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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. 
Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbild-
ningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående 
examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska 
arbetsuppgifter påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examens-
del ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter 
för arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3  Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, grunderna för bedömningen (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt 
sätten att påvisa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga ar-
betsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten påvisas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att 
påvisa yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov 
kan kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökan till fristående 
examen och den förberedande utbildningen, avläggandet av examen samt skaffandet av 
den nödvändiga yrkesskickligheten. 
  
Vid den personliga tillämpningen bör man beakta bestämmelserna i 11 § om studerandens 
rättigheter och skyldigheter i lagen om vuxenutbildning (L 952/2011) 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resultat-
et inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga utred-
ningar om tidigare påvisat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på 
yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att 
kunnandet erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar det 
slutliga beslutet om erkännande av tidigare påvisat kunnande som tillförlitligt utretts.  
 
Bedömning av yrkesskicklighet är en process där insamling av bedömningsmaterial och 
dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och lä-
rare gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinanderna ska 
klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. De ska också 
ges möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedöm-
ningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen som underteck-
nas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinan-
derna respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examenskom-
missionen. 

Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 

Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6  Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. 
  
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören.  
 

En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkes-
bevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examens-
arrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för exami-
nanden. 
 
1.7 Utbildning som förbereder för fristående examen 
 
Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Förberedande utbildning ska anordnas i enlighet med examensgrunderna. Ut-
bildningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som 
deltar i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i 
examenstillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
Vid den förberedande utbildningen för fristående examen bör man beakta bestämmelser-
na i 11, 13, 13a och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
 

2  Uppbyggnaden av yrkesexamen inom hårbranschen 
 
Yrkesexamen inom hårbranschen är avsedd för personer som har grundutbildning inom 
branschen eller motsvarande kunskaper och färdigheter. Examinander som utöver det 
också har kompletterande och fördjupade studier och arbetserfarenhet klarar förmodligen 
av yrkesexamen inom hårbranschen. 
 
2.1  Yrkesskicklighet som krävs i yrkesexamen inom hårbranschen 
 
Examinander som avlägger yrkesexamen inom hårbranschen påvisar den yrkesskicklighet 
som krävs av en yrkesverksam person inom branschen vid genomförandet av en frisyrhel-
het och i servicemiljön inom hårbranschen. Med hjälp av de valfria examensdelarna kan 
examinanderna genomföra ett beställningsarbete, utveckla företagsverksamhet och kund-
relationer, verka som produktdemonstratörer eller försäljare eller delta i tävlingar inom 
hårbranschen. Examinanderna kan om de önskar välja en examensdel från en annan 
yrkes- eller specialyrkesexamen som andra valfria examensdel. 
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2.2  Examensdelarna och uppbyggnaden av examen  
 
För att få ett examensbetyg bör två obligatoriska och minst två valfria examensdelar 
avläggas. 
 
Tabell 1. Examensdelarna i yrkesexamen inom hårbranschen. 
 
Yrkesexamen inom hårbranschen

A   Obligatoriska examensdelar 

3.1  Att genomföra en frisyrhelhet

3.2  Att arbeta i servicemiljöer inom hårbranschen

B   Valfria examensdelar av vilka två bör avläggas

3.3  Att utföra ett beställningsarbete inom hårbranschen

3.4  Att utveckla företagsverksamhet och kundrelationer inom hårbranschen 

3.5  Att verka som produktdemonstratör eller försäljare inom hårbranschen 

3.6  Att delta i tävlingar inom hårbranschen

3.7  En valfri examensdel ur en annan yrkes- eller specialyrkesexamen 
 
En examensdel från en annan yrkes- eller specialyrkesexamen kan inkluderas i yrkesexa-
men inom hårbranschen. Betyget för en sådan examensdel utfärdas alltid av den examens-
kommission som ansvarar för ifrågavarande examen och examenskommissionen för hår-
branschen erkänner denna examensdel som en del av yrkesexamen inom hårbranschen på 
basis av betyget. 
 
 

3  Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen inom 
 hårbranschen och grunderna för bedömningen 
  
Yrkesskickligheten som förutsätts i examensgrunderna påvisas i autentiskt arbete utgåen-
de från en plan för anordnande av yrkesexamen inom hårbranschen som examenskom-
missionen godkänt varvid examinanden på ett mångsidigt sätt påvisar den yrkesskicklighet 
som förutsätts i examensgrunderna.   
 
Vid examenstillfällena visar examinanden sin förmåga att tillämpa sitt kunnande i förän-
derliga situationer och arbetsmiljöer. Examinanden visar också sin förmåga att bedöma 
och lära sig av erfarenheter samt nytänkande i att förbättra och ta i bruk nya rutiner. 
 
Examinandens yrkesskicklighet bedöms vid examenstillfällen av bedömare som har fått 
introduktion i bedömningsuppgiften. Examinanderna ska också ges möjlighet till självvär-
dering av sina prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som 
examinanden visar utifrån examens krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och 
bedömningskriterier. I en bra bedömningsprocess ges examinanden respons om bedöm-
ningen. Examinanden får responsen till exempel efter att bedömingsförslaget har gjorts 
upp. 
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Examinanden kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. Be-
dömarna antecknar under samtalet sina observationer i en bedömningsblankett. På detta 
sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen tillförlitlig. 
Denna möjlighet kan ges i samband med avläggandet av examensdelen eller när alla 
prestationer i examensdelen är utförda. 
 
Bedömningen i yrkesexamen inom hårbranschen görs separat för varje examensdel 
genom att jämföra examinandens yrkesskicklighet med kraven på yrkesskicklighet i 
examensdelen. Den trepartsbaserade bedömningsgruppen lämnar ett skriftligt bedöm-
ningsförslag till examenskommissionen efter att examensprestationerna har utförts 
heltäckande, tillförlitligt och i enlighet med examensgrunderna. Bedömningsgruppen 
består av representanter för arbetsgivarna, arbetstagarna och lärarna. 
 
 
A   Obligatoriska examensdelar  
 
3.1  Att genomföra en frisyrhelhet 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
 

Examinanden kan 
− genomföra en frisyrhelhet åt en kund 
− utföra kundservice inom hårbranschen. 

 

Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Kraven på yrkesskicklighet 

Examinanden kan genomföra en frisyrhelhet åt en kund. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Definition av en frisyrhelhet Examinanden
 beaktar olika möjligheter att kombinera företagets 

tjänster för att kunna åstadkomma en estetisk 
frisyrhelhet som tillgodoser kundens behov 

 erbjuder aktivt olika lösningar som tillfredsställer 
kunden vid behandling av kundens hår 

 använder visuella metoder som stöd för kommu-
nikationen när slutresultatet åskådliggörs för 
kunden 

 bedömer den tidsanvändning som är typisk för en 
frisyrhelhet i affärsverksamhet 

 prissätter en frisyrhelhet konkurrenskraftigt gen-
om att ange de verkliga kostnaderna för arbete, 
behandlingsmedel, omsättningsskatt och försälj-
ningsbidrag.  
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Planering av en frisyrhelhet. Examinanden
 planerar en för kunden lämplig frisyrhelhet genom 

att sätta sig in i kundens individuella önskemål om 
behandling och styling av håret, till exempel färg-
ning, permanent, vårdbehov, klippning eller kam-
ning 

 väljer lämpliga produkter för frisyrhelheten med 
beaktande av hårbottnens och hårets struktur och 
egenskaper 

 utnyttjar tidigare erfarenheter inom hårbranschen 
och tillämpar sin kunskap om det aktuella modet 
så att det passar kundens stil och former 

 söker ny kunskap i nationella och internationella 
källor som stöd för planeringen av en frisyrhelhet 
och utnyttjar de möjligheter som medierna och 
kommunikationsteknologin erbjuder 

 använder kundinriktade lösningar som stöder ut-
förandet av en frisyrhelhet med beaktande av 
tidsanvändningen och kostnaderna 

 beaktar estetiska faktorer som stöder kundens 
skönhetsuppfattning vid styling av håret 

 bedömer produkternas lämplighet för kunden och 
ändamålet med hjälp av INCI-benämningarna  

 beaktar importörernas eller leverantörernas in-
formation om produkterna, apparaterna och red-
skapen och deras säkerhet. 

Att genomföra en frisyrhelhet Examinanden
 genomför en planerad frisyrhelhet åt en kund ge-

nom att kombinera olika sätt att behandla och 
styla håret och hårbottnen, till exempel färgning, 
permanent, klippning, kamning eller kosmetisk 
behandling 

 använder lämpliga hårvårdsprodukter, redskap 
och apparater på ett professionellt och säkert sätt 

 informerar kunden om åtgärderna i olika skeden 
av arbetet och hur de påverkar håret och hår-
bottnen  

 tar reda på kundens önskemål under arbetets gång 
och ändrar eller justerar vid behov planerna på ett 
sätt som tillfredsställer kunden 

 utför kundarbete inom hårbranschen på ett lön-
samt sätt och bedömer kostnadseffektiviteten vid 
genomförandet av en frisyrhelhet 

 utvecklar sin händighet i arbetet genom att tilläm-
pa olika metoder och tekniker på ett mångsidigt 
sätt 

 arbetar enligt en affärsmässig tidtabell, iakttar sin 
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tidsanvändning och delar effektivt in sin tid 
mellan arbetets olika delområden  

 arbetar på ett ergonomiskt sätt vid kundarbetet 
inom hårbranschen 

  utför sitt arbete med beaktande av arbetarskydds-
föreskrifterna inom hårbranschen 

 säkerställer kundens välbefinnande och säkerhet 
under arbetet 

 slutför arbetet professionellt, estetiskt och nog-
grant med användning av lämpliga redskap och 
produkter  

 bedömer utförandet och slutresultatet av frisyr-
helheten i förhållande till den tid som gått åt till 
arbetet samt till de metoder och tekniska lösningar 
som har använts samt till målen 

 definierar utvecklingsobjekten och -möjligheterna 
när det gäller den egna yrkeskompetensen 

 bedömer arbetsmetoderna utgående från en eko-
logisk och hållbar utveckling. 

Examinanden kan utföra kundservice inom hårbranschen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Kundbetjänings- och 
kommunikationssituationer 

Examinanden
 arbetar ansvarsfullt enligt principerna för yrkesetik 

och en god kundbetjäning inom hårbranschen 
 betjänar kunden interaktivt och beaktar betydel-

sen av verbal och icke verbal kommunikation  
 är saklig i förhållande till kunder från olika 

kulturer eller språkbakgrunder 
 kommunicerar med kunder eller arbetsgemenska-

pens medlemmar på ett interaktivt sätt på svenska 
eller finska samt på ett främmande språk  

 ser till att servicemiljön är trivsam, snygg och 
städad 

 instruerar kunden i hårvård och användning av 
olika produkter på ett sakkunnigt sätt och i 
enlighet med konsumentskyddet 

 bedömer slutresultatet och diskuterar möjlig-
heterna till fortsatt behandling av håret samt 
eventuella tilläggstjänster med kunden. 

Kundhanteringssystem Examinanden
 använder självständigt företagets kundhanterings-

system i arbetet 
 använder sig av uppgifterna i kundhanterings-
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systemet vid kundbetjäning
 handlar ansvarsfullt i enlighet med föreskrifterna 

om integritet och datasekretess när det gäller 
kundinformation 

 öppnar eller stänger servicepunkten eller kassan 
samt utför ansvarsfullt övriga åtgärder i anslutning 
till det. 

 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten för examensdelen Att genomföra en frisyrhelhet påvisas och bedöms i 
genuina arbetsmiljöer med hjälp av olika uppgifter och i kundsituationer i verksamhets-
miljöer inom hårbranschen, till exempel i en frisörsalong, en mässa eller ett evenemang 
inom hårbranschen, en utbildnings- eller uppvisningsmiljö, tävlingar eller kundsituationer. 
 
Examinanden påvisar sitt kunnande genom att planera och genomföra en eller flera 
frisyrhelheter på ett professionellt sätt. Arbetet utförs systematiskt i sådan omfattning att 
yrkesskickligheten på ett tillförlitligt sätt kan konstateras motsvara kraven på yrkesskick-
lighet samt målen och kriterierna för bedömningen. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig be-
dömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med doku-
ment som eventuellt tas fram under examensprestationen, till exempel material som gäller 
planering av arbetet. Examinandens bedömningsmaterial består av utlåtanden som fåtts 
av bedömare vid examenstillfällen, bedömda kompletterande dokument och examinan-
dens självvärdering. 
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3.2  Att arbeta i servicemiljöer inom hårbranschen 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden kan 
− utveckla kundbetjäningen inom hårbranschen 
− utveckla verksamheten inom hårbranschen. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Kraven på yrkesskicklighet  

Examinanden kan utveckla kundbetjäningen inom hårbranschen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Utveckling av kundbetjäningen 
inom hårbranschen 

Examinanden 
 sköter kundbetjäning inom hårbranschen på ett 

kundinriktat och sakkunnigt sätt  
 marknadsför på ett naturligt sätt sina starka kompe-

tensområden eller sin specialkunskap vid kund-
betjäning 

 samarbetar yrkesövergripande vid planering av 
arbetet och i arbetssituationer 

 kan vid behov hänvisa kunden till en expert 
 främjar försäljningen av produkter eller tjänster 

genom att utnyttja sina mediekunskaper vid 
marknadsföringen och genom att inom ramen för 
sina befogenheter delta i prissättning, uppgörande 
av en prislista samt främja försäljningen av produk-
ter, servicehelheter och tilläggstjänster 

 följer med och förutser trenderna inom hårbran-
schen och olika riktningar för konsumentbeteendet 
samt utnyttjar sina kunskaper vid försäljnings- och 
servicearbetet inom branschen 

 använder ett kundinriktat marknadsföringsspråk i 
försäljnings- och betjäningssituationer 

 iakttar föreskrifter och anvisningar i sitt arbete. 

Att utnyttja kännedom om 
komponenter och produkter i 
arbetet inom hårbranschen 

Examinanden 
 utnyttjar ingående och med användning av natio-

nella och internationella källor inom branschen 
information om hårprodukternas komponenter och 
deras effekter som stöd för arbetet 

 presenterar i försäljningssituationer alternativa hår-
produkter som lämpar sig för kundens behov och 
hårkvalitet 
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 klarlägger med hjälp av INCI-benämningarna pro-
dukternas lämplighet för kunden med tanke på 
överkänslighet eller allergier 

 handleder kunden i frågor som gäller produkternas 
egenskaper och användning  

 gör det möjligt för kunden att jämföra priser gen-
om att tydligt berätta om produkternas prisskill-
nader 

 instruerar kunden i en säker användning av 
produkterna hemma. 

Konsumentkompetens i 
kundarbetet inom hårbranschen. 

Examinanden 
 känner på basis av förpackningsmärkningarna eller 

bruksanvisningarna för olika produkter igen san-
ningsenligheten i marknadsföringens påståenden i 
förhållande till de effekter av komponenterna som 
ingår i INCI-förteckningen och som vunnit laga 
kraft  

 iakttar förordningar, bestämmelser och anvisningar 
i sitt arbete, till exempel när det gäller konsument-
skyddet, kosmetika, den information som ges om 
konsumentvarornas och -tjänsternas säkerhet samt 
förordningar om förfarande i näringsverksamhet 

 iakttar de etiska principerna inom hårbranschen 
med beaktande av kundens rätt till integritet och en 
jämlik behandling 

 iakttar verksamhetsprinciperna och föreskrifterna 
om kundbetjäning, till exempel kraven på datasek-
retess när det gäller kundinformation eller eventu-
ella anvisningar om hur ansvaret för fel eller ersätt-
ningar eller rättelser ska hanteras 

 handlar enligt de förpliktelser som gäller anmälning 
av priser på produkter och tjänster inom bran-
schen. 

Examinanden kan utveckla verksamheten inom hårbranschen. 

Föremål för bedömning  Kriterier för bedömning 

Utveckling av arbetsmiljön och 
verksamheten inom hårbranschen

Examinanden
 deltar på ett konstruktivt sätt i arbetsgemenskapens 

verksamhet och beslutsfattande inom ramen för sin 
ansvarsuppgift, sina rättigheter och åligganden 

 delar med sig av sin yrkeskompetens genom att 
arbeta i par, handleda och åskådliggöra eller arbeta i 
handlednings-, rådgivnings- och inskolningsverk-
samhet inom branschen 

 ger förslag till utvecklingsåtgärder för att förbättra 
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kundtrivseln och upprätthålla välbefinnandet i 
arbetsmiljön 

 planerar och tar initiativ till sådana arbets- och 
verksamhetssätt som främjar miljön och en hållbar 
utveckling i företaget  

 arbetar flexibelt och professionellt med arbets-
gemenskapens medlemmar och övriga aktörer 

 iakttar centrala spelregler i arbetslivet, till exempel 
de krav som kollektivavtalet och arbetslagstift-
ningen inom hårbranschen ställer 

 agerar enligt överenskommelserna i arbets- och 
hyreskontraktet 

 samlar in kundrespons enligt företagets kundhan-
teringssystem eller annan överenskommen praxis 
och använder responsen för att utveckla företagets 
verksamhet eller sitt eget arbete 

 ber arbetsgemenskapens medlemmar eller sin chef 
om respons på sina interaktions- och samarbets-
färdigheter samt på sin yrkeskompetens 

 ger konstruktiv respons som främjar arbetsgemen-
skapens professionella verksamhet 

 bedömer sin verksamhet och sin yrkeskompetens i 
förhållande till företagets serviceutbud och verk-
samhet. 

Trygghet i arbetsgemenskapen. Examinanden 
 iakttar arbetarskyddsbestämmelserna inom hårbran-

schen 
 iakttar anvisningarna om företagets arbetarskydds-

verksamhet 
 ansvarar för arbetsmiljön och förebygger hälso- 

eller andra risker som anknyter till arbetet  
 beaktar elsäkerhetsföreskrifterna för hårbranschen i 

olika arbetssituationer 
 utför sitt arbete med hänsyn till säkerhetsföreskrif-

terna för användning av kosmetika och kemikalier 
 främjar sitt eget och arbetsgemenskapens välbefin-

nande till exempel genom att hjälpa en kollega eller 
en studerande, göra upp ett program för pausgym-
nastik, organisera arbetsdagen, utföra underhåll av 
affärslokalen eller balansera bokningssituationen 

 iakttar företagets värderingar och arbetsgemenska-
pens regler samt främjar med sitt arbete en jämlik, 
positiv och uppmuntrande atmosfär.  
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Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten för examensdelen Att arbeta i servicemiljöer inom hårbranschen på-
visas och bedöms i genuina arbetsmiljöer med hjälp av olika uppgifter och i kundsitua-
tioner i verksamhetsmiljöer inom hårbranschen, till exempel genom att arbeta som an-
ställd, ansvarig för verksamheten eller en arbetsuppgift, som yrkesutövare, företagare eller 
handledare. 
 
Examinanden påvisar sitt kunnande genom att utföra kundbetjäning inom sitt ansvars-
område, till exempel försäljning eller konsultation. Examinanden deltar inom ramen för 
sina arbetsuppgifter till exempel i organisering och genomförande av sales promotion eller 
kundbetjäning samt i telefonrådgivning, handledning eller inskolning. Arbetet utförs syste-
matiskt i sådan omfattning att yrkesskickligheten på ett tillförlitligt sätt kan konstateras 
motsvara kraven på yrkesskicklighet samt målen och kriterierna för bedömningen. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig bedöm-
ning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med dokument 
som eventuellt tas fram under examensprestationen, till exempel material i anslutning till 
en inskolnings-, handlednings- eller försäljningssituation. Examinandens bedömnings-
material består av utlåtanden som fåtts av bedömare vid examenstillfällen, bedömda 
kompletterande dokument och examinandens självvärdering. 
 
 
B.  Valfria examensdelar 
 
3.3  Att utföra ett beställningsarbete inom hårbranschen 
  
Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden kan 
− planera ett beställningsarbete inom hårbranschen 
− utföra ett beställningsarbete inom branschen åt en kund. 
 

Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Kraven på yrkesskicklighet 

Examinanden kan planera ett beställningsarbete inom hårbranschen 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Definition av ett beställnings-
arbete inom hårbranschen 

Examinanden 
 lägger märke till servicebehovet och konsumentbete-

endet hos olika kundgrupper inom hårbranschen 
 planerar ett beställningsarbete inom hårbranschen 

utgående från kundens behov och skönhetsuppfatt-
ning 
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 ställer upp kvalitativa mål för ett beställningsarbete 
inom hårbranschen 

 kartlägger noggrant säkerhetsaspekterna i anslutning 
till genomförandet och användningen av ett beställ-
ningsarbete inom hårbranschen 

 definierar de produkter, material, apparater, redskap 
och metoder samt den tid som används vid ett 
beställningsarbete inom hårbranschen 

 kartlägger eventuella samarbetsparter i anslutning till 
ett beställningsarbete inom hårbranschen, till exem-
pel importörer och leverantörer 

 konsulterar samarbetsparterna inom hårbranschen 
om vilka material, produkter, tjänster och priser som 
används vid ett beställningsarbete 

 beaktar aspekterna på en hållbar utveckling i anslut-
ning till ett beställningsarbete inom hårbranschen, till 
exempel materialens kvalitet och hållbarhet i relation 
till kostnaderna 

 preciserar realistiskt priset på ett beställningsarbete 
inom hårbranschen utgående från kundens behov 
och samarbetsparternas uppgifter 

 bedömer motiverat kostnaderna för de material, den 
tid och det arbete som används genom att ange de 
verkliga kostnaderna för arbete, behandlingsmedel, 
omsättningsskatt och försäljningsbidrag 

 bedömer realistiskt lönsamheten för arbetet och 
kostnadsberäkningen  

 rekommenderar kunden olika lösningar för ett be-
ställningsarbete inom hårbranschen samt priserna för 
dem. 

Examinanden kan utföra ett beställningsarbete inom hårbranschen åt en kund. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Att utföra ett beställningsarbete 
inom hårbranschen 

Examinanden 
 utför ett beställningsarbete inom hårbranschen ut-

gående från kunden genom att ta hänsyn till faktorer 
i anslutning till det praktiska arbetet, till exempel 
arbetsmiljön, tidpunkten, kundens trivsel och välbe-
finnande 

 utför ett beställningsarbete inom hårbranschen 
professionellt, systematiskt och inom utsatt tid  

 sörjer för kundsäkerheten under beställningsarbetets 
gång 

 arbetar flexibelt och säkert samt justerar vid behov 
tidsanvändningen och arbetsordningen 
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 iakttar förordningar, bestämmelser och anvisningar i 
anslutning till beställningsarbeten, till exempel när 
det gäller konsumentskyddet, kosmetika, den infor-
mation som ges om konsumentvarornas och –tjänst-
ernas säkerhet samt förordningar om förfarande i 
näringsverksamhet 

 bedömer sitt arbete i förhållande till kundens respons
 ger sin syn på hur kvaliteten på det egna arbetet kan 

utvecklas. 

Kundhandledning Examinanden 
 kommunicerar naturligt med kunden med hänsyn till 

att människor kommunicerar på olika sätt 
 främjar verksamhetens kontinuitet och bestående 

kundrelationer genom att ge kunden professionell 
handledning 

 informerar om eventuella tilläggs- eller fortsatta 
tjänster i anslutning till beställningsarbetet genom att 
ge kunden handledning mellan besöken eller efter ett 
enskilt besök 

 rekommenderar kunden lämpliga produkter i anslut-
ning till en tjänst 

 instruerar i en rätt och säker användning av produk-
terna. 

 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten för examensdelen Att utföra ett beställningsarbete inom hårbranschen 
påvisas och bedöms i genuina arbetsmiljöer med hjälp av olika uppgifter och i kundsitua-
tioner i verksamhetsmiljöer inom hårbranschen, till exempel i en frisörsalong, en mässa 
eller ett evenemang inom hårbranschen, en utbildnings- eller uppvisningsmiljö, tävlingar 
eller kundsituationer. 
 
Examinanden påvisar sin kompetens i kundarbete genom att utgående från kundens be-
hov planera och genomföra ett eller flera beställningsarbeten inom något specialområde 
eller med användning av tilläggstjänster inom branschen. Beställningsarbetet kan till 
exempel bestå av en brud- eller festhelhet, spa- eller specialbehandling, hårförlängning, 
beställning och styling av en postisch eller peruk, specialtjänster för naglar och fransar 
som en del av helheten eller en tjänst som hör till eller kompletterar företagets service-
koncept.  
 
Vid planering och beräkning av kostnaderna för sitt arbete utnyttjar och jämför exami-
nanden produktserier, apparater och redskap som olika intressentgrupper och samarbets-
parter har erbjudit. I samband med beställningen av ett beställningsarbete presenterar 
examinanden alternativa lösningar som anknyter till materialen och kostnaderna för kun-
den. Arbetet utförs systematiskt i sådan omfattning att yrkesskickligheten på ett tillför-
litligt sätt kan konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet samt målen och kriterierna 
för bedömningen. 
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Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig bedöm-
ning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med dokument 
som eventuellt tas fram under examensprestationen, till exempel material i anslutning till 
planeringen. Examinandens bedömningsmaterial består av utlåtanden som fåtts av bedö-
mare vid examenstillfällen, bedömda kompletterande dokument och examinandens själv-
värdering. 
 
 
3.4  Att utveckla företagsverksamhet och kundrelationer inom 

hårbranschen 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden kan 
− utveckla serviceverksamheten i ett företag inom hårbranschen 
− utveckla kundrelationerna inom hårbranschen. 

 
Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Kraven på yrkesskicklighet 

Examinanden kan utveckla serviceverksamheten i ett företag inom hårbranschen.  

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Att utveckla serviceverksamheten Examinanden 
 söker självständigt information om behovet av 

att utveckla företagets produkter eller tjänster, 
till exempel utgående från kundernas behov, 
konkurrenssituationen, kompetensen i företa-
get eller organisationen eller förändringar i 
verksamhetsmiljön 

 söker information i internationella källor inom 
branschen på det andra inhemska och ett 
främmande språk  

 definierar realistiskt de viktigaste konkurrens-
faktorerna i sin verksamhetsmiljö 

 förhandlar med företagets ledning eller aktörer 
om hur serviceverksamheten kan utvecklas, till 
exempel hur produkterna kan ställas fram eller 
hur en kampanj kan genomföras 

 föreslår på ett konstruktivt sätt för företagets 
ledning eller aktörer hur serviceverksamheten 
kan förnyas, till exempel hur produkterna eller 
prislistan ställs fram, hur serviceutbudet kan 
förbättras och göras mångsidigare eller speciali-
seras 
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 bedömer realistiskt lönsamheten i den egna 
eller företagets verksamhet med hjälp av olika 
mätare, till exempel kundunderlaget, intäkterna, 
kostnaderna, servicekvaliteten och kundrespon-
sen 

 definierar behovet av ett centralt marknadsför-
ingsmaterial som främjar verksamheten. 

Nätverkssamarbete Examinanden 
 samarbetar inom ramen för sina befogenheter 

med olika parter i order-/leveranskedjan 
 konsulterar inom ramen för sina befogenheter 

leverantörer eller myndigheter i problemsitua-
tioner 

 tar på ett professionellt sätt hänsyn till olika 
kundrelationer i sin verksamhet, till exempel 
beställare av tjänster, myndigheter och sam-
arbetsparter 

 är pålitlig och iakttar förordningar och avtal 
med olika parter 

 följer överenskomna tidtabeller med olika 
parter 

 sköter produktlogistiken inom sitt ansvarsom-
råde med beaktande av företagets direktiv 

 producerar eller söker fram marknadsförings-
material och kundinformation med hjälp av 
arbetsredskap för visuellt försäljningsarbete, 
kommunikationsmedel eller teknologi 

 utnyttjar samarbetsparternas material med 
hänsyn till upphovsrätten. 

Examinanden kan utveckla kundrelationerna inom hårbranschen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Att utveckla kundrelationerna inom 
hårbranschen 

Examinanden 
 ser till att all information som är avsedd för 

kunden är tillgänglig 
 ser till att kundinformationen är uppdaterad 
 informerar på vederbörligt sätt parterna i 

leveranskedjan om observerade fel  
 sköter problemsituationer enligt förordningar 

och företagets anvisningar  
 anger priserna enligt förordningar och före-

tagets anvisningar  
 iakttar förordningar, bestämmelser och anvis-

ningar i sitt arbete, till exempel när det gäller 
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konsumentskyddet, kosmetika, konsumentvar-
ornas och -tjänsternas säkerhet samt förord-
ningar om förfarande i näringsverksamhet. 

Sales promotion inom hårbranschen. Examinanden 
 åstadkommer estetiska helheter av olika pro-

duktgrupper 
 använder material på ett ändamålsenligt sätt för 

att ställa fram produkter 
 beaktar återanvändningen av redskap genom 

att till exempel utnyttja egenskaperna hos verk-
samhetsmiljöns inventarier 

 ser till att det finns tillräckligt av de produkter 
som har ställts fram i enlighet med avsättning-
en eller lagersituationen  

 observerar och upprätthåller på eget initiativ 
ordningen i affären 

 erbjuder aktivt hårservice enligt kundens behov
 marknadsför företagets tjänster och specialkun-

nande på ett naturligt sätt 
 iakttar de etiska principerna inom hårbranschen

vid marknadsföring och försäljning  
 bedömer hur en kampanj eller försäljning har 

lyckats utgående från resultatet 
 bedömer vilka faktorer som har främjat en 

kampanj eller försäljning och ger på basis av 
dem förslag till hur kampanjen kan genomföras 
på ett bättre sätt. 

 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten för examensdelen Att utveckla företagsverksamhet och kundrelationer 
inom hårbranschen påvisas och bedöms i genuina arbetsmiljöer med hjälp av olika upp-
gifter och i kundsituationer i verksamhetsmiljöer inom hårbranschen, till exempel i en 
frisörsalong, en mässa eller ett evenemang inom hårbranschen, en utbildnings- eller upp-
visningsmiljö, tävlingar eller kundsituationer. 
 
Examinanden påvisar sin kompetens genom att inom sitt ansvarsområde utföra säljfräm-
jande åtgärder, såsom att ställa fram och beställa produkter eller sköta försäljning av pro-
dukter till exempel i samband med en kampanj, ett evenemang, en kundsituation eller 
dylikt. I examensprestationen ingår en systematisk utveckling av service- och företags-
verksamheten och kundrelationerna i samarbete med intressentgrupperna eller företags-
ledningen. Arbetet utförs systematiskt i sådan omfattning att yrkesskickligheten på ett 
tillförlitligt sätt kan konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet samt målen och 
kriterierna för bedömningen. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig 
bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med 
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dokument som eventuellt tas fram under examensprestationen, till exempel material i 
anslutning till marknadsföring eller kundinformation. Examinandens bedömningsmaterial 
består av utlåtanden som fåtts av bedömare vid examenstillfällen, bedömda kompletteran-
de dokument och examinandens självvärdering. 
 
 
3.5  Att verka som produktdemonstratör eller försäljare inom 

hårbranschen 
 
Kraven på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 
− förbereda en försäljningssituation 
− fungera som produktdemonstratör i försäljningsarbete inom hårbranschen. 

 

Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Kraven på yrkesskicklighet  

Examinanden kan förbereda en försäljningssituation. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Förberedelse av ett försäljnings-
evenemang inom hårbranschen 

Examinanden 
 samarbetar med intressentgrupperna inom hårbran-

schen genom att ingående ta reda på olika material 
och information i anslutning till produkterna inom 
sitt ansvarsområde   

 förbereder försäljningen genom att noggrant bekanta 
sig med produkterna och deras komponenter och 
material för att göra försäljningsarbetet smidigare 

 organiserar försäljningsmiljön och beaktar estetiken 
för att främja försäljningen 

 iakttar förordningarna och avtalen om försäljarens 
rättigheter och skyldigheter i en försäljningssituation 
inom hårbranschen samt beaktar konsumentens 
rättigheter 

 håller ordning och reda på försäljningsmiljön och ser 
till att det finns tillräckligt med produkter till nästa 
dag eller arbetsskift. 
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Examinanden kan fungera som produktdemonstratör i försäljningsarbete inom 
hårbranschen. 

Föremål för bedömning  Kriterier för bedömning 

Att växelverka och uppträda Examinanden 
 uppträder naturligt och övertygande som försäljare 

och tar hänsyn till effekten av icke verbal kommuni-
kation  

 använder ljudanläggningar eller kompletterande 
material på ett naturligt sätt 

 klär sig enligt verksamhetsmiljöns krav med beaktan-
de av vilken inverkan en kundbetjänares yttre har i 
en försäljningssituation 

 använder ett kundinriktat språk i en försäljningssitua-
tion 

 tar i försäljningssituationer hänsyn till att människor 
kommunicerar på olika sätt 

 sköter interaktionssituationer på svenska eller finska 
samt på ett främmande språk  

 är situationskänslig i en försäljningssituation genom 
att anpassa sitt uppträdande till varierande 
kundsituationer 

 bedömer och utvecklar sitt försäljningsarbete på 
basis av erhållen respons på hur hon/han interagerar 
och uppträder. 

Att verka som professionell 
produktförsäljare. 

Examinanden 
 säljer produkter inom hårbranschen med hjälp av sin 

kännedom om olika produktserier, produkternas 
användning, konsistens, bruksanvisningar och 
användningssyfte 

 närmar sig kunderna på eget initiativ i en försälj-
ningssituation genom att höra sig för om kunden 
behöver handledning eller genom att erbjuda hjälp 
vid val eller användning av produkter 

 kartlägger kundens behov genom samtal och väljer 
lämpliga produkter med hänsyn till kvaliteten på 
kundens hår och hårbotten samt kundens vana att 
använda produkterna   

 demonstrerar användningen av produkterna för 
kunderna på ett mångsidigt sätt i försäljningssitua-
tioner 

 informerar kunderna om produkternas lämplighet 
och egenskaper genom att utnyttja sina kunskaper 
om deras komponenter eller INCI-benämningarna 

 handleder kunden professionellt och enligt konsu-
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mentskyddet i en säker användning av produkterna 
 är ansvarsfull i en försäljningssituation i enlighet med 

etiken inom hårbranschen 
 utför självständigt de räkneuppgifter som krävs i en 

försäljningssituation 
 bedömer hur försäljningen har lyckats på basis av 

resultatet 
 strävar aktivt efter att utveckla sina färdigheter att 

verka som försäljare eller demonstratör.  
 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten för examensdelen Att verka som produktdemonstratör eller försäljare 
inom hårbranschen påvisas och bedöms med hjälp av demonstrations- eller försäljnings-
uppgifter i en verksamhetsmiljö inom hårbranschen, till exempel i en frisörsalong, en 
mässa eller ett evenemang inom hårbranschen, i varuhus, en utbildnings- eller uppvis-
ningsmiljö, tävlingar eller kundevenemang. 
 
Examinanden påvisar sin kompetens genom att utföra försäljningsarbete inom hårbran-
schen till exempel som sakkunnig inom branschen, försäljare, produktdemonstratör eller 
konsulent. I prestationen ingår en ingående kunskap om ifrågavarande hårprodukter samt 
upprätthållande av försäljningsmiljön. Arbetet utförs systematiskt i sådan omfattning att 
yrkesskickligheten på ett tillförlitligt sätt kan konstateras motsvara kraven på yrkesskick-
lighet samt målen och kriterierna för bedömningen. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig bedöm-
ning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med dokument 
som eventuellt tas fram under examensprestationen, till exempel material i anslutning till 
marknadsföring och kundinformation. Examinandens bedömningsmaterial består av ut-
låtanden som fåtts av bedömare vid examenstillfällen, bedömda kompletterande doku-
ment och examinandens självvärdering. 
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3.6 Att delta i tävlingar inom hårbranschen 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
 Examinanden kan 
− delta i tävlingar inom hårbranschen. 

 

Bedömning (föremål och kriterier för bedömningen) 
 

Kraven på yrkesskicklighet  

Examinanden kan delta i tävlingar inom hårbranschen. 

Föremål för bedömning Kriterier för bedömning 

Förberedelser inför en tävling 
inom hårbranschen. 

Examinanden 
 definierar sina mål i förhållande till sina individuella 

utvecklingsobjekt beträffande yrkeskompetensen 
 gör upp en personlig tävlings- och träningsplan  
 iakttar tävlingsreglerna och -instruktionerna samt 

verksamhetskulturen vid planeringen 
 planerar en tävlingshelhet med hjälp av det visuella 

språk som tävlingstypen kräver samt med hjälp av 
konstnärliga och kreativa delområden av yrkeskom-
petensen    

 planerar en tävlingstidtabell samt hur material, pro-
dukter och redskap kan användas i tävlingsarbetet 

 utnyttjar sakkunnighjälp eller samarbetar med 
handledaren 

 tränar systematiskt inför tävlingen enligt tävlings-
planen 

 bedömer realistiskt och i relation till sitt framskri-
dande den tid som används för tävlingsprestationen

 bedömer tillsammans med sin handledare eller en 
sakkunnig hur de egna tekniska och metodiska 
färdigheterna utvecklas  

 utvecklar sitt tävlingsarbete genom att lösa tekniska 
problem på ett kreativt sätt. 

Deltagande i en tävling inom 
hårbranschen. 

Examinanden 
 deltar i en tävling inom hårbranschen och utför täv-

lingsarbetet enligt reglerna och tävlingens kvalitets-
kriterier 

 arbetar självständigt och iakttar reglerna i tävlings-
miljön 

 iakttar de anvisningar som gäller tävlingens verk-
samhetsmiljö  
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 bedömer tävlingsprestationens olika faktorer och 
beaktar erhållen respons på prestationen  

 ger förslag till utveckling av sin tävlingsprestation. 
 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten för examensdelen Att delta i tävlingar inom hårbranschen påvisas och 
bedöms i en tävlings- och träningsmiljö inom hårbranschen, till exempel i en frisörsalong, 
en läroinrättning eller i lokaler där det ges handledning samt i tävlingslokaler. 
 
Examinanden påvisar sin kompetens genom att göra upp en träningsplan och förbereda 
sig samt delta i en tävling inom hårbranschen där hon/han utför tävlingsuppgifterna en-
ligt reglerna. Arbetet utförs systematiskt i sådan omfattning att yrkesskickligheten på ett 
tillförlitligt sätt kan konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet samt målen och kri-
terierna för bedömningen. 
 
Bedömarna observerar examinandens arbete under förberedelseskedet och tävlingssitua-
tionen eller genom att bedöma tävlingsarbetets gång genom videofilmning och diskutera 
med examinanden och ger sedan en skriftlig bedömning av den. Examinanden kan komp-
lettera sitt påvisande av kunnandet med dokument som tas fram under examenspresta-
tionen, till exempel material i anslutning till planering eller förberedelse av tävlingsarbetet. 
Examinandens bedömningsmaterial består av utlåtanden som fåtts av bedömare vid 
examenstillfällen, bedömda kompletterande dokument och examinandens självvärdering. 
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Bilaga 
 
Beskrivning av arbetet för dem som avlagt yrkesexamen inom 
hårbranschen  
 
I yrkesexamen inom hårbranschen påvisar examinanderna sin yrkesskicklighet genom att 
utföra en frisyrhelhet och verka i servicemiljöer inom hårbranschen. Med hjälp av de val-
fria examensdelarna kan personer som har avlagt denna examen utföra ett beställnings-
arbete inom hårbranschen, utveckla företagsverksamheten och kundrelationerna inom 
hårbranschen, fungera som produktdemonstratörer eller försäljare eller delta i tävlingar. 
Examinanderna kan om de önskar välja ytterligare en examensdel ur en annan yrkes- eller 
specialyrkesexamen. Detta gör det möjligt att vidga valfriheten i examen samt få en större 
differentiering av kompetensen och sysselsättning för examinanderna. 
 
Personer som har avlagt yrkesexamen inom hårbranschen utför arbetet professionellt och 
kundinriktat. Utgående från kunden planerar och genomför de servicehelheter vars mål är 
att främja människans skönhet, hälsa och välbefinnande. Arbetet visar prov på rutinerad 
händighet, kundbetjäning och mångsidig produktkännedom inom hårbranschen. De beak-
tar en hållbar utveckling, kundsäkerhet, ergonomi, estetik och etiska krav inom branschen 
i sin verksamhet. De som har avlagt denna examen arbetar självständigt och ansvarsfullt 
samt utvecklar kontinuerligt sin yrkeskompetens. Personer som har avlagt denna examen 
har de företagar- och samarbetsfärdigheter som behövs för att kunna utveckla verksam-
hetsmiljön inom sitt verksamhetsområde. De kan fungera i olika situationer och verk-
samhetsmiljöer i samarbete med andra yrkesmänniskor samt utvecklas i sitt arbete. 
 
Personer som har avlagt denna examen har en god beredskap att verka som självständig 
yrkesutövare, företagare och anställd. Förutom i företag inom hår- och skönhetsbran-
schen kan de arbeta i branscher som anknyter till den egna branschen, till exempel i före-
tag eller organisationer inom service-, social-, hälsovårds- och idrottsbranschen. De som 
har avlagt denna examen kan sköta ansvars-, handlednings-, inskolnings-, utbildnings-, 
försäljnings- och konsultationsuppgifter. 
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