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Meddelande 19.11.2014 
 

   
 
Jämförelse av frisersalongernas priser på Åland 

 
Den prisjämförelse och kontroll av prismärkningen som Statens ämbetsverk på Åland gjorde i 
september visade att prisskillnaderna mellan frisörtjänsterna varierar mycket. En liknande 
prisjämförelse genomfördes år 2001, dessa priser har angivits inom parentes. 

 
Prisjämförelsen gjordes bland 31 företagare på hela Åland under september 2014.  

 
Hos en damfrisör kan man t.ex. få slingor i kort hår, klippning och torkning för 60,00 euro (45,41 
euro år 2001) medan samma behandling kan kosta 112,00 euro (66,43 euro) hos en annan. 
Medelpriset för behandlingen var 82,87 euro (56,68 euro). 

 
Undersökningen visar att herrar betalar mindre för hårvård än kvinnor. För klippning av frisyr 
betalar män mellan 20,00 och 40,00 euro (11,77 och 25,23 euro) eller i medelpris 28,43 euro 
(18,67 euro). Kvinnor betalar från 20,00 till 45,00 euro (17,66 - 30,27 euro) för motsvarande 
service. Medelpriset för denna service blev 29,87 euro (20,52 euro).  

 
Prisvariationen mellan olika salonger påverkas givetvis av många faktorer: från läget, kvaliteten 
på de produkter som används till hårvård, behandlingar och frisering; olika arbetsmetoder, 
frisörernas yrkesvana, kundens hårkvantitet och –kvalitet till satsningarna på kundens trivsel.  På 
olika salonger kan samma tjänst innehålla olika åtgärder.     

 
Undersökningen visade att skyldigheten att tillhandahålla en synlig prislista i frisersalongerna 
följs. Enligt förordningen om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter ska 
prislistan tillhandahållas på sådant sätt att konsumenterna lätt kan sen den, om möjligt också 
från utsidan av affärslokalen. När prismärkningen i frisersalongerna i sydvästra Finlands region 
nyligen kontrollerades fick drygt vart femte företag anmärkning för brister i prislistan på tjänster. 
Priserna på produkter saknades nästan i alla företag. Priserna har en betydelse, men kunderna 
bedömer frisörtjänster också på andra grunder. 

 
   
 
Prisjämförelsen bifogas. 
 
 
   
   
Inspektör    Henry Öberg 
 


