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Abstract  
 
Hair care is a hygienic treatment and is supervised by the Local Environment and Public Health 

Committee in the municipality. According to the Swedish Environmental Code, hairdressers as all 

practitioners are required to take measurements to protect the environment and public health. In 

hygienic treatments hazards may arise from inadequate hygiene practice which spread infection. 

Hazards may also arise from the use of hair care products such as permanent wave solutions, bleaches 

and hair dyes. Some hair dye components are known to cause contact allergy, mostly in hair dressers 

who are exposed professionally but also in some cases in consumers. Bleaches increase the risk of 

occupational asthma in hairdressers. Some studies have shown an increased risk of cancer in 

hairdressers and possibly also in consumers. The use of cosmetic and hygienic products also affects 

the environment. Some components, e.g. surfactants, are hazardous to aquatic organisms, even though 

the contribution from hair care products is relatively small. Some hairdressers perform ear piercing. 

All activities that penetrate the skin involve a risk of infection. There is also a risk of developing a 

nickel allergy if the earrings are not nickel free. In Sweden, due to recently changed legislation, 

hairdressers no longer need to notify the Local Environment and Public Health Committee before 

starting a practice. The changes also mean that the rules about documentation of the measurements 

practitioners need to take to protect public health are less clear. The changes have made the 

supervision of hairdressers harder for the Local Environment and Public Health Committee. 
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Sammanfattning 

 
Examensarbetet utfördes på Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor med syfte att kartlägga 

hårvårdsverksamheter i Danderyd och Vaxholm och ta reda på vilka som utför håltagning. Syftet var 

också att undersöka vilka hälsorisker som är förknippade med hårvård och ta fram en checklista för 

inspektioner av hårvårdsverksamheter. Hårvård räknas som yrkesmässig hygienisk verksamhet. 

Hälsoskyddslagstiftningen finns i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Den kommunala nämnden har tillsynsansvar. Socialstyrelsen har ansvar för 

tillsynsvägledningen och har gett ut allmänna råd och handböcker till stöd för verksamhetsutövare och 

tillsynsmyndigheter. Den 1 januari 2008 ändrades förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Tidigare var alla yrkesmässiga hygieniska verksamheter anmälningspliktiga. Ändringen 

innebar att endast de hygieniska verksamheter som innebär att huden penetreras (stickande/skärande) 

numera är anmälningspliktiga. Hårvårdsverksamhet är därför inte längre anmälningspliktig vilket 

innebär att förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll inte längre gäller 

hårvårdsverksamheter. En följd av detta är att det saknas ett uttalat krav på dokumenterad 

egenkontroll.  

 

Inom en del hårvårdsverksamheter utförs håltagning. Kartläggningen skulle klarlägga hur utbrett detta 

är i Danderyd och Vaxholm samt vilka metoder som används. Vilken metod som används har 

betydelse eftersom Socialstyrelsen har bedömt att håltagning med hjälp av sterila engångskassetter är 

en så pass säker metod att den inte ska vara anmälningspliktig trots att huden penetreras. Inom 

yrkesmässiga hygieniska verksamheter förekommer hälsorisker av olika slag och av varierande 

allvarlighet beroende på typ av verksamhet. Kontaktsmitta innebär att smitta sprids genom hudkontakt. 

Blodsmitta innebär att smitta sprids genom överföring av smittämnen via blodet och är en risk vid 

verksamheter där hud eller slemhinnor penetreras. Även andra risker, t.ex. på grund av 

inomhusklimatet bör beaktas. Hårvård innebär relativt låg smittorisk eftersom hudkontakten begränsas 

till huvud och hals och huden inte penetreras. Håltagning i öron ökar risken även om det finns säkra 

metoder. Nickelallergi är också en risk om inte nickelfria örhängen används.  

 

Hårvårdsprodukter, från schampo till permanentvätska och hårfärgningsmedel, räknas som kosmetiska 

och hygieniska produkter. EU:s kosmetikadirektiv styr regelverket i Sverige och har implementerats i 

Läkemedelsverkets föreskrifter. Dessa omfattar anmälan för import och tillverkning, märkning och 

innehåll. Kosmetiska och hygieniska produkter ska vara ofarliga vid korrekt användning. 

Hårvårdsprodukter innebär dock vissa hälsorisker, både för frisörer och för konsumenter. Studier har 

visat samband mellan användning av blekmedel och astma hos frisörer. Hårfärgningsmedel innehåller 

ämnen som ger kontaktallergi och studier visar på ökad risk för cancer för frisörer som exponeras 

yrkesmässigt. Det finns även studier som tyder på ökad risk för cancer vid konsumenters användning 



    

 
 

av hårfärgningsmedel. Miljöpåverkan av hårvårdsverksamhet kan tillskrivas användningen av 

kosmetiska och hygieniska produkter, samt i viss mån användning av rengöringsmedel.  Vissa 

komponenter i kosmetiska och hygieniska produkter är skadliga för miljön. Den största komponenten 

är tensider som är skadliga för vattenlevande organismer. Hårvårdsprodukters bidrag till de totala 

utsläppen av tensider i kretsloppet är dock litet. 

 

Examensarbetet har resulterat i en checklista som behandlar lokal och inredning, ventilation och 

luftkvalitet, städning och avfallshantering, hygien- och rengöringsrutiner, håltagning samt kosmetiska 

och hygieniska produkter.  

 

Slutsatsen av arbetet är hårvård är förenat med relativt små miljö- och hälsorisker men kräver 

återkommande tillsyn. Slopandet av anmälningsplikten är negativ för tillsynen. Såsom yrkesmässig 

hygienisk verksamhet ska hårvård fortfarande ägnas särskild uppmärksamhet och ändringen innebär 

att myndigheten får sämre kontroll på vilka verksamheter som finns och att bedömningen av 

egenkontrollen blir svårare.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Examensarbetet utfördes på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH, som är 

gemensam tillsynsmyndighet för de tre kommunerna Täby, Danderyd och Vaxholm. Danderyd är en 

kommun norr om Stockholm med drygt 30 000 invånare. Vaxholm är en skärgårdskommun med drygt 

10 600 invånare. Sedan 1 januari 2008 är hårvårdsverksamheter inte anmälningspliktiga och SRMH 

har därför ingen uppdaterad information om vilka hårvårdsverksamheter som finns i kommunerna. 

Tillsynsförordningen anger att tillsynsmyndigheten ska föra register över verksamheter som fordrar 

återkommande tillsyn. Det finns ca 18 000 frisörer i Sverige varav en del erbjuder håltagning, främst i 

öron. Det finns olika metoder för detta och skillnaden i smittorisk bedöms som så stor att vissa 

metoder är anmälningspliktiga och andra inte. I hårvårdsverksamheter används kemikalier i form av 

hårvårdsprodukter som räknas som kosmetiska och hygieniska produkter och omfattas av ett eget 

regelverk.  

 

1.2 Problemformulering 

Vilka hårvårdsverksamheter finns i Danderyd och Vaxholm? Vilka utför håltagning och med vilka 

metoder? Hur ska en checklista för inspektion av hårvårdsverksamheter utformas? Hur påverkas 

tillsynen och egenkontrollen av den borttagna anmälningsplikten? 

1.3 Syfte 

Syftet är att kartlägga vilka hårvårdsverksamheter som finns i Danderyd och Vaxholm och i vilken 

omfattning samt med vilka metoder det förekommer håltagning. Syftet är också att ta fram en 

checklista för inspektioner av hårvårdsverksamheter som även ska innefatta kosmetiska och 

hygieniska produkter. 

1.4 Avgränsning 

Ämnet för examensarbetet är hårvårdsverksamhet ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. 

Kartläggningen begränsas till hårvårdsverksamheter i Danderyd och Vaxholm. En del i kartläggningen 

är att ta reda på vilka hårvårdsverksamheter som erbjuder håltagning. Även andra typer av 

verksamheter, t.ex. guldsmedsbutiker, utför håltagning men dessa kommer inte att behandlas närmare. 

Detsamma gäller försäljning av hårvårdsprodukter som ju säljs även på andra ställen än hos frisörer. 

Hårvårdsverksamheter kompletteras ibland med andra sidoverksamheter än håltagning, t.ex. manikyr, 

men dessa behandlas inte specifikt. Hårvård är ett exempel på yrkesmässig hygienisk verksamhet. 
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Examensarbetet tar upp vad detta är och vilka hälsorisker det innebär. Lämpliga rutiner för 

yrkesmässiga hygieniska verksamheter beskrivs också. Regelverket för hårvård behandlas, från 

miljöbalken till förordningar och allmänna råd.  

 

Hårvårdsprodukter räknas som kosmetiska och hygieniska produkter. Möjliga miljö- och hälsorisker 

med hårvårdsprodukter beskrivs, liksom gällande regler från EU-direktiv till svenska föreskrifter. 

Frisöryrket har uppmärksammats för sina arbetsmiljöproblem. Detta faller under Arbetsmiljöverket 

och arbetsmiljölagen och inte under den kommunala tillsynen enligt miljöbalken. Några exempel på 

forskning kring arbetsmiljöproblem tas dock upp för att belysa hälsoproblem som kan uppstå med 

kemikalier inom hårvård. Detta eftersom det även kan vara relevant för de konsumenter som 

exponeras för kemikalierna. Fokus i examensarbetet ligger på hälsoskyddsaspekterna även om 

miljöpåverkan av hårvårdsverksamheter också behandlas. 

1.5 Metod 

En litteraturstudie om frisörer, yrkesmässig hygienisk verksamhet samt kosmetiska och hygieniska 

produkter gjordes. Syftet med litteraturstudien var att få en bild av vilken lagstiftning och vilka 

hälsorisker som rör hårvård. Socialstyrelsen (hygieniska verksamheter) och Läkemedelsverket 

(kosmetiska och hygieniska produkter) är ansvariga myndigheter och erbjuder information på 

respektive webbplatser. Information hämtades dels direkt från dessa och dels från lagar och 

föreskrifter. Information om har också hämtats från branschorganisationer. Information om 

hårvårdsprodukter och deras innehåll hämtades från Kemisk-Tekniska leverantörförbundet. Uppgifter 

om problem med hårvårdsprodukter söktes bl.a. hos Astma- och Allergiförbundet. Informationen 

användes vid vidare litteratursökningar. De uppslag som gavs i de tidigare stegen användes vid 

sökningar i databaser. Libris, ELIN@Mälardalen och PubMed användes. Syftet med detta var att få 

mer vetenskaplig information om de ämnen och problem som figurerat i tidigare material och att 

eventuellt hitta nya uppslag. Information om kemiska ämnen söktes i de bilagor till föreskrifter för 

kosmetiska och hygieniska produkter som listar kemikalier samt i KemIs klassificeringsdatabas. 

 

Kartläggningen genomfördes genom informationssökning på Internet och i SRMH:s ärende-

hanteringssystem, Ecos. En telefonundersökning gjordes av de objekt som hittades. Vid 

telefonundersökningen tillfrågades verksamhetsutövarna om de utförde håltagning och om de var 

villiga att delta i de besök som skulle ingå i utformandet av checklistan. 

 

Examensarbetet är tillsynsinriktat och därför var det intressant att få information om hur liknande 

projekt genomförts. Med hjälp av söktjänster på Internet har rapporter hittats från liknande projekt vid 

tillsynsmyndigheter runt om i Sverige. Dessa resultat stod som förebild till checklista och 

informationsmaterial och gav en rad uppslag till saker att undersöka närmare.  
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Information inhämtades också under en utbildningsdag inom tillsynssamarbetet Miljösamverkan 

Stockholm län med sakkunnig från Läkemedelsverket. Detta var värdefullt då regelverket kring 

kosmetiska och hygieniska produkter ibland är komplicerat och svårtolkat. Telefonsamtal med en 

miljöjurist på Socialstyrelsen gav information om effekter av nyligen genomförda regeländringar.  

2. Hårvård som hygienisk verksamhet 

Det finns ca 18 000 registrerade frisörer i Sverige varav ca 5500 är medlemmar i 

branschorganisationen Sveriges Frisörföretagare. För att bli medlem måste man vara utbildad frisör. 

Det krävs dock ingen utbildning för att arbeta som frisör eller bedriva en hårvårdsverksamhet. (Hainer 

2009) 

2.1 Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808) som trädde i kraft 1999 syftar till att ”främja en hållbar utveckling som 

innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” (SFS 

1998:808, 1 kap 1 §) För att åstadkomma detta har Riksdagen antagit 16 miljökvalitetsmål i arbetet för 

att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation och nå en hållbar utveckling. Ett av syftena med 

miljömålen är att främja människors hälsa och bland miljömålen finns bl.a. Giftfri miljö  och God 

bebyggd miljö. (Miljömålsrådet 2009) Detta är relevanta mål i sammanhanget eftersom 

hårvårdsverksamheter bedrivs inomhus och använder mycket kemikalier i form av hårvårdsprodukter 

som kan påverka hälsan och inomhusklimatet.  

 

Alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder omfattas av en omvänd bevisbörda, vilket innebär 

att man ska kunna visa att de åtgärder som vidtas lever upp till miljöbalkens hänsynsregler. (SFS 

1998:808, 2 kap 1 §) Enligt förarbeten till miljöbalken ska hänsynsreglerna tillämpas även på 

hälsoskyddet och begreppet verksamhet ska ges en vid tolkning. (Prop. 1997/98:45) 

 

Hänsynsreglerna börjar med kunskapskravet som innebär att verksamhetsutövare ska ha kunskap om 

sin verksamhet och hur den påverkar miljö och hälsa. Försiktighetsprincipen innebär att 

verksamhetsutövare ska vidta de åtgärder ”som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.” Ett led i 

detta arbete är att använda bästa möjliga teknik och att ersätta kemikalier med mindre farlig kemisk 

produkt. (SFS 1998:808, 2 kap 2-4 §§) Detta är relevant för frisörverksamheter eftersom kemikalier 

används  i form av hårvårdsprodukter och rengöringsmedel m.m. 
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En av hänsynsreglerna handlar om hushållning med energi och råvaror. (SFS 1998:808, 2 kap 5 §) 

Detta är mindre relevant för frisörer eftersom verksamheten inte förbrukar några större mängder av 

energi eller råvaror. De hygieniska krav som ställs kan ibland stå i motsatsställning till miljöfrämjande 

åtgärder. T.ex. är pappershanddukar att föredra framför textilhanddukar ur ett hygieniskt perspektiv 

men kanske sämre för miljön. Detta innebär dock inte att man inte ska vidta de energi- och 

råvarubesparande åtgärder som är möjliga med bibehållen hygien. 

 

Verksamheten ska förläggas till en plats där den medför minsta möjliga intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljö. De krav som finns i hänsynsreglerna ska vägas mot de kostnader de 

medför. Det ska göras en rimlighetsavvägning och det får inte anses orimligt att vidta de åtgärder som 

krävs för att leva upp till kraven. (SFS 1998:808, 2 kap 6-7 §§) 

 

2.1.1 Hälsoskydd 

Hälsoskyddet behandlas i 9 kap miljöbalken. Före miljöbalkens införande 1999 hade hälsoskyddet en 

egen lagstiftning i form av hälsoskyddslagen (SFS 1982:1080)  som syftade till att hindra uppkomsten 

av sanitära olägenheter. Hälsoskyddslagen har nu bakats in i miljöbalken. Hälsoskyddet omfattas av 

hänsynsreglerna och begreppet sanitär olägenhet har bytts ut till olägenhet för människors hälsa. 

(Prop. 97/98:45) Miljöbalken definierar olägenhet för människors hälsa som ”störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt 

tillfällig.” (SFS 1998:808, 9 kap 3§) I förarbetena till miljöbalken framgår hur detta ska tolkas. Det ska 

röra sig om störningar som är kopplade till den fysiska miljön, men de negativa hälsoeffekterna kan ha 

både psykisk och fysisk karaktär. Hänsyn ska tas till individer som är något mer känsliga än normalt 

p.g.a. allergi eller liknande. (Prop. 1997/98:45) 

 

Lokaler för allmänna ändamål ska brukas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte 

uppkommer. (SFS 1998:808, 9 kap 9 §) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

får meddela föreskrifter för att skydda mot olägenhet för människors hälsa. Regeringen kan överlåta åt 

kommuner att meddela sådana föreskrifter. Regeringen eller utsedd myndighet kan också föreskriva att 

sådana verksamheter inte får bedrivas utan att anmälan gjorts till eller tillstånd getts av kommunen.  

De föreskrifter som kommunen meddelar till skydd mot olägenhet för människors hälsa får inte 

medföra onödigt tvång eller obefogat inskränka på den enskildes frihet. (SFS 1998:808, 9 kap 12-13 

§§) 
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2.1.2 Tillsyn och egenkontroll 

Syftet med tillsynen är att säkerställa att miljöbalkens mål uppfylls, dels genom att kontrollera att 

miljöbalken efterlevs, dels genom att ge information och råd. Tillsynsmyndigheten ska arbeta både på 

eget initiativ och efter inkomna anmälningar. (SFS 1998:808, 26 kap 1 §) Naturvårdsverkets allmänna 

råd om tillsyn föreskriver att tillsynsarbetet främst ska bedrivas genom inspektioner men ändå 

bedrivas på ett sådant sätt att det stärker verksamhetsutövarens egen förmåga att leva upp till 

miljöbalkens krav. (NFS 2001:3) 

 

Den kommunala nämnden ansvarar för bl.a. tillsynen av miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. 

Tillsynsmyndigheten ska avsätta de resurser som krävs för att genomföra tillsynen samt att utreda 

vilket tillsynsbehov som finns. Ett led i detta arbete är att föra ett register över de verksamheter som 

fordrar återkommande tillsyn. Naturvårdsverket skriver i sina allmänna råd att det t.ex. kan gälla 

verksamheter som behöver tillsyn en gång var femte år. (NFS 2001:3) Tillsynsmyndigheten ska även 

planera och följa upp verksamheten. (SFS 1998:900, 4 §) 

 

För att miljöbalken och andra föreskrifter och beslut ska efterlevas får tillsynsmyndigheten meddela 

förelägganden och förbud. Myndigheten får dock inte ta till mer ingripande åtgärder än vad som är 

nödvändigt. (SFS 1998:808, 26 kap 9 §) Förelägganden och förbud kan om det krävs förenas med vite. 

(SFS 1998:808, 26 kap 14 §) Tillsynsmyndigheten är skyldig att åtalsanmäla vid misstanke om brott. 

(SFS 1998:808, 26 kap 2 §) Miljöbrott regleras i 29 kap miljöbalken. 

 

Miljösanktionsavgifter behandlas i 30 kap och ska tas ut vid de tillfällen som anges i förordningen 

(1998:950) om miljösanktionsavgifter. Det kan röra sig om att någon påbörjar tillstånds- eller 

anmälningspliktig verksamhet utan tillstånd eller anmälan eller att tillstånd eller andra bestämmelser i 

miljöbalken åsidosätts. I förordningen om miljösanktionsavgifter anges beloppen för de olika 

överträdelserna. Pengarna tillfaller staten. Exempelvis ska en frisör som utan anmälan börjar utföra 

håltagning med en anmälningspliktig metod betala 3 000 kr i miljösanktionsavgift. (SFS 1998:950, 

bilaga 2.1.3)  

 

Socialstyrelsen har det centrala tillsynsvägledningsansvaret när det gäller hur miljöbalken ska 

tillämpas i frågor kring hälsoskydd i lokaler och övriga frågor av hygienisk och medicinsk karaktär. 

Länsstyrelsen har samtidigt ansvar för tillsynsvägledning i länet. (SFS 1998:900 13 k ,14 §§)  

 

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska planera och kontrollera verksamheten så att 

skador på miljön eller människors hälsa förebyggs och motverkas. (SFS 1998:808, 26 kap § 19) Detta 

kallas egenkontroll och är ett sätt att leva upp till den omvända bevisbördan och hänsynsreglerna. 
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Verksamhetsutövaren ska känna till miljöbalkens regler och hur den egna verksamheten påverkar 

miljön. Egenkontrollen bör vara en del av det vardagliga arbetet och innefatta såväl tekniska som 

administrativa åtgärder och rutiner. För små verksamheter med liten påverkan på människa och miljö 

kan egenkontrollen vara enklare. (NFS 2001:2) För verksamheter som är tillstånds- eller 

anmälningspliktiga gäller förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Den 

ställer krav på bl.a. dokumenterade rutiner och en förteckning över kemiska produkter som används.  

2.1.3 Yrkesmässiga hygieniska verksamheter 

Socialstyrelsen definierar yrkesmässig hygienisk verksamhet som  

 

”hygienisk verksamhet som erbjuds allmänheten och som inte står under 

Socialstyrelsens tillsyn enligt 6 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 

hälso- och sjukvårdens område. Massage, hudvård, fotvård, hårvård, 

håltagning, piercing, tatuering och akupunktur är exempel på sådan 

verksamhet.” (SOFS 2006:4) 

 

I förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § framgår att  

 ”Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera (…) verksamhet där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, 

piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, (…) 

Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där 

verksamheten avser drivas eller arrangeras.” (SFS 1998:899) 

Syftet med anmälningsplikten är att tillsynsmyndigheten ska veta vilka verksamheter som finns. 

Myndigheten ges även möjlighet att kontrollera att lokalen är lämplig att bedriva verksamheten i. Om 

detta görs i ett tidigt skede minskar risken att saker måste göras om. Myndigheten kan också ge råd 

och information om vad som är viktigt att tänka på ur ett hälsoskyddsperspektiv. (Socialstyrelsen  

2009 b) 

 

Den 1 januari 2008 ändrades 38 § till att endast gälla de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som 

innebär risk för blodsmitta genom att huden penetreras, s.k. stickande/skärande verksamhet. En annan 

förändring är att det numera är verksamheten som är anmälningspliktig och inte lokalen. (SFS 

1998:899, 38§) Tidigare omfattade 38 § alla hygieniska lokaler. Det räknas endast som 

stickande/skärande om det finns en avsikt att penetrera huden, t.ex. vid piercning och tatuering. Att 

t.ex. som frisör klippa håret på en kund räknas inte som stickande/skärande verksamhet även om det 
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finns en risk att kunden klipps i örat eller liknande. Hårvårdsverksamheter är således inte längre 

anmälningspliktiga enligt 38 §. Om det förekommer t.ex. fotvård i samma lokal skall dock den 

verksamheten anmälas. (Socialstyrelsen 2009)  

 

För hårvårdsverksamheter innebär ändringen att de inte längre omfattas av egenkontrollsförordningen. 

(Socialstyrelsen 2009) Fortfarande gäller dock kraven i miljöbalken på att fortlöpande planera och 

kontrollera verksamheten för att motverka olägenheter för människors hälsa och miljön.  Det uttalade 

kravet på dokumenterad egenkontroll finns inte där men det framgår att tillsynsmyndigheten kan 

begära förslag till kontrollprogram. (SFS 1998:808, 26 kap 19 §) Detta kan användas för att få 

dokumentation då det finns särskilda skäl, men inte generellt.1 Detta kan handla om att det finns brister 

i egenkontrollen eller att tillsynsmyndigheten bedömer att det av någon anledning är viktigt att få 

egenkontrollen eller delar av den beskriven. Myndigheten bör i varje enskilt fall precisera vad som ska 

beskrivas och vad som krävs av verksamhetsutövaren för att uppfylla kraven. (NFS 2001:3) 

 

Förordningen om egenkontroll gäller dock i de fall där en verksamhet i sin huvudinriktning inte berörs 

av egenkontrollsförordningen, men där vissa moment eller åtgärder gör det. (NFS 2001:2) Frisörer är 

exempelvis inte anmälningspliktiga, men om en frisör erbjuder tjänster som är tillståndspliktiga ska 

just denna del av verksamheten anmälas och omfattas av egenkontrollsförordningen, med bl.a. krav på 

dokumenterad egenkontroll. Enligt 45 § i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ska kommunen ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. lokaler där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling. Socialstyrelsen har i allmänna råd (SOFS 2006:4) och i handboken 

Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. (Socialstyrelsen 2006) 

gett råd och riktlinjer till tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Vid håltagning i t.ex. öron med 

hjälp av engångskassetter med sterila smycken som inte vidrörs med händerna föreligger minimal risk 

för blodsmitta. Denna typ av verksamhet är därför undantagen anmälningsplikt. (Socialstyrelsen 2009) 

Enligt den tolkning av egenkontrollsförordningen som Naturvårdsverket gör i sina Allmänna råd ska 

en frisör som använder sig av en håltagningsmetod utan sterila engångskassetter anmäla detta samt 

följa de krav som egenkontrollförordningen ställer.  

 

Sammanfattningsvis gäller följande för hårvårdsverksamheter: 

� Hårvård är en yrkesmässig hygienisk verksamhet 

� Hårvård är inte en anmälningspliktig verksamhet 

� Håltagning är inte anmälningspliktig om den sker med sterila engångskassetter  

� Den kommunala nämnden utövar tillsyn och Socialstyrelsen och länsstyrelsen vägleder 

tillsynen. 

                                                      
1 Telefonsamtal Moa Carlsson, miljöjurist Socialstyrelsen 2009-04-22 
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2.2 Hälsorisker vid hygieniska verksamheter 

Yrkesmässiga hygieniska verksamheter medför hälsorisker av olika slag, beroende på vilka moment 

som ingår i behandlingen. Hårvård har relativt låga risker för smittspridning eftersom kontakten är 

begränsad till huvud och hår och eftersom huden inte penetreras som vid tatuering eller fotvård.  Då 

det förekommer håltagning inom hårvårdsverksamheter blir riskerna större, mycket beroende på vilken 

metod som används. 

2.2.1 Blodsmitta 

En risk vid stickande/skärande verksamhet är blodsmitta. Blodsmitta innebär att smittämnen överförs 

med blodet, direkt eller via slemhinna. På detta sätt kan smittämnen som sprider infektioner spridas. 

Exempel på infektioner som kan orsakas av blodsmitta är hepatit B- och C samt HIV. (Socialstyrelsen 

2009) Blod kan vara smittsamt även under inkubationstiden, d.v.s. perioden mellan smittillfälle och de 

första symptomen. En infektion behöver inte alltid ge symtom och man bör därför alltid betrakta blod 

som smittsamt. Blod med hepatit B-virus har som regel mycket hög smittsamhet och det krävs mycket 

små mängder blod för att smitta ska kunna överföras. Hepatit B-virus kan överleva i intorkat blod 

under lång tid och har en inkubationstid från sex veckor upp till sex månader. Detta gör att det kan 

vara svårt att identifiera smittillfället. Hepatit C-viruset är inte lika smittsamt men skadeverkningarna 

kan bli svårare. Kronisk leverinflammation utvecklas oftare vid hepatit C-virus och den smittade kan 

bli bärare av virus för resten av livet. Inkubationstiden för hepatit C är mellan en och fyra månader, så 

liksom vid hepatit B-virus kan det vara svårt att veta om man är smittad och hur det gick 

till.(Socialstyrelsen 2006, s.15) 

2.2.2 Kontaktsmitta 

Vid kontaktsmitta överförs smittämnet direkt eller indirekt via förorenade händer eller föremål. Det är 

den viktigaste smittvägen. Ofta bär man bakterier på huden utan att vara infekterad, men genom 

kontaktsmitta kan man orsaka infektion hos andra individer. Mikroorganismer som sprids på detta sätt 

är t.ex Staphylococcus aureus som orsakar sårinfektioner och det finns även MRSA (multiresistenta 

staphylococcer). Om bakterier på huden kommer ned i djupare hudlager, t.ex. via smutsiga instrument, 

kan det uppstå hudinfektioner. Hudinfektioner kan orsakas av streptokocker, gula stafylokocker och 

tarmbakterier. Svampsjukdomar och vårtvirus kan också överföras via kontaktsmitta p.g.a. smutsiga 

instrument eller ytor som kommer i kontakt med naken hud. Smitta kan även överföras via den person 

som utför behandlingen. Spridning av löss och kvalster sker också genom kontaktsmitta. 

(Socialstyrelsen 2006, s.14) Särskilt relevant för hårvårdsverksamheter är huvudlöss som återigen 

blivit ett aktuellt problem på senare år. Huvudlusen är 2-4 mm lång, smutsgul, platt till formen och har 

tre par ben. Honan lägger millimeterstora ägg som klistras fast på hårstråna vid hårbotten. Spridningen 

sker i stort sett enbart genom direktkontakt, hår mot hår. En lus klarar sig högst ett dygn utanför 
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hårbotten, men det är inte uteslutet att hårborstar eller andra redskap kan överföra smitta. Överföring 

via nackstöd, huvudbonader etc. är dock troligen inte så vanlig som man förr trott. Huvudlöss kan 

orsaka klåda i hårbotten, men ger ibland inga symtom alls. De sprider inga infektionssjukdomar.  

Huvudlöss kan bekämpas genom medicinering och/eller luskamning. (Smittskyddsinstitutet 2008) 

2.2.3 Andra hälsorisker 

Allergi och annan överkänslighet 

Allergi och annan överkänslighet tillhör de mest utbredda kroniska sjukdomarna i Sverige. Bland 

tonåringar och unga vuxna uppger hälften att de ofta besvärats av allergi eller annan överkänslighet. 

Nära 40 % av befolkningen mellan 16 till 84 år anser själva att de har allergiska besvär. 

(Socialstyrelsen 2006, s.16) Den främsta risken för allergi i samband med hygienisk verksamhet är att 

man utvecklar allergiskt kontakteksem. Den vanligaste formen är nickelallergi som drabbar minst 15 

% av kvinnorna och 2–5 % av männen i Sverige. Nickelallergi orsakas av långvarig hudkontakt med 

nickel och allergin är livslång. Håltagning och piercing ökar risken för nickelallergi.  (Socialstyrelsen 

2006, s.16) Örhängen och stift får inte innehålla nickel om det inte kan visas att de avger mindre 

nickel än de gränsvärden som finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter där EU:s nickeldirektiv är 

implementerat (KIFS 2008:2) 

 

Inomhusklimat 

Inomhusluftens kvalitet är ofta en källa till hälsoproblem. Inomhusluften påverkas av kvaliteten på 

utomhusluften, de ämnen som finns i byggnaden och den verksamhet som bedrivs i lokalen. Kemiska 

ämnen från byggnadsmaterialet, fukt, mögel och radon kan skapa olägenhet för människors hälsa.  

Verksamheten kan också bidra till dåligt inomhusklimat, t.ex. vid kemikaliehantering, tobaksrökning 

eller för många människor i förhållande till luftväxlingen. Det senare kan också öka risken för 

smittspridning. Besvären vid dåligt inomhusklimat blir särskilt stora för de personer som lider av 

överkänslighet eller allergi. (Socialstyrelsen 2006, s.18) Rökning är inte tillåten i lokaler där 

allmänheten har tillträde enligt tobakslagen (SFS 1993:581, 7 §) Pälsdjur bör inte finnas i lokaler där 

yrkesmässiga hygieniska verksamheter bedrivs men när det gäller hårvård finns en praxis som säger 

annorlunda. (Länsstyrelsen Västmanlands län 2003)  

2.3 Rutiner för hygieniska verksamheter 

Socialstyrelsen skriver i sin handbok Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, 

massage m.m. (Socialstyrelsen 2006) om hur hygieniska verksamheter bör bedrivas. Handboken 

bygger på Socialstyrelsens Allmänna Råd (SOFS 2006:4) 
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Lokaler 

”En lokal som används för yrkesmässig hygienisk verksamhet bör placeras, utformas och skötas så att 

risken för olägenheter för människors hälsa begränsas.” (SOFS 2006:4) Detta innebär att lokalen inte 

bör användas till annan verksamhet än den är avsedd för. Om den ligger i anslutning till en annan 

verksamhet, t.ex. försäljning eller en bostad bör den vara väl avskiljd. Om det förekommer moment 

med risk för blodsmitta bör detta ske avskiljt från övriga behandlingar. Lokalen bör vara utformad så 

att städning och rengöring samt desinfektion underlättas. Det bör finnas tvättställ med flytande tvål, 

engångshanddukar och desinfektionsmedel. Lokalen bör ha en god luftkvalitet. (SOFS 2006:4). Ett 

luftflöde på 7 liter/sekund och person som vistas i lokalen bör uppnås och punktutsug kan behövas vid 

användning av kemikalier. (Socialstyrelsen 2006, s.38) För att säkerställa ett tillfredsställande 

inomhusklimat ska funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) göras. Dels utförs OVK när 

ventilationssystemet tas i bruk, dels regelbundet vid återkommande tillfällen. Ansvaret ligger på 

fastighetsägaren och tillsyn över detta utövas av den kommunala plan- och byggnadsnämnden eller 

motsvarande. (Boverket 2008) Separata kund- och personaltoaletter bör finnas. Undantag kan göras 

för verksamheter med kortvariga behandlingar i lokaler med få (färre än 4) behandlingsplatser. 

(Socialstyrelsen 2006, s.41) Många hårvårdsverksamheter kan räknas in i den kategorin. 

 

Städning 

Lokaler för yrkesmässig hygienisk verksamhet bör städas dagligen för att upprätthålla en god hygien 

och minska risken för smittspridning. ”Städningen syftar till att föra bort och minska en rad 

föroreningar från inomhusmiljön. Damm inomhus kan innehålla många olika ämnen som kan påverka 

människans hälsa, till exempel mögel, kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen, 

hudflagor, textilfibrer och mineralullsfibrer. Dessutom kan olika kemiska föroreningar finnas bundna 

på partiklarna.” (Socialstyrelsen 2006, s.30) Städningen bör börja med mindre smutsiga ytor och 

avslutas med golv och toaletter. Olika rum kan behöva separat städutrustning och utrustningen bör 

vara anpassad för ändamålet. Normalt räcker vatten och rengöringsmedel men vid särskild smittrisk på 

en yta kan desinfektionsmedel användas. (Socialstyrelsen 2006, s.30-31) Städutrustningen behöver ett 

eget utrymme, med en vask att slå ut vatten i, plats där utrustningen kan torka samt god ventilation. 

(Socialstyrelsen 2006, s.43)  

 

Hygien 

Kontaktsmitta, direkt eller indirekt är den viktigaste smittvägen. En god hygien är därför en 

grundläggande del i arbetet för att begränsa smittorisker. Genom noggrann handtvätt kan synlig smuts 

tas bort. Flytande tvål och pappershanddukar bör användas.  Antalet mikroorganismer minskas vid 

handtvätt, men för att åstadkomma en effektivare reduktion krävs desinfektion, t ex med handsprit. 

Finns risk för blodsmitta, d.v.s. i de fall där hud eller slemhinna penetreras, bör engångshandskar 

användas och händer desinfekteras med handsprit före och efter arbetsmomentet. Handskar ska inte 
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återanvändas. Hud som ska penetreras vid t ex håltagning ska vara ren, fri från sår och desinfekterad 

före behandlingen. (Socialstyrelsen 2006, s.21-22) 

 

Instrument och redskap 

Instrument och redskap som återanvänds bör rengöras mellan varje användning. För en effektiv 

desinfektion behöver redskapen först rengöras mekaniskt och därefter desinfekteras, antingen 

fysikaliskt med fuktig värme eller kemiskt med t ex alkoholer. (Socialstyrelsen 2006, s.25-26) Vid 

penetrering av hud eller slemhinna t ex vid håltagning bör instrument och smycken vara sterila. Det 

innebär att det inte finns några levande mikroorganismer på instrumenten. Sterilisering ska föregås av 

rengöring och desinfektion och kan utföras med flera olika metoder, kemiskt eller med hjälp av 

upphettning. En metod är autoklavering, där mättad ånga steriliserar materialet. (Socialstyrelsen 2006, 

s.27-28) När det gäller hårvård rekommenderar Socialstyrelsen att saxar, kammar etc. rengörs mellan 

varje kund och att noggrann desinfektion görs vid blödning, löss eller infekterade sår. (Socialstyrelsen 

2006, s.30) Det bör finnas särskilda platser för förvaring av rengjorda och steriliserade instrument och 

verktyg. (SOFS 2006:4) Håltagning kan utföras dels med metoder med engångskassetter dels med 

pistol utan kassett där smycket placeras manuellt. Exempel på fabrikat och metoder med sterila 

engångskassetter är Blomdahl Medical och Studex. (Blomdahl 2009; Studex Earpiercing 2009) Vid 

metoder utan sterila engångskassetter måste håltagningsdelen steriliseras. I praktiken är det dock svårt 

att åstadkomma sterila förhållanden eftersom själva pistolen kommer i kontakt med huden och inte kan 

steriliseras. Många kommuner förbjuder därför användande av metoder utan steril engångskassett. 

(Miljösamverkan Stockholms Län 2007) 

 

Kläder och personliga hygienåtgärder 

Speciella arbetskläder bör användas och de bör förvaras på arbetsplatsen, åtskilt från privata kläder. 

Klockor, armband och smycken i läppar och näsa bör undvikas eftersom de kan försvåra hygienen, 

överföra smitta eller orsaka skador på huden. Naglar bör hållas kortklippta av samma skäl. 

Verksamhetsutövaren bör vara uppmärksam på om denne själv eller kunden har någon form av 

sjukdom eller sår som gör den planerade behandlingen olämplig.  (Socialstyrelsen 2006, s.22-24) Rena 

handdukar och liknande (tvättade i minst 60°C) bör användas för varje kund. Handdukar, skyddsdukar 

och liknande som läggs direkt på kundens hud bör vara av engångsmaterial. För hårvård kan detta 

gälla de kragar av kräppapper som används runt kundens hals. (Socialstyrelsen 2006, s.33) 
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3. Kosmetiska och hygieniska produkter, KoH 

3.1 Lagstiftning och tillsyn 

EU:s kosmetikadirektiv från 1976, 76/768/EEC, är implementerat i svensk lagstiftning i 

Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll (LVFS 2004:12), ämnen (LVFS 2007:4) och 

analysmetoder (LVFS 1997:4) under förordningen om kosmetiska och hygieniska produkter (SFS 

1993:1283). 

 

Förordningen ger följande definition: 

 

”Med kosmetika och hygienprodukter (KoH) avses ämnen eller beredningar som 

är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och 

slemhinnor i munhålan. Det uteslutande eller huvudsakliga syftet skall vara att 

rengöra eller parfymera, förändra utseende, korrigera kroppslukt, skydda hud, 

slemhinnor och tänder eller att bibehålla dem i gott skick.” (SFS 1993:1283) 

 

Det specificeras således att det gäller människokroppen. Produkter avsedda för djur omfattas istället av 

kemikalielagstiftningen. Permanenta tatueringar räknas inte som kosmetiska och hygieniska produkter 

(omfattas av kemikalielagstiftningen), men det gör temporära sådana, t.ex. hennatatueringar. Produkter 

som är avsedda att användas i ögonen räknas som läkemedel. Samma sak gäller produkter som 

marknadsförs som att de t.ex. läker sår. Om något sådant anges ska produkten uppfylla kraven som 

ställs på läkemedel. Däremot räknas produkter som skyddar, t.ex. solskyddsmedel som kosmetiska och 

hygieniska produkter. För att reda ut alla tolkningar kring detta finns en klassificeringsgrupp på 

Läkemedelsverket som utreder hur produkter ska bedömas. Olika länder inom EU har olika lösningar 

på vilken lagstiftning och myndighet som ansvarar för kosmetiska och hygieniska produkter, men 

kosmetikadirektivet gäller alla.2 

 

Det är inte tillåtet att använda djurförsök för att testa kosmetiska och hygieniska produkter eller dess 

beståndsdelar om det finns en validerad alternativ metod. (DFS 2004:4 3 kap §19; DFS 2005:10 3 kap 

§20) I praktiken är det dock få produkter som inte innehåller någon beståndsdel som någon gång 

testats på djur.2 

 

                                                      
2 Gunnar Guzikowski, Läkemedelsverket utbildningsdag Miljösamverkan Stockholms Län 2009-04-29 
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”Kosmetiska och hygieniska produkter får inte ha sådana egenskaper att de vid normal eller rimligen 

förutsebar användning kan skada människors hälsa.” (LVFS 2004:12 § 3) Detta innebär att 

produkterna kan innehålla skadliga ämnen om det inte får skadliga effekter vid korrekt användning. Ett 

ämne kan t.ex. vara tillåtet i hårfärgningsmedel men inte i hudkrämer.2 

 

Den svenska kontrollen av kosmetiska och hygieniska produkter utförs av Läkemedelsverket och 

kommunerna. Kontrollen syftar till att så långt som möjligt förhindra att människor eller miljön 

kommer till skada vid användning av produkterna. (Läkemedelsverket 2007a) Läkemedelsverket har 

förbjudit och begränsat användandet av vissa ämnen i kosmetiska och hygieniska produkter. (LVFS 

2004:12, 4 §) Ca 1300 ämnen är förbjudna i kosmetiska och hygieniska produkter och ca 180 ämnen 

omfattas av begränsningar av olika slag. (Bilaga 1 respektive 2, LVFS 2007:4) De färg- och 

konserveringsämnen samt UV-filter som får användas är listade i Läkemedelsverkets föreskrifter, 

bilagor 3-5. (LVFS 2007:4) Nya ämnen granskas och godkänns inom EU av Scientific Committee on 

Consumer Products, SCCP som är EU-kommissionens vetenskapliga expertkommitté.2  

  

Importörer och tillverkare av kosmetiska och hygieniska produkter ska anmäla sina produkter till 

Läkemedelsverkets register. Registret innehåller alla kosmetiska och hygieniska produkter som säljs 

eller används yrkesmässigt i Sverige och används som stöd vid tillsynen. (Läkemedelsverket 2007a) 

Anmälan om sådan verksamhet ska göras innan verksamheten påbörjas. (LVFS 2004:12 § 11) 

Anmälan av produkterna ska göras senast en månad efter att de börjat säljas eller användas 

yrkesmässigt och anmälan ska göras under handelsnamnet, d v s det namn som står på förpackningen. 

Om flera företag importerar samma produkt ska varje företag göra en egen anmälan. Om det finns 

olika varianter av en produkt ska de anmälas som enskilda produkter såvida det inte endast är färg eller 

doft som skiljer dem åt. Om namn, komposition eller användningsområde skiljer sig åt räknas de som 

olika produkter och ska registreras som sådana. Produktens anmälan till Läkemedelsverkets register 

ska innehålla information om vilket företag inom EES (EU-länderna, Norge, Island och Liechtenstein 

(Sveriges riksdag 2009) ) som ansvarar för den mer omfattande produktinformationen. Detta företag 

kallas PI-hållaren. (Läkemedelsverket 2007 b)  

 

Många kosmetiska och hygieniska produkter är giftiga vid felaktig användning. För att ge hjälp vid 

befarad eller konstaterad förgiftning finns Giftinformationscentralen som har till uppgift att informera 

allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akuta fall av 

förgiftning. (Giftinformationscentralen 2008) Tillverkare eller importörer av kosmetiska och 

hygieniska produkter ska lämna de uppgifter till Giftinformationscentralen som behövs för att ge 

snabb och korrekt hjälp vid olycksfall. (LVFS 2004:12, 22 §)  
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3.2 Märkning 

Hos frisörer både säljs och används kosmetiska och hygieniska produkter i form av hårvårdsprodukter 

av olika slag. Som alla kosmetiska och hygieniska produkter omfattas de av krav på märkning. 

Produktens behållare och ytterförpackning ska märkas med lättläst, outplånlig och väl synlig skrift och 

ge följande information:  

a) Namn och adress till ansvarig tillverkare eller marknadsförare inom EU/EES. Förkortningar är 

tillåtna om det generellt är möjligt för allmänheten att identifiera företaget. 

b) Den mängd (vikt eller volym) som produkten innehåller då den förpackas. 

c) Datum för kortaste hållbarhetstid. Detta skall anges med texten ”Bäst före utgången av” följt 

av antingen datum eller uppgifter om var på förpackningen datum förekommer. Datumet ska 

anges som: månad, år eller dag, månad, år. Om hållbarhetstiden överstiger 30 månader anges 

istället hur länge efter öppnandet produkten kan användas utan fara för konsumenten. Denna 

uppgift anges med en symbol föreställande en öppen burk följt av hållbarhetstid efter 

öppnandet angivet i månader och/eller år. (Se bilaga 1)  

d) Särskilda försiktighetsåtgärder som skall iakttas vid användning skall finnas på förpackning 

och ytterförpackning. Detta gäller särskilt frisörprodukter. Om förpackningen inte är sådan att 

detta är möjligt skall informationen finnas på bifogad folder eller liknande. Konsumenten ska 

hänvisas till denna information av symbolen ”hand i bok” se bilaga (Se bilaga 1). 

e) Tillverkningspartiets nummer eller referens för identifiering av varorna.  

f) Produktens användningsområde om det inte tydligt framgår av presentationen av produkten. 

g) Innehållsförteckning i fallande ordning efter vikt. Denna förteckning skall föregås av ordet 

”Ingredienser” eller ”Ingr.” Innehållsförteckningen ska finnas antingen på förpackningen 

(ytterförpackning räcker) eller bifogat med symbol enligt bilaga 1. Innehållsförteckningen ska 

följa nomenklatursystemet INCI. Parfym, aromatiska ämnen och deras råvaror anges med 

orden "parfum" eller "aroma". Alla INCI-namn finns angivna i inventeringen över kosmetiska 

och hygieniska ingredienser (kommissionens beslut 96/335/EG). Produktens beståndsdelar ska 

anges i fallande viktsordning ner till 1 %, därefter får de anges i valfri ordning.  

Mängd, hållbarhet, försiktighetsåtgärder och användningsområde ska vara på svenska. Märkningen får 

inte ge sken av att produkten har egenskaper den inte har. (LVFS 2004:12 14-15 §§) 

3.3 Hårvårdsprodukter 

Hårvårdsprodukter, såväl schampo som permanentvätska, räknas som kosmetiska och hygieniska 

produkter. (LVFS 2004:12, bilaga 1). Enligt Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet spenderade 

svenska konsumenter 2153 miljoner kr på hårvårdsprodukter under 2007, och då är inte försäljning 

hos frisörer inräknad. (KTF 2008) 
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3.3.1 Typer av hårvårdsprodukter 

 

• Hårschampo: Används för att rengöra och vårda håret och innehåller bl.a. olika slags tensider. 

• Hårbalsam, conditioners och inpackningar: Förekommer i flytande form eller som kräm eller 

mousse. Används för att vårda håret, ge ökad volym etc. Kan innehålla bl.a. olja, vax (mineral 

eller vegetabilisk), emulgeringsmedel, etanol och tensider.  

• Stylingprodukter: gelé, mousse, spray (aerosol eller icke-aerosol, ev. med färg),vax m.m.: 

Används för att underlätta frisering, ge glans etc. Kan innehålla etanol, lösningsmedel, 

silikonderivat, mineraloljor, filmbildande ämnen mm. Spray kan innehålla drivmedel. (KTF 

2008 b)  

• Permanentvätska: Neutral eller alkalisk lösning, vanligtvis tioglykolat, som används för att 

locka, eller rakpermanenta håret. Permanentvätskan bryter upp kemiska bindningar i keratinet 

som bygger upp hårstråna så att håret lättare kan omformas. Därefter tillsätts ett 

oxidationsmedel, vanligen väteperoxid, som avbryter processen så att håret fixeras. (Karlsson 

& Tondel 2002) 

• Hårfärgningsmedel: kan delas in i temporära, halvpermanenta och permanenta 

hårfärgningsmedel. Temporära färgmedel består av stora molekylkomplex som inte tränger in 

i hårstråna.  Halvpermanenta färger består av mindre molekyler och tas upp av hårstråna. 

Permanenta färger används tillsammans med väteperoxid som oxidationsmedel och reagerar 

med hårstråna och ger en permanent effekt. (Karlsson & Tondel 2002) 

• Blekningsmedel: Används för att bleka håret och består bl.a. av basiska salter, vanligen 

ammonium-, kalium- eller natriumpersulfat. Blandas med oxidationsmedel före användning.  

(KTF 2008 b) 

 

3.3.2 Komponenter i hårvårdsprodukter 

Hårvårdsprodukters innehåller en rad olika ämnen med olika funktioner. Antioxidanter tillsätts för att 

motverka oxidation av bl.a. fetter. Detta för att undvika att produkterna härsknar. Emulgeringsmedel är 

tensider som gör det möjligt att blanda fettlösliga och vattenlösliga ämnen. Filmbildare förekommer i 

hårspray och stylingprodukter och tillsätts för att skapa en stabiliserande och skyddande film runt 

hårstråna. Konditionerande ämnen, kan vara katjontensider, vaxer, silikoner, fetter m.m. som tillsätts 

produkterna för att vårda håret och göra det lättare att kamma, ge volym etc. Konserveringsmedel 

tillsätts för att förlänga produkternas hållbarhet. Förhindrar tillväxt av bakterier och andra 

mikroorganismer. Detta hindrar nedbrytning av produkterna och bildande av farliga 

nedbrytningsämnen. Organiska lösningsmedel är flyktiga organiska vätskor som används för att lösa 

upp andra ämnen i produkterna. Det vanligaste förekommande lösningsmedlet i hårvårdprodukter är 
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etanol, vilket är vanligt i hårspray och andra stylingprodukter. Tensider kan vara både syntetiska och 

naturliga tensider. Tensider har en rengörande effekt genom att de sänker vattnets ytspänning. De 

används också som emulgeringsmedel. Dessutom används fuktighetsgivare, färgämnen, 

förtjockningsmedel, hårfärgsämnen, parfym, stabilisatorer och växtextrakt (KTF 2008 b) 

 

3.4 Hälsorisker med kosmetiska och hygieniska produkter 

Kosmetiska och hygieniska produkter kan ge negativa hälsoeffekter på olika sätt. Under 2005 inkom 

ca 2700 fall av olyckstillbud på grund av kosmetiska/hygieniska produkter till 

Giftinformationscentralen. Dessa fall utgjorde 4 % av förfrågningarna. (Giftinformationscentralen 

2008)  

 

När det gäller biverkningar önskar Läkemedelsverket få rapportering för biverkningar av kosmetika 

och hygieniska produkter precis som för läkemedel.(Läkemedelsverket 2007 c) De rapporter som 

Läkemedelsverket får in kommer i första hand från sjukvården och utreds av hudläkare. Vanligast är 

kontaktallergi för hud och de vanligaste allergiorsakerna är parfym, nagellack och 

konserveringsmedel. Under 2007 inkom 41 rapporter vilket av Läkemedelsverket betraktas som få. 

(Läkemedelsverket 2008) 

 

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet menar att de KoH-produkter som frisörer använder inte utgör 

någon direkt hälsofara om de hanteras enligt bruksanvisning. Felaktig användning kan dock utgöra en 

hälsorisk. KTF påpekar också att allt arbete med vatten och vattenlösliga produkter kan torka ut 

huden. (KTF 2008 b) 

 

3.4.1 Kontakteksem 

Kontakteksem som orsakats av kosmetiska och hygieniska produkter är vanligt förekommande. De 

vanligaste orsakerna är parfymämnen och konserveringsmedel. I nagellack och i hårvårdsprodukter 

som används yrkesmässigt, t.ex. blekmedel (persulfatsalter) och permanentvätskor (tioglykolat), finns 

ämnen som är allergiframkallande och kan orsaka kontakteksem och i vissa fall astma. 

(Socialstyrelsen 2006, s. 17) 

 

När det gäller hårvårdsprodukter skriver KTF i sina produktgruppsblad att vardagliga produkter som 

hårschampo, hårbalsam m.m. kan avfetta huden, ge rodnad och lättare irritation vid långvarig och 

upprepad hudkontakt. Detsamma gäller för stylingprodukter och där anges att produkterna inte ska 

användas på hårbotten som är irriterad eller visar tecken på eksem, psoriasis eller liknande. De 

produkter som används för permanent, hårfärgning och blekning ska heller inte användas på hårbotten 
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som är irriterad eller visar tecken på eksem, psoriasis, eller liknande. De ska inte användas av personer 

som tidigare upplevt problem vid behandling och kunden ska upplysas om risken för allergi. 

Produkterna kan vara hälsofarliga vid förtäring och vid långvarig upprepad hudkontakt. De kan irritera 

ögon, hud och luftvägar och ska inte användas för att färga eller bleka ögonfransar eller ögonbryn. 

Handskar och skyddsförkläde ska användas vid permanentbehandling, färgning och blekning. Det är 

även viktigt med god ventilation. (KTF 2008 b) 

 

Hårfärgningsmedel (främst oxidationsfärger) har ofta pekats ut som en hälsorisk vid hårvård. De 

innehåller ofta ämnen som ger kontaktallergi. (Arbetsmiljöverket 2002) En svensk studie av drygt 

7000 kvinnliga frisörer mellan 1970 och 1995 visade en anmärkningsvärt hög förekomst av 

handeksem. Hos frisörer var det 23,8 fall/1000 personår jämfört med 9,6 för kontrollgruppen. (Lind 

2006) En studie av sköljprover från frisörers händer efter färgbehandlingar gjordes också. De prover 

som togs på frisörerna visade rester av hårfärgämnen efter att ha färgat och klippt nyfärgat hår. 

Analyser visade höga halter av kända kontaktallergener bl.a. p-fenylendiamin (PPD), resorcinol och 

toluendiaminsulfat. Halterna var höga nog att orsaka sensibilisering. Studien visade också att alla typer 

av handskar som testades (latex, PVC, nitril, polyeten) gav ett bra skydd mot hårfärgämnen, vid 

korrekt användning. Felaktig användning, t.ex. att handskar vändes ut och in och återanvändes, var 

dock vanlig enligt studien och detta minskar skyddet.(Lind 2006)  

 

I en översiktsartikel går forskare från bl.a. kosmetikföretaget L’Oreal igenom ett stort antal artiklar 

som behandlar eventuella hälsorisker med hårfärgningsmedel. Att PPD kan orsaka kontaktallergi har 

visats i en rad studier. Även direktverkande hårfärgningsmedel (toningar) kan innehålla ämnen som 

kan orsaka allergi men det är en mindre del av problemen. Trots att användandet av hårfärgningsmedel 

har ökat har dock antalet fall av allergi mot PPD inte ökat i samma takt enligt forskarna. Detta 

förklaras av bättre skyddsåtgärder som användning av handskar, märkning, minimerad kontakt mellan 

hårfärgningsmedel och huden samt en ökad medvetenhet om riskerna hos allmänheten. Man anser att 

problemet är relativt litet bland konsumenter och att frisörer kan skydda sig effektivt mot den 

exponering som de riskerar att utsättas för. (Nohynek et al. s.521-522) 

 

Andra forskare ser mer allvarligt på problemet. PPD och liknande ämnen var förbjudna i Sverige 

under decennier, men förbudet togs bort vid EU-inträdet. Magnus Bruze, professor vid enheten för 

yrkes- och miljödermatologi vid Lund Universitet beskriver att frekvensen av allergi mot PPD i början 

på 90-talet var ca 0,5 % men har nu fyrdubblats. Detta kan tillskrivas den ökade användningen av 

hårfärgningsmedel. Enligt en dansk doktorsavhandling hade 70 % av kvinnor och 20 % av män använt 

hårfärgningsmedel och tendensen är också att användandet går ner i åldrarna. De drabbade får ofta 

kliande eksem i ansiktet och främst runt ögonen. Även hårbotten kan drabbas och genom att ämnet tas 

upp i blodet kan eksemen spridas till andra delar av kroppen. Det finns många ämnen som liknar PPD 
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och som används i andra sammanhang. Detta kan göra allergiproblemen ännu större eftersom det kan 

rör sig om ämnen som finns i produkter som är svåra att undvika. (Bruze 2007) 

 

p-fenylendiaminer är idag begränsade i de fall de inte är förbjudna. Resorcinol och tioglykolat och 

dess estrar och salter är begränsade. (LVFS 2007:4 senaste konsolidering: 2009:3) Arbete pågår inom 

EU med att skapa en ny lista med tillåtna hårfärgningsmedel som kommer att implementeras som en 

ny bilaga till Läkemedelsverkets föreskrifter. Arbetet med detta har pågått ett tiotal år och 

kosmetikaindustrin har ombetts komma in med belägg för att de ämnen som används inte är skadliga 

för människors hälsa. I de fall inga bevis för ofarligheten läggs fram kommer ämnena förbjudas. 3 

3.4.2 Astma och doftöverkänslighet 

Den kemikalieanvändning som förekommer inom hårvårdsverksamhet kan också leda till 

hälsoproblem kopplade till luftvägarna. En stor svensk studie utförd mellan 1970 och 1995 visade att 

utövande av frisörsyrket medförde en något ökad risk för astma bland icke rökare. Det fanns ett visst 

samband mellan högfrekvent användning av blekningsmedel och hårspray och astma. (Albin et al. 

2002) I en italiensk studie drogs slutsatsen att persulfatsalter som används i blekningsmedel är den 

främsta orsaken till astma och allergisk rinit (snuva) hos frisörer. (Moscato et al. 2005)  

 

Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet skriver i sitt produktgruppsblad riktat till frisörer att 

stylingprodukter och andra hårvårdsprodukter som förekommer i aerosolform kan ge huvudvärk och 

trötthet om de förekommer i höga koncentrationer i omgivningsluften.  De flesta hårvårdsprodukter 

förekommer i aerosolform. De finfördelade dropparna i en aerosol kan påverka lungorna och ge astma. 

(KTF 2008 b) 

   

Parfymerade produkter kan orsaka besvär hos personer som lider av allergi eller annan överkänslighet.  

Ett exempel är luftvägsbesvär hos astmatiker. Socialstyrelsen hänvisar till Miljöhälsorapport 2005 där 

26 % av 12-åringar med astma uppger att de haft hosta eller astmabesvär i samband med exponering 

för parfym och liknande dofter. (Socialstyrelsen 2006, s. 17) 

 

Enligt Astma- och Allergiförbundet har 6 % av den vuxna befolkningen sensorisk hyperreaktivitet och 

besväras av dofter. Det är ett växande problem som beror på reaktioner i sensoriska nerver i luftvägar 

och ögon hos de drabbade. Symtom vid sensorisk hyperreaktivitet kan vara luftvägsbesvär och besvär 

från slemhinnor i ögon, näsa och hals. Reaktionerna påminner om astma men orsakerna är inte 

desamma. Dofter kan dock även utlösa astmaanfall och besvär hos personer med astma och allergi och 

det behövs mycket små mängder av dofter och kemikalier för att den drabbade ska få besvär. 

                                                      
3 Gunnar Guzikowski, Läkemedelsverket utbildningsdag Miljösamverkan Stockholms Län 2009-04-29 
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Parfymerade produkter är mycket vanliga i dagens samhälle och även blommor och kemikalier från 

produkter och material kan ge besvär för den som lider av doftöverkänslighet. Detta kan göra att de 

drabbades tillgänglighet till offentliga miljöer inskränks och att de upplever isolering. (Astma- och 

Allergiförbundet 2009) För frisörer innebär detta att det är viktigt med en god ventilation och gärna 

punktutsug för att undvika hälsoproblem, särskilt för känsliga individer. 

3.4.3 Andra hälsoproblem  

De kemikalier som används inom hårvård har misstänkts orsaka även andra hälsoproblem än 

kontaktallergi. Studier har gjorts, både vad gäller frisörers exponering och exponeringen för användare 

av hårvårdsprodukter. En svensk studie av kvinnliga frisörer gav resultat som tyder på samband 

mellan de kemiska behandlingar som frisörer utför och en ökad risk för missfall. Resultaten var dock 

inte statistiskt säkerställda. (Axmon et al. 2006) Det finns flera studier som visar ett samband mellan 

frisöryrket och cancer i urinblåsan. Sambandet vid personlig användning är mer oklar då flera studier 

inte visat något samband. (Andrew et al. 2004)  

 

Det är troligt att negativa effekter av hårfärgningsmedel märks hos frisörer först eftersom de exponeras 

i yrket och även oftare än andra själva använder hårfärgningsmedel. En svensk studie undersökte om 

det fanns samband mellan frisöryrket och cancer. Detta gjordes genom en studie på 38 866 kvinnliga 

och 6 824 manliga frisörer i Sverige där cancerfall i dessa grupper mellan år 1960 och 1998 

undersöktes. Bland kvinnor fanns en ökad risk för cancer i bukspottskörteln och in situ (godartad) 

hudcancer. Den senare var lokaliserad till huden på hjässan och i nacken, just där exponeringen för 

hårfärgningsmedel är som störst för användaren. Hos både män och kvinnor fanns en ökning av 

lungcancer, men artikelförfattarna bedömer att ökningen kan förklaras av rökning. Slutsatsen av 

studien är att hårfärgningsmedel inte innebär en ökad risk för cancer i urinblåsan hos frisörer. Den 

ökade risken för hudcancer är dock av betydelse. (Czene et al. 2003) En stor fall-kontrollstudie i USA 

undersökte samband mellan personlig användning av hårfärgningsmedel och cancer i urinblåsan. 

Studiens resultat tydde på ett samband mellan långvarig användning av permanenta 

hårfärgningsmedel. Artikelförfattarna bedömer att 19  % av fallen av cancer i urinblåsan i Los Angeles 

County kunde tillskrivas användning av hårfärgningsmedel. (Gago-Dominguez et al. 2001) En annan 

fall-kontrollstudie i USA gav inte fullt så tydliga resultat. Resultaten tydde på en ökad risk för cancer i 

urinblåsan hos kvinnor som använde permanenta hårfärgningsmedel. Resultaten var dock oklara och 

ytterligare studier behövs. (Andrew et al. 2004) 

 

I översiktsartikeln av Nohynek och andra forskare inom kosmetikaindustrin, som behandlar eventuella 

hälsorisker med hårfärgningsmedel, pekar man på att den svenska studien (Czene 2003) inte visade 

någon förhöjd risk för cancer i urinblåsan. De påpekar också att frisörerna i den studien hade färre fall 

av vissa typer av cancer än populationen i stort. När det gäller den amerikanska studien (Gago-
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Dominguez et al. 2001) pekar de på en rad livsstilsfaktorer som studien inte tagit hänsyn till. I 

översikten behandlas även andra typer av toxikologiska studier och slutsatsen blir att de metoder som 

idag används gör att riskerna med hårfärgmedel för t.ex. cancer överskattas. När produkter testats 

under normala användarförhållanden har studier på människor och djur inte visat några negativa 

effekter, genetiskt, reproduktivt eller cancerogent menar man. Artikelförfattarna anser därför att 

hårfärgmedel rätt använda inte är skadliga för människors hälsa.  (Nohynek et al. s.538-539) 

 

3.5 Miljöaspekter 

Hårvårdsverksamheters miljöpåverkan kan huvudsakligen tillskrivas användningen av kosmetiska och 

hygieniska produkter, även om rengöringsmedel och desinfektionsmedel förekommer. EU:s 

kosmetikadirektiv är inriktat på att kosmetiska och hygieniska produkter ska vara säkra att använda för 

människor men reglerar inte hur eventuell miljöpåverkan ska hanteras. Det är tillverkarens eller 

importörens ansvar att se till att produkterna inte är skadliga för människan eller miljön. 

(Läkemedelsverket 2004, s.11) 

 

Det finns begränsad kunskap om vilka miljöeffekter som användningen av kosmetiska och hygieniska 

produkter kan orsaka. I kosmetiska och hygieniska produkter används ca 7 000 olika ingredienser. 

Hårvårdsprodukter utgör ca 30 % av den totala mängden kosmetiska och hygieniska produkter. Den 

största produktgruppen är schampo som innehåller stora mängder tensider och fuktighetsgivande 

ämnen. Tensider är en viktig ingrediens i kosmetiska och hygieniska produkter och utgör i snitt 30 % 

av torrsubstansmängden i produkterna. De tensider som ingår i kosmetiska och hygieniska produkter 

utgör ca 4 % av den totala mängden tensider som används varje år i Sverige. (Läkemedelsverket 2004, 

s.80 ff) 

 

Läkemedelsverket gjorde en studie om miljöpåverkan av läkemedel och kosmetiska och hygieniska 

produkter. Man undersökte ämnen från olika funktionsgrupper och gjorde miljöriskbedömningar 

utifrån uppgifter om användningsvolymer och den information som finns om ämnenas miljöfarliga 

egenskaper. De ämnen som nämns nedan är sådana som förekommer i hårvårdsprodukter. 

 

Tensider: 

Tensider används för att sänka ytspänningen och är därför i olika hög grad skadliga för vattenlevande 

organismer. Cetrimoniumsalter som används i balsam, inpackningar etc. Enligt miljöriskbedömningen 

kan det inte uteslutas att ämnet har negativa miljöeffekter. Detsamma blev resultatet för 

kokamidopropylbetain som används i schampo. Natriumlauryletersulfat som förekommer i mycket 

stora volymer har hög akvatisk toxicitet och kan ha negativa miljöeffekter. 
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Konserveringsmedel/biocider: 

Konserveringsmedel ska vara biologiskt aktiva genom att döda eller hämma mikroorganismer och är 

därigenom miljöfarliga. För ämnet bronopol blev slutsatsen att negativa miljöeffekter ej kan uteslutas. 

Parabener, som i studier visats ha östrogena effekter, bedömdes inte ha negativa miljöeffekter.  För 

triklosan blev bedömningen att ämnet kan ha negativa miljöeffekter. 

 

För zinkpyrition som används i mjällschampo och resorcinol som förekommer i hårfärgningsmedel 

fanns inga uppgifter om använda volymer. Båda ämnena är dock klassade som miljöfarliga och 

mycket giftiga för vattenlevande organismer. (Läkemedelsverket 2004, s.91ff) Inget av ämnena 

bedömdes ha så stora skadliga effekter på miljön att det finns behov av att föreslå förbud eller 

begränsningar. Läkemedelsverket efterlyste dock ytterligare studier, t.ex. mätningar av förekomst i 

miljön. (Läkemedelsverket 2004, s.11) 

 

Enligt Kemiska Leverantörförbundets produktgruppsdatablad är de flesta hårvårdsprodukter 

vattenlösliga och sprids i vattenmiljön. Tensiderna är biologiskt nedbrytbara i överensstämmelse med 

OECD:s testmetoder. Större mängder permanentvätska, hårfärgningsmedel och toningar kan vara 

skadligt för vattenlevande organismer. För alla hårvårdsprodukter gäller att små mängder kan 

behandlas som hushållsavfall (KTF 2008 b)  

 

Länsstyrelsen i Västmanland som hade ett länsprojekt om frisörer 2003 kom till slutsatsen att det är en 

godtagbar lösning att skölja ur rester i avloppet eftersom det rör sig om små mängder och 

utspädningen blir relativt stor i det kommunala avloppsnätet. Fulla förpackningar som ska kastas bör 

dock betraktas som farligt avfall liksom t.ex. lysrör och annat farligt avfall som kan uppkomma i en 

hårvårdsverksamhet. (Länsstyrelsen Västmanland 2008) 

 

Företag inom återvinningsbranschen har tagit fram särskilda lösningar just för frisörer där sprayburkar 

och rester av hårfärgningsmedel kan tas om hand. (Stena Metall 2009) Det finns s.k. naturfrisörer eller 

ekologiska frisörer som arbetar utan de vanliga hårvårdsprodukterna med örtbaserade produkter. Alla 

behandlingar är dock inte möjliga att utföra utan de traditionella produkterna. (Svt 2009) 
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4. Studie frisörer 

4.1 Metod för kartläggning 

De uppgifter som fanns i SRMH:s ärendehanteringssystem Ecos var i de flesta fall ca 2 år gamla. I 

Danderyd fanns 12 verksamheter registrerade och i Vaxholm 1. Förutom kontroll av de befintliga 

uppgifterna gjordes en informationssökning på Internet med hjälp av söktjänster som Google, Ratsit, 

Eniro, Hitta, Dindel, Lokaldelen, samt branschinriktade webbplatser som Frisorer.se och 

Frisörguiden.se. Även tjänsten Tradefacta.com användes där uppgifter från SCB är sökbara, bl.a 

branschvis och kommunvis. Samtliga resultat sammanställdes till en lista som kontrollerades 

noggrannare. Genom att kontrollera objekten mot flera söktjänster kunde en del elimineras. En del 

verksamheter har upphört, en del har bytt namn och en del sökresultat är verksamheter som bedrivs i 

andra kommuner men där verksamhetsutövaren är skriven i Danderyd eller Vaxholm. En del objekt 

nåddes inte per telefon utan besöktes på plats för att se om de förekom någon hårvårdsverksamhet. Det 

förekommer att frisörer har en salong i anslutning till sitt hem och det kan vara svårt att utifrån en 

adressuppgift veta om så är fallet eller om adressuppgiften endast gäller var företaget är registrerat. En 

del objekt bekräftades och en del ströks på detta sätt. När listan med funna objekt hade bearbetats 

gjordes en telefonundersökning. En viss bearbetning gjordes också kontinuerligt då fler uppgifter 

tillkom. Vid telefonundersökningen kontrollerades kontaktuppgifter och verksamhetsutövarna 

tillfrågades om det förekom håltagning och i så fall med vilken metod. Verksamhetsutövarna 

tillfrågades även om de var villiga att delta i den del av examensarbetet som syftade till att ta fram en 

checklista. Tanken från början var att göra någon form av undersökning av hygienrutiner och 

hantering av kosmetiska och hygieniska produkter. Detta för att utöver kartläggningen ge en bild av 

hur situationen inom dessa områden såg ut i de två kommunerna. Det var fastlagt att det skulle ske på 

frivillig grund och inte utgöra tillsyn. Relativt snabbt upptäcktes dock att intresset var lågt bland 

verksamhetsutövarna att delta. Ett annat examensarbete utfördes parallellt i Täby kommun med samma 

problem. Den främsta orsaken som angavs var tidsbrist och det var ibland svårt att förklara syftet med 

samtalet och misstankar om annonsförsäljning eller liknande dök upp hos en del verksamhetsutövare. 

Examensarbetets inriktning ändrades på grund av dessa problem till nuvarande form. 

4.2 Metod för framtagande av checklista 

Syftet med denna del av examensarbetet var att ta fram en checklista för inspektioner av 

hårvårdsverksamheter. Till grund för checklistan ligger litteraturstudien. Även liknande projekt 

utförda av andra tillsynsmyndigheter studerades och tjänade som inspirationskällor och förebilder för 

denna del av examensarbetet. Under 2003 genomfördes ett länsprojekt av länsstyrelse och kommuner 

inriktat på frisörer i Västmanland. (Länsstyrelsen Västmanlands län 2008) I Järfälla kommun 

genomfördes 2005 ett tillsynsprojekt med inriktning på frisörer som utmynnade i en projektrapport 
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(Järfälla kommun 2006). Materialet från de båda projekten innehåller användbar information om vad 

som är relevant att ta upp och hur Socialstyrelsens allmänna råd m.m. bör tolkas och tillämpas. Under 

litteraturstudien blev det tydligt att kosmetiska och hygieniska produkter kan utgöra en hälsorisk och 

därför bör ingå i checklistan. 

 

För att få insikt om hur hårvårdsverksamheter bedrivs, annat än ur ett kundperspektiv gjordes besök 

hos tre frisörer. Avsikten var från början att besöka långt fler men detta visade sig inte vara möjligt då 

få verksamhetsutövare var villiga att delta. Inför besöken hade en preliminär checklista tagits fram. 

Vid besöken utvärderades checklistan och justeringar gjordes. Dessutom ställdes följande frågor: 

• Hur vanligt är det med behandling med hårfärgningsmedel, blekmedel och permanentmedel? 

� Hur vanligt är det med hälsoproblem (allergi etc.) till följd av behandling? 

� Känner du till lagstiftningen som gäller kosmetiska och hygieniska produkter (anmälan, 

märkning)? 

� Hur vanligt är det med håltagning? 

� Har du varit med om att det uppstått komplikationer p.g.a. håltagning? 

� Känner du till vilken lagstiftning som gäller hygieniska verksamheter? 

� Känner du till att den kommunala nämnden utövar tillsyn? 

� Vilken information ligger till grund för ditt arbetssätt (utbildning, branschinformation etc.)? 

� Hittar du den information du behöver kring dessa frågor eller är det något du saknar? 

 

Märkning av kosmetiska och hygieniska produkter kontrollerades också.  

5. Resultat 

5.1 Kartläggning 

Arbetet med kartläggningen visade att det finns ganska mycket information i branschregister och på 

Internet och att en hel del information är inaktuell. Det krävs en del arbete för att få fram den sanna 

bilden av antalet hårvårdsverksamheter. Som framgår av tabell 1 nedan hittades 21 

hårvårdsverksamheter i Danderyd och sju av dessa fanns inte registrerade sedan tidigare. I Vaxholm 

hittades åtta frisörsalonger varav en var registrerad sedan tidigare. I tabell 2 framgår att fem av 

verksamhetsutövarna i Danderyd uppgav att de utför håltagning och fyra använder Blomdahlmetoden. 

Från en verksamhet erhölls inget svar om metoden då ingen med kunskap fanns tillgänglig vid de 

flertaliga kontakttillfällena.  I Vaxholm uppgav ingen att de utför håltagning.  
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Tabell 1: Hårvårdsverksamheter 

 Antal hårvårdsverksamheter Antal redan registrerade 

Danderyds kommun  

21 

 

14 

 

Vaxholms stad 

 

8 

 

1 

 

 

Tabell 2: Håltagning och metoder 

 Antal som utför 

håltagning 

Metod 

Blomdahl 

Metod 

Okänd 

 

Danderyds kommun 

 

5 

 

4 

 

1 

 

Vaxholms stad 

 

0 

 

- 

 

- 

 

5.2 Besök 

Antalet besök blev tre, varav två var i Täby i samarbete med en annan examensarbetare. Besöken gav 

en inblick i frisörverksamheten och tillfälle att se miljö- och hälsoskyddsfrågor ur 

verksamhetsutövarens perspektiv. De frisörer som ställde upp på besök hade mer än tio år i yrket och 

var villiga att berätta om sin verksamhet och om branschen i stort. Verksamheterna var överlag 

välskötta. Lättstädade ytor fanns hos alla tre verksamheter. Möjlighet att byta om till arbetskläder och 

tvätta dessa fanns, men utnyttjades inte i någon större utsträckning. Det fanns rutiner för städning, 

handtvätt och rengöring av instrument, dock inte skriftliga. Verksamhetsutövarna hade kunskap om 

och intresse för miljö- och hälsoskyddsfrågor även om kunskaper om den exakta lagstiftningen inte 

alltid fanns. Sveriges Frisörföretagare uppgavs som den viktigaste källan till den information som 

behövs.  

 

När det gäller kosmetiska och hygieniska produkter kände verksamhetsutövarna inte till så mycket om 

lagstiftningen. Det fanns dock en medvetenhet och de använde märken och leverantörer de kände till 

och litade på. Ungefär varannan kund, åtminstone bland kvinnor, köpte behandling med 

hårvårdsprodukter, främst hårfärgningsmedel. Få eller inga hälsobesvär t.ex. allergi hade uppkommit 

vid användning av hårvårdsprodukter. Ett vanligare problem var att kunder råkat ut för missfärgningar 

vid hårfärgning eller toning hemma och ett problem kan vara att frisören inte vet vad kunden redan har 

i håret. Information om risker med t.ex. hårfärgningsmedel varierade något. Ofta framgår det att 
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kunden genomgått behandling förut. En frisör brukade vid behandling av förstagångsanvändare utföra 

pricktest, där produkten stryks på huden bakom örat för att se om någon allergisk reaktion uppstår. 

Märkningen kontrollerades på slumpvis utvalda produkter. Ett schampo hade ingen text på svenska 

och ingen PI-hållare, d.v.s. den importör eller tillverkare i EU/EES som har den fullständiga och 

detaljerade informationen om innehållet i produkten. Det förekom också att produkter hade 

webbadress eller telefonnummer istället för postadress till PI-hållare. Endast en av frisörerna utförde 

håltagning. Det förekom ca en gång per vecka och hade aldrig orsakat komplikationer. Metod med 

steril engångskassett användes, rutiner för desinfektion fanns och tillverkaren tillhandahöll bl.a. 

skriftliga skötselråd till kunden.  

 

5.3 Checklista 

Checklistan finns som bilaga 2 och kommenteras nedan. När det gäller checklistans utformning 

gjordes en indelning i olika rubriker som syftade till att ge struktur och överskådlighet. Rubrikerna 

placerades i den ordning som bedömdes som mest naturlig i en inspektionssituation. Checklistan 

utvärderades under besöken men få ändringar gjordes. Från början fanns en fråga om rutiner för barn 

och hårfärgning vilket kunde vara relevant med tanke på allergirisken. Vid besöken gavs dock bilden 

att detta inte förekommer i någon nämnvärd omfattning (åtminstone inte hos frisörer) så frågan 

bedömdes som onödig och ströks. I övrigt gjordes mindre ändringar, t.ex. att frågor slogs ihop eller 

flyttades till annan rubrik för att göra checklistan lättare att följa. Som en del av en inspektion bör ett 

antal hårvårdsprodukter kontrolleras. Protokoll för detta finns som bilaga 3 och bygger på 

märkningskraven för kosmetiska och hygieniska produkter i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 

2004:12). 

5.3.1 Kommentarer till checklistan 

Uppgifter om verksamheten 

Den första delen i checklistan innehåller datum och tid för inspektionen, vilka som var närvarande och 

verksamhetens namn, ansvarig och kontaktuppgifter. Organisationsnummer, fastighetsbeteckning och 

fastighetsägare finns också med eftersom det kan vara värdefullt att ha registrerat inför framtida 

ärenden. Tidigare ingick detta i anmälningsuppgifterna. Vidare frågas efter hur länge verksamheten 

bedrivits. Det är vanligt förekommande att frisörstolar hyrs ut till andra frisörer som agerar som 

egenföretagare istället för anställda Om så är fallet noteras detta samt uppgifter om de som hyr i 

checklistan. Inte sällan bedrivs andra verksamheter i samma lokal, t.ex. massage, solarium etc. Detta 

är relevant dels eftersom det bör registreras hos tillsynsmyndigheten, dels för att det kan ha betydelse 

av hygieniska skäl. I checklistan frågas även efter om eventuell annan verksamhet är 

anmälningspliktig och om denna är anmäld eller ej. 
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Lokal och inredning 

Hygienisk verksamhet innebär krav på avskildhet från eventuell annan verksamhet som boende, 

försäljning etc. Tillräckligt med utrymme bör finnas och ytor bör vara lättstädade och fria från 

textilier. Detta innebär också att det inte bör finnas skador på t.ex. golv eftersom det försvårar 

städning. Det är ett skäl att se till att lokalen underhålls vilket verksamhetsutövaren har ett ansvar att 

kontrollera även om det oftast är en fastighetsägare som ska vidta åtgärder. Handtvättställ med 

flytande tvål, engångshanddukar och handsprit bör finnas lättillgängligt i lokalen. Ett separat tvättställ 

för rengöring av redskap bör också finnas. Dessa tvättställ kan vara ett och samma om det är lämpligt 

placerat. Det är av hygieniska skäl inte lämpligt att tvätt eller rengöring sker i 

schamponeringstvättställ, köksutrymme eller toalett då detta gör att smittvägar möts i onödan. Separat 

kundtoalett bör finnas om behandlingsplatserna är fyra eller fler. Om det är en gemensam toalett är det 

extra viktigt att det finns flytande tvål, engångshanddukar och gärna handsprit. Ett separat 

städutrymme med utslagsvask bör finnas. Städutrustningen bör kunna hängas upp för att torka 

effektivt. Rökning ska inte vara tillåten och husdjur bör inte förekomma av hygieniska skäl och 

allergiskäl. Det finns dock en praxis som säger annorlunda när det gäller pälsdjur. Om det sköts på ett 

restriktivt och hygieniskt sätt och presumtiva kunder informeras om att det finns pälsdjur kan det vara 

acceptabelt.  

 

Ventilation och luftkvalitet 

För ventilationen och luftkvaliteten görs en bedömning av huruvida luftkvaliteten upplevs som god. 

Verksamhetsutövaren tillfrågas om denne anser att luftkvaliteten är tillfredsställande och att 

ventilationen fungerar bra. Verksamhetsutövaren bör ha kunskap om ventilationen och dess skötsel 

och detta bör finnas dokumenterat. Det frågas om OVK är gjord och i så fall om luftflödet är 7 

liter/sekund eller mer. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att en godkänd OVK inte 

automatiskt innebär att ventilationen och luftkvaliteten är god i lokalen. Det bör finnas punktutsug 

eller åtminstone god ventilation där det ska beredas blandningar av hårfärgningsmedel, blekmedel etc.  

 

Städning och avfallshantering 

Det bör finnas fasta rutiner för städning och om det är flera på arbetsplatsen bör ansvarsfördelningen 

och rutiner finnas dokumenterade. Städbehovet varierar med årstider och kundbelastning, så det är 

svårt att ange något fast krav på vilken städning som bör ske och hur ofta.  Även om frisörer inte 

genererar några större mängder avfall bör avfallet sorteras och hanteras på ett miljövänligt sätt. Som 

beskrivs i avsnitt 3.5 kan små mängder hårvårdsprodukter hanteras som hushållsavfall medan t.ex. 

halvfulla förpackningar med hårfärgningsmedel bör hanteras som farligt avfall, liksom lysrör etc. 
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Hygien- och rengöringsrutiner 

Saxar, kammar etc. bör rengöras mellan varje kund och rena redskap bör förvaras separerat från 

smutsiga. Desinfektion bör utföras regelbundet t.ex. en gång per dag. Vid besöken framkom att det 

finns speciellt utformade glaskärl avsedda för att desinfektera t.ex. kammar och saxar. Händer bör 

tvättas mellan varje kund och desinfekteras vid behov. Om det upptäcks att kunden har huvudlöss bör 

behandling inte ske överhuvudtaget. Om instrument hunnit användas bör de desinfekteras. När det 

gäller sår och infektioner på frisör eller kund och det ändå bedöms att behandling är möjlig bör 

handskar användas. Vid klippning brukar kunden få en kappa till skydd mot avklippt hår m.m. För att 

fästa den runt halsen bör en ny kräppkrage i papper användas till varje kund. Detta eftersom den ligger 

direkt mot huden. Ren handduk bör användas till varje kund. Arbetskläder som tvättas och förvaras 

separat är bra men det är inte rimligt att ställa detta som krav för hårvårdsverksamheter. Används 

privata kläder som tvättas i hemmet ställs högre krav på att tänka på de risker som kan komma av att 

smitta, allergener etc. sprids mellan hemmiljö och arbetsplats. Förkläden kan vara ett bra alternativ. 

När det gäller naglar och smycken på händer och i ansikte är det bra med så lite som möjligt men att 

kräva kortklippta naglar eller total avsaknad av smycken är inte rimligt. 

 

Håltagning 

Det är viktigt att det finns rutiner för att kontrollera att behandling är lämplig, att kunden är myndig 

eller har målsmans tillstånd och att huden som ska penetreras är fri från sår. Rutiner bör också finnas 

för att ge information om skötsel och risker, samt för åtgärder om det uppstår komplikationer. Det bör 

också finnas rutiner för desinfektion och användning av handskar.  

 

Kosmetiska och hygieniska produkter samt kemiska produkter 

Verksamhetsutövaren ska känna till reglerna kring anmälan innehåll och märkningskrav. Det är viktigt 

att rutiner finns för att informera om risker och fråga efter tidigare besvär. Förteckning och 

säkerhetsdatablad för kemiska produkter, t.ex. rengöringsmedel, bör finnas. Det bör finnas rutiner för 

att se till att de minst miljöfarliga kemiska produkterna används. 

 

6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Anmälningsplikten 

Behovet av att genom detta examensarbete kartlägga hårvårdsverksamheter är en följd av den 

borttagna anmälningsplikten. Syftet med anmälningsplikten är att tillsynsmyndigheten i ett tidigt skede 

ska få kännedom om nya verksamheter. Tillsynsmyndigheten får då möjlighet att arbeta förebyggande 

genom att utfärda förbud eller förelägganden och ge råd och information till verksamhetsutövaren så 

att det blir rätt från början. Detta kan bespara verksamhetsutövaren problem, kostsamma 
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ombyggnationer eller lokalbyte i ett senare skede. För verksamhetsutövaren innebär ändringen 

visserligen att denne slipper betala anmälningsavgift, men den kostnaden är liten i sammanhanget. 

Eftersom tillsynsmyndigheten ska kartlägga de verksamheter som kräver återkommande tillsyn tvingas 

den nu efter den borttagna anmälningsplikten lägga ner arbete på att aktivt leta efter 

hårvårdsverksamheter. Detta torde vara lika tidskrävande som att handlägga anmälningar. En uppenbar 

risk är att inventering och tillsyn av hårvårdsverksamheter bortprioriteras eftersom tillsynsmyndigheter 

har begränsade resurser.  

 

Anmälningspliktiga verksamheter omfattas av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 

med dess krav bl.a. på skriftlig egenkontroll. Detta gav tillsynsmyndigheten klarare regler att stödja 

sig på i bedömningen av hårvårdsverksamheters egenkontroll före ändringen. Egenkontroll ska dock 

fortfarande finnas och verksamheten ska ha återkommande tillsyn. Slutsatsen blir att slopandet av 

anmälningsplikten är negativ för tillsynen eftersom de största skillnaderna blir att myndigheten får 

sämre kontroll över vilka verksamheter som finns samt att bedömningen av egenkontrollen blir 

svårare.  

 

6.2 Kartläggning  

Vid kartläggningen upptäcktes att det finns många olika informationskällor och att det även i 

etablerade söktjänster och branschregister finns inaktuella uppgifter. Det första problemet är att en 

kommunvis sökning resulterar i träffar där företaget är registrerat i en kommun men verksamheten 

bedrivs i en annan. Detta är troligen extra vanligt i Stockholmsregionen med många kommuner på 

liten yta. Utöver detta flyttar verksamheter, byter ägare och verksamhetsutövare går i pension etc. Det 

kan inte uteslutas att det finns verksamheter i Danderyd och Vaxholm som av ovan nämnda skäl inte 

har hittats i kartläggningen. Kartläggningen skulle ligga till grund till för besök av 

hårvårdsverksamheter. På grund av bristande intresse hos frisörerna att delta blev antalet besök färre 

än planerat. Tidsbrist var det vanligaste skälet som angavs vilket är rimligt då frisörer är ofta ensam- 

eller småföretagare och har begränsat med tid. Just våren, då examensarbetet utfördes, uppgavs vara en 

särskilt upptagen tid för många frisörer. Även om det betonades att det inte rörde sig om en inspektion 

och att anonymitet utlovades så är det svårt att komma ifrån att det kan kännas besvärande att få besök 

av någon som ska undersöka t.ex. hygienrutiner. Eventuellt kunde ett utskick av en enkät ha gjorts för 

att få information om eventuell håltagning. Detta kunde ha varit mer effektivt än att kontakta 

verksamheterna per telefon och verksamhetsutövarna hade kunnat svara när de hade tid och sluppit att 

bli störda i arbetet vilket ofta skedde. Ett informationsutskick före rundringningen där syftet med 

examensarbetet förklarades kunde eventuellt ha minskat misstänksamheten och lyft fram fördelar med 

att delta, t.ex. gratis information. Vid kartläggningen tillfrågades verksamhetsutövarna om de utförde 

håltagning. Som visas i resultatkapitlet förekom håltagning i ca en fjärdedel av verksamheterna i 
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Danderyd och inte alls i Vaxholm. Uppgifterna bygger på verksamhetsutövarnas egna uppgifter. Ingen 

var ovillig att svara på denna fråga även om det i vissa fall rådde osäkerhet om vilken metod som 

användes. En slutsats av kartläggningen är att registret bör följas upp regelbundet. 

 

6.3 Risker med hårvårdsverksamhet 

Hälsoriskerna vid hårvård är relativt små jämfört med en del andra hygieniska verksamheter, särskilt 

de där huden penetreras som t.ex. vid tatuering. Risken för kontaktsmitta vid hårvård är relativt liten 

eftersom kontakten begränsas till huvud, hals och hår. Hud eller slemhinnor penetreras inte så risken 

för blodsmitta är mycket liten även om vassa saxar används. Håltagning innebär alltid en viss risk för 

infektioner även om det sker med en metod med sterila engångskassetter. Håltagning med annan 

metod går inte att utföra helt sterilt. Det kräver utrustning för sterilisering, kontroll av 

steriliseringsutrustning och en hygienisk standard i lokalen som få frisörer har eftersom håltagning är 

en bisyssla. Det krävs även anmälan vilket innebär att egenkontrollsförordningen med krav på 

dokumenterad egenkontroll gäller. Håltagning med steril engångskassett är en säkrare metod och det 

finns åtminstone två tillverkare att välja mellan i Sverige. Håltagningspistoler utan engångskassetter 

förefaller inte vara vanligt förekommande men om detta skulle påträffas är min rekommendation att 

tillsynsmyndigheten utfärdar ett förbud med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken. Detta eftersom sådan 

håltagning inte kan utföras helt sterilt och därför kan utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt 9 

kap 3 § miljöbalken. Det bästa ur hygiensynpunkt vore att håltagning utfördes hos 

piercingverksamheter, där verksamheten är anpassad för steril hantering.  

 

Litteraturstudien har visat att det finns hälso- och miljörisker med användande av kosmetiska och 

hygieniska produkter. Hårfärgningsmedel innehåller ämnen som orsakar kontaktallergi vilket inte 

heller tillverkarna förnekar. Kontaktallergi drabbar inte så många användare sett till den totala 

användningen men de som drabbas får ofta stora problem. Beläggen för en ökad cancerrisk vid 

användning är svaga. För frisörer som exponeras yrkesmässigt finns belagda problem med handeksem 

och studier har visat en ökad risk för cancer. Även andra problem med hårvårdsprodukter finns, t.ex. 

ökar blekmedelsanvändning risken för astma hos frisörer. Vissa komponenter i hårvårdsprodukter t.ex. 

tensider, konserveringsmedel och hårfärgningsmedel är dessutom skadliga för miljön.  Användning av 

hårvårdsprodukter handlar till allra största delen om utseende och därför ska kraven på ofarlighet 

ställas mycket högt. Det är inte acceptabelt med biverkningar, så som för läkemedel där man får väga 

nyttan mot biverkningarna. Tillsynsmyndighetens möjlighet att göra en insats på detta område är att 

kontrollera att inga förbjudna ämnen finns i produkterna, att varningstext finns där det behövs och att 

märkningen är godkänd så att konsumenten kan undvika vissa ämnen. Tillsynsmyndigheten kan också 

informera verksamhetsutövare och konsumenter och verka för att verksamhetsutövare informerar sina 

kunder om de risker som finns. Den största insatsen för att få säkra kosmetiska och hygieniska 
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produkter kan dock EU:s expertkommitté göra genom att ställa hårdare krav på vilka ämnen som får 

ingå i kosmetiska och hygieniska produkter. Den nya tillåtet-lista för hårfärgningsmedel som håller på 

att tas fram är ett steg i rätt riktning.  

 

6.4 Egenkontroll 

Alla verksamhetsutövare ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Efter att anmälningsplikten togs bort gäller inte 

egenkontrollsförordningen för hårvårdsverksamheter. Att ändringen har gjorts är en signal från 

lagstiftaren att riskerna inte bedöms som så höga och att det inte krävs så höga krav på egenkontrollen.  

Som litteraturstudien har visat är det fortfarande möjligt att kräva dokumenterad egenkontroll men det 

är omgärdat med fler förbehåll. Tillsynsmyndigheten kan begära in ett egenkontrollprogram, t.ex. om 

det finns brister i egenkontrollen eller om tillsynsmyndigheten bedömer att det är viktigt att få 

egenkontrollen eller delar av den beskriven. Tillsynsmyndigheten bör i varje enskilt fall precisera vad 

som ska beskrivas och vad som krävs av verksamhetsutövaren för att uppfylla kraven. Dessa förbehåll 

gör tolkningen svårare för tillsynsmyndigheten. Att riskerna bedöms som mindre vid verksamhet utan 

stickande/skärande är fullt rimligt. Hårvård är dock fortfarande en yrkesmässig hygienisk verksamhet 

och ska ägnas särskild uppmärksamhet av tillsynsmyndigheten. Att en verksamhet som ska ha 

återkommande tillsyn inte omfattas av egenkontrollsförordningen kan leda till oklarheter i tolkningen 

och olika bedömningar från fall till fall. Detta ställer större krav på samsyn inom och mellan 

tillsynsmyndigheter om vilka krav som ska ställas. Sådana frågor behandlas redan, t.ex. i 

samarbetsprojekt mellan kommuner, men den borttagna anmälningsplikten innebär ytterligare arbete. 

 

Vad i egenkontrollen är rimligt att kräva skriftligt? 

� Ansvarsfördelning: Verksamhetens omfattning är en viktig faktor när det gäller att bedöma 

vilken egenkontroll som ska krävas. Om verksamhetsutövaren är ensam är 

ansvarsfördelningen inget problem. Ofta finns dock delägare, anställda, frisörer som hyr en 

stol i verksamheten eller andra typer av verksamhet i samma lokal och då finns behov av en 

dokumenterad ansvarsfördelning. Om det finns en verksamhet av annat slag, t.ex. fotvård 

innebär det andra typer av risker och troligen också olika kunskap om dessa risker hos de olika 

verksamhetsutövarna. En dokumenterad egenkontroll kan göra att man trots detta kan ha bra 

rutiner där alla vet vad som ska göras, när det ska göras och där man i efterhand kan se om det 

är gjort eller inte. 

 

� Hygien och rengöring: Rutiner för hygien och rengöring av saxar och kammar bör finnas för 

att undvika smitta. Skriftliga rutiner blir viktigare ju fler det är som ska följa dem. Om 



    

 
 

36 

verksamhetsutövaren är ensam och kan redogöra för rutinerna muntligt kan detta anses 

tillräckligt. 

 

� Håltagning: Eftersom håltagning innebär att huden penetreras även om det utförs med en säker 

metod är riskerna större än för den ordinarie hårvårdsverksamheten. En skriftlig rutin för detta 

är därför rimlig att kräva. Det finns minst två fabrikat av system med sterila engångskassetter i 

Sverige och båda tillhandahåller skriftliga rutiner. Det är viktigt att det finns skriftliga rutiner 

för hur komplikationer hanteras. 

 

� Ventilation: Det är viktigt för inomhusklimatet att ventilationen fungerar tillfredsställande. 

Detta bör kontrolleras och utrustning kan behöva rengöras. Eftersom detta inte behöver göras 

så ofta ökar risken att det glöms bort. Dokumentation är därför lämplig även om 

verksamhetsutövaren är ensam. Verksamhetsutövaren har ett ansvar, även om denne oftast hyr 

lokalen av en fastighetsägare som ska vidta åtgärder om ventilationen är otillräcklig. 

 

� Kemiska produkter: En förteckning över kemiska produkter samt säkerhetsdatablad bör finnas. 

Eftersom kosmetiska och hygieniska produkter inte omfattas av detta rör det mest 

rengöringsmedel och eventuellt desinfektionsmedel. Dokumentation över detta behövs 

eftersom det är viktigt att ha kontroll på vilka kemikalier som används i en verksamhet som 

vänder sig till allmänheten ifall det sker spill, förgiftning etc. Detta gäller även om 

verksamhetsutövaren är ensam. 

 

7. Förslag till fortsatt arbete 

En aspekt att undersöka är vilken utbildning blivande frisörer får i miljö- och hälsoskyddsfrågor och 

hur man skulle kunna förbättra kunskaperna om risker och lagstiftning redan från början. Det vore 

också intressant att granska de hårvårdsprodukter som s.k. naturfrisörer använder ur miljö- och 

hälsosynvinkel. 

 
 

 



    

 
 

37 

Referenser 

Litteratur 
Albin,M, Rylander, L, Mikoczy, Z, Lillienberg, L, Dahlman Höglund, A, Brisman, J, Torén, K, 
Meding, B, Kronholm Diab, K & Nielsen, J (2002). Incidence of asthma in female Swedish 
hairdressers. Occupational and Environmental Medicine 2002;59:119-23 Tillgänglig: < 
http://oem.bmj.com/cgi/content/full/59/2/119> (2009-04-26) 
 
Andrew, Angeline S., Schned, Alan R.,Heaney, John A. & Karagas, Margaret R. (2004)Bladder 
cancer risk and personal hair dye use. International Journal of Cancer, vol.109, s.581-586 
 
Arbetsmiljöverket (2002). ADI 456 Frisör, drömyrke! Tillgängligt: <http://www.av.se > (2009-05-02) 
 
Axmon A, Rylander L, Lillienberg L, Albin M, Hagmar L. (2006). Fertility among female 
hairdressers. Scand J Work, Environment and & Health, vol 32:1, s.51-60 
 
Boverket (2008). Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem. Karlskrona: Boverket. 
Tillgänglig: <http://www.boverket.se> 
 
Bruze, Magnus (2007). Hårfärgämnen kan orsaka svåra eksem. Bulletin Från Centrum för Yrkes- och 
Miljömedicin Lund/Malmö Nr 1/2007 s.3  
Tillgänglig: < 
http://www.skane.se/Public/USIL/Dokument/Division5/VOArbetsMiljomed/Bulletin/200510/2007nr1.
pdf > Hänvisar till: Sösted, H (2007). Allergic contact dermatitis to hair dye ingredients. National 
Allergy Research Center, Department of Dermatology, Gentofte Hospital, Doctorial Thesis  
 
Czene, Kamila, Tiikkaja, Sanna & Hemminki (2003). Cancer risks in hairdressers: assessment of 
carcinogenicity of hair dyes and gels. International Journal of Cancer, Vol. 105, s.108-112 
 
Gago-Dominguez, Manuela, Castelao, Esteban J., Yuan, Jian-Min, Yu, Mimi C. & Ross, Ronald K 
(2001). Use of permanent hair dyes and bladder-cancer risk. International Journal of Cancer, Vol. 91, 
s.575-579 
 
Hainer, Caroline (2009). Frisyren är huvudsaken. Dagens Nyheter, 14 maj. 
 
Karlsson, Thomas & Tondel, Martin (2002). Frisörer lever farligt – daglig exponering för kemiska 
substanser kan ge luftvägsbesvär. Läkartidningen vol. 99: 18, s.2032-2034 
 
 
Lind, Marie-Louise (2006). Hairdressers – hand eczema, hair dyes and hand protection. Stockholm: 
Karolinska Institutet 
 
Läkemedelsverket (2004). Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter. 
Uppsala: Läkemedelsverket 
Tillgänglig:<http://www.lakemedelsverket.se/upload/Om%20LV/publikationer/040824_miljouppdrag
et-rapport.pdf > (2009-05-13) 
 
 
Moscato, Gianna, Pignatti, Patricia, Yacoub, Mona-Rita, Romano, Canzio, Spezia, Sandro & Perfetti, 
Luca (2005). Occupational Asthma and Occupational Rhinitis in Hairdressers. Chest 2005:128 s. 
3590-3598 Tillgänglig: < http://www.chestjournal.org/content/128/5/3590.full.html> (2009-04-26) 
 
Nohynek, Gerhard J, Fautz, Rolf, Benech-Kieffer, Florence & Toutain, Herve (2004). Toxicity and 
human health risk of hair dyes: Food and Chemical Toxicology 42 (2004) s.517-543 



    

 
 

38 

 
 
Socialstyrelsen (2006). Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage m.m. 
Stockholm: Socialstyrelsen. 
 

Elektroniska källor 
Astma- och Allergiförbundet (2009). Offentliga miljöer – Dofter och tillgänglighet. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.astmaoallergiforbundet.se/>Hem/Verksamhet/Tillgänglighet/Offentliga 
miljöer/Dofter och överkänslighet (2009-04-12) 
 
Blomdahl Medical (2009). Blomdahl Medical (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.sv.blomdahl.com//medicinska aspekter. (2009-04-03) 
 
Giftinformationscentralen (2008). (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.giftinformationscentralen.se 
>/ Information till tillverkare/importörer av kemiska och kosmetiska produkter/ (2009-04-10) 
 
Järfälla kommun (2006). Rapport tillsyn frisörer 2005. (Elektronisk) Tillgänglig:< 
http://www.jarfalla.se>/Miljö & Natur/Miljö och hälsoskydd/Hälsoskydd och hygien/Tidigare 
rapporter/Tillsyn Frisörer 2005 (2009-05-13) 
 
Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (2008). (Elektronisk) Tillgänglig: < 
http://www.ktf.se/hygien.htm> (2009-04-03) 
 
Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet (2008 b). Vägledning om frisörprodukter – produktgruppsblad 
för frisörprodukter. Tillgänglig: <http://www.ktf.se > (2009-04-11) 
 
Läkemedelsverket (2007 a) . Regler – Läkemedelsverket – godkännanden och tillsyn av läkemedel, 
mediciner och naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Regler/ > (2009-04-04) 

 
 

Läkemedelsverket (2007 b). Anmälan – Läkemedelsverket – godkännanden och tillsyn av läkemedel, 
mediciner och naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika/Anmalan/ > (2009-04-04) 
 
Läkemedelsverket (2007 c). Rapportera biverkningar – Läkemedelsverket – godkännanden och tillsyn 
av läkemedel, mediciner och naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. (Elektronisk) 
Tillgänglig: 
<http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Rapportera-biverkningar/> (2009-04-04) 
 
Läkemedelsverket (2008). Verksamhetsplan 2008-2010 Enheten för kosmetika och hygienprodukter. 
(Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.lakemedelsverket.se > (2009-04-10) 
 
Länsstyrelsen Västmanlands län (2003). Frisörprojektet – Länsstyrelsen i Västmanlands län. 
(Elektronisk)  
Tillgänglig: http://www.lst.se/vastmanland/amnen/Miljo/Tillsynsv%C3%A4gledning/frisorprojekt.htm 
(2009-05-13) 
 
 
Miljömålsrådet (2009). Om miljömålen – Miljömålsportalen (Elektronisk)  Tillgänglig: 
http://www.miljomal.se/Om-miljomalen/ (2009-04-25) 
 
 



    

 
 

39 

Miljösamverkan Stockholms Län (2007). Rapport Hygienlokaler - stickande/skärande 2007 
Tillgänglig: <http://www.miljosamverkanstockholm.se/>/ Delprojekt/Hygienlokaler – checklistor mm/ 
(2009-05-13) 
 
Nationalencyklopedin (2009). Vaxer. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.ne.se/artikel/256472>  (2009-04-21) 
 
Smittskyddsinstitutet (2008). Loppor, löss och vägglöss – Smittskyddsinstitutet. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/loppor-loss-och-vaggloss/#Huvudlöss> 
2009-04-22 
 
Socialstyrelsen (2009). Socialstyrelsen: Frågor och svar om anmälningsplikten. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.socialstyrelsen.se> /hälsoskydd/regelverk/anmälningspliktiga verksamheter/ 
frågor och svar om anmälningsplikten. (2009-04-03) 
 
Socialstyrelsen (2009 b). Socialstyrelsen: Anmälningspliktigaverksamheter. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.socialstyrelsen.se> /hälsoskydd/regelverk/anmälningspliktiga verksamheter. (2009-04-
03) 
 
Stena Metall (2009). Nu blir det möjligt att välja en miljöprofilerad frisör. (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.stenametall.com/Swedish/>/Mediacenter/Nyheter/Nu blir det möjligt att välja en 
miljöprofilerad frisör. (2009-05-16) 
 
Studex Earpiercing (2009). Studex – System 75 (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.studex.com/studex/75/files/75.html> (2009-04-03) 

 
Sveriges riksdag (2009). EES-avtalet – EU-upplysningen. (Elektronisk) Tillgänglig: < http://www.eu-
upplysningen.se/Amnesomraden/Handel/EES-avtalet/> (2009-04-03) 
 
Svt (2009). Ekologiska klipp. (Elektronisk)  
Tillgänglig: <http://svt.se/> /Program a-ö/Toppform/Ekologisk frisör (2009-05-16) 
 
 
 



Bilaga 2 
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Symbolen med öppen burk, även kallad PAO-symbol (Period After Opening) anger tillsammans med 
text hur länge produkten är hållbar efter öppnande. Den används på produkter som har längre 
hållbarhetstid än 30 månader. 
 
 

 
 
 

 
”Hand i bok”-symbol (eller hänvisningstext) används när innehållsförteckningen inte får plats på 
förpackningen och hänvisar till annan plats där informationen finns.  
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1. Uppgifter om verksamheten 
 
Datum, tid: Närvarande: 

Verksamhetens namn:  

Adress:  

Telefonnummer:  

E-postadress:  

Företag: Organisationsnummer: 

Fastighetsbeteckning: Fastighetsägare: 

Ansvarig för verksamheten: Hur länge har verksamheten bedrivits? 

Uthyrda stolar?        
  Ja   Nej  

Uppgifter: 

  

  

  

Bedrivs annan verksamhet i samma lokal?        
  Ja   Nej  

Uppgifter: 

Bedrivs anmälningspliktig verksamhet?        
Ja, anmäld   Ja, men ej anmäld  Nej  
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2. Lokal och inredning 
 
Är verksamheten avskiljd från ev. annan verksamhet, 
boende etc?  Ja  Nej  

Kommentar: 

Takhöjd 2,4 m?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Utrymme per behandlingsplats 5 m2?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Lättstädade ytor?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns handtvättställ ( flytande tvål, engångshanddukar, 
handsprit) lättillgängligt?  Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns separat diskbänk för rengöring av redskap?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns separat kundtoalett? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns handtvättställ med flytande tvål, engångs-
handdukar, handsprit på toaletter?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns separat städutrymme? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Följs underhållet av lokalen upp kontinuerligt?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Förekommer rökning?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Förekommer husdjur?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

 
 

3. Ventilation och luftkvalitet 
 
Upplevs luftkvaliteten som god?   
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns punktutsug för beredning av t.ex. hårfärgningsmedel? 
  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutiner för kontroll/rengöring av ventilationsutrustning?
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Är OVK utförd?  
  Ja  Nej  

Kommentar: 

Om OVK är utförd, är luftflödet 7 l/s?  
  Ja  Nej  

Kommentar: 

 



Bilaga 2 
Checklista hårvårdsverksamheter 
 

 

4. Städning och avfallshantering 
 
Rutiner för städning? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Metoder för städning: 
  

Frekvens: 
  

Finns utslagsvask och rinnande vatten i städutrymmet? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns torkmöjligheter för utrustning i städutrymmet? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutiner för avfallssortering? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutiner för farligt avfall?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

 
 

5. Hygien- och rengöringsrutiner 
 
Används rena instrument till varje kund? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Desinfekteras instrument regelbundet? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Förvaras rengjorda och begagnade instrument separat ? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutin för handtvätt mellan varje kund? 
 Ja  Nej   

Kommentar: 

Finns rutin för åtgärder vid huvudlöss? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutin för åtgärder vid sår och infektioner? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Används nytt kräppapper/krage för varje kund?   
 Ja  Nej   

Kommentar: 

Används ren handduk för varje kund?   
 Ja  Nej   

Kommentar: 

Används arbetskläder?  
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutiner för hand-/ansiktssmycken, naglar? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 



Bilaga 2 
Checklista hårvårdsverksamheter 
 

 

6. Håltagning 
 
Finns rutin för ålderskontroll/målsmans tillstånd? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Informeras kunden om allergirisk? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Informeras kunden om infektionsrisk? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Används handskar? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Används sterila smycken i engångskassett? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Vid metod utan steril engångskassett, finns utrustning och 
rutiner för sterilisering?  Ja  Nej   

Kommentar: 

Finns rutin för desinfektion av händer? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutin för att kontrollera att inga sår finns på behandlare 
eller kund?  Ja  Nej  
  

Kommentar: 

Finns rutin för desinfektion av huden som ska penetreras? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Ges skötselråd till kunden? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

 

7. Kosmetiska och hygieniska produkter samt kemiska produkter 
 
Finns kunskap om regler (anmälan, märkning etc.) ? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Tillverkas egna KoH? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Importeras egna KoH? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Vid ev. import/tillverkning, är det anmält till 
Läkemedelsverket? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Informeras om allergirisk? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Tillfrågas kunden om tidigare besvär? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns förteckning och säkerhetsdatablad för kemiska 
produkter tillgängliga? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

Finns rutiner för att använda kemiska produkter med minst 
miljöpåverkan? 
 Ja  Nej  

Kommentar: 

 



Bilaga 3 
Protokoll för kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter 
   
   

Information: LVFS 2004:12 samt Gunnar Guzikowski, Läkemedelsverket, utbildning Miljösamverkan Stockholms län 2009-04-29. 
Figurer: LVFS 2004:12 
 

  Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 

Produktnamn         

Användningsområde  
Svenska. Behöver inte anges om användningsområdet är uppenbart. 

        

PI-hållare  
Företag och postadress. Ej endast webbadress/e-postadress. Om det är ett känt märke 
räcker ort. 

        

Mängd (vikt/volym)  
Svenska. Vikt, volym, antal. Gäller ej gratisprover eller förpackningar som rymmer < 5 mg 
el. ml 
 

        

Hållbarhetsmärkning 
Svenska. Hållbarhet under 30 mån: "Bäst för utgången av".  
Hållbarhet över 30 mån: T.ex. 12 M = hållbar 12 mån efter öppnande . Gäller ej 
engångsförpackning. 

 12M 

        

Eventuell varningsmärkning  
Svenska. Produkter som kan orsaka skador om de används fel, t.ex. hårfärgningsmedel. 
Ska finnas på ytter- och innerförpackning. 

        

Batch/satsnummer 
För spårbarhet. 

        

Innehållsförteckning 
Ytterförpackning räcker.  Inleds m. ”Ingr.” Innehållsförteckningen ska följa INCI. Vatten 
anges med ”aqua” Om det av utrymmesskäl inte är möjligt ska info finnas på annan plats 
vilket anges med hand-i-boksymbol:  

  

        

 
 


