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robin järpemark älskar att få andra människor att 
känna sig vackra.

– Det finns inget bättre än när kunden går härifrån 
med ett leende på läpparna. Det är det som motiverar 
mig, säger Robin, 22 år, frisör i Stockholm.

Det är vad kunden själv känner som är viktigt, 
betonar Robin. Att skönhet ”kommer inifrån” är en 
sliten klyscha men det ligger något i den, tycker han 
– det handlar om att tycka om sig själv, inte om att 
jämföra med andra.

– Ingen är vackrare än du. Det tycker jag är ett bra 
motto.

Robin älskar sitt jobb, och det syns. Han nästan 
dansar, graciöst, runt kunden medan han klipper.

Som liten kille hemma i Säffle brukade Robin till-
bringa eftermiddagarna i sin mammas frisersalong.

– Jag satt och tittade på när hon jobbade, det såg 
så roligt ut. Och jag lärde känna kunderna, det blev 
lite som en familj. Det var en stor trygghet att sitta 
där med mamma och prata med kunderna. Redan där 
väcktes mitt intresse för att bli frisör.

Det intresset bidrog nog till att Robin tidigt 
skaffade sig en egen, personlig stil, tror han. Han 
började färga håret tidigt, och hade annorlunda kläder. 
Ett tag gick han alltid med skjorta och slips i skolan. 
Lite längre fram, i 14-årsåldern, blev han mer rock kille 
och började sminka sig.

– Då syntes jag verkligen, svart runt ögonen och 
med långt svart hår. Jag ville sticka ut. Jag var mobbad 
under uppväxten och min stil var delvis en reaktion på 
det, jag ville våga synas, vara självständig.

ända från skolstarten hade Robin känt sig som om 
han inte riktigt passade in, säger han. Hans föräldrar 
skildes tidigt och där var en del problem.

– På något sätt ville jag nog också ge uttryck för 
känslan av utanförskap genom en egen stil. För vissa 
kan det vara tvärtom, men så blev det för mig. Jag 
struntade i vad folk tyckte, ville gå min egen väg.

Robins tysta trots mot mobbarna blev inte upp-
skattat.

– Jag kunde nästan aldrig gå till skolmatsalen och 
äta. Jag åkte på en hel del stryk. Glåpord var vardags-
mat. Jag fick höra att jag var ful, äcklig, bög – jag um-
gicks mycket mer med tjejer än med killar.
Robin kände sig kränkt och nedvärderad, berättar 
han. Ändå höll han ut, och framhärdade i sin rätt 
att se ut som han ville. Hur orkade han?

– Att ge upp var aldrig något alternativ. Man måste 
kämpa. Annars hade de vunnit, det var ju det de ville. 
Men jag hade alltid stöd från mamma. Och så hade jag 
hela tiden en barndomsvän som ställde upp på mig. 
Vi är fortfarande bästa vänner och kommer alltid att 
finnas för varandra.

Frisören Robin Järpemark blev mobbad för sin 
personliga stil under uppväxten i Säffle. I stor-
staden höjer ingen på ögonbrynen åt hans smink 
och tatueringar. Att välja att se speciell ut betyder 
inte att man vill bli hånad, säger Robin. 

”Jag ville
sticka ut, 
våga synas”
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– Det var det som gjorde att jag klarade ungdoms-
åren i Säffle. Nu, i efterhand, känner jag att jag har 
vunnit.

– – –

Sminkar du dig för att du vill vara vacker, eller är 
det mer en del i din stil?

– Det är svårt att säga. Jag har gjort det i så många 
år, så det har blivit en del av min personlighet. Jag får 
fler kommentarer de få gånger jag inte är sminkad, 
säger Robin.

– Det hör väl till min generation också, att man kan 
uttrycka sig med smink fast man är kille. Det är jätte-
vanligt i dag, även om de flesta kanske mer använder 
underlagskräm och så, inte sminkar ögonen som jag.

Att sminka sig eller att låta bli är helt okej för både 
killar och tjejer, tycker Robin.

– Men lite smink kan påverka utseendet mycket, 
man kan lyfta fram fina kindben eller framhäva 
ögonen. Det kan räcka med lite rouge.

I dag finns en hel del bloggar där unga tjejer som 
plastikopererat sig, och förstorat bröst och läppar, visar 
upp sig. Det förmedlar fel ideal till tonårsflickor, tycker 
Robin.

– Det har blivit så överdrivet. Men jag tycker 
inte att det är fel om till exempel en tjej som är platt 
opererar sig för att känna sig mer kvinnlig. Det kan 
vara jätteviktigt för henne.

det finns en paradox i vårt förhållande till utseendet 
i dag, anser Robin. Å ena sidan finns en hård press 
på att alla ska vara perfekta, en bild som förs fram i 
medier, framför allt i reklamen. Å andra sidan finns 
en ökad acceptans för att människor ser olika ut – det 
syns inte i reklamen, men ”ute på gatan”.

– Tjejer är nog mer utsatta för pressen. Jag kan 
tänka mig att många mår dåligt av att hela tiden se 
alla dessa vackra unga kroppar, hela tiden bli påminda 
om att ”så där ska du se ut”. Jag vet många tjejer som 
retuscherar sina egna bilder på nätet, precis som de 
gör i reklamen.

Men även pressen på killar har ökat, menar Robin. 
I reklamen syns ständigt muskulösa, kortklippta killar 
med tvättbrädesmagar.

– Det är ju för att det säljer. Ingen skulle köpa ett 
par kalsonger som jag hade på mig på en bild.

Själv har Robin haft perioder när han har känt sig 
ful, när han har tänkt att ingen skulle kunna gilla hans 
utseende.

– Jag har alltid velat bli lite större, alltid känt mig 
för smal. Men någonstans under vägen har jag känt 
att det här är ju jag, och jag duger som jag är. Alla har 
både bra och dåliga sidor. Jag tror att det framför allt 
är dåligt självförtroende som gör att man inte känner 
sig vacker. Mår man bra så lär man sig att trivas med 
sitt utseende.

malin nordgren 
Dagens Nyheter 19.1.2011

ROBIN JÄRPEMARK
Ålder: 22 år.
Bor: I Hjulsta i nordvästra Stockholm. Växte upp i Säffle, 
Värmland.
Familj: Mamma och lillasyster i Värmland. Sambon Maja.
Gillar med sitt utseende: Tatueringarna. Robin gjorde 
sin första tatuering när han just fyllt 18. Nu har han hela 
armarna fulla, och en del på andra ställen också. /…/ 
Robins tatueringar fungerar som en dagbok, berättar han. 
”Det finns en betydelse i varje tatuering. En tatuering som 
är speciellt viktig för mig är en karp på underarmen. Den 
är ett minne av min far som gick bort när jag var 18.”
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