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Sammanfattning 
 
	  

Man	  kan	  tänka	  sig	  afro	  som	  ett	  fluffigt	  moln	  som	  omringar	  ansiktet	  likt	  en	  vacker	  

ram	  eller	  en	  mänsklig	  version	  av	  en	  lejonman.	  Problemet	  är	  att	  till	  skillnad	  från	  ett	  fluffigt	  moln	  eller	  en	  lejonman,	  är	  afro	  svårt	  att	  upprätthålla.	  

Det	  tar	  lång	  tid	  att	  lära	  sig	  hur	  man	  ska	  ta	  hand	  om	  afro,	  och	  när	  man	  väl	  har	  lärt	  sig	  att	  ta	  hand	  om	  det	  på	  rätt	  sätt,	  så	  kan	  det	  fortfarande	  

kräva	  en	  god	  ekonomi	  och	  fulladdade	  batteri.	  Med	  hjälp	  av	  en	  designprocess	  har	  ett	  koncept	  tagits	  fram	  för	  att	  göra	  det	  enklare	  att	  ta	  hand	  om	  

hårtypen	  afro.	  Diskussion	  om	  identitet,	  acceptans	  och	  kunskap	  ligger	  till	  grund	  för	  arbetets	  resultat,	  och	  en	  förhoppning	  är	  att	  diskussionen	  

öppnar	  nya	  möjligheter	  för	  att	  skapa	  en	  normalitet	  kring	  hårtypen	  afro.	  Kanske	  kommer	  du,	  en	  vacker	  dag,	  se	  någon	  på	  din	  skärm	  som	  pratar	  

om	  Easy,	  Breezy,	  Beautiful	  Afro.	  	  
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Ordlista	  

Ord	  som	  är	  återkommande	  i	  rapporten	  och	  som	  kan	  vara	  svåra	  att	  förstå	  eller	  inte	  har	  någon	  direkt	  översättning	  från	  engelska.	  
Ord	   Betydelse	  

Permanent	  /	  Hårpermanent	   Samlingsnamn	  på	  kemisk	  behandling	  för	  att	  ändra	  hårets	  
struktur.	  

Relaxer	   Kemisk	  behandling	  för	  att	  ändra	  hårets	  struktur.	  

Transition	   Övergång	  från	  permanentat	  till	  icke	  behandlat	  hår.	  

Natural(s)	   Afro	  som	  inte	  är	  kemiskt	  behandlat.	  Personer	  med	  icke	  
kemiskt	  behandlat	  afro.	  

Pre-‐poo	   Preparat	  som	  används	  innan	  hårtvätt	  för	  att	  lösa	  upp	  tovor.	  

Protective	  style	  
	  

Skyddande	  hårstil	  som	  gör	  att	  håret	  får	  vila.	  

Porositet	   Form	  att	  mäta	  hårets	  ytskikts	  öppenhet.	  

Detangle	   Reda	  ut	  håret	  med	  kam,	  borste,	  för	  hand	  eller	  annat.	  

Leave-‐in	  /	  Leave	  in	  conditioner	   Balsam	  som	  inte	  tvättas	  ut	  ur	  håret.	  

Front	  wig	   Tupé,	  del	  som	  fästs	  längst	  fram	  vid	  hårlinjen.	  

Blowout	  /	  Brazilian	  Blowout	   Med	  hårfön	  och	  rullborste	  plattas	  håret	  ut	  och	  ger	  svall.	  Kan	  
också	  göras	  med	  keratin	  som	  värmebehandlas	  in	  i	  håret.	  

Afro	  Community	   Samlings	  ord	  för	  personer	  som	  har	  afro.	  
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Introduktion	  
Afro	  är	  en	  hårtyp	  som	  ofta	  kännetecknas	  genom	  tighta	  lockar	  i	  olika	  

storlekar.	  Håret	  kan	  bli	  väldigt	  stort	  och	  formar	  sig	  gärna	  som	  en	  

cirkel	  runt	  huvudet.	  Redan	  i	  hårets	  utväxt	  kan	  man	  se	  att	  en	  afro-‐

hårsäcks	  öppning	  är	  snedställd	  till	  skillnad	  från	  andra	  hårtypers	  

hårstrån,	  detta	  gör	  att	  hårstrået	  växer	  i	  cirklar	  (Vårdguiden	  1177,	  

2017).	  Hårtypen	  afro	  är	  det	  lättaste	  av	  de	  olika	  

hårtypers	  hårstrån	  och	  därför	  kan	  håret	  stå	  upp	  på	  huvudet	  och	  

motstå	  gravitation	  (Sá	  Dias	  et	  al.,	  2007).	  Man	  kan	  tänka	  sig	  afro	  

som	  ett	  fluffigt	  moln	  som	  omringar	  ansiktet	  likt	  en	  vacker	  

ram	  eller	  en	  mänsklig	  version	  av	  en	  lejonman.	  Problemet	  är	  att	  till	  

skillnad	  från	  ett	  fluffigt	  moln	  eller	  en	  lejonman,	  är	  afro	  svårt	  att	  

upprätthålla.	  Det	  tar	  lång	  tid	  att	  lära	  sig	  hur	  man	  ska	  

ta	  hand	  om	  afro,	  och	  när	  man	  väl	  har	  lärt	  sig	  att	  ta	  hand	  om	  det	  på	  

rätt	  sätt,	  tar	  det	  fortfarande	  mycket	  tid	  att	  ta	  hand	  om	  det.	  Ett	  

exempel	  på	  detta	  är	  när	  jag	  ska	  tvätta	  mitt	  hår.	  

Till	  en	  början	  sätter	  jag	  av	  en	  hel	  dag	  för	  att	  jag	  ska	  hinna	  ta	  min	  tid	  

utan	  att	  bli	  utmattad	  och	  

avsluta	  det	  jag	  har	  påbörjat.	  Jag	  behöver	  dela	  upp	  mitt	  hår	  i	  olika	  

sektioner	  när	  det	  är	  torrt	  för	  att	  allt	  inte	  ska	  blandas	  ihop	  och	  göra	  

tovor.	  När	  håret	  är	  uppdelat	  föredrar	  jag	  att	  ha	  

någon	  form	  av	  olja	  som	  kokosolja	  samt	  balsam	  i	  håret	  cirka	  en	  

halvtimme	  innan	  för	  att	  göra	  håret	  mjukare	  och	  lösa	  upp	  tovor.	  

Under	  denna	  halvtimme	  då	  jag	  har	  kokosolja	  och	  balsam	  i	  håret,	  

föredrar	  jag	  att	  använda	  låg	  värme	  på	  mitt	  hår.	  

När	  mitt	  hår	  har	  ”bakats”	  i	  cirka	  en	  halvtimme	  tar	  jag	  en	  sektion	  i	  

taget	  för	  att	  schamponera	  hårbotten	  (utan	  att	  göra	  nya	  tovor,	  detta	  

genom	  att	  hålla	  ner	  hårtopparna	  medan	  jag	  masserar	  hårbotten),	  

sedan	  balsameras	  håret	  igen	  för	  att	  från	  topparna	  försiktigt	  

kammas	  ut	  ända	  upp	  till	  hårbotten.	  Den	  här	  delen	  av	  hår-‐tvättar-‐

dagen	  kan	  ta	  från	  en	  till	  en	  och	  en	  halv	  timme.	  Om	  jag	  ska	  platta	  

håret	  börjar	  jag	  med	  att	  ha	  någon	  form	  av	  kräm	  och	  värmeskydd	  i	  

håret	  

för	  att	  behålla	  det	  återfuktat	  och	  skyddat.	  Sedan	  fönar	  jag	  håret	  

med	  en	  stor	  rullborste	  och	  det	  
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tar	  ungefär	  en	  och	  en	  halv	  timme.	  Att	  platta	  håret	  tar	  ytterligare	  två	  

till	  tre	  timmar,	  och	  det	  är	  ett	  alternativ.	  Ett	  annat	  alternativ	  är	  att	  

gå	  till	  frisören	  för	  att	  få	  håret	  fönat	  och	  plattat.	  Då	  är	  det	  oftast	  två	  

till	  tre	  frisörer	  som	  fönar	  och	  plattar	  mitt	  hår	  och	  det	  tar	  en	  

till	  två	  timmar	  att	  få	  det	  färdigt.	  Det	  krävs	  ordentliga	  proffsverktyg	  

och	  hårvårdsprodukter	  för	  att	  håret	  verkligen	  ska	  bli	  på	  det	  sätt	  jag	  

vill,	  och	  därför	  är	  det	  också	  väldigt	  dyrt.	  Det	  kräver	  helt	  enkelt	  för	  

mycket	  tid,	  energi	  och	  pengar	  för	  att	  fixa	  dagligen.	  Utifrån	  

ovanstående	  beskrivning	  av	  detta	  problem,	  vill	  jag	  undersöka	  för	  att	  	  

sedan	  skapa	  

en	  produkt	  som	  kan	  underlätta	  någon	  del	  i	  detta	  led.	  Just	  nu	  löser	  

vissa	  det	  genom	  att	  använda	  hårpermanent	  som	  är	  en	  blandning	  av	  

kemikalier	  som	  gör	  håret	  rakt	  eller	  vågigt.	  Andra	  löser	  

det	  genom	  att	  fläta	  håret,	  använda	  löshår	  eller	  peruk.	  Jag	  tror	  att	  

fler	  skulle	  ha	  sitt	  hår	  naturligt	  om	  man	  kunde	  underlätta	  sättet	  att	  

ta	  hand	  om	  afro.	  Jag	  ser	  fram	  emot	  att	  djupdyka	  inom	  ämnet	  för	  att	  

hitta	  lösningar	  kring	  problematiken	  gällande	  hårvård	  av	  afro.	  

	  

	  

	  

	  

Syfte	  
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  med	  hjälp	  av	  en	  anpassad	  designprocess	  ta	  fram	  ett	  koncept	  

som	  gör	  det	  enklare	  att	  ta	  hand	  om	  afro.	  Syftet	  är	  också	  att	  processen	  hårtvätt	  till	  färdig-‐fixat	  hår	  för	  	  

människor	  med	  afro	  ska	  förenklas	  utan	  att	  orsaka	  större	  hälsorisker	  eller	  en	  dålig	  påverkan	  på	  miljön.	  
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Metod	  
En	  designprocess	  kommer	  att	  användas	  i	  detta	  arbete.	  En	  

designprocess	  är	  ett	  sätt	  att	  arbeta	  sig	  fram	  till	  en	  lösning	  i	  ett	  

designarbete	  (Cross,	  2008).	  Eftersom	  intentionen	  är	  att	  ta	  fram	  en	  

produkt	  eller	  koncept,	  är	  det	  lägligt	  för	  mig	  att	  använda	  mig	  av	  en	  

metod	  som	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  tidigare,	  känner	  mig	  bekväm	  med	  

och	  är	  väl	  relaterad	  till	  min	  utbildning.	  Jag	  kommer	  att	  anpassa	  

designprocessen	  till	  arbetet	  för	  att	  den	  ska	  bli	  så	  bra	  som	  möjligt	  till	  

detta	  projekt,	  med	  olika	  typer	  av	  designmetoder	  på	  ett	  cirkulärt	  vis.	  

Det	  betyder	  att	  jag	  kommer	  att	  hoppa	  fram	  och	  tillbaka	  i	  processen	  

för	  att	  det	  ofta	  är	  så	  att	  både	  problemet	  och	  lösningen	  finns	  i	  

designprocessen	  (Cross,	  2008).	  Jag	  kommer	  också	  att	  filma	  olika	  

stadier	  min	  process	  och	  dokumentera	  via	  YouTube	  och	  loggbok.	  

Detta	  kommer	  jag	  att	  göra	  för	  att	  göra	  det	  möjligt	  för	  min	  målgrupp	  

att	  ta	  del	  av	  arbetet	  och	  för	  dem	  att	  kunna	  

kommentera	  på	  bra	  och	  mindre	  bra	  saker	  som	  kommer	  att	  göras.	  

Jag	  kommer	  också	  att	  dela	  med	  mig	  av	  mina	  framsteg	  i	  olika	  afro-‐

grupper	  som	  jag	  är	  medlem	  i	  på	  Instagram	  och	  

Facebook,	  för	  att	  ha	  tillgång	  till	  kontinuerlig	  feedback	  från	  min	  

målgrupp.	  Min	  förhoppning	  är	  också	  att	  jag	  genom	  dessa	  

internetgrupper	  ska	  hitta	  en	  fokusgrupp	  som	  är	  villiga	  att	  träffas	  

på	  riktiga	  för	  samtal,	  workshops	  och	  test	  av	  produkt.	  

En	  marknadsanalys	  kommer	  att	  göras	  via	  intervjuer	  med	  kunniga	  

och	  frisörer,	  människor	  med	  afro	  och	  människor	  som	  har	  andra	  

hårtyper.	  Jag	  vill	  undersöka	  vad	  som	  redan	  finns	  och	  eventuella	  

idéer	  som	  aldrig	  blivit	  mer	  än	  idéer.	  	  

Varför	  har	  de	  slutat	  och	  kan	  jag	  dra	  nytta	  av	  att	  veta	  det	  i	  förväg?	  

För	  att	  ta	  reda	  på	  det	  kommer	  jag	  att	  söka	  i	  bland	  annat	  

patentdatabaser	  men	  också	  texter	  som	  har	  skrivits	  om	  produkter	  

för	  afro	  innan	  denna	  text.	  Designprocessen	  kommer	  att	  redovisas	  

mer	  ingående	  i	  den	  genomförande	  delen	  i	  rapporten.	  
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Samhällsroll	  
Eftersom	  att	  afro-‐svenskar	  är	  en	  växande	  grupp	  människor	  i	  samhället	  är	  tron	  att	  detta	  

kan	  vara	  ett	  steg	  mot	  ett	  mer	  jämställt	  hårprodukt-‐sortiment	  i	  Sverige.	  Kanske	  kommer	  också	  

detta	  öppna	  upp	  ögonen	  för	  frisörutbildningar	  som	  finns	  i	  Sverige	  att	  börja	  utbilda	  frisörer	  i	  

afro	  också.	  Utbildar	  man	  fler	  frisörer	  att	  behandla	  afro	  öppnar	  det	  upp	  för	  en	  bredare	  

marknad	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  inspirera	  hela	  Skandinavien.	  Om	  det	  är	  möjligt	  att	  ta	  fram	  en	  

produkt	  eller	  koncept	  som	  kan	  göra	  att	  fler	  människor	  med	  afro	  slutar	  använda	  giftiga	  hårpermanentprodukter	  

kan	  både	  människors	  hälsa	  och	  Sveriges	  miljö	  ta	  vara	  på	  fördelarna.	  	  

Den	  produkt	  som	  planeras	  att	  tas	  fram	  ska	  göra	  det	  lönsamt	  för	  människor	  med	  afro	  för	  

att	  de	  ska	  kännas	  bekvämt	  att	  fixa	  håret	  ”rätt”.	  
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Etiska	  Problem	  
En	  viktig	  etisk	  roll	  är	  att	  behandla	  alla	  medverkande,	  i	  denna	  studie,	  med	  respekt	  och	  värdighet.	  

För	  att	  jag	  är	  med	  i	  min	  målgrupp,	  är	  det	  viktigt	  att	  jag	  i	  mina	  frågor	  separerar	  

mina	  åsikter	  och	  eventuella	  förutfattade	  meningar	  så	  gott	  det	  går.	  Det	  är	  

viktigt	  för	  att	  kunna	  få	  svar	  som	  är	  så	  nära	  verkligheten	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  lösningen	  inte	  ska	  vara	  

	  anpassad	  just	  för	  mig.	  Jag	  kommer	  också	  att	  försöka	  se	  

till	  att	  fler	  personer	  än	  min	  huvudsakliga	  målgrupp	  har	  möjlighet	  att	  använda	  den	  produkten	  

som	  förväntas	  tas	  fram	  för	  att	  inte	  exkludera	  hårtyper.	  Det	  finns	  andra	  hårtyper	  som	  

också	  kan	  ta	  tid	  att	  behandla	  och	  som	  likt	  afro,	  har	  många	  tovor	  som	  behöver	  lösas	  upp	  eller	  andra	  problem.	  

	  Det	  är	  inte	  kul	  att	  vara	  exkluderad	  från	  nyheter,	  och	  ibland	  blir	  man	  som	  icke	  etnisk	  svensk	  

exkluderad	  från	  marknadens	  nyheter	  på	  grund	  av	  att	  företag	  inte	  ser	  vinst	  i	  att	  fokusera	  på	  

denna	  målgrupp	  (Fridholm,	  2006).	  Därför	  är	  det	  viktigt	  för	  mig	  att	  göra	  min	  

del	  rätt	  där	  andra	  företag	  har	  missat.	  
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Bakgrund	  -‐	  Vad	  är	  hår?	  
Hår	  är	  fjun	  som	  täcker	  människors	  kropp	  för	  att	  skydda	  huden	  från	  starkt	  solljus,	  smuts	  och	  annat.	  Det	  finns	  olika	  hårcyklar	  på	  kroppen	  och	  de	  

kan	  särskiljas	  på	  dess	  syfte	  och	  de	  cykler	  de	  växer	  i.	  	  

-‐   Anagen(Väx)	  fasen	  är	  den	  längsta	  hårcykeln	  och	  den	  kan	  vara	  upp	  till	  sex	  år.	  Det	  är	  i	  denna	  fas	  håret	  växer	  som	  mest	  och	  det	  växer	  

cirka	  1cm	  i	  månaden.	  	  

-‐   Catagen(Övergång)	  fasen	  är	  den	  fas	  då	  håret	  övergår	  från	  växfas	  till	  frigörande-‐fasen.	  Det	  pågår	  i	  cirka	  en	  till	  två	  veckor.	  Det	  är	  också	  

här	  hårets	  nedre	  del	  förstörs	  för	  att	  sedan	  komma	  till	  frigörande-‐fasen.	  

-‐   Telogen	  (frigöra)	  fasen,	  denna	  fas	  varar	  i	  cirka	  sex	  veckor	  och	  under	  denna	  tid	  växer	  inte	  håret	  alls.	  Håret	  sitter	  dock	  kvar	  i	  hårsäcken	  

till	  slutet	  av	  denna	  cykel	  och	  faller	  antingen	  ut,	  eller	  blir	  det	  ut	  puttat	  när	  hårsäcken	  återgår	  till	  anagenfasen,	  och	  nytt	  hår	  börjar	  

växa.	  Ungefär	  10	  –	  15%	  av	  håret	  på	  huvudet	  är	  alltid	  i	  telogenfasen	  (Follicle,	  2007).	  Se	  faser	  i	  figur	  1.	  
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Figur	  1	  –	  Bildbeskrivning	  av	  de	  olika	  faser	  www.Hairreplaceclinic.com	  (Hämtad:	  2017.05.10)

Dessa	  cyklar	  och	  dess	  tidperiod	  är	  för	  hår	  som	  är	  på	  huvudet.	  Man	  

har	  också	  andra	  cyklar	  på	  kroppen	  och	  de	  kan	  variera	  i	  grovhet	  och	  

längd	  både	  i	  mm	  och	  i	  tid	  till	  exempel	  borsthår	  och	  ullhår	  enligt	  

Frisörska.se	  (u.å).	  Hår	  är	  uppbyggt	  på	  en	  kombination	  av	  

aminosyror,	  protein,	  keratin,	  vatten	  och	  pigment	  (Robbins,	  2011).	  

Det	  finns	  olika	  lager	  som	  har	  olika	  funktioner	  för	  att	  bevara	  håret.	  

Kutikula	  är	  utsidan	  av	  ett	  hårstrå	  och	  agerar	  som	  ett	  skydd	  till	  

stråets	  insida.	  Det	  är	  starkt	  och	  är	  uppbyggt	  likt	  fjäll	  på	  fiskar.	  

Cortex	  är	  sammanlänkade	  celler	  som	  gör	  håret	  elastiskt	  och	  

hållfast.	  Medulla	  är	  hårceller	  som	  finns	  i	  hårets	  mitt.	  Men	  medulla-‐

celler	  finns	  inte	  i	  alla	  hårstrån,	  ljust	  hår	  och	  fjun	  behöver	  inte	  ha	  det	  

medan	  de	  flesta	  mörka	  och	  tjocka	  hårtyper	  alltid	  har	  dessa	  celler.	  

Håret	  hålls	  ihop	  av	  aminosyran	  cystin	  som	  gör	  det	  tåligt.	  Hår	  ändrar	  

egenskaper	  när	  det	  är	  blött	  i	  vatten.	  Det	  kan	  absorbera	  30%	  vatten	  

och	  detta	  gör	  att	  håret	  sväller	  mycket.	  Det	  kan	  sträckas	  till	  50%	  

utan	  att	  gå	  av	  i	  jämförelse	  med	  torrt	  hår	  som	  kan	  stäckas	  ungefär	  

15%.	  Om	  hår	  stäcks	  mer	  än	  30%	  förlorar	  håret	  dock	  sin	  elasticitet,	  

vilket	  kan	  påverka	  håret	  om	  det	  är	  lockigt	  (Robbins,	  2011).	  Hår	  har	  

naturligt	  en	  negativ	  laddning	  och	  ska	  ha	  ett	  pH-‐värde	  mellan	  4.5	  -‐	  

5.0	  (Park	  et	  al.,	  2006).	   11	  



	  
	  

Hårporositet	  
Hair	  Porosity	  (hårporositet)	  är	  ett	  sätt	  att	  mäta	  hur	  förstört	  hår	  är,	  

eller	  hur	  håret	  absorberar	  vätska	  (Hessefort	  et	  al.,	  2008).	  Om	  håret	  

är	  förstört	  kan	  håret	  suga	  upp	  mer	  vatten	  än	  hälsosamt	  hår,	  vilket	  

gör	  att	  det	  sväller	  mer.	  Det	  är	  kutikula	  hårets	  skydd	  som	  kan	  vara	  

mer	  eller	  mindre	  öppet	  som	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  håret	  har	  hög	  eller	  låg	  

porositet.	  Hög	  porositet	  är	  hår	  där	  kutikula	  är	  öppet	  och	  låg	  

porositet	  är	  när	  kutikula	  är	  mer	  stängd	  (Figur	  2).	  	  	  	  

	  
Figur	  2	  –	  In	  zoomning	  av	  tre	  olika	  hårstrån	  med	  låg,	  normal	  och	  hög	  porositet.	  

Afro	  
Hårtypen	  afro	  kommer	  av	  att	  hårsäckens	  öppning	  är	  skruvad	  så	  att	  

håret	  växer	  ut	  som	  spiraler	  och	  dessa	  spiralformade	  hårstrån	  skapar	  

en	  lockig	  textur.	  Afro	  är	  en	  torr	  hårtyp	  med	  hårstrån	  som	  lätt	  kan	  

loopa	  och	  skapa	  knutar	  i	  sig	  själv,	  vilket	  gör	  att	  håret	  blir	  ömtåligt	  

och	  kan	  gå	  av	  när	  det	  kammas	  i	  ett	  torrt	  stadie	  (Beach	  et	  al.,	  2011).	  	  	  
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Schampo	  och	  Balsam	  
Schampo	  är	  enligt	  Nationalencyklopedin	  (2,)(2017)	  ett	  

rengöringsmedel	  som	  tar	  bort	  fetter	  och	  orenheter	  från	  hår	  och	  

hårbotten.	  Det	  kan	  ge	  håret	  ett	  visst	  utseende	  och	  doft,	  och	  också	  

ändra	  hårets	  form	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  för	  typ	  av	  schampo.	  

Schampo	  innehåller	  främst	  tensider	  (2,)(Nationalencyklopedin,	  

2017),	  vilket	  är	  ämnet	  som	  tar	  bort	  smuts	  och	  fett	  i	  håret.	  Det	  finns	  

olika	  typer	  av	  tensider	  men	  det	  behöver	  finnas	  i	  en	  lagom	  mängd	  

för	  att	  håret	  ska	  bli	  rent	  utan	  att	  tillkalla	  negativa	  effekter.	  Håret	  

ska	  tvättas	  med	  schampo	  och	  vatten	  genom	  att	  göra	  cirkulerande	  

rörelser	  med	  fingrarna	  i	  håret,	  detta	  för	  att	  lösa	  upp	  allt	  smuts	  

inklusive	  smutsig	  luft	  i	  håret.	  Tensider	  är	  en	  blandning	  av	  ett	  ämne	  

som	  är	  vattenavvisande	  och	  ett	  annat	  ämne	  som	  är	  vattenlösligt	  

som	  tillsammans	  skapar	  rengörande	  medel	  

(2,)(Nationalencyklopedin,	  2017).	  Två	  ingredienser	  som	  ofta	  kan	  

hittas	  i	  schampo	  som	  har	  blivit	  uppmärksammade	  mycket	  är	  

sulfater	  och	  parabener.	  Sulfater	  kallas	  för	  estrar	  eller	  salter.	  Det	  

förekommer	  i	  naturen	  och	  är	  vanliga	  mineraler.	  Sulfater	  utvinns	  ur	  

metall	  genom	  att	  lösas	  upp	  i	  svavelsyra	  (3,)(Nationalencyklopedin,	  

2017).	  Parabener	  är	  konserveringsmedel	  som	  är	  till	  för	  att	  bevara	  

produkter	  fräscha	  och	  hålla	  bakterier,	  svamp	  och	  mögel	  borta.	  

Parabener	  som	  är	  ett	  samlingsnamn	  för	  4-‐hydroxibensosyra	  finns	  i	  

många	  uppsättningar	  för	  att	  de	  reagerar	  olika	  till	  olika	  produkter,	  

det	  kan	  variera	  i	  fasthet	  i	  vatten	  eller	  fett.	  Det	  finns	  diskussioner	  om	  

huruvida	  parabener	  kan	  ha	  en	  effekt	  på	  hormoner	  i	  kroppen	  och	  

även	  framkalla	  allergier	  hos	  användare.	  Det	  sägs	  att	  parabenerna	  

metylparaben	  och	  etylparaben	  inte	  ska	  utgöra	  någon	  större	  

hälsorisk,	  men	  att	  propylparaben	  fortfarande	  är	  oklart	  

(1,)(Nationalencyklopedin,	  2017).	  

Balsam	  och	  hårinpackning	  innehåller	  mycket	  fetter	  och	  är	  till	  för	  att	  

återge	  håret	  rena	  fetter	  i	  rätt	  mängd.	  Det	  kan	  också	  finnas	  salter	  

eller	  mjölksyror	  som	  gör	  att	  håret	  håller	  sig	  lockigt	  och	  mjukt.	  

Polymer	  som	  är	  en	  stor	  molekyl	  kan	  användas	  för	  att	  reda	  ut	  håret	  

(2,)(Nationalencyklopedin,	  2017).	  Hårinpackning	  är	  den	  tjockaste	  av	  

balsam	  och	  den	  är	  till	  för	  att	  få	  hårstrået	  tillbaka	  till	  sitt	  naturliga	  

stadie	  genom	  att	  sätta	  ihop	  de	  öppna	  delar	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  

”Leave-‐in”	  (balsam	  som	  lämnas	  kvar	  i	  håret)	  innehåller	  lättare	  oljor	  

än	  både	  vanlig	  balsam	  och	  hårinpackning.	  	  	   13	  



	  
	  

	  

Hårpermanent	  /	  Värme	  
Hårpermanent	  är	  en	  av	  det	  första	  hårprodukter/behandlingar	  som	  

är	  skapat	  för	  människor	  med	  afro.	  Det	  finns	  permanent	  (som	  också	  

kallas	  relaxer)	  som	  är	  till	  för	  att	  göra	  håret	  helt	  rakt,	  helt	  lockigt	  

eller	  vågigt.	  Hårpermanent	  är	  en	  blandning	  av	  kemikalier	  som	  

bryter	  sönder	  bland	  annat	  proteinet	  i	  hårstrået	  som	  gör	  att	  håret	  

tappar	  sin	  naturliga	  elasticitet,	  styrka	  och	  form.	  Hårpermanent	  

innehåller	  oftast	  alkaliska	  ämnen	  som	  blandas	  med	  

ammoniumthioglykolat	  i	  kombination	  med	  andra	  ingredienser	  som	  

mineraloljor	  och	  vatten.	  Ammoniumthioglykolat	  som	  består	  av	  

tioglykolsyra,	  togs	  från	  början	  fram	  för	  att	  användas	  som	  

hårborttagningsmedel	  på	  1940-‐talet	  (Wagner	  et	  al.,	  1985).	  	  

Med	  permanent	  för	  hemmabruk	  får	  man	  som	  kund,	  oftast	  två	  

komponenter	  som	  ska	  blandas	  ihop	  och	  skapa	  själva	  relaxern.	  Till	  

detta	  brukar	  man	  få	  med	  en	  träpinne,	  ett	  schampo	  som	  ska	  

normalisera	  håret	  efter	  relaxern	  på	  grund	  av	  att	  håret	  blir	  extremt	  

basiskt	  av	  ingredienserna.	  Lye-‐relaxer	  brukar	  ha	  ett	  pH-‐värde	  

mellan	  12	  -‐	  14,	  no-‐lye-‐relaxer	  ligger	  mellan	  9	  -‐	  11	  och	  relaxer	  som	  

texlaxer	  har	  pH-‐värde	  8	  -‐	  9.	  Man	  brukar	  också	  få	  ett	  balsam	  med	  

någon	  form	  av	  oljor	  eller	  ämnen	  som	  ska	  likna	  hårets	  egna	  talg	  för	  

att	  håret	  ska	  bli	  så	  normaliserat	  som	  det	  går	  efter	  behandlingen.	  I	  

vissa	  förpackningar	  får	  man	  med	  sig	  en	  mineralolja	  som	  liknar	  

vaseline	  som	  ska	  användas	  på	  öron	  och	  runt	  sidorna	  på	  huvudet	  för	  

att	  undvika	  onödiga	  brännskador	  (Wise	  et	  al.,	  2012).	  Ingredienser	  

som	  finns	  i	  relaxers	  utgör	  stora	  hälsorisker	  och	  biverkningar	  för	  

människor	  som	  använder	  produkterna	  (Wise	  et	  al.,	  2012).	  Skillnad	  

på	  Lye	  relaxer	  och	  no-‐Lye	  relaxer	  är	  främst	  huvudkomponenten.	  

Lye	  relaxer	  har	  sodium	  hydroxid	  och	  no-‐Lye	  har	  calcium	  hydroxid	  

eller	  guanidine	  hydroxid.	  Relaxer	  med	  Lye	  börjar	  verka	  snabbare	  

med	  nedbrytningen	  av	  hårets	  komponenter	  än	  no-‐Lye	  relaxer.	  

Texlax	  är	  när	  man	  använder	  relaxer	  i	  håret	  under	  en	  kortare	  period	  

för	  att	  behålla	  någon	  form	  av	  lockar	  eller	  rörelse	  i	  håret	  men	  ändå	  

få	  egenskaperna	  av	  permanentat	  hår.	  Det	  kan	  göras	  med	  en	  no-‐Lye	  

relaxer	  i	  några	  minuter	  istället	  för	  20-‐30minuter	  (Beach	  et	  al.,	  

2011).	  
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Målet	  med	  att	  använda	  permanent	  vare	  sig	  det	  är	  en	  texlax,	  lye	  

eller	  thio	  är	  att	  håret	  ska	  få	  en	  annan	  textur	  än	  innan.	  Vissa	  har	  det	  

för	  att	  det	  håret	  ska	  vara	  enklare	  att	  ta	  hand	  om	  och	  håret	  blir	  

enklare	  att	  ta	  hand	  om,	  i	  viss	  mån.	  Håret	  är	  inte	  torrt	  på	  samma	  sätt	  

som	  när	  det	  är	  naturligt,	  det	  är	  enklare	  att	  kamma	  för	  att	  håret	  inte	  

gör	  egna	  knutar	  och	  det	  gör	  därför	  inte	  lika	  ont.	  Det	  tar	  lika	  lång	  tid	  

att	  fixa	  permanentat	  hår	  som	  att	  fixa	  raka	  hårtyper.	  Det	  är	  räknat	  

att	  cirka	  80%	  av	  afroamerikanska	  kvinnor	  och	  sydafrikanska	  kvinnor	  

permanentar	  sitt	  hår.	  Det	  finns	  också	  studier	  som	  visar	  att	  en	  viss	  

typ	  av	  cancer	  har	  ökat	  drastiskt	  hos	  afroamerikanska	  kvinnor	  i	  USA	  

och	  denna	  cancer	  sägs	  kunna	  framkallas	  av	  ämnen	  som	  finns	  i	  

hårpermanent	  (Beach	  et	  al.,	  2011)	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Problem	  
	  

Problem	  som	  människor	  kan	  uppleva	  med	  sitt	  hår	  kan	  vara	  många,	  

på	  grund	  av	  att	  man	  är	  mer	  eller	  mindre	  nöjd	  med	  sitt	  utseende	  

eller	  för	  att	  man	  vill	  sträva	  efter	  en	  sorts	  perfektion.	  Man	  vill	  vara	  

vacker,	  snygg,	  tilltalande,	  tillhöra	  någon	  eller	  något	  som	  till	  exempel	  

en	  grupp.	  Vissa	  vill	  sticka	  ut	  och	  andra	  vill	  följa	  strömmen,	  det	  ena	  

över	  det	  andra	  spelar	  roll	  och	  gör	  skillnad	  på	  självförtroende	  och	  

självkänsla.	  Detta	  gäller	  alla	  människor	  både	  med	  raka	  hårtyper	  och	  

afro.	  Den	  vetenskapliga	  artikeln	  ”Baseline	  sebum	  IL-‐1a	  os	  lighter	  

than	  expected	  in	  afro-‐textured	  hair:	  a	  risk	  factor	  for	  hair	  loss”	  

skriven	  av	  Beach	  et	  al.	  (2011)	  stärker	  min	  teori	  då	  de	  påvisar	  

egenskaper	  som	  är	  specifika	  för	  afro.	  	  Man	  kan	  inte	  som	  oerfaren	  

person	  titta	  på	  afro	  och	  räkna	  ut	  hur	  det	  ska	  tas	  hand	  om,	  om	  man	  

inte	  har	  kunskap	  sedan	  innan.	  Det	  är	  komplext	  och	  för	  dagens	  

hårideal	  kan	  det	  vara	  svårare	  att	  anpassa	  afro	  till	  det	  önskade	  

målet.	  Det	  handlar	  inte	  om	  att	  alla	  vill	  ha	  sitt	  hår	  rakt	  eller	  vågigt,	  

det	  handlar	  om	  att	  det	  krävs	  mer	  kunskap	  för	  att	  kunna	  kamma	  

håret	  på	  rätt	  sätt	  för	  att	  det	  inte	  ska	  gå	  av.	  Du	  som	  har	  afro	  ska	  

kunna	  tvätta	  ditt	  hår	  på	  rätt	  sätt	  så	  att	  det	  inte	  bildas	  nya	  tovor	  

Värme	  
	  

Värme	  öppnar	  upp	  hårstråets	  första	  lager.	  Med	  tillräckligt	  mycket	  

värme	  kan	  man	  öppna	  hårets	  första	  lager	  för	  att	  få	  oljor	  eller	  annat	  

att	  enklare	  komma	  in	  till	  hårstråets	  insida	  för	  att	  möjligen	  ge	  extra	  

fukt	  eller	  annat.	  Används	  för	  mycket	  värme	  kan	  ytskiktet	  kutikula	  

förstöras	  och	  behålla	  ”fjällen”	  öppna	  likt	  hår	  med	  hög	  porositet	  (De	  

Freitas	  et	  al.,	  2009).	  	  	  
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eller	  gör	  håret	  torrare	  än	  vad	  det	  redan	  är.	  När	  man	  tittar	  på	  Tv-‐

reklam	  om	  hårprodukter	  så	  skiner	  håret,	  det	  ser	  friskt	  ut	  och	  det	  är	  

ofta	  välkammat	  med	  varken	  för	  mycket	  eller	  för	  lite	  volym	  (Murell	  

&	  Murell,	  2016).	  	  Detta	  ideal	  behöver	  inte	  uppnås	  av	  någon	  och	  det	  

kan	  vara	  väldigt	  svårt	  att	  uppnå	  vare	  sig	  man	  har	  en	  rakare	  hårtyp	  

eller	  afro.	  Men	  med	  dessa	  influenser	  blir	  det	  lätt	  att	  få	  någon	  sorts	  

uppfattning	  om	  hur	  nära/långt	  ifrån	  ens	  eget	  hår	  är	  till	  ”perfekt	  

hår”.	  	  För	  längesen	  stod	  långt	  hår	  hos	  kvinnor	  för	  god	  hälsa,	  likt	  

män	  med	  stora	  muskler	  stod	  för	  styrka	  och	  någon	  med	  bra	  

överlevnads	  potential	  (Bereczkei	  &	  Mesko,	  2007).	  

Fastän	  vi	  inte	  tänker	  precis	  så	  i	  dagens	  samhälle,	  ligger	  delar	  av	  

detta	  ideal	  kvar.	  Detta	  ideal	  är	  inte	  görbart	  för	  alla,	  vilket	  gör	  att	  

håret	  är	  ett	  problem	  så	  länge	  det	  inte	  är	  likt	  idealen.	  	  

	  

Men	  många	  problem	  är	  självförvållade.	  Man	  bleker	  håret	  som	  

förstör	  (De	  Freitas	  et	  al.,	  2009),	  man	  använder	  för	  hög	  värme,	  man	  

sliter	  i	  håret	  när	  det	  är	  som	  mest	  skört.	  Man	  använder	  farliga	  

ämnen	  och	  allt	  detta	  gör	  man	  kanske	  utan	  att	  förstå	  att	  hårtypen	  

afro	  inte	  kan	  ta	  dessa	  behandlingar	  på	  samma	  sätt	  som	  rakare	  

hårtyper.”	  Jag	  tappar	  alltid	  jättemycket	  hår	  när	  jag	  duschar,	  men	  

det	  är	  jag	  van	  med!”	  sa	  en	  person	  om	  sitt	  afro	  i	  ett	  samtal	  och	  

visade	  en	  kalfläck	  längst	  hårlinjen.	  Att	  tappa	  hår	  är	  vanligt	  och	  det	  

gör	  alla,	  man	  ska	  tappa	  från	  cirka	  50	  till	  150	  hårstrån	  per	  dag	  (De	  

Freitas	  et	  al.,	  2009).	  Det	  är	  skillnad	  på	  att	  tappa	  sina	  50	  –	  150	  

hårstrån	  per	  dag	  och	  att	  få	  stora	  hårtussar	  att	  ramla	  av	  och	  lämna	  

en	  kalfläck	  på	  huvudet.	  Att	  ha	  hårstrån	  som	  är	  elastiska	  som	  

gummiband	  och	  sårskorpor	  i	  hårbotten	  är	  inte	  symptom	  hälsosamt	  

hår	  ska	  visa	  (Wise	  et	  al.,	  2012).	  	  

	  

	  

	  
	  

	  

Så	  hur	  ska	  man	  göra	  med	  odds	  emot	  sig?	  Man	  kan	  lokalisera	  roten	  i	  

problemet	  och	  ta	  bort	  det	  som	  håller	  personen	  från	  

idealet,	  man	  kan	  lära	  sig	  att	  acceptera	  skillnaden	  eller	  kanske	  göra	  

båda?	  Utifrån	  kvalitativa	  intervjustudier	  (Olsson	  &	  Sörensen,	  2011),	  

och	  öppna	  frågor	  i	  olika	  hårgrupper	  på	  sociala	  medier,	  har	  olika	  

problemformuleringar	  kommit	  fram.	  Jag	  har	  en	  tro	  om	  att	  många	  
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problem	  som	  målgruppen,	  har	  med	  sitt	  hår,	  går	  för	  långt	  för	  att	  

biverkningarna	  av	  felbehandling	  av	  håret	  inte	  syns	  förrän	  det	  är	  för	  

sent.	  	  

	  

	  

	  

	  

Tillfälliga	  lösningar	  
	  Just	  nu	  löser	  personer	  med	  afro	  sina	  hårrelaterade	  problem	  genom	  

att	  permanenta	  håret	  som	  beskrivet	  innan.	  Permanentar	  man	  håret	  

behöver	  det	  upprätthållas	  för	  att	  det	  nya	  håret	  som	  växer	  ut,	  växer	  

ut	  lockigt	  och	  skapar	  en	  väldigt	  svag	  punkt	  i	  hårets	  strån	  mellan	  det	  

lockiga	  och	  det	  permanentade	  håret.	  Man	  bör	  då	  permanenta	  håret	  

ungefär	  var	  femte	  till	  sjunde	  vecka	  för	  att	  behålla	  håret	  i	  det	  

permanentade	  stadiet	  (Beach	  et	  al.,	  2011).	  En	  annan	  lösning	  som	  

många	  personer	  använder	  är	  peruker.	  Med	  peruk	  kan	  man	  fläta	  

håret	  i	  ut-‐	  eller	  inbakade	  flätor	  längst	  huvudet	  för	  att	  sedan	  ha	  en	  

peruk	  ovanpå.	  Peruker	  i	  dagens	  läge	  har	  hög	  standard	  och	  kan	  

mycket	  väl	  mistas	  för	  riktigt	  hår	  som	  växer	  från	  huvudet.	  Att	  

använda	  peruker	  innebär	  fler	  möjligheter	  till	  hårbehandlingar	  som	  

annars	  är	  skadande	  för	  naturligt	  afro	  som	  växer	  från	  huvudet.	  Det	  

finns	  peruker	  som	  har	  syntetiskt	  hår	  och	  det	  finns	  peruker	  som	  har	  

äkta	  hår,	  vilket	  gör	  att	  man	  kan	  färga	  håret	  hur	  som	  helst	  och	  det	  

riktiga	  håret	  under	  får	  chans	  att	  vila.	  	  
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Figur	  3	  -‐	  Nance	  –	  Wig	  Kvinna	  med	  peruk	  www.pinterest.com	  (Hämtad:	  

2017.05.09)	  
	  	  

Att	  fläta	  håret	  i	  rastaflätor	  eller	  andra	  typer	  av	  flätor	  i	  kombination	  

med	  löshår	  kallas	  ofta	  för	  protective	  style	  och	  är	  likt	  peruker,	  till	  för	  

att	  håret	  ska	  ha	  chans	  att	  vila	  men	  ändå	  se	  bra	  ut.	  Beroende	  på	  vad	  

för	  typ	  av	  flätor	  man	  gör,	  hur	  hårt	  de	  sitter	  osv,	  kan	  man	  ha	  flätor	  

väldigt	  länge.	  Har	  man	  flätor	  hela	  tiden	  behöver	  man	  inte	  oroa	  sig	  

så	  mycket	  om	  sitt	  eget	  hår.	  Det	  går	  att	  tvätta	  som	  vanligt	  och	  man	  

behöver	  inte	  tänka	  på	  att	  det	  ska	  kammas	  eller	  fixas	  mer	  än	  när	  

flätorna	  flätas	  och	  tas	  ut	  ur	  håret.	  	  

Löshår	  kan	  också	  användas	  som	  en	  protective	  style	  eller	  för	  att	  göra	  

det	  enklare	  att	  ta	  hand	  om	  håret.	  Man	  flätar	  då	  sitt	  eget	  hår	  med	  ut	  

eller	  inbakade	  flätor	  i	  mönster	  som	  man	  sedan	  kan	  sy	  eller	  limmar	  

löshårsremsor	  på.	  På	  toppen	  av	  håret	  kan	  man	  låta	  sitt	  naturliga	  hår	  

synas	  eller	  använda	  en	  front	  wig	  som	  är	  som	  en	  liten	  del	  av	  en	  

peruk.	  Sist	  men	  inte	  minst	  är	  det	  många	  med	  afro	  som	  rakar	  av	  

håret	  helt	  och	  hållet.	  Det	  kan	  man	  göra	  för	  att	  det	  är	  en	  fin	  frisyr	  

men	  många	  gör	  det	  också	  för	  att	  de	  inte	  känner	  att	  de	  orkar	  eller	  är	  

bekväma	  med	  sitt	  hår.	  Figur	  3	  är	  en	  bild	  på	  en	  kvinna	  som	  har	  en	  

peruk	  på	  sig.
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Här	  nedan	  ser	  du	  problem	  som	  målgruppen	  upplevt	  och	  bieffekter	  framkallade	  av	  felade	  behandlingar	  av	  håret.	  

	  

•   Håret	  är	  torrt	  

•   Det	  är	  svårt	  att	  återfukta	  

•   Detangle	  (reda	  ut	  håret)	  

•   Mycket	  tid	  	  

•   Kunskap	  saknas	  

•   Biverkningar	  av	  relaxer	  –	  bränd	  hårbotten	  

•   Håret	  går	  av	  

•   Håret	  är	  inte	  i	  önskad	  längd	  

•   Svårt	  att	  hitta	  rätt	  produkter	  

•   Svettas	  i	  hårbotten	  

•   Fet	  hårbotten	  med	  torra	  hårtoppar	  

•   Kamma	  håret	  

•   Det	  gör	  ont	  

•   Fluffigt	  istället	  för	  lockigt	  

•   Förberedelser	  är	  jobbiga	  

•   Träningsvärk	  i	  armarna	  

•   Dyrt	  

•   Man	  blir	  trött	  efter	  halva	  arbetet	  

•   Giftiga	  produkter	  	  

•   Protective	  style	  (frisyrer	  som	  låter	  håret	  vila)	  

•   Dålig	  kunskap	  hos	  frisörer	  

•   Krävs	  mycket	  tålamod	  
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Naturals	  
Naturals	  kallas	  personer	  med	  afro	  som	  har	  slutat	  eller	  aldrig	  har	  

använd	  någon	  form	  av	  hårpermanent.	  De	  har	  lärt	  sig	  eller	  håller	  på	  

att	  lära	  sig	  alla	  regler	  för	  naturligt	  hår	  och	  för	  att	  det	  finns	  så	  

mycket	  att	  veta	  om	  naturligt	  afro,	  finns	  det	  en	  stor	  ”Community”	  på	  

sociala	  medier	  som	  lär	  ut	  och	  har	  öppna	  samtal	  om	  naturligt	  hår.	  

Många	  människor	  som	  går	  över	  från	  permanentat	  hår	  till	  att	  bli	  

natural	  gör	  det	  genom	  att	  gå	  in	  i	  ett	  övergångs-‐stadie	  som	  kallas	  för	  

transition.	  I	  transition-‐stadiet	  låter	  man	  sitt	  naturliga	  och	  

permanentade	  hår	  vara	  som	  det	  är	  och	  sakta	  men	  säkert	  klipper	  

man	  det	  permanentade	  håret	  bit	  för	  bit	  till	  dess	  det	  bara	  är	  

naturligt	  hår	  kvar.	  Problem	  som	  kan	  uppstå	  vid	  sådana	  tillfällen	  är	  

att	  håret	  går	  av	  på	  grund	  av	  att	  länken	  mellan	  naturlig	  och	  

permanentat	  hår	  är	  svag.	  Det	  kan	  göra	  att	  både	  det	  naturliga	  och	  

det	  permanentade	  håret	  går	  av	  och	  blir	  ojämnt	  eller	  att	  man	  

överkompenserar	  genom	  att	  platta	  eller	  locka	  det	  hår	  som	  inte	  är	  

platt	  eller	  lockigt	  för	  att	  håret	  får	  ett	  konstigt	  utseende	  under	  

transition-‐stadiet.	  	  Ett	  annat	  sätt	  att	  övergå	  till	  naturligt	  hår	  är	  att	  

göra	  ”the	  BIG	  chop”	  som	  handlar	  om	  att	  klippa	  bort	  allt	  förstört	  hår	  

på	  en	  gång.	  Figur	  4	  är	  bilder	  på	  kvinnor	  som	  är	  i	  transition-‐stadiet.	  

Figur	  5	  är	  en	  bild	  på	  en	  kvinna	  som	  har	  gjort	  ”the	  BIG	  chop”.	  
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Figur	  4	  –	  Kvinnor	  som	  genomgår	  en	  transition	  www.womeninthejungle.com	  (Hämtad	  2017.05.10).	  	  
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Figur	  5	  –	  En	  kvinna	  som	  har	  rakat	  av	  håret	  www.pinterest.com	  (Hämtad	  2017.05.10).	  	   23	  



	  
	  

	  

Designprocess	  -‐	  Genomförande	  
Figur	  6	  är	  en	  visualisering	  av	  hur	  designprocessen	  var	  planerad	  att	  pågå	  genom	  arbetet.	  Figur	  7	  är	  hur	  arbetet	  faktiskt	  har	  gått	  till.	  Som	  nämnt	  i	  

metod	  delen	  är	  arbetet	  en	  iterativ	  designprocess	  och	  fastän	  det	  var	  planerat	  så	  har	  processen	  varit	  mer	  iterativ	  än	  väntat.	  Det	  har	  varit	  svårt	  att	  

visualisera	  och	  ännu	  svårare	  att	  föreställa	  en	  iterativ	  designprocess	  innan	  den	  är	  gjord.	  Det	  är	  komplicerat	  och	  därför	  är	  den	  ”riktiga”	  

designprocessen	  kategoriserad	  med	  numrering	  här	  nedan.	  Det	  första	  siffran	  står	  för	  den	  egentliga	  ordningen	  och	  den	  andra	  siffran	  står	  för	  

antal	  gånger	  fasen	  i	  arbetet	  har	  återkommit.	  	  

	  
Figur	  6	  –	  Designprocessens	  uppbyggnad	  i	  arbetet.	  	  
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Figur	  7	  –	  Den	  förväntade	  uppbyggnaden	  av	  designprocessen	  i	  arbetet.	  Läses	  från	  vänster	  cirkel	  till	  rektangel	  nedan,	  research,	  analys,	  syntes	  +	  utvärdering,	  kommunikation.	  
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Research	  1.0 	  

Researchfasen	  har	  börjat	  med	  en	  kvalitativ	  studie	  i	  form	  av	  

intervjuer	  med	  fokusgruppen	  som	  består	  av	  fem	  kvinnor	  med	  afro.	  

Kvinnorna	  blev	  frågade	  om	  hur	  deras	  hårrutin	  ser	  ut,	  hur	  de	  skulle	  

förklara	  deras	  hårtyp	  och	  huruvida	  de	  upplever	  problem	  med	  sin	  

hårtyp.	  En	  bilaga	  med	  samtliga	  intervjufrågor	  finns	  längst	  bak	  i	  

rapporten	  bilaga	  A.	  Denna	  del	  av	  processen	  var	  inte	  med	  fokus	  på	  

att	  samla	  information	  om	  afro	  för	  att	  jag	  hade	  en	  viss	  förkunskap	  

om	  afro	  sedan	  innan.	  Utifrån	  samtal	  med	  fokusgruppen	  hittades	  

tydliga	  riktlinjer	  att	  gå	  efter	  i	  syntesen	  och	  därför	  övergick	  denna	  

del	  fort	  över	  till	  syntes.	  Tre	  av	  kvinnorna	  använde	  någon	  form	  av	  

hårpermanent	  och	  två	  kvinnor	  hade	  använt	  hårpermanent	  tidigare	  i	  

livet	  men	  gått	  över	  till	  att	  ha	  håret	  naturligt.	  Samtliga	  nämnde	  ett	  

problem	  som	  var	  aktuellt	  för	  dem	  som	  kunde	  förändras.	  Samtliga	  

kvinnor	  skulle	  ha	  sitt	  hår	  naturlig	  om	  det	  vore	  enklare	  att	  ta	  hand	  

om.	  Nedan	  i	  tabell	  1	  så	  återfinns	  de	  fem	  kvinnornas	  lösningar	  på	  

deras	  hårproblem.	  

Personens	  nummer	   NUVARANDE	  LÖSNING	   PROBLEM	  
A1	   Permanent	   Håret	  går	  av,	  tunt	  

B2	   Flätor	   Det	  gör	  ont	  att	  kamma	  

C3	   Naturligt	   Jobbigt	  att	  tvätta	  

D4	   Permanent	   Sår	  i	  hårbotten	  
26	  
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E5	   Texlax	   För	  torrt	  

	  

Syntes	  2.0 	  
I	  intervjumaterialet	  som	  samlades	  i	  researchfasen	  uppkom	  

önskemål	  om	  hur	  fokusgruppens	  problem	  skulle	  lösas	  i	  en	  

fantasivärld.	  Fokusgruppen	  ville	  bland	  annat	  ha	  en	  magisk	  kam	  som	  

inte	  skulle	  göra	  ont,	  en	  hårtvättarmaskin	  och	  hår-‐flätar-‐maskin,	  hår	  

som	  inte	  blir	  torrt.	  Utifrån	  detta	  började	  skissandet	  på	  idéer	  som	  

skulle	  lösa	  problemen	  med	  inspiration	  av	  fokusgruppens	  

fantasiprodukter.	  Ett	  av	  koncepten	  som	  utvecklades	  är	  till	  för	  att	  

lösa	  problemet	  med	  att	  konstant	  behöva	  hålla	  händerna	  ovanför	  

huvudet	  under	  tvätt.	  Ett	  annat	  koncept	  löste	  problemet	  med	  att	  

detangle	  (reda	  ut)	  håret	  effektivt.	  Håret	  kan	  enkelt	  gå	  av	  vid	  

kamning	  eller	  borstning	  som	  tidigare	  nämnt	  för	  att	  det	  är	  torrt	  och	  

bildar	  knutar	  i	  strånas	  toppar.	  Ett	  tredje	  koncept	  gör	  det	  enklare	  att	  

förstå	  sig	  på	  hårprodukter	  och	  är	  anpassat	  för	  varje	  individ.	  Det	  

tredje	  konceptet	  gör	  det	  möjligt	  för	  personen	  med	  afro	  att	  lära	  sig	  

och	  förstå	  sitt	  hår	  om	  personen	  har	  intresset.	  Det	  genom	  att	  läsa	  

innehållsförteckningen	  som	  har	  korta	  förklaringar	  om	  ingrediensens	  

påverkan	  på	  håret	  samt	  dess	  syfte.	  	  	  
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Koncept	  A	  -‐	  Separationsmunstycke	  	  
Produkten	  i	  figur	  8	  och	  9	  nedan	  är	  ett	  duschmunstycke	  som	  skruvas	  

på	  en	  vanlig	  duschslang	  som	  separerar	  håret	  längst	  hårbotten.	  

Genom	  slangar	  som	  förs	  under	  håret	  längst	  skallen	  kommer	  vattnet	  

ur	  hål	  i	  slangarna	  och	  med	  utstickande	  knoppar	  bredvid	  hålen	  i	  

slangarna	  tvättas	  hårbotten	  utan	  att	  tova	  upp	  resterande	  hår.	  	  	  	  	  

Varje	  hårsektion	  hålls	  för	  sig	  och	  kan	  enkelt	  redas	  ut/kammas.	  

Håret	  kan	  balsameras	  väl	  i	  topparna	  och	  schamponeras	  i	  botten	  

utan	  att	  blandas,	  vilket	  skulle	  resultera	  i	  en	  ren	  hårbotten	  och	  

återfuktade	  hårtoppar.	  

	  

	  
Figur	  8	  –	  Mock-‐up	  på	  Separationsmunstycket	  med	  hål	  i	  varje	  länga.	  Kan	  enkelt	  skruvas	  på	  en	  duschslang	  för	  att	  testas.	  Figur	  9	  –	  Delar	  till	  separationsmunstycket.	  Det	  gjordes	  av	  ett	  riktigt	  

duschmunstycke	  och	  slangar	  för	  att	  enkelt	  kunna	  utvärderas	  i	  test.	   28	  



	  
	  

	  

	  

Koncept	  B	  –	  Hårsugstycke	  
Denna	  produkt	  är	  som	  en	  kombination	  av	  en	  vattendammsugare	  

och	  en	  rullborste.	  Tanken	  med	  denna	  produkt	  är	  att	  den	  ska	  

användas	  på	  blött	  hår	  för	  att	  ge	  full	  effekt.	  Det	  är	  ett	  munstycke	  

som	  man	  sätter	  på	  sin	  dammsugare	  för	  att	  håret	  ska	  sugas	  upp,	  

redas	  ut	  och	  bli	  torrt.	  Problem	  som	  denna	  produkt	  löser	  är	  att	  

detangle,	  torka	  utan	  att	  torka	  ut	  håret	  och	  förkorta	  denna	  del	  i	  

processens	  tidsspann.	  Figurerna	  10	  och	  11	  nedan	  är	  en	  prototyp	  

från	  arbetet	  och	  i	  figurerna	  12	  och	  13	  visas	  CAD-‐renderingar	  på	  

Hårsugmunstycket.	  

	  
Figur	  10	  –	  Delar	  i	  bygget	  av	  Hårsugstycket.	  Figur	  11	  –	  Spackel	  i	  Hårsugstyckets	  form.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  12	  och	  Figur	  13	  –	  CAD-‐renderingar	  av	  hårsugstycket.	  
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Med	  mock-‐ups	  har	  detta	  koncept	  testats	  och	  sugit	  upp	  håret	  och	  

kammat	  ut	  det	  samtidigt.	  Tidigt	  insåg	  jag	  att	  många	  av	  hårets	  

knutar	  blev	  uppsugna	  av	  dammsugarens	  kraft	  och	  att	  vattnet	  gjorde	  

tovorna	  glidna	  nog	  att	  åka	  ur	  håret.	  Därför	  ska	  håret	  först	  sugas	  i	  

munstycket	  ett	  tag	  för	  att	  bli	  av	  med	  de	  mellanstora	  tovor	  som	  

sitter	  löst.	  Efter	  att	  håret	  har	  sugits	  lätt	  kan	  man	  börja	  luta	  håret	  

mot	  kanten	  av	  munstycket	  som	  har	  piggar	  för	  att	  reda	  ut	  

resterande	  tovor	  i	  håret.	  Olika	  versioner	  av	  modellen	  gjordes	  i	  form	  

av	  mock-‐ups	  samt	  skisser	  för	  att	  värdera	  att	  den	  bästa	  formen	  för	  

att	  håret	  inte	  skulle	  fastna	  i	  piggarna	  var	  när	  det	  åker	  in	  i	  

munstycket	  och	  fortfarande	  kammas	  samtidigt	  som	  håret	  sugs.	  För	  

att	  göra	  det	  möjligt	  blev	  munstycket	  konformat.	  Figur	  14	  till	  vänster	  

är	  ett	  utkast	  på	  en	  handskiss	  som	  visar	  hur	  produkten	  var	  planerad.
Figur	  14	  –	  	  Skiss	  på	  hur	  hårsugstycket	  skulle	  kunna	  se	  ut	  och	  fungera.
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Koncept	  C	  –	  Hair	  care	  disposer
Detta	  koncept	  är	  framtaget	  för	  att	  förbättra	  och	  förenkla	  den	  

allmänna	  skötseln	  när	  det	  gäller	  afro.	  Personen	  som	  har	  afro	  ska	  

komma	  till	  en	  frisörsalong	  eller	  butik	  och	  fylla	  i	  ett	  litet	  formulär	  om	  

hur	  personen	  upplever	  sitt	  hår	  och	  vad	  personen	  vill	  med	  sitt	  hår.	  

Utifrån	  det	  personen	  svarat	  och	  ett	  hår-‐porositetstest	  som	  görs	  på	  

några	  hårstrån,	  blandar	  personalen	  ihop	  produkter	  som	  passar	  för	  

just	  denna	  persons	  hår	  och	  hårmål.	  Produkterna	  är	  i	  paket	  om	  fyra	  

så	  att	  det	  ska	  vara	  enkelt	  för	  personen	  med	  afro	  att	  förstå	  vad	  som	  

ska	  användas	  när.	  Det	  ska	  paketeras	  med	  enkla	  numreringar	  som	  

1	  =	  Pre-‐poo,	  det	  ska	  användas	  innan	  man	  schamponerar	  håret,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  2,	  beskrivning	  av	  hårvårdsprodukternas	  egenskaper	  och	  rangordning.	  

2	  =	  Schampo,	  rengöring	  av	  hår,	  3	  =	  Balsam	  eller	  hårinpackning,	  

återfuktande	  och	  nollställning	  av	  hårets	  balans,	  4	  =	  Styling-‐kräm	  

som	  används	  efter	  tvätt.	  Innehållet	  av	  dessa	  produkter	  ska	  vara	  

naturliga	  och	  det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  förstå.	  Därför	  ska	  färdiga	  

beteckningar	  för	  varje	  ingrediens	  finnas	  för	  personalen	  att	  klistra	  på	  

produkternas	  behållare.	  På	  så	  sätt	  kan	  personen	  med	  afro	  förstå	  

vad	  håret	  behöver	  och	  varför	  håret	  behöver	  en	  ingrediens	  över	  en	  

annan.	  Likt	  en	  färgblandare	  ska	  ingredienserna	  sprutas	  rakt	  ner	  i	  

behållarna	  och	  blandas.	  Nedan	  i	  tabell	  2	  finns	  en	  visualisering	  av	  

konceptets	  uppbyggnad.	  	  	  

Nummer	   Produkt	   Åtgärd	  

1	   Pre-‐poo	   Lösa	  upp	  tovor,	  förbereda	  hår	  

2	   Schampo	   Rengöra	  hårbotten	  

3	   Balsam/inpackning	   Återge	  håret	  fetter	  

	  4	   Styling	   Behålla	  fukt	  
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	  Här	  nedan	  är	  en	  tabell	  (tabell	  3)	  med	  olika	  naturliga	  ingredienser	  som	  har	  positiva	  effekter	  på	  hår.	  Det	  finns	  ännu	  fler	  naturliga	  ingredienser	  

som	  troligen	  är	  passande	  för	  hår,	  men	  denna	  lista	  är	  framtagen	  med	  ingredienser	  som	  kan	  passa	  fokusgruppen.	  

Tabell	  3,	  Naturliga	  ingredienser	  som	  har	  positiva	  effekter	  på	  hår	  (Kapoor,	  2005;	  Shweta	  et	  al.,	  2011;	  Aburjai	  och	  Natsheh,	  2003).	  

Ingrediens	   Beskrivning	   Fördel	   Undvik	  

Fänkål	   Frö,	  rot,	  olja	   Rengörande	   	  

Sesam	   Frö,	  olja	   Förberedande	  olja	   	  

Salvia	   Växt,	  krydda,	   Använda	  som	  balsam	   	  

Alma	  -‐	  Emblika(	  krusbärsläkte)	   Växt,	  vättska	   Främjar	  hårväxt	  samt	  motverkar	  
pigmentförlust	  i	  hår	  	  

	  

Ficus	  racemosa	  (fikonsläkte)	   Frukt,	  växt	   Motverkar	  håravfall	  tillsammans	  med	  
kokossmör	  

	  

Citron	   Frukt,	  växt,	  skal	   Motverkar	  förlust	  av	  pigment	  i	  hår	   Sårig	  hårbotten	  

Kokos	   Palm,	  nöt,	  smör,	  mjölk,	  vatten	   Motverkar	  proteinförlust	  i	  hår	  samt	  
återfuktande	  

Överanvändning	  

Sallatsspikblad	  (Gotu	  kola)	   Växt,	  krydda	   Främjar	  hårväxt	  och	  skötsel,	  gör	  hår	  
mörkare	  

	  

Ringblomma	   Växt,	  olja	   Mjukar	  upp	  	   	  

Acacia	  concinna	  (Shikakai)	   Växt,	  pulver	   Kontrollerar	  mjäll	  och	  renar	  hår	   	  

Svartsenap	   Växt,	  frö,	  krydda,	  olja	   Näring	  för	  håret	   	  

Aloe	   Växt,	  gel,	  juice	   Återfuktande	   	  

Grön	  te	   Växt,	   Motverkar	  förstöring	  av	  celler	   Vid	  kvällstid,	  innehåller	  koffein	  
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Mandel	   Nöt,	  olja	   Näringsrik,	  uppmjukande	  och	  stärkande,	  
även	  renande	  

Överanvändning	  

	   	   	   	  

Jojoba	   Frö,	  olja	   Återfuktande,	  fungerar	  bra	  med	  
kroppens	  talg	  

	  

Lavendel	   Växt,	  olja	   Lugnande,	  god	  doft	   Om	  känslig	  för	  doft	  
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Analys	  3.0 	  

Innan	  arbetet	  gick	  vidare	  tittade	  jag	  igenom	  patentdatabaser	  för	  att	  

se	  om	  liknande	  produkter	  eller	  koncept	  kunde	  hittas.	  Ingenting	  likt	  

mina	  koncept	  hittades,	  men	  långt	  efter	  sökande	  i	  patentdatabasen	  

såg	  jag	  i	  en	  Tv-‐serie,	  en	  produkt	  som	  liknade	  Hårsugstycket.	  Det	  var	  

till	  för	  att	  suga	  upp	  löss	  ur	  hår.	  För	  att	  syftet	  med	  produkten	  och	  

utformningen	  av	  produkten	  inte	  var	  desamma	  valde	  jag	  att	  

fortsätta	  med	  mina	  koncept.	  Under	  analys	  av	  dessa	  tre	  olika	  

koncept	  är	  det	  tydligt	  att	  de	  löser	  olika	  typer	  av	  problem	  med	  afro	  

men	  att	  samtliga	  koncept	  löser	  viktiga	  problem.	  Efter	  tester	  med	  de	  

olika	  konceptens	  prototyper	  har	  fokusgruppens	  behov	  analyserats	  

på	  ett	  närmare	  plan,	  detta	  för	  att	  se	  vad	  som	  egentligen	  behövs.	  	  	  

I	  öppna	  diskussioner	  med	  fokusgruppen	  har	  det	  pratats	  runt	  just	  

det	  här	  med	  att	  ha	  håret	  helt	  och	  hållet	  naturligt.	  De	  flesta	  vill	  

egentligen	  kunna	  ha	  sitt	  hår	  som	  det	  är	  och	  en	  fråga	  som	  är	  svår	  att	  

släppa	  är	  om	  det	  verkligen	  är	  allt?	  

Är	  allt	  som	  krävs	  för	  att	  ha	  håret	  naturligt	  att	  det	  är	  återfuktat,	  inte	  

fluffigt	  och	  utan	  sår	  i	  eller	  andra	  biverkningar	  från	  dålig	  skötsel?	  	  

Om	  så	  verkligen	  är	  fallet,	  varför	  slutar	  man	  inte	  bara	  att	  göra	  det	  

som	  ger	  dessa	  resultat?	  Varför	  blir	  man	  inte	  natural?	  Kan	  det	  vara	  

så	  att	  det	  handlar	  om	  att	  kunna	  acceptera	  sitt	  hår?	  Med	  dessa	  

tankar	  tillbaka	  till	  syntesfasen	  började	  jag	  fundera	  på	  hur	  man	  

skulle	  kunna	  lära	  sig	  acceptans.	  	  	  
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Figur	  15	  –	  Högst	  upp,	  en	  svartvit	  bild	  på	  hår	  som	  sugs	  upp	  i	  dammsugare.	  Figur	  16	  –	  Bild	  på	  Aloe	  

Juice,	  Salvia,	  Ringblomma,	  Fänkål	  och	  Grön	  te.	  Figur	  -‐	  17	  pH-‐mätare.	  

	  

Analys	  av	  tester	  
	  
Hårsugstycket	  testades	  genom	  att	  tvättat,	  blött	  hår,	  sögs	  upp	  

med	  dammsugare.	  En	  del	  av	  håret	  testades	  att	  dammsugas	  innan	  

håret	  var	  kammat	  och	  en	  del	  av	  håret	  testades	  när	  håret	  var	  

kammat.	  Under	  båda	  tester	  fanns	  en	  stylingkräm	  i	  håret	  som	  var	  

gjord	  på	  linfrögel.	  Det	  man	  kunde	  se	  var	  att	  håret	  blev	  utdraget	  

men	  lockarna	  höll	  sig	  kvar,	  och	  att	  hårets	  tovor	  åkte	  ut.	  Därefter	  

lade	  jag	  till	  en	  rullborste	  ovanför	  Hårsugstycket	  för	  att	  testa	  att	  

kamma	  och	  suga	  håret	  samtidigt.	  Resultatet	  blev	  att	  håret	  

torkade	  fort	  och	  lösa	  knutar	  kunde	  enkelt	  avlägsnas	  från	  håret.	  

	  

Pre-‐poo,	  schampo,	  balsam	  och	  styling	  testades	  också	  med	  hjälp	  

av	  ingredienslistan	  och	  instruktioner	  från	  olika	  apotekare	  som	  

rådfrågades	  om	  tips.	  Utefter	  den	  samlade	  informationen	  kokades	  

ingredienser	  ihop	  och	  testades	  med	  ett	  speciellt	  kundkrav	  som	  

målbild.	  Samtliga	  blandningar	  pH-‐värdetestades	  för	  att	  

blandningarna	  inte	  skulle	  överskrida	  det	  rekommenderade	  	  

pH-‐värdet	  för	  hårvårdsprodukter.	  	  

I	  figur	  15	  kan	  man	  se	  hur	  håret	  sugs	  in	  i	  dammsugaren	  och	  

rullborstas.	  Figur	  16	  och	  17	  är	  ingredienser	  och	  pH-‐mätare.	  	   36	  



	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  18	  –	  Prototyp	  av	  Separationsmunstycket	  i	  hårdplast	  med	  hål	  i	  för	  vattenutsläpp	  

och	  pluppar.

	   	   	   	   	  
	  

	  

	  

När	  konceptet	  Ångarn	  skulle	  testas	  användes	  en	  luftfuktare	  tillsammans	  

med	  en	  plastförslutning	  runt	  håret	  för	  att	  se	  hur	  håret	  reagerade	  till	  

samlad	  ånga	  i	  förslutning.	  Håret	  ångades	  med	  både	  kall	  och	  varm	  ånga,	  

med	  och	  utan	  oljor	  för	  att	  värderas	  rättvist.	  Håret	  blev	  mjukare	  och	  var	  

mjukt	  i	  cirka	  två	  dygn	  efter	  testet	  var	  gjort.	  

	  

Separationsmunstycket	  (figur	  18)	  testades	  men	  det	  blev	  svårt	  att	  få	  ut	  

det	  riktiga	  värdet	  av	  funktionen	  för	  att	  måtten	  var	  svåra	  att	  uppnå.	  

Prototyper	  gjordes	  i	  både	  gummislang,	  hårdplast	  och	  mjuka	  

plasthandskar	  men	  för	  att	  afro	  är	  så	  pass	  lockigt	  i	  botten,	  var	  det	  svårt	  

att	  inte	  skada	  håret	  i	  processen.	  Efter	  många	  test	  gjorda	  (figur	  18	  och	  

19),	  beslutade	  jag	  att	  de	  positiva	  funktionerna	  inte	  var	  bättre	  än	  de	  

andra	  konceptens	  funktioner.	  

	  

	  
Figur	  19	  –	  Ångarn	  testas	  
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Syntes	  2.1 	  

Jag	  kom	  fram	  till	  att	  göra	  en	  sammansättning	  av	  de	  tre	  koncepten.	  

	  I	  sammansättningen	  insåg	  jag	  att	  koncept	  A	  inte	  skulle	  vara	  lika	  

effektiv	  i	  jämförelse	  med	  koncept	  B	  och	  C.	  Under	  samma	  period	  var	  

öppna	  konversationer	  på	  sociala	  medier	  om	  mitt	  arbete,	  aktuella	  

igen	  och	  fler	  personer	  berättade	  om	  sina	  problem	  med	  sitt	  hår.	  Det	  

visade	  sig	  att	  många	  erfarna	  naturals	  hade	  problem	  med	  att	  

återfukta	  håret	  under	  veckodagarna	  då	  håret	  inte	  tvättades.	  Ur	  

problemet	  föddes	  koncept	  D.	  Snabbt	  började	  mer	  skissande	  och	  

prototyper	  skapas	  för	  att	  testa	  konceptet.	  Koncept	  D	  är	  en	  typ	  av	  

ångare	  som	  gör	  att	  håret	  direkt	  får	  fukt	  på	  både	  ut	  och	  insida	  i	  ett	  

lockigt	  stadie.	  Det	  går	  fort	  och	  kan	  kombineras	  med	  koncept	  C:s	  

4stylingkräm	  för	  att	  bevara	  håret	  återfuktat	  under	  dagen.	  
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Koncept	  D	  –	  Ångarn	  

Ångarn	  omvandlar	  vattnet	  till	  ånga	  på	  samma	  sätt	  som	  en	  luftfuktare	  gör.	  Ångan	  som	  sipprar	  ut	  är	  inte	  varm	  för	  att	  omvandlingen	  sker	  utan	  
värme.	  Plastmössan	  som	  Ångarn	  sitter	  i	  är	  till	  för	  att	  bevara	  all	  fukt	  i	  en	  försluten	  krets,	  detta	  för	  att	  håret	  alla	  delar	  av	  håret	  ska	  ångas	  se	  figur	  
20.	  
	  

	  
Figur	  20	  –	  Skisser	  på	  hur	  Ångarn	  fungerar,	  fyller	  i	  vatten	  i	  toppen,	  vattnet	  omvandlas	  utan	  värme	  och	  kommer	  ut	  som	  ånga	  i	  mössan	  som	  sluter	  in	  håret.	  	  
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Utvärdering	  4.0 	  

För	  att	  verkligen	  se	  att	  det	  sammansatta	  konceptet	  (figur	  21)	  

fungerar	  har	  konceptet	  med	  min	  nuvarande	  hårrutin	  och	  en	  kvinna	  

ur	  fokusgruppens	  hårrutin	  jämförts.	  Denna	  kvinna	  har	  också	  testat	  

min	  hårrutin	  för	  att	  kunna	  värdera	  ett	  permanentat	  hårs	  rutin	  mot	  

en	  naturals	  hårrutin.	  	  

Kvinnan	  kunde	  känna	  skillnad	  på	  hur	  håret	  kändes	  mot	  handen	  och	  

att	  hårbotten	  kändes	  ren,	  utan	  vanligt	  schampo	  när	  hon	  hade	  testat	  

min	  hårrutin.	  Kvinnan	  som	  i	  vanliga	  fall	  inte	  lade	  ner	  mycket	  tid	  på	  

hårtvätt,	  tyckte	  att	  det	  tog	  mycket	  tid	  och	  att	  det	  var	  svårt	  att	  hålla	  

koll	  på	  alla	  hårprodukter	  och	  när	  hon	  skulle	  använda	  vad.	  Mer	  av	  

hennes	  kommentarer	  på	  denna	  utvärdering	  finns	  i	  bilaga	  C.	  	  

	  
Figur	  21	  –	  Hela	  koncept	  med	  Hårsugstycket	  till	  vänster	  hårvårdsprodukterna	  med	  

numrering	  och	  Ångarn	  längst	  ner	  till	  höger.	  
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Research	  1.1 	  

Tillbaka	  i	  researchfas	  har	  jag	  tittat	  djupare	  in	  på	  information	  om	  hår	  

i	  allmänhet,	  afro,	  schampo	  &	  balsam	  och	  hårpermanent.	  I	  sökandet	  

ville	  jag	  se	  om	  det	  fanns	  stöd	  för	  mitt	  koncept	  och	  om	  det	  skulle	  

vara	  möjligt	  att	  faktiskt	  göra	  det	  sammansatta	  konceptet	  som	  heter	  

Disposal	  Hair	  Routine(DHR).	  Studier	  visade	  att	  det	  var	  bra	  för	  håret	  

att	  använda	  de	  ingredienser	  som	  är	  listade	  i	  ingredienslistan	  från	  

koncept	  C	  (Kapoor,	  2005;	  Shweta	  et	  al.,	  2011;	  Aburjai	  och	  Natsheh,	  

2003).	  	  Enligt	  Redaktionen	  Företagande	  (2009)	  kan	  en	  ökad	  kunskap	  

om	  ett	  ämne	  leda	  till	  mer	  acceptans	  och	  just	  därför	  valde	  jag	  att	  gå	  

vidare	  med	  det	  kombinerade	  konceptet	  Disposal	  Hair	  Routine,	  se	  

figur	  22.	  

	  

Figur	  22	  –	  Visualisering	  av	  Disposal	  Hair	  Routine.	  

	  Avläses	  från	  vänster	  topp	  till	  höger	  botten	  likt	  ett	  omvänt	  S.	  	   41	  



	  
	  

Utvärdering	  4.1 	  

	  
Figur	  23	  –	  Bakhuvud	  på	  någon	  som	  sektionerat	  håret	  med	  en	  kam.	  
	  

Kan	  det	  fungera	  i	  verkligheten?	  
Meningen	  är	  att	  frisörsalongen	  gör	  behandlingen	  på	  kunden	  men	  

att	  kunden	  sedan	  köper	  med	  sig	  hårvårdsprodukterna	  hem.	  Detta	  

för	  att	  frisörsalongen	  ska	  blanda	  krämerna	  på	  rätt	  sätt.	  Det	  ska	  

också	  finnas	  möjlighet	  för	  kunden	  att	  endast	  köpa	  krämerna,	  

Hårsugstycket	  eller	  Ångarn	  utan	  att	  göra	  behandlingen	  på	  plats.	  

Kunden	  ska	  då	  kunna	  beställa	  direkt	  från	  DHR-‐hemsidan.	  

För	  att	  konceptet	  ska	  kunna	  fungera	  i	  verkligheten	  har	  jag	  gjort	  

en	  ungefärlig	  beräkning	  på	  hur	  mycket	  det	  skulle	  kosta	  och	  hur	  

mycket	  det	  skulle	  krävas	  av	  både	  kund	  och	  frisörsalong/butik	  för	  

att	  gå	  runt.	  Hur	  pris	  och	  kostnad	  är	  uträknat	  finns	  mer	  detaljerat	  i	  

bilaga	  B.	  
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Så	  här	  kan	  det	  fungera	  
Frisörsalonger	  ska	  vara	  första	  återförsäljare	  men	  även	  webbutik	  ska	  

finnas	  för	  att	  kunder	  ska	  kunna	  beställa	  hem	  hårvårdsprodukter	  

direkt	  om	  de	  redan	  vet	  vad	  de	  vill	  ha.	  För	  att	  frisörsalonger	  ska	  

kunna	  sälja	  och	  utöva	  Disposal	  Hair	  Routine	  måste	  de	  ha	  ett	  

certifikat	  som	  de	  får	  genom	  att	  gå	  en	  introduktionskurs	  för	  att	  lära	  

sig	  att	  göra	  hårporositets-‐tester,	  blanda	  ingredienser	  på	  rätt	  sätt	  för	  

att	  inte	  få	  fel	  pH-‐värde	  eller	  annat	  som	  kan	  orsaka	  skada	  för	  håret	  

(Park	  et	  al.,	  2006).	  De	  får	  lära	  sig	  att	  använda	  produkterna	  på	  

kunder	  på	  rätt	  sätt	  och	  få	  information	  om	  hela	  konceptet.	  Givetvis	  

ska	  frisörerna	  som	  utför	  Disposal	  Hair	  Routine	  ha	  kunskap	  och	  

erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  afro.	  Om	  så	  inte	  är	  fallet,	  får	  de	  gå	  

ytterligare	  en	  utbildning	  om	  afro	  innan	  de	  börjar	  sälja	  och	  använda	  

DHR	  i	  sina	  salonger.	  

När	  en	  salong	  har	  fått	  certifikatet	  kommer	  de	  finnas	  på	  DHR:s	  

hemsida	  med	  en	  karta	  över	  DHR-‐certifierade	  frisörsalonger.	  

	  

När	  kunden	  kommer	  till	  salongen	  får	  kunden	  göra	  ett	  porositetstest	  

och	  fylla	  i	  formulär	  likt	  beskrivningen	  i	  koncept	  C.	  Mer	  detaljer	  om	  

blanketten	  finns	  i	  bilaga	  D.	  När	  testet	  är	  gjort	  och	  frisören	  har	  

blandat	  produktpaketet	  kan	  frisören	  använda	  det	  på	  kunden	  som	  

vanligt.	  Under	  1	  (Pre-‐poo)	  är	  håret	  i	  Ångarn	  från	  koncept	  D	  i	  cirka	  

20	  minuter.	  Detta	  för	  att	  Pre-‐poo:	  n	  ska	  penetreras	  in	  i	  håret	  och	  

lösa	  upp	  knutar.	  Håret	  kan	  tvättas	  med	  2	  (schampo)	  som	  är	  

skonsamt	  mot	  kundens	  porositet.	  Håret	  balsameras	  under	  lagom	  

värme	  och	  tvättas	  ur	  som	  vanligt	  3	  (balsam).	  När	  håret	  är	  ordentligt	  

blött	  applicerar	  frisören	  steg	  4	  (stylingkräm)	  och	  avslutar	  med	  

hårsugen.	  Skulle	  håret	  vara	  i	  behov	  av	  en	  klippning	  kan	  det	  göras	  i	  

slutet	  av	  processen.	  Kunden	  får	  med	  sig	  paketet	  med	  sina	  

krämprodukter,	  ångaren	  och	  hårsugstycket.	  Här	  nedan	  finns	  en	  

visualisering	  av	  hur	  konceptet	  ser	  ut	  i	  form	  av	  en	  bildserie	  i	  figur	  24-‐

33.	  Det	  börjar	  med	  första	  bilden	  då	  kunden	  via	  hemsidan	  kan	  välja	  

en	  frisörsalong	  med	  certifikat	  och	  blandare.	  Nästa	  bild	  fyller	  kunden	  

i	  ett	  formulär	  och	  hårporositetstest	  görs.	  Därefter	  mixas	  

ingredienserna,	  det	  appliceras	  på	  håret,	  Ångarn	  och	  Hårsugstycket	  

används	  i	  kombination	  med	  Pre-‐poo,	  schampo,	  balsam	  och	  styling.	  

Se	  Ångarn	  och	  Hårsugstycket	  i	  verklig	  skala	  i	  figur	  24.
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Figur	  24	  –	  Bild	  i	  höger	  hörn	  påvisar	  hur	  Hårsugstycket	  ska	  användas	  och	  bild	  under	  påvisar	  hur	  Ångarn	  sitter	  på	  håret	  och	  ångar	  upp	  hår.	  Tabellen	  i	  bilden	  är	  en	  del	  av	  ingredienslistan.	  	   	  44	  
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Figur	  25,	  Hemsida	  med	  frisörsalonger	  som	  har	  DHR-‐certifikat.	  



	  
	  

46	  Figur	  26,	  Kund	  fyller	  i	  blankett	  med	  frågor	  om	  kundens	  hår	  till	  vänster,	  hårporositetstest	  till	  höger.	  



	  
	  

	  
47	  Figur	  27,	  Hårproduktsblandare.	  
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Figur	  28,	  Applicera	  Pre-‐poo.	  
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Figur	  29,	  Steg	  1,	  Pre-‐poo	  och	  Ångarn	  används	  på	  kundens	  hår.	  
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Figur	  30,	  Tvätta	  kundens	  hår	  med	  steg	  2	  i	  DHR	  hårproduktsserie.	  



	  
	  

	  
51	  Figur	  31,	  Balsamera	  hår	  med	  steg	  3	  i	  DHR	  hårproduktsserie.	  
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Figur	  32,	  Applicering	  av	  steg	  4	  i	  DHR	  hårproduktsserie.	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  53	  Figur	  33,	  Suga	  håret	  torrt	  med	  Hårsugstycket.	  



	  
	  

Kommunikation	  5.0 	  

Förbereda	  presentation	  
Den	  fysiska	  presentationen	  består	  av	  filmklipp	  som	  påvisar	  problem	  som	  personer	  med	  afro	  har	  och	  hur	  det	  går	  att	  lösa	  med	  konceptet	  DHR.	  

Steg	  1,	  2,	  3,	  4	  är	  mixade	  med	  naturliga	  ingredienser	  från	  ingredienslisan	  och	  med	  vissa	  ingredienser	  som	  är	  viktiga	  för	  att	  produkterna	  ska	  

behållas	  fräscha	  och	  fria	  från	  bakterier.	  Det	  finns	  även	  ingredienser	  i	  hårvårdsprodukterna	  som	  behåller	  pH-‐värdet	  på	  rätt	  nivå	  som	  ligger	  under	  

5.0	  (Park	  et	  al.,	  2006).	  Ångarn	  och	  Hårsugstycket	  är	  gjorda	  och	  presenterade	  i	  form	  av	  prototyper	  i	  naturlig	  storlek.	  Hela	  konceptet	  

presenterades	  på	  en	  vernissage	  och	  en	  pitching	  som	  var	  på	  Högskolan	  i	  Gävle.	  Figuren	  34	  nedan	  är	  affischen	  som	  fanns	  med	  på	  vernissagen	  och	  

figur	  35	  är	  hur	  vernissagen	  såg	  ut	  med	  prototyper	  på	  plats.	  
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Figur	  34	  –	  Affisch,	  Figur	  35	  –	  Utställningsmaterial,	  bild	  från	  vernissage.	  	  
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Resultat	  /	  Slutsats	  
Resultatet	  på	  detta	  arbete	  är	  hårbehandlingen	  Disposal	  Hair	  Routine	  (figur	  36).	  Den	  effektiviserar	  människor	  med	  afro:s	  hårrutin	  och	  det	  gör	  

att	  fler	  personer	  med	  afro	  kan	  börja	  ha	  sitt	  hår	  naturligt.	  Disposal	  Hair	  Routine	  innefattar	  två	  hårdvaror	  och	  en	  hårproduktsserie	  i	  form	  av	  

krämer,	  schampo	  och	  balsam.	  Målet	  med	  detta	  arbete	  var	  att med	  hjälp	  av	  en	  anpassad	  designprocess	  ta	  fram	  ett	  koncept	  som	  gör	  det	  enklare	  

att	  ta	  hand	  om	  afro.	  Syftet	  var	  att	  processen	  hårtvätt	  till	  färdig-‐fixat	  hår	  för	  människor	  med	  afro	  skulle	  förenklas	  utan	  att	  orsaka	  större	  

hälsorisker	  eller	  en	  dålig	  påverkan	  på	  miljön.	  Dessa	  produkter	  som	  är	  framtagna	  i	  detta	  koncept	  ska	  inte	  orsaka	  hälsorisker	  och	  materialet	  som	  

används	  i	  samtliga	  produkter	  går	  att	  återvinnas	  enkelt	  för	  att	  det	  inte	  ska	  bli	  en	  dålig	  påverkan	  på	  miljön. 

	  

Figur	  36	  –	  Disposal	  Hair	  Routine	  från	  början	  till	  slut.	  	  
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Avslutande	  diskussion	  
Under	  hela	  processen	  med	  detta	  arbete	  har	  många	  frågor	  dykt	  upp	  

och	  några	  av	  frågorna	  som	  har	  dykt	  upp	  är	  de	  som	  är	  nämnda	  i	  

delen	  Analys	  3.0	  angående	  förklarade	  problem	  med	  afro.	  Att	  ha	  

afro	  är	  inte	  ett	  val	  man	  har	  gjort	  likt	  alla	  andra	  kroppsliga	  drag	  man	  

har	  som	  människa.	  Om	  man	  lever	  i	  ett	  samhälle	  där	  majoriteten	  

inte	  ser	  ut	  som	  dig,	  inte	  har	  samma	  typ	  av	  hår	  som	  dig	  och	  kanske	  

inte	  har	  liknande	  namn	  som	  dig	  så	  måste	  man	  lära	  sig	  en	  hel	  del.	  Du	  

måste	  förstå	  vad	  skillnaden	  egentligen	  är	  och	  hur	  den	  ska	  hanteras.	  

Du	  som	  har	  afro	  måste	  lära	  dig	  att	  acceptera	  din	  skillnad	  från	  andra	  

och	  avgöra	  själv	  om	  den	  är	  bra	  eller	  dålig.	  Människor	  runt	  om	  kring	  

dig	  måste	  acceptera	  dina	  skillnader	  vare	  sig	  de	  gillar	  dig	  eller	  inte.	  

Det	  är	  så	  världen	  fungerar,	  alla	  är	  olika.	  	  

Jag	  tror	  att	  det	  finns	  en	  svårighet	  för	  många	  människor	  som	  har	  

afro	  att	  acceptera	  sitt	  hår	  inte	  bara	  för	  att	  det	  ser	  annorlunda	  ut,	  

men	  för	  att	  det	  också	  är	  svårt	  att	  hantera	  fysiskt.	  Det	  blir	  då	  enklare	  

att	  skylla	  på	  att	  håret	  är	  svårt	  att	  hantera	  och	  man	  därför	  gömmer	  

det	  med	  diverse	  tillfälliga	  lösningar.	  För	  allt	  annat	  än	  ditt	  riktiga	  hår	  

är	  väl	  ändå	  tillfälligt?	  	  

Att	  fläta	  sitt	  hår	  eller	  att	  använda	  peruk	  fungerar	  bra	  men	  personer	  

som	  har	  afro	  vill	  nog	  mer	  än	  gärna	  ha	  sitt	  hår	  utsläppt	  eller	  naturligt	  

om	  det	  var	  möjligt	  för	  att	  det	  är	  en	  del	  av	  dem	  som	  person.	  Det	  är	  

lätt	  att	  identifiera	  sig	  med	  sitt	  hår	  och	  om	  håret	  inte	  ser	  ut	  som	  du	  

med	  afro	  vill,	  är	  det	  väl	  lättare	  att	  fixa	  håret	  så	  att	  det	  passar	  det	  du	  

identifierar	  med	  dig	  själv	  kan	  man	  tycka.	  Men	  vem	  kan	  egentligen	  

identifiera	  dig?	  	  

Kan	  du	  bestämma	  vem	  som	  identifierar	  dig?	  Vem	  kan	  identifiera	  

mig?	  	  

Jag	  som	  personligen	  har	  afro	  har	  en	  syn	  på	  mig	  själv	  som	  människa	  

och	  från	  och	  med	  mitt	  första	  minne	  till	  tidigt	  tonår,	  identifierade	  jag	  

mig	  som	  det	  jag	  kunde	  se	  av	  mig	  själv	  och	  det	  jag	  visste	  om	  mig	  

själv.	  Tillexempel	  hur	  jag	  såg	  ut	  i	  spegeln,	  vad	  jag	  gillade	  och	  annat.	  

När	  jag	  var	  tillräckligt	  gammal	  för	  att	  ta	  in	  influenser	  från	  andra	  

människors	  syn	  på	  mig	  började	  min	  syn	  på	  mig	  sakta	  men	  säkert	  

ändras.	  Under	  tonåren	  ifrågasatte	  jag	  vem	  jag	  var	  för	  att	  jag	  helt	  

plötsligt	  började	  förstå	  att	  alla	  har	  olika	  sätt	  att	  identifiera	  mig.	  Jag	  

kom	  fram	  till	  att	  jag	  inte	  kan	  välja	  en	  identitet	  likt	  en	  vinter	  eller	  

vårjacka,	  men	  att	  jag	  har	  en	  identitet	  punkt	  slut.	  Jag	  är	  den	  jag	   57	  



	  
	  

är	  men	  jag	  kan	  utsmycka	  mig	  hur	  jag	  vill	  för	  att	  delvis	  ändra	  hur	  

människor	  ser	  mig.	  Men	  identiteten	  är	  och	  kommer	  alltid	  att	  vara	  

densamma.	  Jag	  sticker	  ut	  på	  den	  plast	  jag	  bor	  och	  på	  det	  ställe	  jag	  

har	  uppväxt	  för	  att	  jag	  har	  en	  annorlunda	  hårtyp,	  hudfärg	  och	  ett	  

annorlunda	  namn.	  Det	  är	  fakta	  och	  det	  är	  min	  identitet.	  Människor	  

omkring	  mig	  kommer	  att	  tolka	  min	  identitet	  utifrån	  det	  och	  om	  jag	  

vill	  kan	  jag	  byta	  mitt	  namn,	  sätta	  på	  mig	  en	  peruk	  och	  sminka	  mig	  

till	  en	  annan	  hudfärg	  men	  min	  identitet	  är	  alltid	  densamma.	  Om	  jag	  

väljer	  att	  acceptera	  min	  identitet	  eller	  inte	  så	  följer	  den	  mig	  alltid.	  

Om	  en	  person	  med	  afro	  sätter	  på	  sig	  en	  peruk	  eller	  permanentar	  

sitt	  hår	  så	  kan	  det	  vara	  för	  att	  personen	  vill	  utsmycka	  sin	  identitet	  

och	  det	  kan	  vara	  för	  att	  det	  är	  jobbigt	  att	  ta	  hand	  om	  håret	  som	  

växer	  från	  huvudet.	  Men	  om	  man	  permanentar	  sitt	  hår,	  använder	  

en	  peruk,	  flätor	  eller	  löshår	  för	  att	  man	  inte	  har	  accepterat	  sin	  

identitet	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  den	  aldrig	  kommer	  att	  

försvinna.	  Man	  kan	  se	  på	  det	  att	  permanenta	  håret;	  Du	  kan	  försöka	  

att	  bryta	  ner	  hårstrået	  för	  att	  det	  ska	  passa	  din	  önskade	  identitet	  

hur	  mycket	  du	  vill,	  men	  ditt	  hår	  kommer	  att	  ge	  motstånd.	  Det	  

kommer	  att	  växa	  ut	  lockigt,	  bryta	  av	  det	  som	  inte	  är	  din	  riktiga	  

identitet	  och	  kanske	  också	  bränna	  din	  hårbotten	  för	  att	  du	  ens	  

försökt	  att	  förändra	  din	  hårtyp	  som	  är	  permanent	  på	  riktigt.	  Det	  är	  

som	  att	  ditt	  huvud	  och	  hår	  gör	  allt	  i	  sin	  makt	  för	  att	  påminna	  dig	  om	  

att	  du	  inte	  har	  lärt	  dig	  att	  acceptera	  håret	  än.	  

	  Med	  denna	  uppsats	  vill	  jag	  att	  anledningen	  till	  att	  ha	  flätor	  och	  

platta	  håret	  eller	  andra	  hårförändringar	  endast	  är	  för	  att	  utsmycka	  

sitt	  hår	  och	  inte	  för	  något	  annat.	  Därför	  har	  jag	  tagit	  fram	  konceptet	  

DHR	  för	  att	  det	  inte	  ska	  vara	  jobbigt	  att	  ta	  hand	  om	  sitt	  hår	  när	  man	  

har	  afro.	  Jag	  hoppas	  att	  man	  med	  kunskap	  om	  sitt	  hår	  känner	  sig	  

tvingad	  att	  acceptera	  sitt	  hår	  och	  på	  så	  sätt	  också	  tillåta	  andra	  

personer	  runt	  omkring	  att	  acceptera	  håret.	  	  

Jag	  tror	  inte	  att	  man	  kan	  kräva	  att	  andra	  människor	  runt	  omkring	  

ska	  förstå	  ens	  hår,	  acceptera	  håret	  och	  respektera	  det	  om	  man	  inte	  

gör	  det	  själv.	  Med	  det	  sagt	  vet	  jag	  att	  acceptansen	  börjar	  öka	  och	  

önskan	  att	  ha	  naturligt	  afro	  börjar	  öka.	  Jag	  vet	  detta	  för	  att	  

personer	  i	  fokusgruppen	  har	  uttryckt	  det	  och	  allt	  fler	  personer	  blir	  

medlemmar	  på	  afro-‐sidor	  på	  sociala	  medier	  för	  att	  fråga	  om	  tips	  

och	  trix	  om	  hur	  man	  ska	  ta	  hand	  om	  sitt	  hår.	  Intresset	  finns	  och	  

behovet	  är	  enormt.	  Men	  så	  kommer	  det	  också	  till	  den	  delen	  där	  

andra	  människor	  som	  inte	  har	  afro	  ska	  acceptera	  och	  förstå	  

hårtypen,	  när	  du	  gör	  det.	  Jag	  skulle	  vilja	  hävda	  att	  personer	  som	  
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känner	  mig	  accepterar	  mitt	  hår	  för	  att	  jag	  gör	  det.	  Om	  min	  

omgivning	  tycker	  att	  det	  är	  fint	  eller	  inte	  spelar	  mindre	  roll	  men	  de	  

accepterar	  att	  jag	  har	  mitt	  hår	  som	  det	  är	  för	  att	  jag	  inte	  skulle	  

acceptera	  att	  någon	  trycker	  ner	  mig	  på	  grund	  av	  mitt	  hår.	  Det	  finns	  

ingen	  skola,	  arbetsplats	  eller	  annan	  social	  sammankomst	  där	  jag	  

skulle	  godkänna	  att	  någon	  bad	  mig	  att	  ändra	  på	  mitt	  hår	  för	  att	  det	  

stör	  dem.	  Därför	  blir	  det	  tvetydligt	  när	  jag	  kommer	  till	  

frisörsalonger	  som	  tvättar	  mitt	  hår	  på	  ett	  felaktigt	  sätt,	  fönar	  det	  på	  

ett	  felaktigt	  sätt	  klipper	  det	  ojämnt	  och	  ber	  mig	  att	  betala	  extra	  för	  

att	  det	  tog	  längre	  tid	  än	  vad	  de	  väntat	  sig.	  Jag	  frågar	  alltid	  innan	  jag	  

går	  till	  en	  frisörsalong	  hur	  mycket	  det	  kostar	  och	  om	  de	  vet	  hur	  man	  

klipper	  afro	  innan	  de	  börjar	  klippa	  mitt	  hår.	  Jag	  vet	  hur	  mycket	  tid	  

det	  tar	  och	  hur	  mycket	  extra	  det	  krävs	  som	  det	  ser	  ut	  hos	  många	  

frisörsalonger	  just	  nu.	  Jag	  vet	  att	  det	  är	  för	  många	  frisörutbildningar	  

i	  Sverige	  som	  inte	  lär	  ut	  hur	  man	  klipper	  och	  tar	  hand	  om	  afro	  och	  

därför	  vet	  jag	  att	  det	  inte	  alltid	  är	  frisörens	  fel.	  Men	  det	  är	  fel	  att	  

kalla	  sig	  för	  hårspecialist	  om	  man	  inte	  kan	  klippa	  alla	  hårtyper	  och	  

det	  är	  fel	  att	  säga	  att	  man	  kan	  när	  man	  vet	  med	  sig	  att	  man	  inte	  har	  

kunskapen.	  Finner	  man	  sig	  i	  en	  sådan	  situation	  så	  kan	  man	  välja	  att	  

acceptera	  situationen	  eller	  göra	  skillnad.	  Jag	  vill	  göra	  skillnad	  och	  

jag	  tror	  att	  det	  är	  möjligt	  med	  Disposal	  Hair	  Routine	  för	  att	  det	  ger	  

frisörer	  en	  chans	  att	  öka	  sina	  kunskaper	  och	  bredda	  sin	  målgrupp.	  

Som	  nämnt	  i	  Fridholm	  (2006)	  text,	  är	  personer	  med	  

invandrarbakgrund	  en	  stor	  handelskraftig	  målgrupp	  som	  inte	  tas	  

vara	  på,	  och	  för	  att	  många	  personer	  som	  har	  afro	  i	  Sverige	  har	  

någon	  form	  av	  invandrarbakgrund,	  kan	  det	  vara	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  

uppmärksamma	  målgruppen.	  Det	  finns	  vinning	  för	  båda	  parter	  och	  

det	  är	  väl	  vad	  man	  önskar	  för	  en	  god	  affär?	  

	  

Frisörsalonger	  i	  Sverige	  
Jag	  har	  gått	  till	  ett	  flertal	  frisörsalonger	  i	  Sverige	  för	  att	  klippa	  mitt	  

hår	  eller	  bara	  platta/	  göra	  en	  blowout.	  Det	  har	  varit	  en	  stor	  skillnad	  

på	  pris	  och	  sätt	  att	  arbeta	  och	  det	  är	  förståeligt.	  Salonger	  som	  ligger	  

lägligare	  till	  exempel	  i	  större	  städer	  har	  ofta	  högre	  priser	  för	  samma	  

arbete.	  Men	  att	  ta	  betalt	  högre	  för	  att	  frisören	  har	  missbedömt	  mitt	  

hår	  går	  jag	  inte	  med	  på.	  Så	  under	  det	  senaste	  året	  har	  jag	  frågat	  

frisörer	  om	  deras	  utbildning.	  Var	  de	  har	  gjort	  sin	  utbildning	  och	  om	  

de	  har	  lärt	  sig	  om	  afro	  under	  utbildningen.	  Ingen	  frisör	  som	  jag	  har	  

träffat	  har	  en	  svensk	  frisörutbildning	  där	  de	  har	  lärt	  sig	  hur	  man	  ska	  

behandla	  afro.	  De	  som	  har	  lärt	  sig	  har	  antingen	  afro	  själv	  eller	   	  	  	  	  	  59	  



	  
	  

erfarenhet	  av	  många	  kunder	  med	  afro.	  Mina	  åsikter	  ska	  inte	  mistas	  

för	  fakta,	  men	  hur	  ska	  man	  kunna	  tro	  att	  de	  utbildningar	  som	  finns	  i	  

Sverige	  utbildar	  elever	  om	  afro?	  Är	  det	  så	  att	  det	  inte	  ingår	  i	  

läroplanen	  att	  öva	  sig	  på	  afro	  som	  det	  låter	  på	  de	  frisörer	  som	  jag	  

har	  frågat,	  är	  det	  hög	  tid	  för	  ändring.	  Under	  Milano	  Design	  Week	  

2017,	  hade	  några	  frisörsalonger	  och	  hårvård-‐företag	  utställningar	  

där	  de	  kunde	  fixa	  ”allas”	  hår.	  Jag	  passade	  på	  att	  ge	  en	  kort	  intervju	  

om	  hur	  de	  såg	  på	  afro	  och	  om	  de	  arbetade	  med	  afro.	  Ett	  företag	  

svarade	  att	  de	  inte	  arbetar	  med	  afro	  alls	  för	  att	  det	  inte	  var	  deras	  

målgrupp.	  De	  berättade	  senare	  i	  intervjun	  att	  de	  sålde	  samma	  

produkter	  som	  i	  Italien	  inte	  var	  till	  för	  afro,	  som	  afro-‐produkter	  i	  

USA.	  De	  sa	  att	  målgruppen	  fanns	  i	  USA	  men	  produkterna	  var	  

desamma.	  En	  annan	  frisörsalong	  hade	  en	  man	  som	  kunde	  afro	  och	  

han	  svarade	  kort	  och	  gott	  att	  han	  kunde	  klippa	  afro	  för	  att	  han	  hade	  

afro	  själv.	  	  

	  
	  
För	  att	  det	  ska	  bli	  ännu	  lättare	  för	  människor	  med	  afro	  att	  

acceptera	  sitt	  hår	  tror	  jag	  att	  en	  bra	  grej	  kan	  vara	  att	  gå	  tillbaka	  till	  

den	  där	  hårreklamen	  där	  kvinnan	  med	  sitt	  fantastiska	  hår	  slänger	  

det	  över	  axeln	  och	  säger	  ”Easy,	  Breezy,	  Beautiful	  CoverGirl	  ”.	  

Bredda	  innebörden	  av	  easy,	  breezy,	  Beautiful	  till	  både	  rakt,	  vågigt,	  

långt,	  kort,	  tjockt,	  tunt	  och	  afro.	  Få	  med	  afro	  i	  vardagsbruset	  så	  att	  

det	  inte	  känns	  mer	  annorlunda	  än	  olika	  ögonfärger.	  Afro	  må	  

innebära	  mer	  arbete	  men	  det	  behöver	  inte	  ses	  som	  någonting	  

annat	  än	  vanligt	  hår.	  En	  mänsklig	  lejonman	  eller	  gloria	  runt	  huvudet	  

som	  växer	  ur	  snedställda	  hårsäckar	  på	  huvudet	  är	  vanligt	  hår	  som	  är	  

till	  för	  att	  skydda	  huvudet.	  Det	  växer	  i	  tre	  olika	  cyklar	  och	  man	  

tappar	  cirka	  50	  –	  150	  hårstrån	  per	  dag	  (Follicle,	  2007).	  Personen	  

som	  har	  håret	  på	  huvudet	  äger	  det	  och	  det	  är	  denna	  persons	  rätt	  

att	  ha	  det	  som	  det	  är,	  utan	  att	  någon	  ska	  komma	  in	  i	  det	  personliga	  

utrymmet	  för	  att	  peta	  i	  håret	  utan	  att	  fråga	  eller	  be	  personen	  att	  

byta	  frisyr	  för	  att	  det	  ”stör”	  någon	  annan.	  	  

	  

De	  stora	  problemen	  med	  håret	  	  
När	  jag	  hade	  öppna	  konversationer	  med	  min	  målgrupp	  i	  sociala	  

medier	  om	  var	  problemen	  ligger	  nämnde	  en	  person	  som	  också	  var	  

med	  i	  fokusgruppen	  ett	  problem	  som	  jag	  tror	  att	  de	  flesta	  problem	  

ligger	  i,	  och	  det	  är	  okunskapen.	  När	  jag	  läste	  många	  av	  de	  

vetenskapliga	  artiklar	  som	  jag	  också	  har	  refererat	  till	  om	  

hårpermanent,	  tänkte	  jag	  att	  det	  var	  extremt	  konstigt	  att	  folk	  
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fortfarande	  permanentade	  sitt	  hår.	  Inte	  bara	  för	  det	  finns	  stora	  

hälsorisker	  med	  att	  permanenta	  håret	  men	  för	  att	  själva	  relaxern	  är	  

till	  för	  att	  förstöra	  håret.	  Man	  använder	  produkter	  i	  sitt	  hår	  som	  är	  

framtagna	  för	  att	  ta	  bort	  hår,	  man	  låter	  produkten	  gå	  över	  tiden	  för	  

att	  håret	  ska	  bli	  extra	  rakt	  och	  för	  att	  permanenten	  ska	  hålla	  längre.	  

Extra	  länge	  så	  att	  hårbotten	  kan	  absorbera	  kemikalierna	  och	  låta	  

dem	  glida	  med	  i	  blodomloppet.	  	  

Man	  ser	  till	  att	  varje	  skydd	  kroppen	  har	  för	  att	  håret	  ska	  vara	  starkt	  

och	  friskt	  tappar	  sina	  funktioner,	  kanske	  för	  att	  det	  ska	  passa	  en	  

önskad	  identitet	  som	  inte	  är	  ens	  egen.	  Man	  gör	  allt	  detta	  och	  

avslutar	  med	  att	  förklara	  hur	  ”afro	  är	  en	  svag	  hårtyp	  som	  lätt	  går	  

av”.	  	  

Du	  som	  gör	  detta	  mot	  ditt	  hår	  har	  en	  svag	  hårtyp	  men	  det	  är	  inte	  på	  

grund	  av	  ditt	  afro.	  Vissa	  sliter	  i	  håret	  genom	  att	  fläta	  det	  för	  hårt	  

eller	  kamma	  det	  hårt	  med	  en	  rak	  kam	  genom	  lockigt	  hår	  som	  är	  

torrt,	  för	  att	  sedan	  fråga	  sig	  varför	  det	  gör	  så	  ont	  att	  kamma	  håret	  

som	  skapar	  egna	  knutar	  fastän	  det	  är	  du	  som	  rycker	  ur	  dina	  

hårstrån	  ur	  hårsäcken.	  Du	  är	  inte	  håröm,	  du	  irriterar	  din	  skalle	  som	  

ger	  signaler	  till	  ryggmärgen	  att	  det	  gör	  ont.	  Din	  kropp	  gör	  som	  den	  

ska.	  Det	  kan	  vara	  så	  att	  dina	  signaler	  som	  du	  ger	  till	  din	  kropp	  och	  

ditt	  hår	  är	  att	  inte	  växa	  så	  mycket	  och	  precis	  vid	  samma	  tillfälle	  

börjar	  du	  fundera	  över	  varför	  ditt	  hår	  börjar	  bli	  tunt.	  Kroppen	  kan	  

ge	  signaler	  via	  håret	  om	  det	  är	  någon	  sjukdom	  på	  gång,	  stress	  eller	  

annat.	  	  

Men	  jag	  tror	  att	  man	  behandlar	  sitt	  hår	  så	  illa	  för	  att	  man	  inte	  

förstår	  vad	  som	  egentligen	  är	  fel.	  Jag	  hade	  inte	  den	  kunskap	  jag	  har	  

idag	  om	  hårskötsel	  tack	  vare	  detta	  arbete,	  så	  hur	  ska	  jag	  kunna	  

förvänta	  mig	  att	  andra	  som	  inte	  har	  läst	  artiklar	  om	  afro	  och	  dess	  

hårskötsel,	  ska	  ha	  den	  kunskapen?	  

Fakta	  om	  afro-‐hårskötsel	  finns	  men	  det	  är	  inte	  i	  mängder.	  Det	  är	  

jättebra	  information	  men	  den	  är	  inte	  enkel	  att	  få	  tag	  på	  och	  därför	  

når	  den	  inte	  ut.	  Om	  de	  flesta	  som	  har	  afro	  får	  reda	  på	  det	  mest	  

grundläggande	  information	  kanske	  man	  gör	  bättre	  val	  av	  

behandlingar	  för	  sitt	  hår	  och	  kanske	  försvinner	  många	  problem	  som	  

man	  har	  med	  afro.	  

	  Jag	  trodde	  i	  början	  av	  detta	  arbete	  att	  det	  skulle	  vara	  svårt	  att	  ta	  

fram	  någonting	  som	  kan	  appliceras	  på	  både	  permanentat	  och	  

naturligt	  hår	  för	  att	  skillnaden	  på	  håret	  är	  stor.	  Jag	  trodde	  också	  att	  

det	  skulle	  bli	  en	  produkt	  som	  kanske	  skulle	  vara	  mer	  förmånlig	  för	  

naturals	  för	  att	  jag	  trodde	  att	  de	  kanske	  var	  naturals	  som	  var	  mest	  
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intresserade	  av	  sitt	  hår,	  men	  jag	  hade	  fel.	  Därför	  känns	  det	  bra	  att	  

konceptet	  DHR	  passar	  både	  permanentat	  hår	  och	  naturligt	  hår	  och	  

även	  hårtyper	  som	  inte	  är	  afro.	  	  

	  

Konceptet	  Disposal	  Hair	  Routine	  gör	  att	  det	  går	  fortare	  för	  de	  som	  

till	  exempel	  är	  naturals	  (som	  ofta	  lägger	  ner	  mycket	  tid	  på	  sitt	  hår)	  

att	  ta	  hand	  om	  sitt	  hår.	  Konceptet	  gör	  det	  enklare	  för	  nyblivna	  

naturals	  och	  människor	  som	  allmänt	  vill	  använda	  mer	  vårdande	  

hårvårdsprodukter	  inklusive	  personer	  som	  inte	  har	  afro.	  

Informationen	  är	  lättillgänglig	  på	  behållarna	  då	  samtliga	  

ingredienser	  är	  beskrivna	  likt	  ingredienslistan.	  Håret	  kan	  hålla	  sig	  

återfuktat	  med	  hjälp	  av	  Ångarn	  och	  det	  leder	  till	  starkare	  hårtoppar.	  

Håret	  blir	  enkelt	  att	  detangle	  för	  att	  hårsugstycket	  har	  tjocka	  strån	  

på	  borsthuvudet	  och	  sugeffekten	  gör	  att	  det	  går	  snabbare.	  Håret	  

behöver	  inte	  göra	  ont	  under	  ”kamning”	  för	  att	  håret	  kammas	  blött	  

med	  styling-‐krämen	  som	  håller	  undan	  tovor.	  Inga	  giftiga	  ämnen	  

landar	  på	  huvudet	  med	  Disposal	  Hair	  Routine	  och	  kanske	  är	  det	  en	  

möjlighet	  att	  börja	  distansera	  sig	  från	  hårpermanent	  och	  dess	  

biverkningar.	  Jag	  upplever	  att	  konceptet	  fyller	  alla	  krav	  och	  löser	  

tillräckligt	  många	  problem	  för	  att	  göra	  skillnad	  i	  afro	  community:n.	  

Mer	  information	  om	  afro	  borde	  finnas	  i	  Sverige	  för	  att	  den	  

information	  som	  finns	  är	  inte	  tillräcklig.	  Min	  samlade	  information	  i	  

denna	  rapport	  är	  liten	  men	  en	  bra	  början.	  

	  

	  

	  

Vad	  har	  gått	  bra/dåligt	  och	  vad	  kan	  göras	  i	  

framtiden?	  
Resultatet	  av	  arbetet	  är	  jag	  nöjd	  med.	  Återkoppling	  till	  målgruppen	  

hade	  jag	  önskat	  att	  jag	  hade	  haft	  mer	  av	  för	  att	  fler	  personer	  skulle	  

få	  möjlighet	  att	  testa	  konceptet	  och	  ge	  feedback.	  Det	  blev	  ändringar	  

i	  planeringen	  för	  att	  det	  var	  oklart	  huruvida	  designskydd	  eller	  annat	  

typ	  av	  skydd	  skulle	  gälla	  konceptet	  och	  dess	  produkter.	  Härnäst	  vill	  

jag	  prova	  konceptet	  och	  se	  hur	  målgruppen	  reagerar.	  Jag	  vill	  i	  

framtiden	  utforska	  ämnet	  afro	  ännu	  mer	  än	  vad	  jag	  har	  gjort	  nu	  för	  

att	  jag	  tror	  att	  fler	  lösningar	  på	  problem	  kommer	  ur	  djupare	  

kunskap	  om	  ämnet.	  Skulle	  jag	  fortsätta	  studier	  inom	  området	  skulle	  

jag	  göra	  ännu	  fler	  tester	  och	  kanske	  ha	  djupare	  intervjuer	  och	  

samtal	  med	  erfarna	  afro-‐frisörer.	  Jag	  skulle	  kanske	  titta	  närmare	  
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på	  hur	  hårkulturer	  ser	  ut	  i	  Brasilien,	  UK	  och	  Amerika	  för	  att	  kunna	  

jämföra	  med	  Sveriges	  hår-‐kultur.	  Jag	  är	  intresserad	  av	  bland	  annat	  

Amerika	  och	  UK:s	  generella	  kunskapsnivå	  och	  kultur	  om	  afro	  för	  att	  

nästintill	  alla	  referenser	  som	  jag	  har	  om	  afro	  kommer	  från	  UK	  eller	  

delar	  av	  Amerika.	  Är	  kunskapen	  om	  afro	  lägre	  i	  Sverige	  för	  att	  

målgruppen	  är	  mindre	  eller	  är	  det	  för	  att	  acceptansen	  är	  låg?	  
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1.   Är	  ditt	  hår	  rak-‐permanentat	  eller	  naturligt?	  

2.   Kan	  du	  berätta	  varför	  du	  har	  håret	  naturligt/rak-‐permanentat?	  

3.   Hur	  ser	  din	  hårrutin	  ut?	  (Från	  tvätt	  till	  styling)	  

4.   Hur	  lång	  tid	  tar	  din	  hårrutin?	  

5.   Hur	  ofta	  gör	  du	  din	  hårrutin?	  

6.   Vad	  i	  din	  hårrutin	  tar	  mest	  tid?	  

7.   Hur	  mycket	  pengar	  lägger	  du	  på	  ditt	  hår	  under	  en	  månad	  i	  genomsnitt?	  

8.   Vad	  tar	  mest	  energi	  att	  göra	  för	  dig	  när	  det	  handlar	  om	  hårskötsel?	  

9.   Finns	  det	  någonting	  i	  din	  hårrutin	  som	  kan	  förbättras,	  om	  ja	  vad?	  

10.  Hur	  skulle	  du	  beskriva	  ditt	  hår?	  
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Samtliga	  priser	  i	  detta	  dokument	  är	  preliminära.	  De	  har	  räknats	  på	  priser	  som	  finns	  ute	  på	  marknaden	  i	  dagens	  läge.	  Det	  är	  alltså	  inte	  uträknat	  
på	  inköpspriser	  och	  därför	  kan	  priset	  skifta.	  

•   Stort	  startpaket,	  700ml(1=pre-‐poo,	  2=schampo,	  3balsam/inpackning,	  4styling)	  400	  –	  800SEK	  
•   Normal	  starterkit	  250ml(1=pre-‐poo,	  2=schampo,	  3balsam/inpackning,	  4styling)	  500SEK	  
•   Resekit/	  testpaket	  50ml(1=pre-‐poo,	  2=schampo,	  3balsam/inpackning,	  4styling)	  200	  –	  400SEK	  

	  
§   Hårsugstycke	  –	  300	  –	  500SEK	  
§   Ångarn	  –	  500	  –	  700SEK	  

	  
	  
Resekit	  storlekar	  10	  
Ingredienser	  samt	  förpackning	  1650	  
Lön	  för	  anställd	  per	  timme	  200	  
Uthyrning	  av	  frisörstol	  per	  dag	  700	  
Antal	  timmar	  per	  kund	  1	  
Genomsnittlig	  öppettid	  8h	  
	  
Ingredienser	  +	  behållare	   1650	   1650/10	  
Frisörstol	   700	   700/10	  
Lön	   200	   (200x8)/10	  
Arbetstimmar	   8	   	  
Antal	  timmar	  per	  kund	   1	   	  
Antal	  kunder	   10	   395SEK	  
Frisörsalongs	  del	  för	  prod.	   50%	   (1650/10)x2	  
Resultat	   	   560SEK	  
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En	  kvinna	  från	  fokusgrupp	  har	  testat	  två	  olika	  hårrutiner	  för	  att	  värdera	  rutinerna	  mot	  varandra.	  Hon	  intervjuades	  och	  detta	  är	  vad	  hon	  sa:	  

	  

	  

Alla	  produkterna	  verkar	  bra.	  För	  den	  som	  har	  tid	  är	  det	  säkert	  

jättebra	  men	  alla	  har	  inte	  det.	  Det	  man	  skulle	  kunna	  göra	  är	  att	  

man	  dela	  upp	  de	  i	  serier	  så	  att	  man	  har	  koll	  på	  vad	  man	  ska	  göra.	  

Om	  man	  kan	  få	  ner	  dem	  i	  flaskor	  är	  det	  lätt	  att	  komma	  ihåg,	  oftast	  

slänger	  man	  bara	  i	  schampo	  i	  håret.	  Ibland	  kanske	  man	  har	  lite	  tid	  

men	  många	  använder	  fuskprodukter	  för	  att	  de	  är	  komprimerade,	  de	  

är	  så	  komprimerade	  att	  de	  förstör	  hårrötterna	  och	  allt.	  

Jag	  tycker	  att	  allting	  är	  bra,	  det	  jag	  tycker	  är	  bäst	  är	  Aloe	  Vera	  och	  

kokosolja,	  kokosoljan	  är	  ju	  bra	  för	  kroppen,	  man	  kan	  ju	  äta	  den,	  jag	  

själv	  köper	  den	  ibland.	  Aloe	  vera	  och	  kokos	  är	  nummer	  ett	  för	  mig.	  	  

Håret	  är	  luftigare,	  det	  är	  tunnare,	  mitt	  hår	  är	  tjockt	  men	  nu	  är	  det	  

tunnare,	  det	  är	  skönt	  och	  man	  känner	  att	  man	  kan	  ta	  händerna	  i	  

hårbotten	  och	  det	  kunde	  man	  inte	  göra	  innan.	  Innan	  stod	  det	  emot	  

och	  man	  var	  tvungen	  att	  dela	  håret	  och	  det	  som	  är	  intressant	  att	  se	  

är	  att	  jag	  som	  har	  problem	  med	  huden	  i	  hårbotten,	  jag	  har	  ju	  torra	  

partiklar	  som	  blir	  sår	  för	  att	  man	  kliar	  och	  kliar.	  Det	  tror	  jag	  kommer	  	  

	  

	  

att	  läka	  på	  grund	  av	  aloe	  veran.	  Om	  jag	  skulle	  ha	  det	  komprimerat	  

så	  skulle	  jag	  använda	  det.	  Jag	  vet	  att	  det	  skulle	  löna	  sig.	  När	  man	  

tittat	  på	  andra	  som	  köper	  tre	  produkter	  så	  följer	  dem	  stegen	  och	  

deras	  hår	  blir	  jättebra	  och	  det	  är	  dyra	  produkter.	  Jag	  vågar	  inte	  

köpa	  dem	  för	  att	  det	  inte	  är	  anpassat	  efter	  mitt	  hår.	  Det	  är	  där	  skon	  

klämmer.	  Ofta	  när	  man	  frågar	  frisören	  så	  säger	  som	  att	  det	  

stämmer,	  att	  det	  inte	  finns	  produkter	  som	  riktigt	  fungerar	  för	  mitt	  

hår.	  De	  kan	  säga	  på	  ett	  ungefär	  hur	  det	  skulle	  fungera	  men	  vem	  vill	  

lägga	  ner	  två	  tre	  tusen	  för	  att	  kanske	  komma	  i	  närheten	  av	  att	  det	  

skulle	  fungera?	  Då	  går	  man	  återigen	  tillbaka	  till	  de	  här	  taskiga	  

produkterna	  och	  krigar	  med	  dem.	  Jag	  tycker	  att	  det	  känns	  grymt	  bra	  

i	  håret.	  Jag	  tror	  att	  det	  vore	  bäst	  med	  tanke	  på	  tiden,	  minimera	  

antalet	  produkter	  men	  också	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  enkelt	  att	  förstå.	  

Jag	  tror	  att	  det	  har	  tagit	  närmare	  tre	  timmar	  att	  göra	  denna	  rutin.	  

Det	  är	  ingen	  tid	  som	  man	  oftast	  har	  och	  nu	  har	  jag	  tid	  för	  att	  vi	  har	  

bestämt	  en	  tid	  innan,	  men	  skulle	  det	  vara	  slumpmässigt	  så	  skulle	  

jag	  behöva	  boka	  om	  och	  om.	  Tre	  timmar	  har	  jag	  oftast	  inte,	  om	  det	  

skulle	  ta	  en	  halvtimme	  i	  tid	  så	  skulle	  det	  vara	  värt	  det.	  Jag	  blir	  också	  
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stressad	  av	  att	  inte	  veta	  vad	  som	  finns	  i	  produkterna.	  Jag	  bryr	  mig	  

inte	  om	  märket,	  bara	  det	  är	  riktigt.	  Håret	  ska	  inte	  bli	  som	  spagetti	  

eller	  supertorrt.	  Just	  nu	  är	  håret	  inte	  alls	  som	  när	  jag	  bruka	  tvätta	  

det.	  Jag	  brukar	  schamponera	  det	  flera	  gånger	  om,	  utan	  att	  känna	  

att	  det	  är	  rent.	  	  

	  

Kvinnans	  dotter	  kommer	  in	  och	  avbryter	  samtalet.	  Intervjun	  avslutas.	  
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Bilaga	  D	  –	  Blankett,	  Frågor	  till	  Hårtestet	  
Vad	  vill	  du	  uppnå	  med	  ditt	  hår?	  

Längd,	  hälsosamt,	  starkt,	  rent,	  mjukt,	  återfuktat,	  lockigt,	  rakt,	  inget	  grått	  hår,	  tjockt,	  luftigt,	  ändra	  textur,	  reparera,	  

	  

Hur	  har	  du	  behandlat	  håret	  hittills?	  

Permanent,	  Texlax,	  Schampo,	  Balsam,	  Hårinpackning,	  Ekologiska	  produkter,	  Naturliga	  produkter,	  	  

	  

Upplever	  du	  ditt	  hår	  slitet	  som?	  

	  

Hur	  beskriver	  du	  ditt	  hår?	  	  

	  

Är	  du	  proteinkänslig?	  

Ja/Nej	  Vet	  ej	  

	  

Vad	  har	  du	  för	  porositet?	  

Hög,	  normal,	  låg	  
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Bilaga	  E	  -‐	  Förslag	  på	  ingredienskombinationer	  

-‐   Till	  en	  person	  med	  torr	  och	  skadad	  hårbotten	  

	  
Pre-‐poo:	  Kokos,	  Grön	  te,	  Aloe	  

	  

Schampo:	  Jojoba,	  Kokos,	  Aloe,	  Färnkål,	  Shkakai	  

	  

Inpackning:	  Kokos,	  Ringblomma,	  Salvia,	  Lavendel,	  Ricin	  

	  

Styling:	  Linfrögel,	  Jojoba,	  Aloe	  
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