen gjorde; på känsla. Denna känsla fanns
dock inte uppbyggd inom deltagarna utan var något som arbetskamrater-
na byggt upp under lång tid. Hur tjock blandningen skulle vara, varierade
mellan olika salonger, beroende på olika produkters egenskaper. Genom-
gående visade det sig att ingen läste bruksanvisningen. Genom dessa ex-
periment, dialoger och diskussioner växte en medvetenhet fram i gruppen
om att det fanns fördelar med att både läsa och reflektera över vad vi gör i
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vardagen. Experimentverkstaden blev en reflektion efter handling. Bris-
ten på koppling mellan teori och praktik kunde ibland bli ödesdiger både
för kund och frisör.

   

För att få en dialog runt yrkets framtid läste jag mitt scenario med alterna-
tiv utbildning högt. Scenariot gav en idé om hur gesällprovet skulle kunna
se ut. Olika åsikter framkom under diskussionen. Alla var överens om att
gesällprovet måste förändras. Olika idéer bollades och penetrerades. Det
fanns en glädje i att tänka fritt. En ombudsman påtalade att det var första
gången som han hört en verklig diskussion runt gesällprovets utformning.
Verklighetsanknytningen i provet ansågs viktigt. Scenariot framstod till
sist som ett bra nytänkande, men alla trodde att det skulle vara svårt att ge-
nomföra på grund av alla som ville vara med och bestämma. Videofilm-
ningen av provtillfället ansågs dessutom som ett nervöst inslag. Genom
test av scenariots innehåll i en grupp som är framtidens frisörer, finns det
ändå hopp om att det går att tänka i nya banor inom ett traditionellt yrke.
Detta seminarium var en del av den metodutveckling som ständigt förelåg
under forskningsarbetets gång.

Sammanfattning 
Genom berättelser har jag fått information om hur det har varit. Inom fri-
sörutbildningen Med hjälp av fallstudier och reflekterande över kunskaps-
utvecklingen har jag kunnat visa både på risker och möjligheter i framti-
den. I studien har jag sökt efter kunskapsutvecklingen inom en hantverk-
spraxis. Berättelsen från frisörernas inre teater fungerade som yttre impuls
vid fallstudierna. Den fungerade som ingång till diskussionerna, men det
visade sig senare att det blev en växelverkan mellan fallstudierna och lä-
sandet av berättelserna. Fallstudierna gav större förståelse för innehållet i
berättelserna. Frisörernas berättelser visade sig innehålla en mängd infor-
mation, när jag läste dem efter att fallstudierna var avslutade. Rytm, be-
dömning och förändring belystes genom detta »pånyttläsande« Tolkan-
det blev ett arbete som innebar att finna de rätta situationerna och försöka
förstå genom att se avsikten med handlingarna med hjälp av teorier.
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I »Berättelsen« beskriver frisörerna visandet av yrkesteknik. Mästaren
visar och lärlingen ser hur något ska göras. Dialog mellan yrkeskunniga
gav insikt. Aktivt reflekterande i grupp gav ökad möjlighet att lära sig av
felen. Att tillåtas att göra misstag och lära sig av misstagen är något som
har minskat i dagens arbetsliv. Företagen anser sig inte ha råd till misstag
och därför snävas ofta uppgifterna in för de anställda ungefär som på tay-
loristiskt manér. Samtidigt eftersträvas generalister, som skall kunna klara
många uppgifter, en paradox i dagens verkliga arbetsliv. Genom att de yr-
kesverksamma reflekterade över sin kunskap kunde den göras synlig. Ge-
nom att skapa scenarier där frisörerna kunde reflektera över sitt kunnande
belystes kunskapen inom en praxis till viss del. Exempel fungerade som
inspel för att få igång diskussioner. 

Jag insåg det viktiga i att begrunda var energin fanns i de grupper som
skulle delta i dialogseminarierna. Fanns det engagemang? Fanns motiva-
tion? Kunde jag stimulera till diskussion i kombination med dialog? Kun-
de jag hantera oenigheten och se den som positiv? Jag kunde under arbe-
tets gång känna att oenigheten var en större energikälla än enigheten. Vi
behöver möta oenigheten för att kunna hantera den. De tre fallstudierna
gav väldigt olika information om frisöryrket. Beroende på gruppernas
sammansättning kom olika ämnen i centrum. Gemensamt för alla tre
grupperna var att de ansåg att statusen måste höjas på frisöryrket. Någon
önskade sig större förtjänst och menade att med status följer god ekono-
mi. Någon annan ville bli behandlad med större respekt. En tredje ville ha
status för yrkeskänslan och yrkessäkerheten. Han menade att med yrkes-
kompetens följer status. De yngre deltagarna i fallstudierna var eniga om
att sprida ett konstnärligt budskap till kunder och media. De äldre delta-
garna som samtidigt befann sig i styrande positioner inom branschen, var
noga med att betona vikten av statushöjning. Mellangruppen av aktiva fri-
sörföretagare ansåg status viktigt, men diskuterade mer innehållet i frisör-
yrket och möjligheter till utveckling och breddning. 

Utan engagemang och energi växer inte begreppsförståelsen. Detta är
en verklighet som vi måste ta ställning till vid forskningsarbetet. Varje se-
minarium utvecklades på olika sätt. Min uppgift vid fallstudiemötena var
att finna verktyg som fick igång dialoger. Det innebar att jag sökte efter lit-
teratur eller teorier som kunde väcka frågor hos informanterna. 
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Teorier fungerade ibland som centrala hjälpmedel för att få igång dia-
loger. Ibland fungerade dikter som impuls för dialog. Kierkegaards dikt
»Till eftertanke« visade sig vara en effektiv väckarklocka vid de flesta mö-
tena.

De äldre frisörerna tvingas följa med i utvecklingen för att inte riskera
att förlora arbetet. Samtidigt finns det en stor grupp kunder som vill känna
igen sig och se ut som de alltid har gjort. En kund berättar en historia om
hur det känns när frisören förnyar sitt språk och kommunikationen inte
fungerar. Den historien är viktig att ha i minnet, för att förändringen inte
ska gå för snabbt. Långsamhet är nästan ett fult ord i dagens snabba sam-
hälle, men förändringar går aldrig snabbt när det gäller mänskligt beteende.

En fråga som kommit fram från resultaten är: viljan att lära ut – finns
den? Både inom frisöryrket och hos guldsmeder framkommer rädsla för
att utbilda nya lärlingar. En del ser nya hantverkare som konkurrenter and-
ra tycker att det tar tid från deras verksamhet. Dessa signaler verkar nega-
tiva för framtiden. Förmedlingen av kunskap har traditionellt sett skett via
mästare till lärling inom hantverk. Mästaren visade genom att göra, hur
något skulle göras. Lärlingen lärde sig att se, att lyssna och att göra. Det
var en situation där alla sinnen var delaktiga. Om mästaren använde sig av
språket och förklarade vad han gjorde, kunde lärlingen reflektera och lära
av orden. 

Tekniken att överföra kunskaper som någon har i kroppen kräver både
demonstrativa exempel och verbalt formulerad kunskap. När gränsen för
det formulerbara är nådd återstår enbart att visa. I all yrkeskunskap hamnar
man till slut i detta visande. Det går inte att uttrycka med ord, men det går
att visa hur något skall göras. Handlingen i sig blir traderingens verktyg. 

Reflektionen i samband med handlingen kom fram vid experiment-
verkstaden som jag prövade. Reflektion över handling och reflektion i hand-
ling kunde kombineras tack vare det scenario som forskningen skapade.
Här kom min forskning att tillföra en praxis något samtidigt som den
praxisen tillförde forskningsvärlden kunskap. Ett ömsesidigt utbyte av
kunskap växte fram i experimentsituationen. Scenariot i nästa kapitel har
vuxit fram successivt efter diskussioner och ifrågasättanden inom fallstu-
diegrupperna. 
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ag har tidigare beskrivit den tidskrympning som skett för tradering av
erfarenhetsbaserad kunskap inom hantverksutbildning. Genom fall-
studier och berättelser har jag sett att möten med erfarna yrkesutövare
har minskat under utbildningstiden. Dessutom är utbildningen idag i

stort sett skolförlagd. Gesällprovsresultaten visade på sämre hantverks-
kunnande. Vi måste göra ett urval inom utbildningen och bestämma vad
som behövs inom en yrkesutbildning för att skapa den grund som seder-
mera skall växa vidare.

I detta kapitel ämnar jag skissera hur framtidens utbildning skulle kun-
na se ut. Jag har byggt scenariot utifrån det regelsystem som redan är eta-
blerat inom gymnasieskolan. Innehållet är skapat från de tolkningar som
jag gjort av fallstudiernas protokoll, berättelserna och ur litteraturen. Ge-
nom att visa hur en alternativ hantverksutbildning skulle kunna se ut, kan
jag även visa på de brister som finns idag, när hantverksutbildningen har
flyttats från arbetsplatsen till skolan. Mycket är vunnet i och med att elever-
na får en bättre allmänbildning, men något förloras när eleverna inte längre
möter mästare inom sitt blivande yrke under utbildningstiden. Den tysta
kunskapen inom yrkesområdet som traderas i praktiskt utövande av yrket
tillsammans med erfarna kolleger riskerar att försvinna successivt ur yrket
när utbildningen förläggs enbart till skolkontexten. Scenariot är kontinu-
erligt återknutet till branschens intressenter och reviderat.
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6.  Den inre teatern i lärandet – diskussion
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Ett scenario 
• Victoria är 16 år och vill bli »stylist«. Någon gymnasieutbildning med
det namnet finns inte, men hon har funnit ett program som heter Hant-
verksprogrammet och det verkar stämma ganska bra med hennes inten-
tioner och hon bestämmer sig för att söka dit. Vid Victorias besök på den
gymnasieskola som är aktuell får hon träffa de olika lärare som arbetar i lä-
rarlaget. Det är en grupp av lärare som är specialister i olika ämnen. 

Musik, hantverk av olika slag, språk, konst, kommunikation, psykolo-
gi, matematik och teater är olika specialiteter hos lärarna. De är alla myck-
et erfarna yrkesmän, var och en inom sitt område. Tillsammans intervjuar
de Victoria och frågar henne om hennes drömyrke. Victoria får beskriva
vad hon tror att stylistyrket innebär och vilka arbetsplatser hon skulle
kunna ha glädje av.  Någon frågar henne om vad som var roligast i grund-
skolan och Victoria svarar; bild och musik. Flera frågor och svar leder så
småningom gruppen fram till att Hantverksprogrammet är lämpligt för
Victorias gymnasieutbildning. Victoria undrar hur lång tid det tar att bli
stylist och får svaret att det beror på henne själv.

Hantverksprogrammet är upplagt så att eleverna har en gemensam
start, och därefter gör eleverna olika val som leder fram till olika yrken.
Vid skolstarten introduceras eleverna i olika hantverksyrken som finns.
Exempel på yrken som eleverna får möta i början av utbildningen är, guld-
smed, florist, skräddare, finsnickare, frisör och skomakare. Olika yrkesre-
presentanter kommer till skolan och demonstrerar sina yrken. Det är duk-
tiga mästare som har företag i närheten och som har kontinuerlig kontakt
med skolan.  De olika hantverksyrkena har mycket gemensamt och ele-
verna kan tillgodogöra sig erfarenheter från olika perspektiv. Ibland får
eleverna besöka arbetsplatserna, ibland kommer företagarna till skolan.
Detta sker i ständig växelverkan. 

Dessutom får eleverna kontinuerligt besöka stadens teater. Skådespe-
larna där berättar om sitt yrke och beskriver hur de sätter sig in i andras
tankar när de ska spela en roll. Denna del av utbildningen fungerar som ett
led i utvecklingen av elevernas förmåga att sätta sig in i andra människors
tankar och idéer. Eleverna skall arbeta inom yrken som innebär att förstå
någon annans önskemål. Den gemensamma delen av utbildningen fort-
sätter och eleven gör så småningom ett vägval där hon riktar in sig mot ett
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specifikt yrke. Detta får dock inte ske för tidigt och innebär inte att eleven
bryter kontakten helt med övriga ämnen.

Under hela utbildningstiden löper denna växelverkan mellan yrkesträ-
ning och kulturell skolning. Lärarna i programmet fungerar som samord-
nare mellan olika aktiviteter och även som experter i sina ämnen. Ibland
visar det sig att en elev fattar tycke för ett helt annat yrke än det som tidi-
gare var »drömyrket« och det innebär inga problem eftersom grunderna
bygger på samma ämnen. Olika elever stannar olika lång tid i skolkontex-
ten eftersom inlärningsprocessen är individuell. Vissa elever tillbringar fler
timmar i arbetsplatskontexten än andra eftersom de har behov av större
social träning. Den sociala träningen i hur man kommunicerar med kun-
der och bemöter deras behov kan inte tränas i skolsituationen utan måste
ske i den praxis där den hör hemma. Allteftersom tiden går kommer ele-
ven mer och mer in på sitt yrkesspecifika val. När tiden är mogen bestäm-
mer hon sig i samråd med sin handledare för att hon vill pröva att avlägga
ett gesällprov. 

Detta prov ser nu ut på ett annat sätt än tidigare. Förr var det specifika
yrkesuppgifter som skulle utföras och bedömas av en examinationsgrupp.
Dessa moment tränades tills de var godkända. I det gamla gesällprovet
testades inte den sociala kompetensen, att kunna bemöta en kund på ett
sådant sätt att kunden känner sig väl till mods och är öppen för en be-
handling. Inte heller den kommunikativa kompetensen, att kunna för-
medla ett budskap på ett förståeligt sätt, testades. Dessa kompetenser har
visat sig vara nyckelbegrepp inom yrkeskunnandet tillsammans med det
rent hantverksmässiga. I mitt scenario prövas elevernas kunskap på ett
annat sätt. Provet där visar om eleven tagit till sig ett helhetstänkande
inom yrket.

Den stora dagen, gesällprovsdagen, befinner sig Victoria på en av sta-
dens salonger och en videokamera är monterad vid hennes arbetsplats.
Kameran registrerar både hennes och kundens beteende. Victoria vet inte
vilken uppgift hon kommer att få och är ganska nervös. Runt omkring
henne arbetar övrig personal som vanligt. En kund kommer in genom
dörren och ser sig omkring. Victoria går fram till henne och hälsar henne
välkommen. Damen talar om sitt namn och Victoria kontrollerar på
kundlistan om det är hennes kund. Det visar sig vara hennes kund och hon
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ber kunden sitta fram. Victoria sätter sig på en stol framför kunden och
frågar efter hennes önskemål. Kunden är lite osäker och vill gärna ha råd
av Victoria om vilken frisyr som skulle passa bäst. Victoria föreslår att de
skall titta på några bilder av frisyrer i en frisyrbok som är aktuell och ge-
mensamt komma fram till kundens önskemål. De gör så och Victoria fö-
reslår olika lämpliga frisyrer som skulle passa kunden. Genom samtalet
framkommer kundens personliga stil och Victoria får en insikt i vilken
funktion kunden önskar med sin frisyr.

Tillsammans väljer nu kunden och Victoria olika frisyrer. Kunden be-
stämmer sig för en frisyr och Victoria förstärker hennes beslut genom att
uttrycka lämpligheten i frisyrvalet samt att ge skötselanvisningar för att
behålla frisyren. När de båda har kommit så här långt lägger Victoria bil-
den framför kunden. Kunden vänder sig till en annan frisör i salongen och
frågar vad hon tycker om idén. Den tillfrågade frisören tar sig tid och tittar
på bilden och på kunden.  Efter en kort fundering samtycker hon till för-
slaget och finner ytterligare en positiv aspekt på valet. Kunden är nu styrkt
i sitt val och överlämnar sig lugnt till Victoria för att få behandlingen ut-
förd.

Nu startar nästa fas av gesällprovet. Victoria studerar bilden och gör en
bedömning av vad som behöver göras. Hon bedömer kundens hårkvalitet
och beslutar sig för att först göra en permanentbehandling, därefter skall
hon klippa håret i den önskade frisyren och förändra färgen till den valda.
Hon tittar på klockan och gör en uppskattning av hur lång tid det hela
kommer att ta. Därefter talar hon om för kunden den ungefärliga tidsåt-
gången och informerar om priset. När kunden accepterat tiden och priset
börjar behandlingen. Hela tiden spelas agerandet in på video och det hela
kan sedan bedömas av en expertgrupp. Under tiden som Victoria arbetar
registreras teknik, utförande, hygien, social kontakt och resultat. I provet
ingår mottagande, analys, utförande, tidsåtgång, resursåtgång och kvali-
tet. 

När resultatet är klart tar Victoria ett foto av kunden. Detta foto jäm-
förs med bilden som kunden valt och likheter och skillnader analyseras.
Eftersom hår är ett levande material kommer inte bilderna att vara helt
lika. För att bedöma kvaliteten på Victorias arbete måste därför kunden
tillfrågas om vad hon tycker. Hennes åsikt väger tungt i bedömningen av
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Victorias prov men inte enbart kundens åsikt gäller, utan den frisör som
gjorde en bedömning före arbetets utförande tillfrågas om vad hon anser
om resultatet. Kundarbetet avslutas och bedömningen av provet tar vid. 

Examinationsgruppen tittar på videotapen, bilden av kunden och kun-
den. De ger därefter sitt omdöme. I gruppen ingår lärare, examinator från
branschen och frisören från salongen. Victoria får själv uttala sig om fel
och brister som hon ser. Genom denna självanalys kommer Victoria vida-
re i sin yrkeskunskap.

Om gruppen kan enas om att arbetet har hållit godtagbar kvalitet, blir
Victoria godkänd och får ett diplom som godkänd frisör av första graden.
Varje år kommer detta scenario att upprepas med olika innehåll och hög-
re svårighetsgrad. Fler och fler moment ingår och för varje gång får Victo-
ria högre grad. För varje grad erhålles högre lön, men också högre status.
Eftersom kunderna är informerade om denna gradering kommer många
att fråga efter de högre graderade frisörerna och detta leder till bättre eko-
nomisk situation på de salonger som lägger vikt vid vidareutbildning. Des-
sa salonger kan fungera som mönsterexempel för nya frisörer och samar-
beta med skolan i utbildningen. Vissa av medarbetarna kan fungera som
experter vid informationen i skolorna och lärarna är välkomna att arbeta i
salongen för att hålla sin gradering högt. Skolan och arbetsplatserna skul-
le kunna fungera i samverkan och eleverna kan få en rättvis bedömning av
sina kunskaper. Detta ständiga vidarelärande hos de yrkesverksamma le-
der till aktuell kunskap hos den praxis som består av både utbildning och
utförande. 

Reflektion över scenariot

Dagens gesällprov bestäms av frisörbranschen i samverkan mellan före-
tagsrepresentanter och fackliga representanter och beslutas av bran-
schens kongress. För närvarande är det enbart ren yrkesteknik som testas.
Elevernas uppförande och deras ordningssinne testas inte längre vid
provtillfället. I mitt scenario vill jag visa de olika dimensioner av yrkeskun-
nande som framkommit vid fallstudierna. Eleven testas i första fasen i
kundrelationen; kontaktfasen. Om hon misslyckas här är det omöjligt att
komma vidare och lyckas med resultaten. Den första fasen förutsätter
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kunskap i de elementära reglerna om hur man tar emot en kund. Nästa fas
är problemanalys. Tredje fasen är att kunna uppfylla kundens behov. Den
fasen testar elevens specifika yrkeskunskaper. Om eleven inte klarar den-
na fas kan hon inte bli godkänd i provet till frisör. Den hantverksmässiga
kompetensen är ett minimikrav för att vara anställningsbar. I fjärde fasen
gäller det att kunna se ekonomi i problemlösningen. Femte fasen avser
helheten. Om kunden är nöjd med behandlingen och en kollega bedömer
det yrkesmässiga som korrekt, då har eleven lyckats med god kvalitet. 

Scenariot är läst och diskuterat av flera personer inom frisörbranschen.
I alla tre fallstudiegrupperna fanns frisörlärarrepresentanter med för att få
en syn från skolperspektivet. Utbildningsscenariot i avhandlingen disku-
terades vid ett flertal tillfällen och reviderades efterhand. 

Färdigutbildning eller förberedande utbildning?

Framtidens utbildning för frisörer borde vara en fyraårig utbildning. Prak-
tikperioder blandat med teoriperioder under utbildningens gång ger kon-
takt med arbetslivet på ett naturligt sätt. För att kunna utvecklas inom sitt
yrke måste eleverna få pröva sina kunskaper successivt. Kanske måste
skolplanen ändras så att eleverna får en färdighetsutbildning istället för att
bli yrkesförberedda. Flera frisörlärare vill ha en färdigutbildning igen men
vissa vill ha det som det är. 

Genom ett starkt tävlingsengagemang kan eleverna tränas på ett nytt
sätt. Tävlingar kan vara ett »fast track« för duktiga elever. Om det startat
en tävlingsklubb i städerna och eleverna tränar tillsammans med frisör-
mästare kan möten mellan mästare, lärare och elever intensifieras. Elever-
na får möjlighet att öva moment som inte skolan hinner med.

Den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) för frisörer diskuterades i
fallstudierna. Vi var överens om att den bör bli mer yrkesinriktad. Kun-
skap om hur kunskap växer, är en grundläggande aspekt som behöver be-
aktas av utbildningsplanerare, annars är det lätt att besluten tas efter eko-
nomiska kriterier istället för efter pedagogiska och kunskapsteoretiska
kriterier. Kunskapsutvecklingen hos hantverkare bygger på en fast grund
som senare byggs på. 

Om kunskap sprids över nationsgränserna och seminarium hålls för
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att utveckla yrkespedagogiken, kan utbildningssituationen förändras till
det bättre. Aktivitet hos skolpersonal på olika nivåer gynnar skolutveck-
lingen och eleverna. 

Scenariot blev en ingång till dialoger i fallstudierna och fortsättningen
blev en diskussion om fortbildning för frisörer i framtiden. Kanske ska vi
ha en mer polyteknisk gymnasieutbildning i framtiden.161 Diderots tänkande
i utbildningsfrågor kan kännas aktuellt även idag och hantverksskolor i
Finland och Norge kallar sina utbildningar polytekniska. Mitt scenario är
skapat med Diderots idéer i tankarna.

   :  

Vi lär oss mer på felen än på det goda föredömet enligt Montaigne
(1588). Att göra misstag och därefter ha en dialog runt orsakerna ger fle-
ra personer möjlighet att lära sig av felet. Misslyckanden behöver inte vara
negativt. Det finns en stor portion av lärande i misstag. Vid dialogsemina-
rierna i studien har Montaigne fungerat som yttre impuls för att reflektera
över yrkesutbildningen. Han beskriver i Essayer vikten av att tillåtas göra
misstag och att lära sig av dem. 

Om eleverna tillåts reflektera över eventuella misstag, ges ett tillfälle till
inlärning även i provsituationen. Idag upplevs misstag som katastrofala.
Vi ser inte någon fördel i att göra misstag. Ändå är de flesta människorna
medvetna om att det är på misstagen vi lär oss. Detta är en paradox inom
skola och arbetsliv. De som aldrig gör misstag kan vara de som undviker
nya metoder. I fallstudierna påtalades att »experimentverkstäder« vore
bra så att misstagen kan göras och diskuteras i grupp. Detta är en praktisk
utveckling av dialogseminariemetoden inom praktiska yrken. Enligt de

DEN INRE TEATERN I LÄRANDET 227

161. En definition av den polytekniska utbildningen skulle kunna vara; en utbildning som
inkluderar kärnämnen och kulturella intressen men som samtidigt ger en god grund
för yrkeskunskap genom täta möten med verklighetens yrkesutövande. Den första
skolan som kunde kallas polyteknisk var: »Ecole polytechnique« i Paris, grundad
1794. På 1700- talet beskrev Diderot den polytekniska utbildningen som den bästa
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ning. Diderots idéer beskrivs av Lars Lindström i Bildningsbegreppens rötter (1988) si-
dan 40 f. f. Dess inriktning var att ge nödvändig yrkesmässig specialisering på en bred
matematisk- naturvetenskaplig – teknologisk allmänbildning.



nyckelkvalifikationer som framkommit genom forskning på arbetsplat-
ser162, är det just förändringsvillighet och nytänkande som prioriteras.
Man kan undra över var vi skall finna dessa personer som utan att göra
misstag erhåller de nyckelkvalifikationer som eftersträvas.

   

»En dag skulle vi göra en stor frisyrvisning i stan. Jag var ensam på
plats för att förbereda modellerna. En flicka skulle få sitt hår ljust
och jag bestämde mig för att ljusfärga hennes hår. Jag ville inte blon-
dera håret för jag ansåg det för starkt. Det kändes säkrare att använ-
da färg som jag hade bättre kontroll på. När jag höll på att applicera
färgen, jag hade klarat av en fjärdedel av hårmassan började det
ryka från håret. Jag kände i hennes hårbotten och brände mig näst-
an. Nu var goda råd dyra. Vad var det som hände. Snabbt förflytta-
de jag flickan till schamponeringen och tvättade ur färgen.

Tidsmässigt hade det varit en verkningstid på ca fem minuter
och normalt brukar det behövas femtio minuter. Håret var alldeles
ljust och som tur var hade inte kvalitén på håret förstörts. Mitt näs-
ta dilemma var nu vad jag skulle göra med det mörka håret som inte
hunnit få färg på sig. Skulle jag försöka med resten och riskera att
håret blev förstört, eller skulle jag göra håret mörkt igen. Jag tänkte
en stund och sedan bestämde jag mig för att låta flickan sitta kvar i
schamponeringen och försiktigt applicera färg på de mörkare hår-
delarna. Genom att passa processen noggrant kunde jag känna när
värmen steg och omgående skölja ur parti för parti. 

Till slut var hela håret ljust och jag kunde avsluta processen med
en återställare för håret. Senare har jag tänkt många gånger på hur
modig jag var som vågade fullfölja processen. Samtidigt lärde jag
mig väldigt mycket om färgprocessens faror och om oväntade reak-
tioner. Jag har senare passat på att berätta om denna händelse för
många frisörer och fått dem att förstå vikten av att passa en process.
De behöver inte göra samma erfarenhet som jag, de kan lära sig av
min erfarenhet.«
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Att hantera det oväntade var något som Maja Lisa Perbys informanter
beskrev som den verkliga yrkeskunskapen. (1995) Situationen ovan visar
på samma sak för frisörerna. När detta exempel presenterades vid fallstu-
dierna kunde ett flertal frisörer bidra med flera exempel där oväntade situ-
ationer uppstod och hur de hade löst problemen. 

På liknande sätt arbetade sig ingenjörerna vi Combitech fram i studien
som låg till grund för Hammaréns avhandling (1999). I Precision och Im-
provisation (1998) av Christer Hoberg beskrivs just detta berättande av
erfarna ingenjörer som en viktig del av vidarelärande inom företaget. Det
behövdes konkreta exempel från verksamheten för att få igång dialoger
runt yrkeskunnandet hos de erfarna ingenjörerna. Ibland behövdes även
läsandet av klassisk litteratur, som gav en vinkel från ett annat håll, för att
dialogerna skulle komma igång. Kopplingen mellan en praxis och teore-
tiskt reflekterande runt denna praxis kräver ofta yttre impulser som visar
dilemman som annars inte skulle synas.



Ett yrke lärs idag in både genom skolförmedlad kunskapsöverföring och
genom praktik på arbetsplatser. Kommunikationen måste övas både i
skola och i arbetsliv. I framtiden borde vi kanske införa kultur, problem-
lösning och kontakt med olika yrken i yrkesundervisningen, ungefär som
jag beskrivit i scenariot, för att öka dessa kunskaper. Möten med situatio-
ner som kräver bedömning och beslut kräver ansvar och kreativitet. Des-
sa aspekter måste övas vid inlärningen.

Det räcker inte att veta att ansvar och bedömning krävs, hantverkaren
måste kunna ta ansvar för sina handlingar och göra de bedömningar som be-
hövs ensam och utan någon bok att slå i.

Ett exempel från experimentverkstaden visar hur mycket tyst kunskap
och erfarenhetskunskap som finns vid varje enkelt moment inom frisöryr-
ket. Denna kunskapsform måste tränas i arbetsplatsmiljö för att byggas
upp.

»En genomgång av vad som sker vid en blonderingsprocess blev
nödvändig. Då framkom att de flesta inte hade relevanta teoretiska
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kunskaper om den kemi som ingår i frisörbehandlingar. De flesta
närvarande hade ganska nyligen gått igenom hantverksprogram-
met – frisör. Vi diskuterade situationen och många påtalade att de
inte kopplade ihop skolans kemiundervisning med att blondera hår.
De blandade produkten så som alla på arbetsplatsen gjorde; på
känsla. Denna känsla fanns dock inte uppbyggd inom deltagarna
utan var något som arbetskamraterna byggt upp under lång tid. Hur
tjock blandningen skulle vara, varierade mellan olika salonger, be-
roende på olika produkters egenskaper. Genomgående visade det
sig att ingen läste receptet.«

Erfarenhetskunskapen sätts på prov dagligen när hantverket skall utföras.
Om eleverna inte har tränat sig i att ta ansvar och att göra egna bedöm-
ningar har de svårt att komma vidare i sitt livslånga lärande.

Idag löses problemet inom frisörutbildningen med att tiden för utbild-
ning förlängs med en färdigutbildningsperiod på femtonhundra timmar
efter avslutad gymnasieutbildning. Ansvaret för denna tid läggs hos ele-
verna. De ska söka upp en mästare och få sin färdigutbildning samtidigt
som de arbetar i verksamheten och får lön. Detta kan verka som en god-
tagbar lösning, men det viktigaste är inte tiden, utan innehållet i utbild-
ningen. Om eleverna inte finner en mästare som är villig att färdigutbilda
dem återstår en möjlighet att gå en påbyggnadsutbildning inom skolans
ram. De får då ta studielån för att finansiera sin färdigutbildning. De fem-
tonhundra timmarna är då till största delen förlagda till övning i skolan,
men praktikperioder ingår också. De elever som inte finner en mästare
och som inte väljer en påbyggnadsutbildning kan inte erhålla gesällbrev.
De kan längre fram i livet avlägga ett yrkesprov, men det leder inte till rätt
att få gesällbrev. Eftersom gesällbrevet innebär beviset för att en frisör är
yrkeskompetent anses det som ett viktigt mål inom branschen. 

Praktisk erfarenhetsinhämtning i samråd med andra och övning av sin
färdighetskunskap leder till förtrogenhetskunskap och den kunskap som
traderas från expert till skicklig och från skicklig till kompetent är ovär-
derlig. Genom möten med erfarna i verklig arbetsmiljö kan teorin kopplas
till praktiken och syntes mellan dessa kan skapas. I dagens skolförlagda ut-
bildning har det visat sig att eleverna har svårt att koppla ihop teori och

230 DEN INRE TEATERN I LÄRANDET



praktik. Teorin kopplas inte ihop med handlandet och utförandet blir osä-
kert. En frisörelev beskriver i teorisalen en maskulin klippform, men gör
därefter en helt annan sak på en herrkund i övningssalongen. Terminolo-
gin som övades under teorilektionen följde inte med ut i hantverkssitua-
tionen på ett naturligt sätt.163

Genom att skapa seminariesituationer och experimentverkstäder, där
eleverna tillåts göra fel och får möjlighet att diskutera med erfarna, kan vi
kanske öka inlärningstakten. Maria Hammarén (1999) ställde frågan:
»Kan man bli erfaren snabbare?« Svaret blev ja i hennes studie. Den erfa-
renhet som vi kan ta med oss från en forskningsstudie till en annan verk-
samhet, ger oss möjlighet att skapa de förutsättningar som Hammarén vi-
sade på. Det går inte av sig själv. Mycket arbete och starkt engagemang
var förutsättningar för att svaret skulle bli ja i hennes studie. Engagemang
och vilja i kombination visade sig vara en nödvändighet för att kunna växa
i sin kunskap även för frisörerna.

Scenarier i litteraturen

Om vi tillåter oss scenarier såsom Bacon (1627) använder berättelsen Det
nya Atlantis, med syftet att visa en utopisk värld där kunskapens mål är att
uppnå det goda samhället, kan vi belysa ett problem.  Med en bild av det
som är oprövat kans vi finna en dimension där den tysta kunskapen inom
yrkessektorn kan belysas. 

En metod som kan vara fruktbart är då att våga sig på att skriva fram-
tidsscenarion. Bilden som gestaltas ger möjlighet till igenkännande och
reflektion istället för generaliserande slutsatser. Genom att belysa de pro-
blem som finns inom yrkestradering med metoden att beskriva den goda
situationen, hoppas jag kunna belysa de brister som finns inom utbild-
ningen idag. Läsaren av scenariot kommer att känna igen det som är bra
och sakna det goda som inte finns i dagens utbildning. Förhoppningsvis
kan detta scenario skapa en debatt om hur det borde vara. 
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Gulbrandsen & Forslin beskriver i sin bok »Helhetlig laering« (1997)
en vision om hur utbildningen skulle kunna se ut 2030. Deras vision på-
minner i mycket om mitt scenario. Annorlunda ämnen är viktiga inom ut-
bildningen och utbildningen är mer arbetsplatsförlagd än den tidigare har
varit. De avslutar kapitlet med några viktiga ord som jag gärna vill citera:

»Er dette et realistisk bilde, eller en sannsynlig utvikling? Naturlig-
vis ikke! En visjon kan bare vare et önskemål om situasjoner her og
nå, og en vejledning for framtiden og et mål å arbeide mot.«164

Jag använder scenariot som en tydlig bild och en presentation av det jag
sett.165

Reflektion i lärande situationer

Min frågeställning var: Vad händer när man flyttar en utbildning från sin
praktiska arbetsplatskontext till en formell skolkontext? Tidigare forskning
inom området gav mig ledtrådar till hur jag skulle komma vidare med min
forskningsfråga. Olika filosofers tänkande runt yrkeskunnandets utveck-
ling har hjälpt mig med tankeverksamheten. Reflektionen över vad som
sker finns hela tiden med under inlärningen, men när en expert arbetar re-
flekterar han inte, utan gör det som är bäst i situationen. Den verkligt tys-
ta dimensionen inom ett yrke är när handlingen sker. 

När en hantverkare utövar sin kunskap, reflekterat eller oreflekterat,
befinner han sig där orden tar slut och görandet tar vid. När reflektionen,
som är en språklig handling, finns med kan han tradera kunskapen vidare
till en lärling. Även lärlingen behöver tid för reflektion i samband med
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165. Scenariot framstår som en väg som flera författare har använt sig av sedan 1600- ta-
let. Mitt försök att presentera frisörernas tänkande om sitt yrke i formen av ett scena-
rio, blir ytterligare ett bidrag. Häckner E. (1995) har i Bilder och Motbilder, Elever och
lärares föreställningar om yrkesinriktad gymnasieutbildning, beskrivit de olika perspekti-
vens bild av lärandet. Uppenbarligen lever vi med olika bilder av yrken. Min studie
ger samma indikationer. 



handlingar. Skillnaden i att göra för sakens egen skull och göra samtidigt
som man lär ut eller lär in, ligger i reflektionen. 

En risk som finns inom många yrken idag, är att de yrkesverksamma
arbetar ensamma och saknar möjlighet till dialog med arbetskamrater.
Kunskaperna får inte tillfälle att växa utan reflektion i en grupp. Det inter-
subjektiva som står för den kunskap som finns inom en praxis där flera
personer delar en gemensam kunskap och kultur. Det är den grund som
en kunskap ska växa ur. När det gäller att undervisa hantverkare i yrkes-
kunskap, gäller det dessutom att hitta nivån som eleverna befinner sig på.
Man skall inte enbart lära ut grunder, utan försöka leda eleverna fram till
olika metoder i deras yrkesutövande.

Det innebär att man först måste finna nivån där eleven befinner sig
och därefter få dem att söka vidare kunskaper.166 Å ena sidan måste man
ibland gå vägen via ordet och förklara tydligt vad och varför, å andra sidan
måste man ibland använda hantverkstekniken och visa resultat först och
sedan förklara. Det förekommer inom yrkesutbildningen att olika elever
tar emot kunskapen på olika sätt; en del via handen till hjärnan och en del
via hjärnan till handen. 

Några har ett mer praktiskt intellekt, andra har ett mer teoretiskt intellekt.
Det viktiga för en yrkeslärare eller mästare är att finna den nivå där kunska-
pen når fram. Det gäller att bygga en bro mellan teori och praktik. 

Skolans uppgift i samhället
En dimension som framkommit i min studie, är behovet av nytänkande
inom hantverksutbildningen. Tidigare undervisades eleverna mest i rent
yrkesmässiga delar inom yrket. Senare lades stor vikt vid god kunskap i
kärnämnen. Hela gymnasietiden vistas eleverna i skolan och skolan står
för elevens fostran. Sent kommer eleverna i kontakt med den yrkeskon-
text som de skall arbeta i. Vid de intervjuer och enkäter som jag utförde för
Skolverket (1995), fann jag att det förelåg en brist i träningen av de nyckel-
kvalifikationer som frisörbranschen efterfrågade. 
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Om vi inom den kursutformade gymnasieskolan skapade en miljö som
strävade efter att träna eleverna i dessa nyckelkvalifikationer, skulle skolan
förbereda eleverna bättre för arbetslivet. Dessutom är dessa kvalifikatio-
ner nödvändiga för personlig utveckling. 

De är en del av den medborgarkunskap som krävs för att kunna funge-
ra i ett socialt samhälle. Skolans uppgift är både att fostra eleverna och att
utbilda dem. Dessutom att forma dem till sociala varelser som fungerar i
vårt samhälle. Sören Kierkegaard har formulerat den stora skillnaden mel-
lan att vara djur och mänska:167

»Vi har kropp, själ och ande och Kierkegaard använder sig av dessa
tre storheter i sin bestämmelse av vad som är en människa. Kropp
och själ står i ett bestämt förhållande till varandra. I likhet med
många andra levande varelser så har människan en kropp med sin-
nen och känslor som fångar upp intryck från omvärlden. Dessa in-
tryck samlas uppe i hjärnan som uppmärksamhet (varseblivningar).
Döda ting som t ex stenar saknar denna förmåga och kan därför inte
reagera på inverkning från omvärlden. Stenen flyttar sig inte, den
blir flyttad om någon påverkar den. Men katten flyttar sig om den
blir uppmärksam på något. Det är detta sammanhang mellan krop-
pen och medvetenheten som Kierkegaard kallar för ett förhållande
mellan kropp och själ. Låt oss anta att katten förgäves har flyttat sig
ett antal gånger för att fånga en mus. Kan man då tänka sig att kat-
ten reflekterar över att han har blivit äldre och inte längre kan fånga
möss? Kan katten fundera över att livet som gammal är tragiskt?
Nej, katten kan inte lida av dessa tankar om världen och tur är kan-
ske det. Men det kan människor och det är det som gör oss till män-
niskor med en ande (insikt).«168

Enligt Kierkegaard är friheten att välja och reflektera en förutsättning för att
leva ett mänskligt liv. Självmedvetenheten är inte någon särskild egen-
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167. Sören Kierkegaard: Sykdomen inför döden (1855). Texten är från kurslitteratur i filo-
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168. Ibid. (1985) texten är översatt av mig från danska.



skap, men det att vi förhåller oss till oss själva gör oss till människor. Den
frihet som ligger i att vi kan förhålla oss olika till olika situationer är en ex-
istentiell skillnad mellan djur och människor. Den existentiella friheten är
människans möjlighet att vara uppmärksam på sig själv och inte enbart på
omgivningen. Detta förutsätter att det finns valmöjlighet för människan.

Tiden

Skillnaden mellan människan och naturen ligger även i dess förhållande
till tiden. Ett djur reagerar instinktivt på händelser runt det, detta är inte
tidsbundet. Det är situationernas nödvändighet som ger orsak och verkan.
För människan förhåller det sig annorlunda. Hon kan förhålla sig till det
nödvändiga på olika sätt. Tiden är knuten till ögonblicket, men det förtida
och framtiden finns med i ögonblicket. 

Kierkegaard skriver att människan genom sin möjlighet till val kan göra
nödvändigheten till möjlighet. Dåtiden för ett djur ger en instinkt till att
undvika fara eller att söka efter mat. Dåtiden för människor är ständigt
närvarande i ögonblickets beslut och därigenom finns även framtiden
med. 

Vi förstår nutiden på grund av vår kunskap om dåtiden och valet av
handling bygger på den kunskapen. Kierkegaard kallar förbindelsen mel-
lan dåtid, nutid och framtid för »timelighed«. Den »tidskrympning« som
har uppstått i dagens utbildning för hantverkare gör att vi kan förlora den
dyrbara förbindelsen, »timeligheten«. Tradition och yrkeskultur är upp-
byggda av denna förbindelse mellan historia, nutid och framtid.

Rädsla

Nödvändigheten är ett oundvikligt faktum och i den meningen är männis-
kan en skapelse med ett slut, enligt Kierkegaard. Men i medvetandet om
sig själv blir det slutgiltiga brutet och människan kan möta sig själv och ta
ett beslut i någon riktning. Om människan inte vill möta sig själv med
medveten tanke innebär det att rädslan existerar och därigenom visas att
valet i en situation är människans och inte förutbestämt. Bristen på instinkt
hos människan ger oss istället valets möjlighet att styra våra liv. Dessa val

DEN INRE TEATERN I LÄRANDET 235



kan ske på olika sätt och Kierkegaard ger oss olika exempel på valmöjlig-
heter i sin lära om stadierna.169

Skolans medborgaransvar innebär att erbjuda möjligheter till dessa val
som eleverna ska göra. Situationen idag innebär att vi skapar något inom
hantverksutbildningen som liknar det som skett inom sjuksköterskeut-
bildningen.170 Vi strävar efter högskoleutbildning istället för djupkunskap
inom hantverket. Enligt bröderna Dreyfus kompetensutvecklingsskala
(1986) inom yrkesutbildning, är kontakten med erfarna kompetenta yr-
kesutövare nödvändig för att skapa experter inom ett yrke. Detta innebär
att det finns risk för att dagens elever tappar den möjligheten på grund av
skolans strävan efter att skapa högskolekompetens hos eleverna. 

Rädslan för att tappa status kanske leder till att frisöryrket tappar sta-
tus. Detta är ytterligare en paradox inom yrkesutbildningen. Rädslan för
konkurrens framstod som ett hinder för utvecklingen av nya duktiga yr-
kesmän. Rädslan hos äldre hantverkare gjorde att de inte ville ta emot nya
lärlingar. Tvärt emot det som har visat sig i praktiken, där mästare lär sig
genom att ha lärlingar. 

Genom att tänka i nya banor, kan vi öppna för nytänkande inom ut-
bildning. Om vi inte bevakar revir utan tänker i samverkan mellan arbets-
platser och skola, kan vi nå den goda utbildningen. Lärarna har sin peda-
gogiska kunskap och sina nyckelkvalifikationer,171 yrkesutövarna inom
ett yrke har sin erfarenhetskunskap och sin kompetens. Dessa olika kom-
petenser i samverkan ger en stor kunskapsbank. Om eleverna får tillgång
till dessa resurser skapas en möjlighet för dem att lära av många vuxna.

 ;  

Ett exempel på nytänkande inom utbildning är från KTH; framtagandet
av »Sällskap«. En gupp ingenjörsstuderande fick ett uppdrag; att tillsam-
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169. Koskinen beskriver Kierkegaards olika stadier i sin bok Sören Kierkegaard och existen-
tialismen (1994)
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mer, det reflekterande yrkeskunnande (1991).

171. En lärares speciella kompetens beskrivs i Höj Ribban av Ulf Melin (SOU 1994:101)



mans med en konstnär och en regissör framställa ett konstverk. Konstnä-
ren och regissören hade en idé. De visste inte om idén var genomförbar.
De visste inte begränsningarna för teknik eller material. De önskade sig en
låda där en figur skulle röra sig långsamt, mycket långsamt. Problemet för
studenterna var att tolka beställarnas idé. Hur långsamt?172

Det krävdes kommunikation, frågor, tolkning, återkoppling, förslag
och acceptans. Idén visade sig ej helt klar, utan önskemålen förändrades
efterhand. Det tog lång tid innan det verkliga arbetet kunde påbörjas. Be-
ställarna blev inte helt nöjda, men insåg att gränsen för det möjliga var
nådd med tanke på ekonomi, material och tid. Gränsen för det möjliga
tänjdes hela tiden. Konsten i möte med hantverkande ingenjörer krävde
tolkning och respons mellan aktörerna. Flera försök fick göras innan grän-
sen var nådd. Lärosituationen i detta exempel var så nära verklighetens
praktik man kan komma inom skolans värld. Ändå kan situationen inte
helt ersätta arbetsplatspraktik. Möjligheten för ingenjörerna fanns att prö-
va och göra fel. De kunde revidera ritningar och byta ut komponenter. De
valde teknik och material. 

Denna möjlighet finns oftast inte inom hantverk, där materialet är gi-
vet. Håret på en kund hos frisören kan inte bytas ut, inte väljas för uppgif-
ten och inte förändras i sin grundstruktur. Detsamma gäller för tandläka-
re, kirurger och alla yrken som bygger på levande material. För dessa yr-
ken finns det bara en chans att göra rätt. Då gäller det att kommunicera
med kunden före arbetets början. Yrkesmannen måste tränas i att med ord
och bild kommunicera en idé. Därefter måste han få acceptans av bestäl-
laren och till sist utföra hantverket. Materialets beskaffenhet och ansvaret
inför kunden måste prioriteras före beslut. 

Resultaten är oåterkalleliga, någon revidering finns det inte utrymme
för eftersom materialet i många fall tar slut. Till exempel kan en frisör inte
pröva för många klipptekniker på en kund eftersom hårmängden är be-
gränsad, en tandläkare kan inte pröva att borra på olika sätt eftersom tän-
derna då försvinner o s v. En hantverkare behöver en experimentverkstad
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för att öva sitt yrke. Träningen kan inte ske enbart i vardagsarbetet när
materialet är levande människor, det bör finnas en växelverkan mellan ex-
periment och verklig arbetssituation. 

En skola som utnyttjar alla resurser i samhället vid lärande situationer
kunde föra oss framåt i polyteknisk anda. Politiska beslut kan skapa ut-
rymme för dialogseminarier och experimentverkstäder. Kontinuerlig
samverkan mellan branscher och skolor ger möjlighet att skapa kurser
och träning i de kompetenser som branscherna och samhället önskar. 

Det är bekvämt att överlåta fostran till arbetslivet och enbart utbilda i
»generic skills«173 (grunder), men ju tidigare en elev fostras in i yrkeslivet
desto bättre chanser för eleven att få ett arbete efter grundutbildningens
slut. Under det yrkesverksamma livet sker kontinuerlig fortbildning och
därför behövs kunskap om hur livslångt lärande kan ske. 

Frisörens kompetensutvecklingsstege
Efter mina fallstudier kunde jag uppfatta bilder av frisörernas yrkesutveck-
ling. Lärandet till ett yrke tar lång tid och behöver både tid och övning. Jag
sätter nedan in mina bilder av lärandet i Dreyfus teori om kompetensut-
veckling inom yrken. Samtidigt finns K S. Johannessens praxisteori med i
reflektionen.

Novisen – är okunnig om yrket. Han behöver teoretiska kunskaper
och vägledning av lärare. Han står utanför en yrkespraxis och vill in. Fri-
söreleven har en drömbild och en kundbild av yrket. Här kan vi använda
begrepp som: regler och regelföljande,  påståendekunskap, exempel, sam-
tal och övning.

Nybörjaren – har startat sin yrkesbana och har börjat utföra olika mo-
ment. Han har tagit klivet in i en praxis och behöver ledsagas och drillas.
Han är inte självständig utan är i behov av lärare. I detta stadium är frisö-
releven mycket mottaglig för all information och vill pröva sin färdighet
med sax och kam. Elever prövar på denna nivå oftast att tänja gränserna
för vad lärarna tillåter. Aktuella begrepp: frågor, drill, självständighetssträ-
van, mer avancerade problem, kritik och beröm.
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Kompetent – är den som självständigt kan klara normalsituationer
inom yrket. Han ställs fortfarande inför problem när nya situationer dyker
upp, men genom en mångfald av exempel kommer han att utvecklas.
Fortfarande behövs utmaningar och lärarhjälp. I äldre utbildningar var
det i detta stadium som man avla sitt gesällprov direkt efter elevtidens slut.
Idag är detta stadium senarelagt på grund av annorlunda uppläggning av
utbildningen. Nu behövs begrepp som: arbetsledning, ansvar, testsituatio-
ner, ny kunskapstillförsel, grupparbeten, analys, bedömning och dialog.

Skicklig – är yrkesmannen som klarar arbetet utan hjälp av andra och
dessutom löser nya situationer. Fortfarande reflekterar yrkesmannen över
alternativ när han löser problemen. Alla dessa lösningar leder den skickli-
ge framåt och ger honom större säkerhet. 

Inom frisöryrket avläggs här mästarprov som ger mästarstatus. Det är
vanligt med tävlingar mellan skickliga frisörer för att få fram den verkliga
mästaren inom yrket. Dessa tävlingar visar enbart vilka som är mästare
inom ett snävt område och säger inget om vem som är expert inom frisör-
yrket. På denna nivå aktualiseras begrepp som: ifrågasättande av tidigare
teknik, prova nya grepp, göra fel, reflektera över felen i grupp, skapa ny
teknik och tävlingssituationer.

Expert – kan den kalla sig som omedvetet kan klara komplicerade situ-
ationer inom sitt yrke. Han agerar utan medveten tanke och kan inte alltid
förklara det han gör eftersom det är omedvetet. Expertkunnande utvecklas
över tid och genom att ställas inför en mångfald av problem och lösningar.
Utmaningar och tävlingsmoment sporrar experten som aldrig slutar att
lära sig.  För att nå denna nivå krävs även talang. Efter att en frisör tävlat
inom ett område behövs en breddning av kunskaperna för att nå denna
nivå. Ofta kan denna breddning erhållas genom att träna andra. I tränarrol-
len växer kunskaperna och expertnivån kan nås. Utan den stimulans som
träningen av andra innebär är det lätt att stanna på den skickliges nivå. 

När en yrkesman nått denna nivå gäller det att inte fastna. Därför be-
hövs begrepp som: använda ny teknik, våga tänja gränserna, ständigt ifrå-
gasättande, testa nytt igen och igen, aldrig anse att man är full lärd. Inom
en praxis gäller även regelföljandet som ett bevis på att man förstått re-
geln. Handlingen blir ett regelföljande som enbart existerar inom den
praxis där handlingen utförs. Bo Göranzon skriver (2001):

DEN INRE TEATERN I LÄRANDET 239



»Det finns ett tvingande moment i det regelföljande som ingår i en
praxis. Det tvingande momentet är en nödvändig förutsättning för
att också passera regler och förhålla sig kreativt i nya situationer.
Att överskrida givna regler är inte i första hand att opponera mot
gamla auktoriteter utan ett förbiväxande. Det kräver inte trots utan
eftertanke«174

Yrkeskunskap blir att känna till reglerna, men även att våga tänja dem och
utöka kunnandet. Jackie Bourne, en frisörkonsulent säger: »Du måste lära
dig reglerna innan du kan bryta mot dem« Bourne är känd inom frisörbran-
schen för att kunna tänja gränserna inom yrket och skapa nya metoder att
behandla hår. Hon kan stå som ett bra exempel på att vara expert genom
sitt ständiga lärande.

Samtal på skilda nivåer
För att visa hur användbar dialogen är i det reflekterande arbetet vid forsk-
ning, skapar jag här en dialog mellan forskarna Maja-Lisa Perby och Ma-
ria Hammarén, runt lärandeprocessen vid forskning inom olika yrken.
Texterna är hämtade från deras avhandlingar; Konsten att bemästra en pro-
cess (1995) och Ledtråd i förvandling (1999). Utgångspunkt är Sören
Kierkegaards dikt »Till Eftertanke«(1857)

Jag väljer att presentera Perbys repliker från en individuell horisont
och Hammaréns text från ett intersubjektivt perspektiv. Genom detta ska-
pas ett spänningsfält mellan texterna som belyser arbetet utifrån både in-
dividen och kollektivet.

Kierkegaard;
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
Måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

Perby: »Först måste man göra klart för sig i vilka grundläggande banor
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operatörerna tänker. Man behöver bli införstådd med hur operatörerna
förhåller sig till process och anläggning, till råvaror, mellanled och slut-
produkter. Sedan kan man se på hur operatörerna använder sig av hjälp-
medel inom den ramen. Med en sådan infallsvinkel på processoperatörer-
nas arbete har man möjlighet att lämna klichéerna bakom sig.«(sid 186)

Hammarén: »(i) För att kunna leda deltagarna in i skrivande, läsande och
kollektiv reflektion fodras ett tydligt ledarskap. Ett tydligt ledarskap byg-
ger på en gemensam begreppsbildning. En förutsättning för den gemen-
samma begreppsbildningen är förtroende och rolltagande mellan projekt-
ledarna.« (sid 181)

Kierkegaard: För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon
gör. Men först och främst förstå det hon förstår.

Perby: När jag gjort studier av andra yrkesgrupper har jag gjort samma
grundläggande erfarenhet, d v s att yrkeskunnande utmärks av förbindel-
ser och sammanhang och att dessa ofta ter sig oväntade för en utomståen-
de.« (sid 188)

»För att tränga in i en yrkesgrupps kunnande i sitt arbete krävs långvarigt
och lyhört lyssnande, i samspel med att man omprövar föreställningar
som är så invanda att man inte ens är medveten om att det kan förhålla sig
på annat sätt; så kan jag sammanfatta en central erfarenhet från de studier
som jag gjort över yrkeskunnande.« (sid 196)

Hammarén: »Men varje arbete som strävar efter att förändra en praxis
måste också gripa om förtrogenheten, själva den meningshorisont mot
vilket det vi ser framträder. Den delen av vår erfarenhet är inte direkt åt-
komlig, men kan i ett långsiktigt arbete synliggöras genom ett språkkri-
tiskt arbete som bygger på analogier och nya jämförelser. En kreativ pro-
cess - som att i grunden förändra en praxis - bygger på att finna och upp-
finna nya jämförelser.« (sid 182)

Kierkegaard: Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mer.
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Perby: Man kan inte göra rättvisa åt den kunskap som används i ett arbe-
te om man tar sin utgångspunkt i gängse föreställningar om kunskap i vår
kultur. (sid 189)

Hammarén: »Kvaliteten avgörs av projektledarnas förmåga att skapa en
rytm i gruppens arbete mellan läsande och skrivande.« (sid 183)

Kierkegaard: Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det mer på att
jag är fåfäng och egentligen vill bli beundrad av den andra, istället för att
hjälpa henne.

Perby: »Gängse analytiskt färgat tänkande står som ett massivt hinder i
vägen för att förstå i vilka banor t ex en processoperatör tänker.« (sid 195)

Hammarén: »Att uteslutande inrikta sig på direkta erfarenheter innebär
ett arbete som bara ytligt skiljer sig från det systemteoretiska paradigmet.
Det förutsätter att erfarenheten är åtkomlig för introspektion och regler-
bar i mental process.« (sid 182)

Kierkegaard: All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag
vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att
härska utan att vilja tjäna.

Perby: Förmågan att handskas med det oförutsedda är centralt i den yr-
keskompetens som en processoperatör utvecklar. Det drag i operatörens
arbete och yrkeskunnande som krävt längst tid och störst möda var att
verkligen förstå detta. Det jag funnit om förhållandet mellan vardagen och
det oväntade i operatörernas arbete går stick i stäv med gängse, analytiskt
färgat, tänkande. (sid 195)

Hammarén: »Enbart deltagarnas förberedelser kan kvalificera dialogen
till att arbeta direkt i regelföljandet. Utan detta arbete fastnar dialogen på
en retorisk nivå« (sid 183) 

Kierkegaard: Vill jag inte detta, kan jag heller inte hjälpa någon.
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Perby: Det handlar om en respekt för att det är processoperatören, eller
vilken yrkesgrupp det nu gäller, som suveränt vet vilka sammanhang som
bär upp deras yrkesutövande.« (sid 197)

Hammarén: »Att kunskapsutveckling bygger på det kollektiva arbetet
mellan individer innebär givetvis en förödande kritik mot t ex seminarie-
formens bortdöende inom svenskt utbildningsväsende. Det jag förmedlar
i min text är att individens utveckling förutsätter deltagande i ett kollektiv
av andra individer där intersubjektiviteten kan arbetas upp. Individ och
kollektiv står inte i motsättning till varandra utan förutsätter varandra. Det
är i samtalet förbindelsen upprättas. En individualism utan friktion mot
andra röster leder individen till identitetsförlust och mekanisering.« (fot-
not 152 sid 118)175

En reaktion

Att skapa en dialog från två forskningsprojekt är att försöka ge en bild av
vad som framkommit i studierna sett genom ett raster av en dikt. Dialogen
blir en bild, som om den är övertygande för läsaren, ger ny kunskap. Dik-
ten fungerar som en katalysator, den finns med som en nödvändighet men
förbrukas inte och förändras inte. Den möjliggör en reaktion. Reaktionen
i detta fall är en reflektion över vetenskapligt metodarbete och dess olika
perspektiv. En dikt eller ett litterärt verk kan fungera som katalysator både
under forskningsarbetets gång och i arbetets slutfas. Maria Hammarén ar-
betar intensivt med inspel av litteratur i sin studie med ingenjörer. De an-
vände litteraturen tillsammans. Maja-Lisa Perby arbetar i sitt analysarbete
med förbindelser till litteraturen som öppnar hennes ögon för vad infor-
manterna sa. Även Bo Göranzon använde litteraturen för att finna analo-
gier som var användbara under sina fallstudier. Litteraturen är den kataly-
sator som möjliggör en reaktion utan att själv förbrukas eller ändras.

I mitt avhandlingsarbete har jag sökt efter litteratur som skulle fungera
både tillsammans med informanterna och som hjälp vid slutarbetet. Sören
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Kierkegaard och Astrid Lindgren fungerade som väckarklockor under
forskningsarbetets gång. Diderot och Montaigne har hjälpt mig med för-
ståelsen och öppnat mina ögon för den inre dialog som en person har i sitt
yrkesutövande. Inger Stjernqvist skriver i Dialoger om den inre dialogen
på ett förtydligande sätt:

»En annan typ av inre dialog är tänkandet själv, liksom dagdröm-
meri och fantasi. Ofta nog kan dialogen befolkas av företeelser och
människor från den egna omgivningen. Föräldrar, syskon, vänner,
ovänner, chefer, lärare, kolleger etc. Repliker fälls, känslor spelas ut,
aktörerna rör sig. Händelseförlopp kan ändras, för att pröva alter-
nativa möjligheter. Nya repliker och handlingar kan föras in. Ljus-
sättningen justeras. Kulisserna kanske byts. Denna form av inre tea-
ter är inte sällan en experimentscen«. 176

Om vi vill använda seminariemetoden på ett fruktbart sätt, är det viktigt
att använda litteratur som hjälpmedel. Vi måste även våga provocera del-
tagarna för att väcka känslor. Litteraturen hjälper till att förtydliga proble-
men. Om man inom forskning om yrkeskunnande kan ta till sig denna
teknik och använda litteratur för att påvisa dilemman, kanske man kan
visa en dimension som är svår att nå, den tysta kunskapen. Genom min
sammankoppling av berättelser skapas ett exempel från en mans resa ge-
nom yrkestiden och ett yrkes tysta kunskap blir synlig. Det inre lärande
som sker vid vidarelärande hos forskare eller frisörer, visas genom ett ex-
empel från forskarnas texter i dialog. Dialogen blir ett verksamt verktyg i
presentationen av både empiri och reflektioner. Den fiktiva dialogen öpp-
nar möjligheter för forskare att arbeta med en analogisk metod.

En Scen, två aktörer
Jag presenterar här en reflektion över vidareutbildning för frisörer, med
utgångspunkt från Allan Janiks metafor »den inre teatern« som är inspire-
rad av Montaignes essayer och med Den inre teatern (1996, red, Florin &
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Göranzon) som referenslitteratur. Vidareutbildning inom ett hantverk
beskrivs och fungerar som ett exempel på hur vidareutbildning kan gå till.
Det finns många varianter av fortbildning och varje yrke har sin modell.
Exemplet nedan är en föreställning på en teater. De aktörer som publiken
ser är två frisörkonsulenter som demonstrerar nya tekniker inom yrket.
Publiken är frisörer från olika städer och med olika yrkeserfarenhet. Som
arbetsmaterial har aktörerna flickor och pojkar som vill ha en ny frisyr.
Dessa modeller lämnar sitt hår i frisörernas händer.

Den inre teatern är de tankar som en av frisörkonsulenterna har under
föreställningens gång. För att få föreställningen att flyta används musik
som hjälper modellerna att komma ihåg hur de ska agera på scenen. Till
sin hjälp har frisörerna en regissör som oftast är en koreograf. Koreografen
ger modellerna danssteg och placerar frisörkonsulenterna i deras positio-
ner. Hela planeringen och utförandet sker på en dag. Tiden för träning
och förberedelser är knapp. Alla måste tillsammans göra sitt yttersta. Mu-
sikvalet kan bli avgörande för hur det hela fungerar. 

Exemplet är en kombination av berättelser från frisörkonsulenter och
mina egna erfarenheter från denna typ av arbete. Exemplet är även inspi-
rerat av Diderots dialog i Rameaus brorson.

  ,    :

• Förberedelser inför kvällens övning. En frisyrvisning ska gå av stapeln
och det senaste modet och teknikerna ska läras ut. Två aktörer ska de-
monstrera sitt kunnande inför en publik på 300 personer. Modeller ska
väljas ut och fungera som åskådningsmaterial för det som ska visas. 20
marionetter som gör de steg och danser som aktörerna säger. Det tränas
på scenen med musik av en regissör. Tiden är knapp. Efter ca tre timmars
träning ska allt vara klart. Håret på modellerna ska färgas och frisyrer ska
klippas. Vissa modeller får sitt hår uppsatt i konstfärdiga frisyrer. Kläder
ska provas. Tempot är oerhört snabbt. Aktörerna förbereder 10 modeller
var på fem timmar. Efter åtta timmars förberedelser börjar föreställningen.

  ,    :

• Undrar vad dom vill se? Undrar vad Kjell tänker? Tänker vi lika? Osäker-
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heten smyger sig in i kroppen. Undrar vilket material vi får? Föreställningen
är beroende av att vi kan samarbeta och dela upp modellerna. Vi måste mötas
i en dialog om hur och vad vi ska visa. Synd att det inte finns tid för repetition.
Jag måste skynda mig på även om jag inte riktigt vet vad jag ska göra.

• Ljuset tänds sakta. Därefter börjar en stillsam musik. Våren av Grieg
framförs på piano. Successivt ökar musiken i styrka och aktörerna kom-
mer in på scenen. De möts av applåder. Aktörerna är välkända frisörer
som vidareutbildat sig i scenframträdande och som ständigt arbetar med
denna typ av fortbildning. Musiken tystnar och en av aktörerna presente-
rar sig och berättar lite om kvällens program. Mikrofonen lämnas till den
andra aktören som fortsätter samtalet med publiken. Eftersom publiken
är stor, kan det inte bli någon tvåvägskommunikation, utan aktörerna pra-
tar istället med varandra och förstärker det som de säger genom kom-
mentarer. Ibland blir det en duell mellan de två. Vem ska få de mesta app-
låderna? Ibland blir det ett samspel som skapar en bra stämning på scenen. 

• Jag klär på mig rollen som estradör. Säkerheten strålar ut från mitt ageran-
de trots att en osäkerhet finns inom mig. Vant hanterar jag mikrofonen och
tänker på att lämna plats åt Kjell. I samspel i dialog inleder vi föreställning-
en.

• Föreställningen fortsätter med en rytm som varierar mellan energi och
vila. Aktörerna gör sitt bästa med att förklara inklinationsvinklar och pro-
jektionsvinklar samtidigt som de klipper de senaste frisyrerna. De använ-
der den terminologi som är vedertagen i branschen och flertalet i publiken
hänger med i vad som sägs. De övriga ser vad som görs och försöker lära
sig så mycket som möjligt genom att se.

• Allt är på plats och osäkerheten har försvunnit. Vi ger en föreställning i sann
kollegial anda. Den ena repliken fyller på den andra. Förstärkning av den
andres utsagor sker kontinuerligt. Det förekommer ingen konkurrens mellan
oss båda. Skönt! Det kan ibland vara som en fäktningsduell när man arbetar
två på scenen. Ingen tjänar på detta utan båda förlorar.
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• Med jämna mellanrum avbryts föreställningen av ny musik. Modellerna
har nu bytt kläder och temat är färg och form. För att förstärka känslan av
färgens betydelse för upplevelsen av helheten, blir musiken snabb och
stark. Aktörerna kan nu inte prata utan arbetar med slutfinishen på de fri-
syrer de skapat på scenen samtidigt som de pratat. Modellerna rör sig så
som regissören tränat dem. De är som dockor på scenen med sina stela rö-
relser. Deras subjekt är borttaget och en ny image har skapats med hjälp
av kläder, make up och ny frisyr. Troligtvis skulle inte ens deras föräldrar
känna igen dem. Plötsligt släcks ljuset och det blir tyst. Publiken håller an-
dan.

• Materialet idag var bra. Blandade åldrar på modellerna och blandade ty-
per. Det gör att vi kan visa många variationer på temat. Synd att det var så
kort med tid. Modellerna rör sig inte särskild rytmiskt. Det krävs tid för att få
in rytmen som ska förstärka tanken hos publiken. De agerar nästan som dock-
or. Hoppas att finalen går bättre. Det är viktigt att publiken får rätt känsla
när de lämnar lokalen. 

• Musiken spelar upp igen. En wienervals av Strauss introducerar en skara
av modeller i vackra klänningar och hår som är uppsatta i stiliga frisyrer.
Modellerna glider runt som i trance. De oroar sig för att göra felsteg och
ser mycket koncentrerade ut. Aktörerna återkommer till scenen. Nya
applåder hälsar dem välkomna. De arbetar vant med håren på två flickor
och sakta skapas vackra frisyrer. Under tiden berättar aktörerna hur man
ska göra och var de fått sin inspiration ifrån. Det är verkliga konstverk som
växer fram. Materialet som är lätt som fjun, fås att glänsa och rörelserna i
frisyren har jämn harmoni. Båda är experter på långhårsarbete och njuter
av arbetet. De strävar efter det gyllene snittet i frisyren. Blir frisyren för
stor för sin bärare, ser det löjeväckande ut. Å andra sidan får den inte bli
för liten, för då ser kroppen för stor ut. Helhetsupplevelsen bygger på att
det finns proportioner. Efter avslutat värv, stiger aktörerna åt sidan och lå-
ter modellerna beskådas från alla håll av publiken. Musiken startar igen
och alla går av scenen. Kort paus, alla i publiken börjar prata med varand-
ra. De har varit tysta länge nu och har stort behov av att kommunicera
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med varandra. Vad var det som visades? Kommentarerna är inte alltid
gynnsamma. Aktörerna utsätts för kritik och beröm.

• Äntligen en paus! Kroppen börjar kännas mör. Undrar om Kjell såg att jag
klippte fel på en modell? Vi måste diskutera tekniken sedan. Jag måste få se
när han gör roterande gradering. Den såg spännande ut. Skönt, dom applåde-
rar. Då har vi nog lyckats igen. Det är alltid lika svårt att veta om publiken
är nöjd.

• Efter pausen släcks belysningen i salen och musiken tar fart. »Masquera-
de« från The Phantom of the Opera, startar med en krasch. Man kan se och
känna ljuskronan falla i golvet. Därefter kommer musiken igång och mas-
keradklädda modeller väller in på scenen. Frisyrerna är fantasifulla skapel-
ser som ingen skulle gå på bal med. Det är obegränsad fantasi med myck-
et peruker och löst hår. Blommor i starka färger är applicerade i håren.
Orealistiskt, javisst, men publiken får en känsla av att fantasin och möjlig-
heterna är obegränsade. De går hem med en känsla av inspiration som de
tidigare akterna inte har gett. Fantasin förstärker upplevelsen av kvällen.
Aktörerna avtackas med starka applåder. De har nu arbetat intensivt tolv
timmar i sträck. 

• In igen och lägg sista hand vid fantasimodellerna! Det här är det roligaste av
allt. Fritt fram för fantasi och obegränsade möjligheter. Jag behöver inte läng-
re vara pedagogisk. All trötthet försvinner när fantasin får fritt spelrum, en-
dorfinet fyller kroppen med välbefinnande.

• Alla är trötta. Efter denna urladdning av energi återstår lugnet och tyst-
nade. Modellerna går hem med sitt nya jag. Var publiken nöjd? Det är
svårt att uppfatta från scenen. Aktörerna har sett alla de fel som är gjorda
och som alltid görs. Reflektionen efter föreställningen gör att nästa show
blir ännu bättre. 

• Föreställningen är över. Jag tänker: gick det bra? Nu kan vi sitta ned och re-
flektera. Fungerade vår teknik? Frågor bollas mellan oss. Nästa gång ska vi
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pröva något nytt. Tillsammans sammanfattar vi dagen för att kunna bli ännu
bättre. Det visar sig att båda har lärt sig något nytt.

Känslan

Känslan som finns efter en väl genomförd föreställning känner alla skåde-
spelare till. Men frisörer! Kan de också känna denna intensiva känsla som
succé ger? Likheten mellan skådespelare och frisörer finns på många plan.
Hårt arbete som avslutas med ett crescendo, ger först intensiv känsla se-
dan tomhet. När en skådespelare spelar sista kvällen, är han ofta trött på
rollfiguren och säger att det är skönt att det är slut.177 Dagen efter kommer
tomheten och saknaden. 

När en frisörkonsulent förbereder en föreställning är han koncentrerad
på att finna medel för en lyckad show. Under dagens förberedelser hinner
man inte tänka så mycket, man har fullt upp med saker som ska göras. Ef-
ter föreställningens slut kommer tomheten. Detsamma gäller när man trä-
nar inför ett världsmästerskap.178 Alla deltagarna är uttröttade på tränaren
som aldrig är nöjd. Efter tävlingen kommer den stora tomheten. Man sak-
nar drillen och samvaron. Man saknar all träning i grupp som gav så
mycket ny kunskap. 

Ensamheten i vardagen känns stor. Kanske är det därför skickliga skå-
despelare aldrig slutar att arbeta. De kan inte. Tomheten blir för stor. Sak-
naden efter arbetskamraterna blir oövervinnlig när ridån har gått ned. Ar-
betet blir en livsstil för både duktiga frisörer och duktiga skådespelare.
Kanske förblir de skickliga just därför. Genom att leva med sitt yrke och
njuta både av slit och av applåder, kan de duktiga behålla sin excellens.
Utan publikens gensvar tappar de gnistan och därmed också sin excellens.
Kunskapen behöver kontinuitet. Detta betyder inte att saker ska göras på
samma sätt under lång tid. Snarare behövs fantasi i samverkan med tradi-
tion. 
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Teatern som analogi
Teatern som rum beskrivs av Marcel Proust i På spaning efter den tid som
flytt (tredje boken, del 1, 1953) först med detaljerad beskrivning av hel-
heten. Salongen och logerna utgör ett eget rum som en enhet men också
med skilda världar. Åskådarna finns på båda sidorna. Till slut koncentre-
ras uppmärksamheten på scenens rum. Ett känt verk, »Fedra« skall fram-
föras. Förväntningarna är stora och spelet kan börja. Proust beskrivning
av skådespelerskans framförande är som en exakt beskrivning av yrkes-
kunskap. Expertens kunskap som finns där, subtil och utan stora åthävor.
Han jämför framförandet med musikerns excellenta pianokonsert.

»hans spel blir så genomskinligt, så fyllt av det han tolkar, att man
inte längre ser honom själv; han blir endast ett fönster som vetter
mot ett mästerverk« 179

Lyssnaren har svårt att skilja på vad som är verkets storhet och vad som är
pianistens. De smälter ihop och blir ett. Denna beskrivning av yrkeskun-
skap som Proust gör, sätter igång tankarna kring hantverkarens excellens,
när vi upplever denna sublima känsla för något som en hantverkare har
gjort. 

Oftast sker detta när vi inte förväntat oss det; när hantverkaren preste-
rar något som vi inte trodde gick att utföra. Ett exempel är när snickaren
Thomas Tempte (1997) rekonstruerar Tutanchamons stol. Få trodde att
det var möjligt, men när det är gjort blir det en dyrgrip beundrad av många
och snickaren har visat sin excellens. Likheterna mellan skådespelare, ar-
kitekter, musiker och hantverkare finns i känslan för materialet (som kan
vara ett teaterstycke, en sång eller trä) och rytmen som behövs för attbe-
handla materialet. Det finns även en mottagare för det utförda, publiken
eller kunderna. Proust beskriver även komplexiteten med att formulera
sin kunskap. Proust beskriver teaterns olika rum, där han belyser de olika
perspektiv som finns på en teater: 
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»Våra känslor tillhör en värld, våra tankar och namngivningar en
annan, och mellan dessa båda världar kan vi etablera en viss över-
ensstämmelse men inte helt utfylla avståndet.« 180

Regissören

Teatern är även ett rum för kunskapsöverföring. Musiken är där, ibland
som huvudattraktion, ibland som hjälpmedel för att skapa stämning. Tek-
niken är där med ljussättning och effekter. Ledarskapet i rummet har re-
gissören. Scenen fungerar som ett rum för aktörerna och salen är ett rum
för publiken. Regissören ska tillfredställa både publik och aktörer. Det
kräver ledarskap som inkluderar kunskap om människor och deras behov. 

Men det krävs även en egen professionalitet och trygghet i yrket. Ofta
måste en regissör handla intuitivt eftersom en föreställning kan utvecklas
på många sätt. Personerna som ska utföra en föreställning måste känna
tillit och våga lämna ut sig till publikens tyckande. Vid frisyrförevisningar
möter regissören både noviser (modellerna) och experter (frisörkonsu-
lenterna) såsom Dreyfus beskriver kunskapsnivåerna. Han ska kunna väx-
la i sitt agerande mellan de olika nivåer och erfarenheter som han möter.
Han kan inte bemöta alla lika. Han måste bygga upp en stämning.

Det är här som musiken kan komma in som hjälpmedel. Genom att
träna med musik kan modellerna få ett stöd för minnet och även känna
rytmen i rörelserna. De kan glömma sig själva och sin nervositet. Musiken
skapar tryggheten på scenen. Aktörerna får hjälp av musiken. Tid för prat
och tid för tystnad blir tydligt för aktörerna genom regissörens val av mu-
sik. Han är inte där med dem på scenen, men hans själ och tankar är där
genom musikens hjälp. Det skapas ett musikaliskt rum på scenen som
hjälper aktörerna och modellerna förbi deras rädsla och rampfeber.

Även publiken styrs genom musikvalet genom föreställningen. Tre
timmar kan vara väldigt långa, men musiken får tiden att flyga. En frisyr-
visning utan musik är sällsynt. Musikens roll är både pedagogisk, under-
hållande och förstärkande. 
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Rytmen som är en del av all musik, blir även en del av kunskapsöverfö-
ringen. Rytmen som styr handlandet181 blir förstärkt med musikens hjälp.
Yrkesskickligheten hos en hantverkare bygger på känsla för rytmen i
handlandet. När ett långt hår ska förvandlas till ett konstverk, om än en-
dast för en dag, krävs ett rytmiskt handlag.

»Varje något så när sofistikerad artefakt har två sidor, en tekniskt
praktisk som fyller en nyttofunktion, och en konstnärligt symbolisk
som förmedlar mening.«182

Att sammanfoga 1000-tal tunna hårstrån till en blank yta som glänser,
kräver mjuka, rytmiska rörelser. Ett avbrott i rörelsen skulle genast förstö-
ra helheten. Det krävs även teknik och kunskap om materialets beskaffen-
het, men utan rytm blir utförandet ingen estetisk upplevelse. En beskriv-
ning av vad som krävs för att vara en bra musiker kunde även gälla för vad
som krävs för att vara en bra frisör:

»Det första som fodras av en som vill bli en bra musiker är en god ta-
lang, eller naturgåvor. Den som vill ägna sig åt komposition måste
besitta en munter och eldig ande, som är sammanlänkad med en
själens ömma känsla, en god blandning av de så kallade tempera-
menten i vilken det icke är för mycket melankoli, mycket inbill-
nings-, uppfinnings- bedömnings- och beslutskraft, ett gott minne,
ett gott och känsligt gehör, en skarp och eldig syn, samt ett läraktigt
huvud som fattar allting strax och lätt.«183

Trots att detta citat skrevs 1789 så kunde jag inte finna en bättre beskriv-
ning av vad yrkeskunnandet hos frisörer kräver. Det som krävs för att
lyckas inom ett yrke som innehåller estetiska dimensioner är just talang,
känsla och allt det som ovan beskrivs.

252 DEN INRE TEATERN I LÄRANDET

181. Göranzon (1990) och Perby (1995)
182. Jerker Lundequist skriver i Konst och teknik, Dialoger nr -⁄ sidan 85

183. J. J. Quantz (1789), i översättning av Clas Pehrsson. Sidan 2 i texten § 3 



 

Diderot beskriver i sin »Paradoxen om skådespelaren«, skillnaden
mellan att agera med känsla och med erfarenhet. Han för ett resonemang
över vad som ger den bästa skådespelaren. En känslig aktör kan leva sig in
i rollen medan en erfaren aktör agerar känslan. Förmågan att spela roller
förekommer även utanför teatern, men paradoxen blir tydlig på scenen.
Kunskap ska gestaltas på något sätt. Vid vidareutbildning av frisörer an-
vänds teatern och scenen på ovan beskrivna sätt. Ibland uppfattar aktören
sig själv som viktigare än budskapet och då kan föreställningen bli mono-
logisk. 

Vid andra tillfällen inser aktörerna att det är budskapet som är viktigt
och då skapas en dialog. Dialogen sker på scenen och mellan aktörer och
publik. Kunskapen får möjlighet att växa genom dialogen, det intersubjek-
tiva finns i mellanrummet mellan den inre och den yttre teatern. Kommu-
nikation blir på flera plan. Anita Björk reflekterar över skådespelarkonsten
i sin essä; Det pågår hela tiden en tyst dialog

»Bästa sättet att lära yrket är att arbeta i en ensemble med både äld-
re och yngre kollegor. Man lär sig mer av andras brister än av egna
fel, komiskt nog. Den alldeles tysta kunskapen.«184

  

Lars Kleberg beskriver i Skådespelaren och rollen ett tänkande utifrån Sö-
ren Kierkegaards artikel »Krisen och en kris i en skådespelares liv«
(1847),185 Han framhåller hur en person växer från naivt charmig till en
ideal nivå. Han poängterar skådespelarens dubbla närvaro:

»För publiken gäller det inte längre att falla för debutantens charm
utan istället att förflytta sig till den ideala nivån och ge sig ut på
vandring mot det högre, dit skådespelerskan visar vägen.«186
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När en vidareutbildning ska ske måste aktörerna på scenen ha skåde-
spelarens dubbla närvaro. Den dubbla närvaron innebär att dels spela en
roll trovärdigt, dels behålla sin egen identitet för att kunna agera yrkes-
kunnigt. Budskapet som ska förmedlas är viktigare än aktören, men aktö-
ren är den som kan gestalta budskapet på ett sådant sätt att publiken kom-
mer vidare. Skådespelaren som vägvisare anser jag vara en lämplig meta-
for när scenen används på ovan beskrivna sätt. Om publiken efter före-
ställningen känner sig uppfylld och tar något med sig hem till sin verk-
samhet, då har skådespelarna lyckats. Om aktörerna istället enbart agerar
som duktiga yrkesmän inom sitt yrke, kommer det att bli tomt inom pub-
liken när ridån faller. 

Om kommunikationen inte fungerar mellan publik och scen, sker ing-
en kunskapsöverföring. Dialogen som sker i mellanrummet mellan scen
och salong är ofta ickeverbal. Det är känslor och stämning i lokalen som
avgör hur dialogen fortlöper. Det är aktörernas erfarenhet som vägleder
publiken. 

Anita Björk gör en beskrivning av skådespelarens yrkeskunskap i sin essä: 

»Publiken är den sista faktorn för att skådespelet ska bli färdigt.
Ibland förändrar den rytmen i en föreställning - det kan verkligen
vara både på gott och ont. Det publiken föredrar vilar skådespela-
ren i, det publiken tycker mindre om får ett snabbare tempo. Vi no-
terar minsta oro i salongen och försöker förstå vad den beror på. Vi
skärper oss maximalt, talar mer pregnant, avlyssnar reaktionerna
trots inlevelsen i rollen. Det pågår hela tiden en tyst dialog mellan
publik och skådespelare.« 187

Det Anita Björk beskriver är hur färdighetskunskapen och förtrogen-
hetskunskapen växer och traderas inom skådespelarens yrke. Det samspel
som finns mellan publik och skådespelare finns även vid vidareutbildning
av frisörer.
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Ett exempel från hantverket, demonstrationsrummet: 
En grupp av erfarna frisörer har samlats för att se en demonstration
av nya frisyrer och för att lära sig förmedla denna kunskap vidare
genom rätt terminologi. Johan skall göra en demonstration av en
klippning och presentera frisyren med hjälp av terminologin inom
branschen. Johan är en expert på sitt område och en erkänt duktig
frisör. Han startar teoretiskt och beskriver sin frisyr på tavlan. Där-
efter startar han klippningen och samtidigt talar han om indel-
ningslinjer och avklippningslinjer. Han beskriver projektionsvink-
lar och inklinationsvinklar, han visar den perpendikulära distribu-
tionen och talar om form. Plötsligt får han en fråga: »Varför drog du
passén uppåt när du klippte av?« Johan stod tyst och tänkte. Hade
han gjort det? 

Omedvetet gör man saker som känns rätt vid det tillfället när
man är expert, men man vet inte varför. Genom att backa i tankar-
na kunde Johan till sist förklara att för att få det gyllene snittet att
stämma så måste han lyfta passén lite när han klippte. Puh, det var
svårt. Johan pustar ut och fortsätter demonstrationen. Då kommer
nästa fråga: »Vad är Gyllene snittet?« Johan blir tyst igen. Han vet
vad det är, men han kan inte förklara det. Terminologin ger honom
ingen hjälp här. Han tänker efter, det handlar om proportioner,
men hur? Till slut får han hjälp ifrån publiken. 

En erfaren frisör kommer till assistans, och förklarar gyllene snit-
tets matematiska förhållande men även med vanliga ord: »Förhål-
landet är ett storleksförhållande mellan 8 – 5 – 3. Eller liten, stör-
re, störst för att göra det förenklat. Helheten är huvudet, den minsta
delen är nackens klippform och den större delen överhårets klipp-
form. Helheten (8) förhåller sig till den visuella övre delen av frisy-
ren (5) och den visuella nedre delen(3) i det gyllene snittet och fri-
syren upplevs som vacker. Det är proportionerna och harmonin
som avgör hur vi ser frisyren, inte tycke och smak.«  Johan slappnar
av, skönt, även om han är expert på terminologi så har han lärt sig
något idag.
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Exemplet ovan visar en variant på hur vidareutbildning kan gå till inom ett
praktiskt yrke. Genom att frisörer med olika kompetens möts i ett rum
och diskuterar ett ämne som är aktuellt för yrket skapas ny kunskap för en
del av gruppen. 

Den som kunde svara på novisens fråga blev medveten om hur han
tänker i praktiska situationer. Det som för experten framstod som själv-
klart blev tillgängligt för de övriga. Grundutbildning idag är inte upp-
byggd på ett sådant sätt att de erfarna yrkesmännen träffar noviserna. Där
kommer påståendekunskapen först, sedan skall det övas och därefter
kommer eleverna i kontakt med de erfarna yrkesmännen. Vidareutbild-
ning av frisörer sker däremot på ovan beskrivna sätt, med demonstratio-
ner och teaterföreställningar där musik oftast ingår.

Experten är omedveten om vissa delar av sin kunskap, men också hur
viktigt det är att ha en dialog runt det vi gör. Dialogen lyfte fram Johans
tysta kunskap och med hjälp av en erfaren yrkesman kunde kunskapen
belysas. Denna situation påminner mycket om de dialogseminarier som
utvecklades hos Saab Combitech (Hoberg 1998). Känslan hos en expert
kan bli synlig genom dialogen. Skillnaden låg i att frisörerna agerade
muntligt och ingenjörerna agerade skriftligt och därefter reflekterade i
grupp. Traditionen hos frisörer är inte att skriva utan att prata. Detta visa-
de sig tydligt när jag bad de närvarande i fallstudierna att skriva ned sin
historia. De ville gärna berätta, men helst muntligt.

Musik och rytm

Rytmen och den tysta kunskapen är det svåraste att komma åt när man
skall studera yrkeskunnande. De personer som besitter stor yrkesskicklig-
het kan inte alltid beskriva sin kunskap. I min studie var jag därför tvungen
att provocera fram de tankar som fanns hos de yrkeskunniga och tvinga
dem till reflektion över vad de gör. För att nå den tysta dimensionen in-
troducerade jag temat om musik i fallstudierna. Detta tema tillfördes för
att musiken är ett bra exempel på yrkeskunnande som någon utför och nå-
gon annan upplever, men ingen kan uppleva någon annans upplevelse.
Känslan som finns i yrkeskunskap kan jämföras med känslan för musiken.
Det estetiska inslaget i hantverk är stort. Skillnaden på ett moment inom
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hantverk som är framtaget med rytm eller ej, kan vara skillnaden på ett ex-
cellent arbete och ett godtagbart. Den estetiska dimensionen är inte en-
bart viktig för hantverkaren utan även för kunden.

Valstakten används i frisörutbildningen för att leda in eleverna i ryt-
men som krävs i vissa moment. Tretakten hjälper eleven att öva in flytet i
rörelserna. Musiken som pedagogiskt hjälpmedel är känt för yrkeslärare,
men kanske inte för alla frisörmästare. Karl i frisörernas berättelser, be-
skriver hur frisörläraren tvingar honom att stå mot en vägg och öva »kam
och sax« träning. 

Detta är en rytmisk övning och ofta har läraren på musik i lokalen. Ele-
verna som är noviser, uppfattar momentet som tråkigt och enahanda. De
är inte medvetna om nödvändigheten med denna drill. De flesta upplever
då att musiken underlättar träningen. Vad de inte uppfattar är, att läraren
stöder undervisningen och drillningen med musiken. Först långt senare
blir eleverna medvetna om musikens kraft vid inlärning men en del upp-
fattar den aldrig.

Genom att använda musiken i gruppsamtalen kunde denna dimension
belysas och diskuteras. Med hjälp av rytm och musik i dialogerna har jag
lett in diskussionen på den verkliga frågan om vad som är specifikt med
yrkeskunnande. 

Om vi skall nå det verkliga hantverkskunnandet måste vi komma åt
rytmen som styr handlandet. Rytmen finns i rörelser och rytmen finns i
tanken. Viss kunskap finns i kroppen, men det måste finnas ett samspel
mellan rytmen i tanken och rytmen i rörelsen. För att uppnå harmoni
måste rytmen finnas. Takten, flytet i rörelserna som finns när en skicklig
barberare rakar en kund, bygger på känsla för materialet och träning och
åter träning. När yrket förändras och rakningen blir en sällan förekom-
mande handling, försämras förmågan att hålla rytmen. 

Tveksamheten tillför en rytm med avbrott, precis som ett hack i en
grammofonskiva. Rytmen bryts och rakningen blir ojämn och kniven kan
skada huden. Exemplet i »Berättelsen«, där Olof lär sig rakning, visar hur
en blivande barberarlärling fick träna i många år innan han kunde utföra
en rakning självständigt.

Tempte ger ett påtagligt exempel på hantverkarens yrkeskunnande
genom att rekonstruera Tutanchamons stol, och belyser alla de moment
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av känsla intuition och rytm som finns dolt i en hantverkares kunnande.
Rytm kopplas oftast till musiken, vi kan säga att musik är rytm. Rytmen
finns dock inom många yrken. Lika väl som alla estetiska yrken bygger på
harmoni så gör även hantverk det. Kopplingen mellan olika yrken finns
där om vi kan se den. Vi har lätt för att se skillnader mellan olika yrken. En
arkitekts uppgift och en snickares uppgift verkar fullständigt olika vid förs-
ta anblicken. Börjar vi studera yrkeskunskap och inte målet för utövandet,
kan vi se likheterna. Kommunikationen, den estetiska dimensionen och ryt-
men kan vara några inslag. 

Olika yrkesrum
Ett hantverk utövas i många olika rum. Arbetsrummet är bara en del av en
större värld. Yrkesskickligheten växer i olika rum. En frisör kan lära sitt
yrke på skola eller i arbetslivet. Där skapas grunden, men för att bli verkligt
yrkesskicklig måste han möta andra utmaningar. Dessa utmaningar leder
honom framåt i hans strävan efter excellens. En av dessa vägar är att prö-
va sin kompetens gentemot andra inom samma yrke genom tävlingar.
Dessa tävlingar kräver träning, tid och oftast en tränare. Efter genomförd
uppgift ska en bedömning ske som avgör vem som är mästare vid just det
tillfället. Denna typ av utmaning kan vi även se hos arkitekter, där man
tävlar om ett uppdrag, en ny byggnad eller en anläggning. 

Gemensamt för olika yrken är att dessa tävlingar oftast befinner sig
utanför det normala yrkesrummet. Bedömningen görs av experter inom
respektive yrke. Bedömningen som görs av andra är en del av utvecklings-
processen hos den yrkeskunniga. Att våga utsätta sitt arbete för en kritisk
granskning, innebär en risk. 

Det finns alltid en risk för att komma sist i tävlingen, på samma sätt
som det finns en möjlighet att vinna tävlingen. Risk och möjlighet är två
motsatser som ofta förekommer inom yrkeskunskap. Om vi inget riskerar
kan vi inget vinna. Så är det även inom forskningen. De som utmanar etab-
lissemanget och prövar nya metoder, blir ifrågasatt och ibland bedömd
som ovetenskaplig. Nya metoder är dock nödvändiga för att forskning ska
leda till något nytt. Forskaren uppfinner nya metoder för att komma fram-
åt i arbetet. Därefter måste metoderna testas och prövas av andra och ut-
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vecklas. Detta moment, att våga välja en riskfylld väg, visar sig för en yr-
kesskicklig inom hantverk, arkitektur eller forskning vara en möjlighet till
utveckling. 

Genom ständigt nya utmaningar skapas ny kunskap som ökar säker-
heten inom yrket. Paradoxen, att risken kan skapa säkerhet, är en av
många paradoxer inom yrkesutbildning. Likheter mellan olika yrken
framkommer när vi penetrerar yrkeskunskap och inte målet för yrkesut-
övandet. Dessa likheter kan lära oss över gränserna på samma sätt som vi
kan lära oss av antiken eller av litteraturen. 

Olika yrken har fungerat som jämförelser och analogier i min studie.
Antikens matematiker, t ex Pythagoras, eller filosofer som Sokrates och
Aristoteles verkar kanske inte vid första tanken behjälpliga i frågor som
rör dagens yrkeskunnande. Om vi läser med öppna sinnen och försöker
finna analogier som belyser våra dilemman kan antiken vara till stor hjälp.
Litteraturen tillför nya aspekter när vi läser med sinnena öppna188. Syn,
hörsel och känsla eller intuition bygger en förståelse tillsammans. 

Bilden som verktyg inom yrken

En likhet mellan olika yrken är sättet att förmedla informationen mellan
beställare och utförare. Arkitekten använder sig av bilden som kommuni-
kation. Med pennans hjälp förmedlar han tanken och gestaltar på så sätt
sin tanke till kunden. Kunden kan med synsinnets hjälp uppfatta mer än
om bara det verbala hade använts. Ju fler sinnen som används desto tydli-
gare bild. 

Bilden är ett verktyg för kommunikation. Vad vi inte tänker på när vi
ser en bild, är att någon har skapat bilden, en annan person har valt ut bil-
den och för frisörer innebär det att en tredje person skall utföra det som
bilden visar. Här är tolkningen en viktig del av hantverkskunnandet. Fri-
sören som ser bilden ska tolka vad kunden har sett i bilden. Om det är hel-
heten eller delen som kunden har fastnat för är svårt att säga. Ibland är bil-
den med, ibland använder sig kunden av ord för att beskriva bilden som
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menas. Då finns bilden enbart i huvudet på kunden och ska med hjälp av
ord bli verklig för frisören. 

Kundens språk ska tolkas av frisören i ett språkspel som sedan ska re-
sultera i en handling. Den tolkade meningen ska utföras av frisören och
accepteras av kunden. Det finns stora utrymmen för missförstånd. Det
som är viktigt i yrkesundervisningen måste vara att eleverna lär sig att tol-
ka både verbala och verkliga bilder. Detta är en av de nyckelkvalifikatio-
ner som en hantverkare behöver. Processen innebär att se bilden, tolka
den, därefter kommunikation/språkspel, och till sist utförandet och ac-
ceptans från kunden. En ingenjör använder datorn för att göra en tredi-
mensionell bild av sin tanke. Ibland räcker inte bilden till för det som ska
skapas, produkten byggs upp med tiden. Då kan metaforer och analogier
vara till stor hjälp så som det visade sig i Combitech fallet.(Hoberg 1998)
Metaforen tänjer språket och kan förmedla det som inte databilden räck-
er till för. Frisörer använder både verbala beskrivningar och pappersbilder
eller datorprogram som framställer bilder av frisyrer på kunden innan de
är utförda i håret.

Att använda bilden eller metaforen för kommunikation är även hant-
verkarens väg. Metallens klara lyster är ett metaforiskt språk som frisörer
använder sig av för att förklara en färg för en kund. Gult blir guld och
orange blir koppar. Järnets färg används inte eftersom den metaforen ger
en negativ klang. Valet av metafor blir avgörande för kundens upplevelse
av resultatet. Guldsmeden ritar upp smycket och diskuterar material. Han
visar på fördelar och nackdelar med materialen och leder beställaren fram
till beslut på samma sätt som arkitekten. Jag kan applicera detta tänkande
på flera yrken. Mitt exempel från frisöryrket är påtagligt samstämmigt
med vad som Lundequist skriver i citatet nedan i artikeln »Konst och Tek-
nik« (50-51/99). När någon skapar en frisyr för någon, innebär det både
att skapa något funktionell, men även att skapa något vackert och kläd-
samt. 

Det krävs en teknisk insats med inklinationsvinklar och projektions-
vinklar. Det krävs även en bedömningsfas där helheten ska ses och möj-
ligheterna hos materialet ska bedömas. Den estetiska fasen sammanfaller
med den tekniska fasen i utförandeögonblicket, men bedömningen sker
före utförandet. Var vi sätter gränsen för vad som är konst är subjektivt.
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Någon kanske anser att frisyrer är banalt och inte passar in i detta djupa re-
sonemang som Lundequist för, avseende konst och teknik. Ändå är det så
att alla människor har önskemål om frisyrer och oftast vill man bli vackra-
re och få en funktionell frisyr samtidigt. Vi kan inte exkludera det som är
nära och sätta oss över det som är nära för de flesta människor.

»Artefaktens mening skapas av att den är en bärare av en berättelse,
om sin tid och sin kultur och om de människor som en gång utfor-
made, producerade och använde den. (Med berättelse menar jag en
framställning som dels presenterar någonting, dels gör detta någon-
ting närvarande.) Det är därför som vi måste fundera över vad vi vill
berätta med de artefakter vi utformar och tillverkar, hur vi berättar
och varför«189

Frisören använder sig av färdiga bilder av frisyrer som exempel tillsam-
mans med verbal presentation. Han föreslår och lyssnar. Frisören använ-
der också datorn precis som ingenjören. En bild av kunden läggs in i da-
torn och olika frisyrer appliceras för en tredimensionell upplevelse. Dess-
utom kan färgerna ändras och beställaren kan uppleva en bild av resulta-
tet innan det är utfört.

Den förflyttning av tid som sker när man ser en bild på något som ännu
inte finns annat än i tankarna, är lika för en ingenjör, frisör och arkitekt.
Inom film och litteratur använder man sig flitigt av möjligheten att föränd-
ra tidsperspektivet. Filmen kan visa verkligheten samtidigt som den kan ta
oss tillbaka eller framåt i tiden. Vi upplever tidlöshet. 

Bilden som exempel vid yrkesmässig kommunikation hjälper yrkes-
mannen att förmedla budskapet. Förkunskaperna hos mottagaren för
kommunikationen är avgörande för hur köparen upplever budskapet,
precis som vid litteraturläsning. Den estetiska dimensionen är svår att för-
medla, men genom bilden och metaforer kan utföraren förmedla den till
köparen.
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Gemensamma nämnare och olika åsikter 

Gyllene snittet= Delning av en sträcka på så sätt att hela sträckan
förhåller sig till den större delen såsom den större delen till den min-
dre. Förhållandet blir exakt (√5+1)/2 eller ca 8/5. Denna delning
som kunde konstrueras med hjälp av passare o linjal, användes re-
dan under antiken, och har spelat stor roll inom konst och arkitek-
tur (norm för harmoniska proportioner.)190

Matematiken kommer till hjälp för att beskriva en upplevelse. Kunskapen
om ett matematiskt förhållande som ger bedömningsunderlag för vad
som är vackert, visar på samband mellan det matematiska och det estetis-
ka. Dessa samband är kanske fler än vi är medvetna om. Beräkna och be-
döma var två begrepp som visade sig svåra att definiera i Göranzons
(1990) studie om skogsmästare. Skogsmästarnas bedömning av skogen
inkluderade både subjektiv uppskattning och matematiska beräkningar.
Dessutom ingick en stor mängd kunskap som ingick i yrkeskulturen, den
kollektiva kunskapen om hur man bedömer skog. 

Konstnären behöver matematiken när det sköna ska beskrivas. Vad är
vackert? I alla yrken där estetiken finns som en aspekt, finns alltid denna
fråga. Vem bedömer vad som är vackert? Ingår det enbart tyckande, eller
finns det ett bedömningskriterium som gäller över alla yrken? Alltsedan
antiken har det gyllene snittet använts som ett kriterium för när harmoni
har uppnåtts. Arkitekter, målare, frisörer och andra hantverkare eller
konstnärer använder sig av gyllene snittet, men de vet inte alltid om det. 

När jag frågade en guldsmed som hade gjort ett smycke, om hon visste
varför hon anser detta vara vackert, blev svaret: »det finns harmoni, pro-
portioner och balans«. När jag frågade en frisör varför en frisyr upplevs
vacker, fick jag svaret: »frisyren har balans, stil och form«. Väldigt få kan
beskriva vad som är balans och harmoni. Efter lång erfarenhet inom ett
yrke verkar det på något sätt som om känslan för stil och form finns upp-
byggd. Gyllene snittet finns där, men de yrkeskunniga vet inte om det, de
känner att harmonin är rätt. 

Om det gyllene snittet fanns med i utbildningen och noviserna gavs
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möjlighet att träna seendet i förhållandet mellan storlekar, skulle kanske
kompetensnivån i enlighet med Dreyfus skala, kunna nås snabbare. Att
tränas in i ett seende är en del av yrkeskunskapen inom alla yrken med es-
tetiskt inslag. 

Frisören tränas att se genom att titta på olika frisyrer och genom att vi-
sas på det korrekta. Även genom att se frisyrer som inte har stil och form lär
sig eleverna i linje med Montaignes beskrivning av hur vi lär oss mer av det
dåliga exemplet än av den goda förebilden. I början av sin yrkestid finns
alltid behov av att tänja gränserna för det tillåtna. Då skapar eleverna fri-
syrer i stil med »punkmodet«. Detta är en nödvändig process för att kom-
ma vidare mot det vackra. Konstnärens »klotter« och övermålningar visar
på samma sak.

En pedagogisk infallsvinkel

Undervisningssituationen innebär för läraren att han måste finna en peda-
gogik, som leder eleven fram till en egen kunskapsprocess och förståelse
av yrkeskunskap. Det räcker inte med att rada upp fakta, läraren måste
förmedla kunskapen om att kunna koppla samman fakta till en helhet, vid
rätt tillfälle och med känsla, för att resultatet skall bli riktigt. Jag kunde for-
mulera det som att eleven måste bygga upp intuitivt beteende. Det intuiti-
va kunnandet byggs upp successivt redan från elevernas första dag i sko-
lan. Då avser jag intuitivt beteende så som Hans Larsson förklarar det i sin
bok Intuition från 1892. Detta tar tid. Skillnaden i överförandet av allmän
kunskap och överförandet av yrkeskunskap innebär att läraren måste få
eleven att förstå processen och dessutom att eleven ska kunna utföra en
handling som kunden blir nöjd med. Detta kräver intuition och känsla för
när kvalitén är nådd.

Förhållningssättet till olika slags kunskap avgör hur vi ser på ett utbild-
ningsproblem. Berit Rognhaug (1996) har i sin avhandling Kunskap och
lärande inom IT-samhället belyst frågan om kunskapssynen inom olika lä-
rande perspektiv. Författaren har koncentrerat sig på IT-stödd undervis-
ning, men belyser de olika aspekter av kunnande som finns inom allt lä-
rande. Hennes beskrivning av tyst kunskap och samhällets syn på inter-
subjektiv kunskap har visat mig nya vägar att tänka. Hennes reflektioner
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om lärarnas förväntningar på eleverna inom särskolan är inte helt olik den
förväntan som kärnämneslärare har på frisörelever.

Att se utöver det förväntade blir en kunskap som måste läras av lärarna
inom gymnasieskolan idag. Den skolförlagda delen av yrkesutbildning
har behov av speciell forskning, där tyngdpunkten ligger på didaktiska as-
pekter. Detta har gjorts inom olika pedagogiska institutioner. En avhand-
ling av Inga-Britt Skogh las nyligen fram vid Lärarhögskolan i Stockholm,
Teknikens värld – flickors värld (2001) belyser teknikundervisningen i
grundskolan utifrån ett perspektiv från von Wrights händelselogik. Där
framkommer att teknikundervisningen har svagt intresse hos flickor. Or-
sakerna är många, men det ger en dålig grund för vidare teknikintresse på
gymnasiet. Skogh tillför en pedagogisk modell för teknikundervisningen
utifrån von Wrights händelselogik.

Den arbetsplatsförlagda delen av yrkesinlärningen måste utforskas
med andra metoder och med andra teoretiska utgångspunkter. Tillsam-
mans kan dessa olika forskningsmål sammanställas till en övergripande
deskriptiv översikt av yrkesutbildningen idag. I min studie önskar jag be-
lysa dessa olika horisonter, det inre och det yttre perspektivet av yrkesut-
bildningen. Informanterna skriver utifrån ett inre perspektiv av yrket, men
deras berättelser visar även de yttre kraven. Litteraturen och andras forsk-
ning kan genom analogier belysa de yttre perspektiven på yrket. 

Forskning i yrkespedagogiska frågor skiljer sig från allmänt pedagogis-
ka frågor genom att man söker efter verktyg som skall förmedla den tysta
kunskap som finns inbyggd i ett yrkeskunnande. Det finns inte alltid ord
för denna kunskap. Utvecklandet av tyst kunskap är en process där kun-
skapen inhämtas efter lång erfarenhet. En kunnig yrkesman förmedlar sin
kunskap bättre eller sämre beroende på om han funnit dessa verktyg att
förmedla processen med. Det räcker inte med att visa hur man gör eller att
tala om vad som skall göras. 

Yrkesmannen måste till eleven förmedla det tänkande som sker i ho-
nom när han utför sitt yrke, han måste finna ord som leder fram till tankar
och beslut. Samtidigt måste det hos eleven ske en förståelseprocess, ett
samspel mellan tanke, språk och handling. Yrkespedagogik kan kanske
sägas vara kunskapen om att få en relation att uppstå mellan tanken,
förståelsen och utförandet, sett ur ett yrkesperspektiv. Samspel mellan
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yrkespedagogik och yrkesträning i arbetslivet borde vara eftersträvans-
värt. Skolans uppgift måste då vara att få igång processen och arbetsplat-
sens uppgift är att hålla processen vid liv. Vi kan idag börja se en förändring
inom utbildningstänkandet. Inom högskolan förekommer idag andra
arbetssätt än de formella föreläsningarna och tentamina. En annorlunda
metod för kunskapskontroll har vuxit fram och prövas. Studenter ges möj-
lighet att presentera sin kunskap genom exempel, artefakter och sceniska
framställningar. Dessa nya prövningar visar att pendeln sakta slår över mot
en acceptans av erfarenhetskunskapen. Ett sceniskt framförande blir istäl-
let för en teoretisk tentamen. De nya examensarbetena innehåller både teo-
ri och praktik, eftersom ingen praktik klarar sig utan teori och vice versa.

Möten



Maja-Lisa Perby visar med avhandlingen Konsten att bemästra en process
(1995) på processoperatörers uppmärksamhet i sitt yrke och gräver djupt
ned i deras yrkeskunskap. Hon belyser den tysta del av kunskapen som
finns när någon vet vad som behöver uppmärksammas och vad som är
mindre väsentligt. Hon pekar ut bedömningsdelen av yrkeskunskap som
viktig. Perby har i sin studie om processoperatörernas kunskapsförvalt-
ning visat, att även om ett yrke förefaller helt datoriserat, finns det en hel
del tyst erfarenhetskunskap involverad. Datorn blir ett hjälpmedel, men
utan den tysta kunskapen kan inte operatörerna analysera ett problem
som uppstår plötsligt. Perby skriver:

»Också hantverkaren är en analogi som kan lyfta fram drag som är
avgörande i operatörens yrkesutövande. I likhet med hantverkaren
anpassar sig operatören till för tillfället rådande omständigheter.
Operatören använder sig av utgångsmaterial och verktyg med sam-
ma slag av yrkeskänsla som en hantverkare; operatören visar sam-
ma slag av naturlig följsamhet gentemot variationer i råvaror, verk-
tyg/maskiner och mätinstrument.« 191
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Att möta det oväntade är ett tillfälle då erfarenhetskunskapen kommer till
pass. Just den situationen beskrivs i frisörernas berättelser när en blonde-
ringsprocess går fel. Då krävs både erfarenhet, ansvar och trygghet för att
kunna hantera situationen. Att klara av att möta det oväntade blir en för-
måga som måste tränas. Perby visade genom sin avhandling på de förbin-
delser som finns mellan vardagen inom ett yrke och yrkesforskning. Hen-
nes metod som innebar att vara nära sina informanter och lyssna av deras
samtal visade mig vikten av att lyssna och återlyssna det som sägs. För mig
blev det att läsa och återläsa berättelserna under olika skeden av forsk-
ningen. 

Jörn Nilsson beskriver i sin artikel; Att hantera det oväntade (Dialoger
48/98) hur svårt det är att göra bedömningar inom processindustrin när
något oväntat sker. Nilsson har studerat operatörerna vi tillverkning av
pappersmassa och följt dem under deras arbete. Han har även försökt att
utforma en artefakt som möjliggör träning av de oväntade situationerna
under kontrollerade former.

Han framhåller att problem uppstår när man övergår från manuellt ar-
bete till datoriserat arbete, genom att man hittills inte kunnat träna på
oväntade situationer. Det krävs erfarenhetskunskap och den kunskapen
tar lång tid att bygga upp.



Hantverkarens speciella kunskaper och dess problem är i centrum för min
studie. Möbelsnickaren Thomas Tempte har gjort en beskrivning i Lilla
Arbetets ära (1997) över hur en finsnickare tänker när han rekonstruerar
Tutanchamons stol. Han har även beskrivit båtbyggarens tankegångar
när han till exempel väljer material till en båt. Han lyfter fram rytmen i ar-
betet och känslan för materialet. Temptes tankar och teorier har inte haft
ett akademiskt mål, utan är ett försök att belysa en hantverkares tankar
från ett inifrånperspektiv. 

Dessa beskrivningar har visat mig en väg framåt i min forskning och
även fungerat som jämförelseobjekt i studien om hantverkskunnande. Fri-
sörer och finsnickare visade sig ha många likheter i tänkandet även om
materialen är mycket olika. Speciell uppfattar jag planeringen av det kom-
mande arbetet och funderandet över olika möjligheter att gå till väga, som
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en gemensam nämnare. När arbete därefter startat sker det med en annan
rytm som är snabbare och utan någon tvekan. När en hantverkare bestämt
sig för en metod får han inga fler chanser. Metoden måste vara den rätta
annars blir inte resultatet av högsta kvalitet. Det går inte att ångra sig.



Stora förändringar inleddes för olika hantverk när utbildningen förflytta-
des från lärlingsutbildning till skolutbildning. Denna förflyttning gäller de
flesta hantverksyrken och förändringen har skett successivt sedan 50-ta-
let. Liknande förändring har skett i utbildningen till ingenjörer under sam-
ma tidsepok. Innehållet i ingenjörsutbildningen har förändrats. Hand-
tecknandet har till exempel nästan helt försvunnit ur grundutbildningen.
Dessutom har praktikdelen minskat. 

Eugene Ferguson har i sin bok: Engineering and the minds Eye (1992),
beskrivit förändringens risker.192 Han skriver bland annat att handteck-
nandet och läran om design, förr var ett mycket viktigt inslag i utbildning-
en för ingenjörer och arkitekter. Ritmomentet har idag mist sin vikt. Även
utvecklingen mot att arbeta ensam istället för i grupp är en förändring
inom både hantverk och flera ingenjörsarbete. Konsultarbete som kräver
mycket arbete vid datorn kan leda till att kunskapsväxandet stannar upp.
Ingenjörerna vid Combitech (Hoberg 1998) formulerade problemet som
att det svåraste är att få de erfarna ingenjörerna att utvecklas vidare i sin
kunskap. På de lägre nivåerna fanns det gott om kurser och möjlighet till
vidarelärande, men för de erfarna var det svårare. Genom dialogseminari-
er i samarbete med forskare kunde dessa erfarna ingenjörer komma vida-
re tillsammans. Gruppen gav varandra ny kunskap genom reflekterandet
tillsammans över erfarenheter inom och utom yrket, till hjälp hade de
klassisk litteratur.



Tecknandet var tidigare ett huvudämne för både frisörer, guldsmeder och
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ingenjörer.193 I dagens utbildning har tecknandet mer övergått till bild-
framställning med datorers hjälp. Tecknandet är ett viktigt inslag i kom-
munikationen mellan beställare och utförare och hjälper till att förklara
ett objekt när orden inte räcker till. Vid en intervju med en guldsmed fram-
kommer detta problem tydligt. Hon beskriver situationen sådan:

»Lärlingarna får svårighet att kommunicera en idé med sina kunder
på grund av sin bristfälliga teckningskunskap.«

Det har även visat sig att guldsmedslärlingar har svårt att klara sina gesäll-
prov. Utbildningen till guld och silversmeder sker idag inom hantverkspro-
grammet. Praktikdelen är borttagen och ersatt med arbetsplats förlagd ut-
bildning. Problemet är att väldigt få guldsmeder vill ta emot elever. De har ut-
talat rädsla för att utbilda konkurrenter. Kombinationen av minskad praktik
och ovilliga mästare gör det svårt för eleverna att träna de moment som ingår
i gesällprovet. Här uppvisar frisörerna och guldsmederna samma problem.

Mötesplatser

Om vi skapar mötesplatser, likt de dialogseminarier som Bo Göranzon in-
troducerat vid KTH i samarbete med Dramatiska teatern, för erfarna utö-
vare av yrken, kanske vi kan lära mycket av varandra. Det måste skapas ett
kreativt rum där samtal runt väsentligheter för de yrkeskunniga lyfts fram.
Kanske skapas då kunskap som vi inte visste fanns. Den tysta dimensionen
i yrkeskunskap får möjlighet att belysas, så som Maria Hammarén visade i
sin avhandling. En kommentar från hennes informanter var: 

»Metoder väljer man för att skapa mental kontroll och möjligheter
att kommunicera de modeller som växer fram. Begreppen rytm, in-
levelse/distans och intuition har visat sig vara viktiga för att kunna
beskriva de olika delar av tankeverksamheten som benämns pro-
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blemlösning, problemformulering och skapande av helhetsbild. Vi
såg en struktur. Ett antal steg i vårt arbete där yrkeskunskapen slog
igenom.«194

Vikten av att lära sig av misslyckanden framhålls av flera författare. När in-
genjörer misslyckas leder det ibland till stora katastrofer med människoliv
som förloras och stora rubriker i tidningarna. Orsakerna till katastrofen
kommer inte alltid fram med samma kraft. 

Om vi förlitar oss för mycket på maskiner och tappar det sunda förnuf-
tet och bedömningen är det kanske inte så konstigt om det uppstår kata-
strofer. Ingenjörsmisstag leder till stora problem, hantverksmisstag leder
till små problem, men för den enskilda människan kan den lilla katastrofen
upplevas värre än en stor katastrof långt borta. En person som förlorar sitt
hår på grund av en felaktig blonderingsprocess, upplever katastrofen vär-
re än när samma person läser om en brokatastrof långt borta. Styrkan i
upplevelsen minskar med avståndet. Båda katastrofsituationerna bör und-
vikas genom bättre utbildning av dem som skall utföra uppdragen. 

Uppförandepraxis – en analogi.
Uppförandepraxis, är en teori om lärandet inom konstnärliga yrken. Clas
Pehrsson från Kungliga Musikhögskola beskriver vid en sommarakade-
mikurs på Väddö 2001, vikten av att kunna underordna sig en mästare el-
ler lärare som genom sitt kunnande har skapat ett förtroende. Hans nyckel-
begrepp är disciplin, men disciplin utifrån en frivillighet.195 Lärlingen sö-
ker en mästare och vill lära sig. Tvånget som alltid finns i disciplin kom-
mer inifrån lärlingen. Mästaren står för drillen men ingen kan drilla fram
en konstnär om denne inte själv låter sig drillas. Till skillnad mot andra
områden där drillen är ett yttre tvång som man inte kan välja bort, har
konstnärligt lärande oftast ett moment av inre tvång som driver utövaren
i jakten på ny kunskap.

Reflektionerna som väcks behöver inte gälla musiken. Lärandet som
beskrivs av flöjtmästaren är ett lärande som lika väl kunde ske inom något
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annat område. Det är den svåra traderingen av kroppslig kunskap som be-
skrivs, men även teoretiskt kunnande om varför det blir rätt eller fel. Teo-
rin som boken av J. J. Quantz står för är ett resultat av djupa studier av vad
som behövs för att bli en god musiker. Det innebär inte att den beskriver
den enda rätta vägen. Alternativa sätt växer säkert fram under processens
gång. Författaren skriver inte en enhetsteori om lärandet i stort inom
konstnärliga yrken, men ger oss som läsare olika förslag på hur ett lyckat
lärande kan gå till.

Det verkliga lärandet sker i mötet mellan en villig elev och en duktig
och villig mästare. Viljan spelar en avgörande roll för resultaten. Det krävs
stark vilja av eleven att inte ge upp under svåra perioder när misslyckan-
den kommer tätt. Det krävs även stort tålamod av mästaren så att han inte
ger upp när resultaten uteblir. Viljeaspekten och frivillighetsaspekten
framstår som två ingredienser som är essentiella vid lärandet på samma
sätt som Kierkegaard beskrev.

Kan vi då överföra dessa begrepp till annan verksamhet än den rent
konstnärliga? Ja, jag ser en mängd analogier som framkommer när jag lä-
ser mitt material med dessa glasögon. 

Disciplin, vilja och frivillighet i kombination med teoretiskt reflekte-
rande över vad som behövs, visar sig vara aspekter inom lärandet till
många yrken som inkluderar någon estetisk dimension. Finns det dessut-
om ett påtagligt hantverksinslag i yrket blir analogin tydlig. 

Hantverkskunskap blir ibland lite slarvigt romantiserat som något nos-
talgiskt som vi måste värna om. Det finns en risk i den tolkning av begrep-
pet »Hantverkskunnande« som gör begreppet slitet och oprecist. Det som
jag lägger i begreppet är yrkeskunskap där kroppen är delaktig i utföran-
det, utöver huvudets insida. Tänkandet finns alltid med i alla yrken, men
ibland framställs hantverkskunnande som något som enbart sker med
händerna. Tänkandet syns ju inte lika påtagligt som frisörens klippande
eller snickarens sågande. 

Trots det så finns tänkandet och reflekterandet med i handlingen,
ibland medvetet funderande och ibland omedvetet görande. Det är i des-
sa situationer som drillen som ingått tidigare i lärandet visar sig. Det som
behöver göras görs utan direkt medveten tanke i situationer som uppstår
plötsligt. Det är då det visar sig om kunskapen har satt sig i »kroppen«.
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En forskares arbete är också kroppsligt, men inte på samma handgrip-
liga sätt som vid hantverksyrken. Forskarens uppgift är ju att ta in infor-
manternas idéer och smälta dem i sin egen kropp, om vi vill använda Witt-
gensteins sätt att uttrycka sig. Den deg som skapas är grunden för det som
presenteras i avhandlingen. När sedan skrivandet tar vid blir yrket mer
och mer kroppsligt. Först efter lång övning, skrivande och omskrivande,
läsande och omläsande, kan degen anses vara färdigjäst. Ändå skulle for-
skaren kunnat älta frågorna en gång till. Detta framkommer alltid vid dis-
putationen. Kritiken som då framkommer visar tydligt att en forsknings-
uppgift sällan blir avslutad på samma sätt som en hantverkare oftast kan
kritiseras av en kollega även om kunden är nöjd.

De flesta yrken har en fas där materialet studeras, därefter själva bear-
betningen och till sist slutfasen; produkten. Vid konstnärligt framförande
(i uppförandepraxisen) kan artisten inte stå och tänka på vad som ska gö-
ras, han bara gör. Det är i reflektionen efter föreställningen som eftertan-
ken kommer och med den kritiken. 

Inre eller yttre kritik, det beror på situationen. Denna kritik är dock vik-
tig även för en konstnär eftersom det är i ögonblicket av kritik som konst-
verket växer.196 (enligt Oscar Wilde). Kritiken leder en person framåt i sin
kunskapsutveckling. Detta kunskapsväxande kommer flera till del om
kritiken tillåts. I många situationer är det svårt att förmedla kritiken på ett
sådant sätt att konstnären lyssnar och tar till sig den. Vi är inte särskilt
tränade i vare sig att ge eller få kritik på ett konstruktivt sätt. Inom frisöryr-
ket får aktörerna kritik varje gång de avslutar ett arbete. Kritiken är oftast
positiv, kunden säger att hon/han är nöjd. Om det uppstår en situation där
kunden inte är nöjd tvingas frisören att försöka åtgärda problemet. 

I bästa fall lyckas han, i sämsta fall inte, oavsett kommer frisören att be-
höva hitta kreativa lösningar. Situationen med kritik tvingar fram kreativi-
tet. I en annan situation får frisören möjlighet att göra »vad som helst«
med en kunds hår. Total frihet blockerar då frisörens kreativitet. Även
Clas Pehrsson beskriver detta hos en musiker. 

Hur kommer det sig då att total frihet skapar begränsningar inom en
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yrkesman? Kanske är det den rädsla som Kierkegaard beskriver i »Syk-
dommen intill döden«. Kanske behöver vi människor regler, kritik och
tvång för att bli kreativa och gränsöverskridande. Total frihet ger osäker-
het om var gränserna går. För gränser för det möjliga kan vi inte komma
ifrån även om vi tänjer dem.

Regler och praxis kan skapa kreativa utövare av olika yrken. Total fri-
het kan skapa kopior. Detta är en paradox inom arbetslivet som är viktig
att framhålla. Om eleverna under sitt lärande in i ett yrke får total frihet att
välja, kan det bli många kopior i världen och det är nog inte det som efter-
strävats i de beslut om valfrihet som har gjorts. Regler och en mästare som
drillar skapar protest och aktivitet hos eleverna. Oenigheten skapar ener-
gi. Energin används oftast kreativt och skapar nya mästare som kan växa
förbi den gamla mästaren. Det svåra för mästaren är att tillåta eleven att
springa förbi. Det finns alltid ett dilemma!

Oenigheten som styrka eller svaghet inom lärandet är en fråga om vilken
nivå eleven befinner sig på. I början av utbildningen måste man låta sig drillas
om man ska kunna komma vidare. Därefter kan oenighet mellan mästare
och lärling leda framåt. Återigen återkommer Kierkegaards »Till eftertanke«.
Att finna nivån hos en lärling och starta där blir mer och mer tydligt som den
viktigaste aspekten vid lärandet. Om alla elever behandlas utifrån en enhetlig
nivå utan individuell anpassning, lyckas ett fåtal med det avsedda.

Sammanfattning
Skolförändringar leder till förändrat yrkeskunnande. Branschen anser sig
inte kunna påverka politiska beslut tillräckligt. Detta gör att branschen
inte accepterar de beslut som tas. Bristen på samverkan mellan skola och
arbetsliv visar på detta. Eleverna kommer i kläm när politiker tar beslut
som inte är förankrade i arbetslivet. Resultatet blir en kunskapsdegenere-
ring som ingen kunde förutse. Genom studien har jag funnit att utbildning
inom praktiska yrken har många likheter. Det är inte lätt och ibland inte
ens önskvärt att flytta en utbildning från en miljö till en annan. Miljön på-
verkar utbildningsprocessen och möten med erfarna yrkesutövare är nöd-
vändigt för att behålla och utveckla yrken. Lärarna i skolan talar sitt aka-
demiska språk och mästarna på fältet talar ett praktiskt språk. Språket blir
ett problem eller en möjlighet. När dessa olika språkanvändningar möts
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måste det till goda skäl och argument för att ge större enighet i betydelsen
av begreppen. Regelföljande inom en praxis belystes genom diskussioner. 

Dialogen i verksamhet vid yrkestradering är ett instrument för kun-
skapsutveckling. Tekniken kan förvisso hjälpa till för att göra traderingen
smidigare och snabbare, men den kan aldrig ersätta de personliga mötena
med experter som lärt sig yrket över lång tid. Den tysta dimensionen som
finns i all erfarenhets och förtrogenhetskunskap lärs endast vidare genom
att eleverna ställs inför den mångfald av möjligheter som finns i alla beslut
inom ett yrke. Exempel och förebilder blir verktyg i en lärande process.
Omdömet som avgör vilket val man gör lärs in successivt genom egna och
andras misstag. Noviserna kan utvecklas till kompetenta av det yrke de
valt om de i likhet med ungdomarna i fallstudie ett, träffar mästare som vill
hjälpa dem vidare. De måste även ha en egen stor vilja att satsa på sin yr-
kesutbildning. Om de kompetenta yrkesutövarna träffar på mästare och
lärare som tillsammans kan och vill tradera sin kunskap vidare kan de ut-
vecklas till skickliga. 

Eftersom det intersubjektiva kunnandet utvecklas i ett kollektiv, inne-
bär ett individuellt och egoistiskt tänkande att kunskapen degenereras. En
expert som inte lär sin kunskap vidare hamnar till sist i en fas där ingen ny
kunskap växer. I och med det slutar han snart att vara expert. För att hålla
kunskap levande krävs att den lärs vidare. Mycket är vunnet i och med att
eleverna får en bättre allmänbildning, men något förloras när eleverna inte
längre möter mästare inom sitt blivande yrke under utbildningstiden. 

Ett avhandlingsarbete inkluderar både teori och praktik. I min avhand-
ling presenteras frisörernas utbildningsdilemman och de kopplas samman
med andra yrkens problem genom analogier och filosofiskt reflekterande.
Avhandlingen sätter tyngdpunkten i ett analogiskt reflekterande över ve-
tenskapliga metoder och det arbete som en forskare måste lägga ned utö-
ver det rent empirisökande arbetet. Jag ger ett exempel på vidarelärande
inom frisöryrket och gör jämförelser med skådespelare och teatern. Tea-
tern har visat sig vara en källa för att finna analogier och metaforiska ex-
empel. När vi visar något med ett exempel, visar vi utöver exemplet ge-
nom att vi startar associationer hos läsaren. 

Associationerna ger ett nytt ljus åt problemet som vi vill belysa. Skåde-
spelarens yrkesskicklighet visar sig på scenen i just det ögonblicket då fö-
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reställningen framförs. Bakom honom finns en regissör. Denna ledarges-
talt visar, trots att han inte är närvarande i ögonblicket, också sin skicklig-
het genom framförandet som görs av skådespelaren. Det är en teampro-
fessionalitet som framträder på scenen i just det ögonblick som vi berättar
om. Det finns en dubbel närvaro, både genom de gestalter som är där men
inte syns, och även genom skådespelarens uppgift att vara någon som han
inte är på ett trovärdigt sätt. Frisören behöver på ett liknande sätt ha en
dubbel närvaro i sin yrkesutövning. Dessutom finns alltid den inre dialo-
gen med när något framförs på en scen. Det har visat sig finnas flera ana-
logiska situationer mellan skådespel och vidarelärande inom olika yrken.
Jag har försökt finna några exempel som är tydliga. I följande kapitel gör
jag analogier med olika yrken. Det visade sig att flera yrken hade likartade
problem när jag gjorde jämförelser. 

Hantverkarens tankar vid lärandet, hans rytm och pauser, kunde jäm-
föras med den rytm som ingenjörer eller snickare hade i sitt yrkesutövan-
de. Brist på pauser var lika farligt som brist på aktivitet. Bilden och meta-
foren var användbara instrument i kommunikationen med kunder och
lärlingar inom olika yrken. Den klassiska matematiken kan hjälpa många
yrken att formulera sig, men det finns alltid en del som inte går att formu-
lera, den tysta kunskapen. Den tysta kunskapen som lärs och traderas ge-
nom att visa på exempel, traderas i praktisk handling. Handlingen i sig
själv gav kunskap åt andra än den som utförde handlingen. Seminarier där
kunniga och mindre kunniga kan mötas och byta erfarenheter behövs för
att erfarenhetskunskapen ska växa. Det behöver inte vara personer med
samma yrke som möts, utan olika erfarenheter som möts belyser ett vida-
re perspektiv inom yrkeskunnande. De som möts behöver inte vara eniga.
Tvärtom är det i oenigheten som energin finns. 

En analogi mellan erfarenheterna från frisörernas berättelse och en
text från 1700 talet visar litteraturens kraft. Problemen belyses tydligt när
det framställs genom ett filter av ett annat yrke. För att se ett generellt pro-
blem kan man behöva visa på ett specifikt fall och därefter göra analogier.
Mästare och lärling relation är inget nytt. För och nackdelar kommer fram
genom analogin. Hur vi ser på kunskap avgör var prioriteringen läggs
inom både utbildning och på arbetsplatser. Formella kunskaper eller
praktisk kunnighet, vad ska vi prioritera i framtidens utbildning?
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etenskap och konst var mitt insteg i denna avhandling. Veten-
skapligt arbete har en tradition och ett normativt mönster. Om
vi vill göra avsteg från detta mönster krävs övertygande exem-
pel i resultatredovisningen. Jag har försökt skapa dessa tydliga

exempel utifrån mina resultat. Konsten finns där ständigt närvarande ef-
tersom yrket som jag studerat är kreativt och estetiskt. Den kreativa tan-
ken måste även finnas inom forskningsarbetet och mina presentationer i
form av dialoger och scenarier, är kreativa idéer som prövas. 

Kritikens möjligheter

Allt vetenskapligt arbete ska utsättas för prövning och kritik. Genom att
jag först presenterade mina resultat i en lic.avhandling, fick jag möjlighet
att få den kritik som behövdes för att komma vidare i avhandlingsarbetet.
Lena Fritzéns konstruktiva opposition (2001) gav mig ett antal inspel
som jag försökt att arbeta in i denna doktorsavhandling. Det lärande som
sker genom att en studerande utsätts för kritik, anser jag leder till kun-
skapsväxt, detta oavsett om studierna är på grundnivå eller på forskarut-
bildningsnivå. Kunskapens växande kom i centrum för mina tankar i den
senare delen av avhandlingsarbetet.
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Livslångt lärande

Min forskningsfråga sökte svar på vad som var viktigt att bevara inom ut-
bildning till hantverk. Dessutom sökte jag svar på vad som ingår av kun-
skaper inom ett hantverksyrke. Berättelserna gav insikt om hur utveck-
lingen av utbildning har skett. Fallstudierna gav insikt om hur man på oli-
ka nivåer inom ett yrke ser på utbildningsproblem och att de prioriterar
olika saker. Det rent hantverksmässiga var en del av frisörernas kunnande,
dessutom visade det sig att lyhördhet, tolkningsförmåga och empati var
viktiga ingredienser i kunnandet. Språket var den stora springande punk-
ten i de flesta diskussionerna och det visade sig att kunskap om olika
språk, yrkesspråk och kommunikationsspråk, var en viktig kunskap för att
lyckas i sin hantverksutövning. Träning och drillning in i språkhantering
inom yrket var viktigt för blivande frisörer.

Den avslutande analogiska reflektionen har visat att flera professioner
har likartade problem. Om vi studerar det rent hantverksmässiga inom ett
yrke, ser vi vissa utbildningsproblem. Om vi försöker se djupare och ur en
annan vinkel uppfattar vi nya dilemman. Synen hos den som studerar av-
gör vad vi ser och presenterar. Jag har valt att ge rikligt med exempel och
tydliga bilder för att ge läsaren möjlighet att själv ta ställning till vad som
skett inom utbildning. Denna metod innebär att läsaren får ett eget ansvar
för vad som läses ut ur studien.197

Forskningspresentationer innebär för det mesta at forskaren samman-
fattar och generaliserar. Inom forskning där människor ingår kan vi inte
generalisera på samma sätt som inom naturvetenskapliga studier. Vi mås-
te ta ansvar för en trovärdig och korrekt presentation, men vi kan inte dra
slutsatser som direkt kan överföras till andra områden. Indirekt framkom-
mer ändå vissa fakta. Genom att skapa tydliga och trovärdiga bilder, ska-
pas möjlighet för andra forskare att använda resultaten som jämförelser i
sina undersökningar. Vi kan skapa exempel som kan användas som analo-
gier inom forskningsområden av skilda slag. 
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I min studie visade det sig att politiska beslut påverkade innehållet i fri-
söryrket och kunnandet förändrades. Detta gav signaler till att ett närma-
re samarbete mellan skola och arbetsliv behövdes. Även inom andra yr-
ken kunde jag se samma problem; guldsmeder, snickare, ingenjörer och
arkitekter hade upplevt likartade problem vid skolförändringar. Prakti-
kens minskning under utbildningstiden och nya ämnen i läroplanen, för-
ändrade kunnandet inom olika professioner. Ambitionerna hos besluts-
fattarna var att alla skulle få möjlighet att studera på högskola. En övertro
på den formella kunskapen gav en prioritering framför den rent hant-
verksmässiga erfarenhetskunskapen. Inställningen till formell kunskap
kontra informell kunskap avgör var lärarna lägger tyngdpunkten i sin un-
dervisning och följaktligen vad eleverna lär sig. Om vi prioriterar formell
kunskap kommer den tysta kunskapen som lärs ut i olika arbetssituationer
att minska. Effekten kan bli att vi får teoretiskt kunniga människor som
kanske inte vet hur de ska använda kunskapen. Många vet att, men få vet
hur något ska göras. Ännu färre vet vad som ska göras i specifika situatio-
ner som kanske uppkommer oväntat. 

Om vi istället skapar en utbildning där olika intressenter får delta i pla-
neringen och prioriteringen läggs i övandet och drillandet, kan vi kanske
lära ut det som är nödvändigt. Det som lärs in i samverkan mellan skola
och bransch ger eleverna en plattform för framtiden som de sedan själva
kan bygga vidare på i ett livslångt lärande. En flexibel skola som är lyhörd
för den inre teater som varje enskild person har, kan leda eleverna framåt.
Ledarskapet hos dem som ska leda elever kanske ska vara som ledarska-
pet hos en regissör; lyhört, flexibelt och övergripande. 

Skådespelaren har fungerat som en metafor i min presentation och
skolan kan ses som en scen för det lärande som sker. Skådespelarens för-
måga att leva sig in i sina olika roller ger oss impulser om vad eleverna
måste lära sig. Vid utbildning till yrken som inkluderar möten med kunder
är skådespelarens kunnande nödvändigt. En elev måste lära sig hur man
möter en kund och kunna bedöma vad kunden behöver. Det räcker inte
att veta att gult och blått blir grönt, eleverna måste i rätt situation kunna
plocka fram den kunskapen och använda den.

I mitt scenario prövar jag att skapa en bild som visar en möjlig utbild-
ningssituation. Denna metod ger en bild som visar hur det skulle kunna
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vara. Scenariot kan även vara en utgångspunkt för diskussion om hur vi
ska ha utbildning i framtiden. 

Om vi skapar dialogseminarier och experimentverkstäder inom ut-
bildningsvärlden, kan en kontinuerlig begreppsutveckling ske. Begrepps-
utvecklingen är en del av kunskapsutvecklingen inom de flesta yrken. Be-
greppen utvecklas i praktisk handling. Vi har idag en starkt individuell in-
riktning i skolan, medan arbetslivet oftast är kollektivt. För att undvika
konflikter hos elever som kommer ut i arbetslivet, måste de tränas i kol-
lektivt arbete. Genom seminarietekniken kan denna kollektiva träning
uppnås. De fördelar som uppnås genom att flera personer tillsammans re-
flekterar, gör seminarierna lämpliga som arbetsmetod både vid utbildning
och i arbetslivet. 

Skolan ska lära eleverna för livet, men de utsätts ständigt för kontroll
av vad lärarna har valt ut av kunskaper. Det övriga inom ett yrke testas säl-
lan. Inom hantverk finns visserligen gesällproven kvar, men momenten är
strikt yrkesinriktade. Den kommunikativa förmågan eller bedömningsför-
mågan sätts inga betyg på. Problemet som framkommer är frågan om vem
som bedömer kompetensen hos en hantverkare. Vid utbildning är det lä-
rare, vid avslutad utbildning är det examinatorer. Resten av livet är det kö-
paren av tjänsten som bedömer utförandet av tjänsten. 

Livslångt lärande måste planeras tidigt om det ska bli verklighet. Den
inre teatern startar inte genom en knapptryckning, den måste växa fram ur
en drillning och träning i att se och reflektera. Avslutade kurser innebär
ingen garanti för kunnande. Kontinuitet i lärandet med pauser och aktivi-
tet kan ge en grund för livslångt lärande. I framtiden borde vi kanske infö-
ra kultur, problemlösning och kontakt med olika yrken i yrkesundervis-
ningen för att öka dessa kompetenser. Möten med situationer som kräver
bedömning och beslut kräver ansvar och kreativitet. Dessa aspekter mås-
te övas vid inlärningen. Det räcker inte att veta att ansvar och bedömning
krävs, hantverkaren måste kunna ta ansvar för sina handlingar och göra de
bedömningar som behövs ensam och utan någon bok att slå i. Om morgonda-
gens yrkesmän ska bli kompetenta bör vi reflektera över hur utbildningen
bör vara idag. Frånvaron av kvalitet blir tydlig inom ett yrke först när kva-
liteten inte längre finns.
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Citatens kraft

Bo Göranzon skriver i sin senaste bok (2001) »skriva av, citera, läsa lång-
samt är viktigt för den som vill skaffa sig material till analogiskt tänkande«
198 och påvisar därmed citatens kraft och möjligheter. Jag har funnit att
jakten på goda citat som belyser och förklarar min forskningsfråga, var en
viktig del av arbetet i slutskedet av avhandlingsarbetet. Att finna de välfor-
mulerade och träffande citaten var ett arbete som krävde läsning och åter-
läsning av klassiska texter, andras avhandlingar, nyskrivna böcker och tid-
skrifter. Citaten blev en del av min text när de involverades i samman-
hangen.

  

Richard Ennals beskriver i sin artikel Bortom all kompetens en intressant
synpunkt på konflikter i samhället. Min studie har visat på ett flertal kon-
flikter mellan beslutsfattare och utövare, både inom skolan och inom
branschen, men även mellan de olika praxisarna. Jag citerar Ennals i ett
längre citat eftersom han gör en bra konklusion av mina resultat.

»En kris kan ses som en utmaning för organisationen, eller som en
fråga om dess struktur och fortlevnad ställs. En kris blir en katastrof
om den frågan inte besvaras. I logiska termer kan en kris ses som att
en fråga ställs på metanivån. Svaret kräver då en förståelse på både
objektnivån och metanivån, samt en kapacitet att formulera sig på
abstraktionens nivå. Om medlemmar av en organisation, eller arbe-
tare, bara har drillats in i sina nuvarande roller, godkänts genom att
ha uppfyllt externt uppsatta prestationskrav, kan det visa sig vara
otillräckligt för att adekvat befrämja räddande insatser vid kristill-
fällen. Faktum är att betoningen av officiella procedurer och säker-
hetsaspekter kan verka hämmande på personlig initiativförmåga
och insikt.

Utsagor på metanivå förutsätter en förståelse för att objektnivån
kan te sig annorlunda, både i detalj och helhet. Att tvinga fram kon-
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formitet kan skapa det slags stelhet som gör organisationen bräck-
lig inför trycket av en kris. Vi ska inte vänta oss att kunna undvika
kriser. Faktum är att vi behöver betrakta vissa kriser som nyttiga, ef-
tersom de prövar organisationens styrka och flexibilitet. En läraktig
organisation lär sig av sina misstag genom att hantera de kriser som
följer av dem. Krishantering betyder att hindra kriser från att bli ka-
tastrofer. Katastrofer fokuseras inte alltid på skeenden i ett visst
ögonblick. Det kan föreligga en viss kumulativ tendens, som vid en
kritisk punkt blir en katastrof. Snyggt och prydligt förfall kan före-
komma under en utdragen period, med ett resultat som skulle be-
skrivas som katastrofalt ifall det uppträdde vid ett specifikt tillfälle.
Charles Handy har skildrat dilemmat hos grodan som hamnat i en
kastrull vatten på spisen. Fastän temperaturen hela tiden går upp
bestämmer sig grodan aldrig för att göra något och hoppa ut i sä-
kerhet – och därför blir grodan kokt. Många organisationer liknar
grodan i denna förändringens tid. När de väl är kokta ser vi vilken
katastrof som har inträffat. Det ligger bortom vår kompetens att
rädda grodan.« 199

Vill frisörer och andra hantverkare bli »kokta grodor«? Eller är det dags
att göra något åt utbildningen inom gymnasieskolan och även planera för
ett vidarelärande i ett längre perspektiv. Liknelsen med den kokta grodan
har fungerat som väckarklocka i mina diskussioner med frisörer. Den kan
fungera både i individuellt tänkande och i organisationstänkande.

Krisen som hantverkare talar om inom utbildningen behöver inte bli
en katastrof, den kan bli en väckarklocka till en förändring. Det finns en
valmöjlighet för oss. Vi kan hoppa ur kastrullen innan det är för sent. Kon-
flikt mellan praktiskt kunnande och teoretiskt kunnande behöver inte fö-
religga om vi försöker att nå utveckling av yrkeskunnandet tillsammans.
Den inre teatern i lärandet kan bli en gemensam teater för kunskapsväxt
inom hantverk.
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n my research about professional knowledge within a craft the dia-
logue has been both a method and a model of presentation. Stories
from craftsmen are presented as dialogues between a man and his
meetings with other craftsmen. The meetings presented in the dia-

logue are examples from changes in reality. During the time from which a
person starts to work until the time he retires, many changes take place
within a profession. Dialogues can be used as a tool to present on the one
hand what has been and on the other hand how it is today. The two per-
sons involved in the dialogue can present their views on the changes and
the reader is given the opportunity to form an opinion of his own. 

The example, the description of reality in the performing of a profes-
sion, is collected from stories sent to me by hairdressers. It is empirical
material, presented in a new way through the dialogue form. Professor Al-
lan Janik describes in his contribution to the seminar on Dialogues on Per-
forming Knowledge (21/10/98) in Stockholm, four important steps in us-
ing practical philosophy in connection with scientific research: examples,
judgments, pre-knowledge and dialogue. He feels that examples show
the knowledge of experience within a context, while judgment is a part of
the profession. Examples can take over when words are inadequate. Sci-
entific work within humanistic would show nothing without examples.

Different knowledge will surface in a dialogue and the reader creates
his own picture of the story. You can say that conflict meets in a dialogue
and differences and similarities are being exposed. Judgment is an impor-
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tant concept in skill and craftsmanship. It is the right judgment at the right
time that makes the expert an expert. It is very difficult to describe how a
person makes the right decision. The expert simply does it, while the
novice must think about what to do and why it should be done. The Drey-
fus brothers explain in their book the differences between how a skilled
person thinks and how a beginner thinks200, and judgment plays an im-
portant part in their discussion. 

The dialogue makes the reader go forward in the process of thinking
and makes the problem being discussed clearer. Even if the dialogue is a
story created from documents and the situation described is fictional, it
shows the importance of dialogue in research. The dialogue method that
Bo Göranzon and Maria Hammarén created in their work with engineers
in Precision and Improvisation 201 show us how knowledge of judgment
can be put forward in dialogues between beginners and experienced per-
sons. This method can also be used in studies of craftsmanship and per-
haps be of great importance for the trading of knowledge in many differ-
ent professions. 

In the profession of hairdressers the work includes a great deal of
rhythm. If you lack the rhythm you will not have the harmony and the es-
thetic desire of the customer will not be fulfilled. When a person is to learn
this, it is of great help to have music. When real action is taken and if the
student gets the help he needs and the rhythm is included, we can expect
something to happen. 

Scientific work has its origin in a process of critical observation of what
is presented. The function of the dialogue as a presentation is an inside
criticism of the study, since one part functions as a critique of the other
part’s opinion. In a situation where someone has power over the other,
there exists no genuine dialogue, according to Gadamer (he calls it dou-
ble-headed narcissism.) To be able to avoid this »false dialogue«, I gath-
ered a group of independent persons to reflect on the examples. 

A man’s journey through his life of work will be presented to the group
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and a dialogue about the examples will take place. This reference group
obviously has different opinions as to what has happened during »a man’s
journey«. Their opinions will show different ways to comprehend the de-
velopment of the profession. Through this, I will try to shed light on and
eventually understand the development of craftsmanship and what fac-
tors are of importance in this development. 

Being creative in one’s research involves taking risks. It is also neces-
sary to be able to reach beyond that, which tests and reliable methods
have achieved. My attempt to dramatize the results of stories of the
craftsmen and try to create a story stretching over 50 years, and then pre-
sent this story as an example that covers a long period of time, may not
work. Nevertheless, I will try it, and dare to try a new outlook. 

The problem that initiated my study is the great change that has been
going on within vocational educations for craftsmen. At present, the edu-
cation largely takes place in the environment of the school. The problem
involved in moving an education from its natural habitat to a synthetic en-
vironment results in both advantages and disadvantages. Through my ex-
amples, I would like to describe both sides. In the new education, students
are prepared for the profession and are granted a degree that permits
studies at the university level. 

Craftsmanship gains a higher degree of formal competence, but what
happens to the competence of the profession? Courses on the university
level are being established for craftsmen and the emphasis is placed on the
subjects in the university. Courses that make competence for the profes-
sion higher are not a priority. Existing results from research studies of
nurses show that making the profession of the nurses academic may be a
risk to security and self-esteem within the profession (I Josefson 1991).

The cave of Plato (Dialogue nr. 45/98) has been used as a metaphor
in many connections, and it is therefore relatively well known. We can
imagine the craftsman with a university degree as the man who was given
the opportunity to come out into the light. 

Will he then go back to the cave or will he leave his profession?  Is it
this type of higher competence that is desired, or is it a higher degree of
craftsmanship that is needed? 

A metaphor was used as a starting point for discussion, where after the
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dialogue method  was seen to be fruitful. Through this method, everyone
was supplied with the subjective knowledge of others and introduced to
an inter-subjective forum for discussion. Light was shed on the know-
ledge of experience. The knowledge that comes from experience is the
essence of what I wish to shed light upon. 

If a craftsman loses his tradition and thus knowledge gained through
experience the craftsmanship can become hollow. Hairdressers, carpen-
ters and goldsmiths share the same problem. Knowledge disappears
when the old masters die if they have not left their knowledge by tradition
to their successors. Some of the old knowledge is no longer needed, but
the depth of the knowledge that is used will still be needed. The security
in a profession can disappear, as the study of nurses showed, if there is no
continuity in the trade. 

Research about knowledge of vocational education can lead to a high-
er degree of understanding about what the effect will be of political deci-
sions and can provide decision-makers basic data to be able to make wise
decisions. In any single context there are always two perspectives that
struggle: the internal goods and the external goods of the activity. When
political decisions are to be made, both perspectives must be considered.
The inner good in a context will always care about the quality of the prod-
uct, and the external good always cares about what other people think,
such as about status and positions. Sometimes decision-makers strive for
higher status in a context and sometimes they strive for better quality. 

The education of engineers and craftsmen and architects has some-
thing in common. They must all teach students how to reach the quality
that the customer expects. Educational decision-makers must bear this in
mind; the communication between the customer and the performer is as
important as the skill itself. If the external perspective gets out of line, and
values such as prestige, status and paper-competence comes first in edu-
cational planning, there will be a conflict in the meeting with schools and
practices. Students will find themselves between the inner and external
good. Status is something that you will have to live up to. It is never a giv-
en as a gift. Quality is the level that the customer demands. Competence is
reaching the level that satisfies this. 

There is a tradition in educational systems to strive for status. This tra-
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dition goes back to the time of Plato, when only knowledge that was
counted was the knowledge verbally presented. Today I think it would be
good for students to be respected for other traditions of knowledge.
Through cross-fertilization and meetings between different kinds of pro-
fessions, an understanding and respect for different kinds of professions
could press the education process forward. 

An engineer can learn from a hairdresser and a painter from a nurse if
dialogue is permitted and there is a forum for it. If the internal and the ex-
ternal meet in a dialogue, their aims could perhaps be the same. It is not
necessary to reach a consensus. It is better to strive for many solutions to
achieve the tension and the energy. By this study I will try to put the ques-
tion forward of what is good in the context of craftsmen.

There is currently a conflict between political decisions taken by the
government on educational matters and the context in which decisions
are supposed to be implemented. It is not only in the education of crafts-
men that this problem occurs. The situation is the same for engineers and
in other professions that include judgment among their skills. If many
studies are made of this problem, we will hopefully find that better deci-
sions are made in the future. I hope this study will be part of this process. 

Through doctorate courses where different groups of researchers can
meet and maintain a dialogue about the status of problems that occur in
different contexts, we can move the problems into the light. As must of us
easily go blind about matters close to us, doctorates will be able to help
each other forward in their research, through questions that will force
people to reflection. Differences in participant’s professional affiliation
will be a positive factor in research. 

The specific problems concerning knowledge in craftsmanship will in
this way be illustrated by the similarities and differences within each pro-
fession. »One should not compare apples and pears« has often been said in
statistics, but when an apple shoot is crafted on a pear tree, the fruit on the
shoot will still be apples. Still, the fruit gets the strength from the same tree
trunk. They do not need to be compared; they live on their own strength.
In this way I will illustrate what can become of this »cross-fertilization«.
Hopefully there will be fruits for the joy of others.
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