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Förord
Projektet har genomförts i samarbete med Prevent (Malin Strömberg, Charlotte Bäckström, Linda
Klevelid), Frisörföretagarna (Ted Gemzell) och Handelsanställdas förbund (Mia Jansson, Ewa
Björkman). Malin Hydén, Future First har varit redaktör för webbplatsen Frisörens
arbetsmiljöguide samt utvecklat det konceptuella innehållet för densamma. Eva Strömblad, Årets
Frisör 2019, har bidragit till projektet genom medverkan vid framtagningen av de filmer som visas
på webbplatsen. Stylist & Frisörlärarförbundet, SFLF, har bidragit med värdefulla kontakter till
frisörlärare. Vi vill rikta ett stort tack till ovannämnda för ett gott samarbete.
Vid IVL har Pär Fjällström, Ann-Beth Antonsson, Maria Vigren och Pablo Diaz bidragit till
utvecklingen till projektet och dess webbplats. Jessica Fagerlönn har genomfört utvärderingen av
webbplatsen.
Stockholm, september 2021
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Sammanfattning
I denna verksamhetsrapport beskrivs arbetet med utvecklingen av en digital arbetsmiljöguide i
form av webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide. Marknadsföringen av webbplatsen presenteras,
samt den utvärdering som genomförts med målgrupperna skyddsombud/regionala skyddsombud,
frisörlärare samt yrkesverksamma frisörer/frisörföretagare.
Under hösten 2020 lanserades en digital arbetsmiljöguide som ger fakta, tips och råd för att hantera
riskerna i frisöryrket samt visar på bra arbetssätt för frisörer. Den är framtaget av IVL Svenska
Miljöinstitutet och Prevent i samverkan med Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund.
Projektet är finansierat av AFA Försäkring.
Utvecklingsprojektet syftade till att ta fram strategier, material och metoder för att tydliggöra och
underlätta implementering av förebyggande arbetsmiljöåtgärder bland frisörer. Ökad kunskap om
den egna arbetsmiljön leder till ett mer hållbart arbetsliv och bidrar till att minska risken att
drabbas av yrkesrelaterade skador.
I projektet har IVL sammanställt forskningsbaserad kunskap inom området. Informationen har
sedan bearbetats och omsatts till lättillgängliga texter, bild- och filmmaterial. Den digitala guiden
ger vägledning bland annat vad gäller salongens utformning, ventilation, arbetsteknik och
hälsorisker samt innehåller även ett utbildningsmaterial som frisörlärare kan använda i
undervisningen av framtida frisörer.
Projektet förväntas även bidra till de Globala målen för hållbar utveckling 2030, Sustainable
Development Goal, mål 3 om hälsa och välbefinnande, samt mål 8 om främjande av en trygg och
säker arbetsmiljö.
Länk till webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide, www.frisorensarbetsmiljoguide.se
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Summary
This activity report describes the work with the development of a digital work environment guide
in the form of the website The Hairdresser's Work Environment Guide. The marketing of the
website is presented, as well as the evaluation carried out with the target groups safety
representatives / regional safety representatives, hairdressing teachers and professional
hairdressers / hairdressing employer.
In the autumn of 2020, a digital work environment guide was launched that provides facts, tips
and advice for managing the risks in the hairdressing profession and shows good working
methods for hairdressers. It has been developed by IVL Swedish Environmental Research Institute
and Prevent in collaboration with Frisörföretagarna (industry and employer organization for
hairdressers) and Handelsanställdas förbund (trade union). The project is financed by AFA Insurance.
The development project aimed to develop strategies, materials and methods to clarify and
facilitate the implementation of preventive work environment measures among hairdressers.
Increased knowledge of one's own work environment leads to a more sustainable working life and
helps to reduce the risk of suffering occupational injuries.
In the project, IVL has compiled research-based knowledge in the field. The information has since
been processed and translated into easily accessible texts, images and film material. The digital
guide provides guidance on, among other things, the salon's design, ventilation, work technology
and health risks, and also contains educational material that hairdressing teachers can use in the
teaching of future hairdressers.
The project is also expected to contribute to the Global Goals for Sustainable Development 2030,
the Sustainable Development Goal, Goal 3 on health and well-being, and Goal 8 on promoting a
safe and secure work environment.
Link to the website Hairdresser's work environment guide, www.frisorensarbetsmiljoguide.se
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Bakgrund, syfte och mål
Tidigare forskning och praktiska erfarenheter visar på flera arbetsförhållanden som kan orsaka
ohälsa och olycksfall hos frisörer och stylister. Många arbetsuppgifter utförs i besvärliga arbetsställningar som anpassas för kundens bekvämlighet. Dessutom handskas både frisörer och stylister
dagligen med kemikalier. Bland arbetssjukdomar som rapporteras inom branschen finns
handeksem, muskelrelaterade besvär i nacke, axlar och handleder, stress samt luftvägs- och
ögonbesvär, (1). En del får så stora besvär att de tvingas byta yrke.
För att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa är det viktigt att det finns kunskap på arbetsplatserna om vilka risker som finns i arbetet och hur arbetet kan planeras och utföras så säkert som
möjligt. Branschen består till största del av små- och ensamföretagare som har begränsad kunskap
om arbetsmiljö och begränsade resurser för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor,
samt hålla sig underrättade om nya regler samt följa utvecklingen av utrustning och
arbetsmetoder. För att förbättra arbetsmiljön behöver kunskaper om risker och arbetsmiljöarbete
anpassas till arbetsplatsernas behov och förutsättningar. Det är därför viktigt att identifiera de
arenor där den här yrkesgruppen redan verkar, för att utnyttja befintliga nätverk och
informationskanaler. Detta behövs för att kunskap ska kunna spridas på ett sådant sätt att den blir
användbar och kan implementeras i form av förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.
Projektet Bättre arbetsmiljö för frisörer och stylister: strategier för implementering av god arbetsmiljö i
småföretag, startade med målet att arbeta med yrkesgrupperna frisörer och stylister. Tidigt i
projektet gjordes en korrigering av inriktningen, vilken innebar att stylister exkluderades från
projektet eftersom denna grupp inte omfattas av frisöravtalet mellan Frisörföretagarna och
Handelsanställdas förbund. Beslutet till denna avgränsning togs i samråd med projektets
referensgrupp, vilka representerar arbetsmarkmarknadens parter. Projektet kom därefter att ha en
avgränsning och inriktning på arbetsmiljön för frisörer.
Utvecklingsprojektet syftade till att ta fram strategier, material och metoder för att tydliggöra och
underlätta implementering av förebyggande arbetsmiljöåtgärder bland frisörer. Målet var att
utveckla en digital arbetsmiljöguide i form av en webbplats för frisörens arbetsmiljö.
För att uppnå projektets syfte och mål utvecklades ett långtgående samarbete med bransch- och
arbetsgivarorganisationen Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund samt Prevent. I nära
dialog och samverkan med Prevent utkristalliserades under projektets gång ett arbetssätt vilket
innebar att IVL arbetade med att sammanställa grunduppgifter och fakta till innehållet för
webbplatsen. En externt anlitad redaktör och webbutvecklare arbetade därefter med att utveckla
en struktur för webbplatsen och dess olika målgrupper. Beslut togs om att Prevent skulle vara värd
för webbplatsen, vilket innebar att Prevents grafiska riktlinjer och lösningar för produktwebbar
blev en utgångspunkt för webbplatsens design och utformning. Prevent bidrog med webbredaktör
och ansvarade för teknisk lösning.
Förutom projektets syfte att bidra till det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom frisöryrket, finns
även en koppling till de Globala målen för hållbar utveckling 2030, Sustainable Development
Goals, SDG. Projektet förväntas även bidra till SDG mål 3 om Hälsa och välbefinnande med delmålet
3.9 om att minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar.
Även mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, där ett av delmålen 8.8 handlar
om att Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö, kan ses som relevant i
sammanhanget.

7

Rapport C 617  Frisörens arbetsmiljöguide – Utveckling av en digital arbetsmiljöguide om frisörens
arbetsmiljö - Verksamhetsrapport

Digital arbetsmiljöguide för frisörer
En viktig första aspekt var att identifiera målgrupperna. Innan vi startade med insamling av
material till webbplatsen började vi med att identifiera vilka målgrupper som skulle kunna
använda verktyget. Det projektet definierat som primära målgrupper för en digital
arbetsmiljöguide/webbplats var yrkesverksamma frisörer och frisörföretagare/ frisörarbetsgivare,
lärare vid frisörutbildningar och skyddsombud. Sekundära målgrupper var blivande frisörer samt
leverantörer av frisörprodukter och utrustning.
För att säkerställa att material och språk blev målgruppsanpassat genomförde vi studiebesök i
frisörbranschen. Studiebesöken visade att målgrupperna generellt sett hade en låg kunskapsnivå
om arbetsmiljö och att den plattform som huvudsakligen användes för informationsinhämtning
var mobiltelefonen. Gruppen som helhet var inte så vana att ta till sig större textmängder. Gruppen
lärare önskade även tillgång till mer material om arbetsmiljö. Det här blev sammantaget några av
utgångspunkterna för utformningen av webbplatsen.

Underlag till innehåll
IVL arbetade med att sammanställa grunduppgifter och fakta till innehållet för en webbplats om
frisörens arbetsmiljö. Vid design av webbplatsen användes huvudsakligen i stycket nedan
beskrivna referenser.
Det grundmaterial som webbplatsen primärt bygger på och utgår från i sin uppbyggnad är
broschyren Frisörens arbetsmiljö framtagen år 2016 av en projektgrupp från Handelsanställdas
förbund och Frisörföretagarna (2).
Det europeiska, webbaserade riskbedömningsverktyget (OiRA, Online interactive Risk
Assessment) som bland annat omfattar frisörers arbetsmiljö är ett annat exempel där projektet
hämtade in underlag till webbplatsen. Verktyget är på engelska och fokuserar främst på att
identifiera problem, snarare än åtgärder, men det belyser frisörers komplexa arbetsmiljö (3).
Föreskrifterna om frisörarbete, AFS 1985:18, innehåller regelverket rörande bland annat lokaler,
belysning, golv, kundstol, arbetsstol och arbetsutrymme. Det finns även regler för verktyg och
kemiska preparat (4).
Kemisk Tekniska Företagen (KTF) har tagit fram en vägledning om frisörprodukter.
Informationsfoldern riktar sig till frisörer och beskriver hur man som frisör handskas med
kosmetiska produkter för yrkesmässig användning på ett säkert sätt (5).
Sakinnehållet i de olika delarna på webbplatsen, är hämtat från både vetenskapliga artiklar samt
övriga relevanta källor (se referenser för webbplatsen).
Dessutom inleddes ett samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, Region
Stockholm, då de parallellt tilldelades anslag för att utveckla arbetsmiljöinformation med ett visst
överlapp med IVL:s projekt. De bidrog bl.a. till att granska och likrikta informationen om hud,
handskar och typiska kemikalier som frisörer exponeras för.
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Utveckling av koncept och upplägg
En extern redaktör och webbutvecklare anlitades för att utveckla det konceptuella innehållet för
webbplatsen. Redaktörens uppgift var att säkerställa att text-, bild- och filmmaterial utformades på
ett sätt som var lätt att förstå för målgrupperna. Det övergripande syftet formulerades till att
webbplatsen avsåg att bidra till att förbättra frisörers arbetsmiljö.
Omfattning av uppdraget var att utveckla ett koncept bestående av digitalt förmedlad kunskap till
frisörer i form av en webbplats med utbildningsmaterial för frisörlärare. Webbplatsen är uppbyggd
med en struktur utifrån användarens perspektiv, med neutralt faktainnehåll och anpassade tips
och råd. Detta sammantaget syftar till att skapa en användbar guide för användarna, se figur 1.

Figur 1. Webbplatsens koncept. Copyright Future First

Vad avsåg design av materialet framkom att målgruppen var känslig för att material och bilder
skulle upplevas som omoderna, vilket blev en viktig utgångspunkt vid produktion av innehåll och
material. IVL och Prevent sattes som avsändare av webbplatsen.
I ett tidigt skede diskuterades en idé om en brevskola. Med en brevskola skulle arbetsmiljömaterial
kunna portioneras ut en bit i taget i flera mejl till målgrupperna. Efter att vi konstaterat att en stor
del av målgruppen frisörer inte använder e-post i så stor utsträckning och inte heller hade en epostadress via sin arbetsgivare, ledde detta till att idén med en brevskola lades ned.
Med utgångspunkt från det faktamanus som utarbetats av IVL och projektgruppen, påbörjades
arbetet med att utveckla webbplatsens innehåll i form av bildmaterial, illustrationer, filmmaterial,
utbildningsmaterial mm. Motivation, praktisk utbildning och en guide i vardagen blev de tre
bärande delarna i konceptet för webbplatsen. För att motivera och nå ut till målgruppen frisörer
producerades videofilmer. Dessa filmer blev en bärande del i en digital kampanj vid bl.a.
marknadsföringen av webbplatsen. För att bidra med arbetsmiljömaterial för den praktiska
utbildningen, togs ett utbildningsmaterial fram för lärare att använda vid frisörutbildningar, vilket
även marknadsfördes i en digital kampanj. Webbplatsen med sitt innehåll syftade till att fungera
som en guide i vardagen för målgrupperna, se figur 2.
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Figur 2. Övergripande upplägg med ingående delar i form av videofilmer, digital kampanj,
utbildningsmaterial och webbplats. Copyright Future First

Webbplatsen
Strukturen för webbplatsens uppbyggnad består av en huvudmeny som utöver startsidan består
av sex områden: salongen, inredning, produkter, frisören, hälsa och säkerhet samt
arbetsmiljöarbete. Varje område är uppdelad i ett antal underrubriker för att det ska var enkelt för
besökarna att hitta information (se bilaga 1). För att möta upp behovet av information, infogades ett
specifikt avsnitt avseende covid-19. För respektive område valdes ett lämpligt bildmaterial ut.
Dessutom producerades illustrationer till några av avsnitten, för att tydliggöra och på ett enkelt
sätt visualisera textinnehållet.

Videofilmer
För att nå ut till målgrupperna producerades ett flertal filmer. Filmerna hade som mål att fungera
som en introduktion till arbetsmiljöområdet och bidra till att ge en förståelse för varför
arbetsmiljöfrågorna är viktiga. Filmerna visar frisörer i arbete och innehåller information om vad
som är bra att tänka på i arbetsmiljösammanhang och praktiska tips.
Manus till filmerna togs fram i samarbete med projekt- och referensgrupp, yrkesverksamma
frisörer samt det filmproduktionsbolag som projektet anlitade. Sammanlagt producerades åtta
filmer: tre kortare tipsfilmer, två faktafilmer samt tre utbildningsfilmer för frisörlärare att använda
i utbildningen. De olika filmtyperna producerades och klipptes för att passa in i olika
sammanhang. Tipsfilmerna användes i spridningskampanjer på sociala medier, medan
utbildningsfilmerna infogades i utbildningsmaterialet.
Tipsfilmer där Årets Frisör 2019, Eva Strömblad ger korta arbetsmiljötips:
•
•
•

Be kunden om hjälp
Din arbetsställning
En bra stretchövning
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Faktafilmer till avsnitten om handskar och arbetsteknik:
•
•

När är det bra med handskar?
Vad är bra arbetsteknik?

Utbildningsfilmer med voice over för frisörlärare att använda i frisörutbildningen:
•
•
•

Om bra arbetsteknik
Om handskar
Om luft och ventilation

Filmerna spelas upp via YouTube i syfte att öka trafiken till webbplatsen.

Utbildningsmaterial för frisörlärare
Frisörlärarna hade i projektet identifierats som en nyckelgrupp gällande att föra ut kunskap om
god arbetsmiljö till blivande frisörer. Därför utarbetades ett specifikt material för detta ändamål.
Utbildningsmaterialet togs fram med stöd av frisörlärare och med utgångspunkt från Skolverkets
kursplaner och kopplade an till innehållet på webbplatsens olika områden. Intervjuer genomfördes
med några frisörlärare vid gymnasieskolor för att stämma av behov, önskemål, möjligheter och
utmaningar med ett utbildningsmaterial. Intervjuerna visade att frisörlärarna efterfrågade ett
färdigproducerat material, att enkelt kunna använda i de olika kurserna som hade en koppling till
arbetsmiljö.
Det utbildningsmaterial som producerades delades upp i fem lektioner. För varje lektion skapades
en presentation att använda i klassrummet, samt en lärarhandledning som beskrev genomförandet
av den aktuella lektionen. Varje handledning innehöll vidare ett körschema med förslag till
innehåll och gruppövningar, samt länkar till webbplatsens filmer och fakta. En övergripande
kursplan utarbetades med en detaljerad beskrivning av utbildningsmaterialet och hur det ska
användas. Utbildningsmaterialet fick en tänkt struktur, men med möjlighet användas i valfri
ordning och omfattning, beroende på när de olika kurserna inföll under läsåret. Allt
utbildningsmaterial lades upp på webbplatsen som pdf: er för nedladdning.

Digital kampanj
För att nå ut med innehållet på webbplatsen genomfördes även en digital kampanj kopplat till
olika aktiviteter på sociala medier, se nedan avsnitt om Kommunikation och marknadsföring. För att öka
trafiken till webbplatsen valdes olika kanaler ut för detta ändamål. Inlägg på sociala medier som
LinkedIn, Facebook och Instagram blev en framkomlig väg för att marknadsföra materialet till de
olika målgrupperna. Det framtagna filmmaterialet blev bärande delar i denna digitala
marknadsföringskampanj.

Kommunikation och marknadsföring
Lanseringen av webbplatsen genomfördes den 30 september 2020. Inför lanseringen genomfördes
ett omfattande arbete av IVL och Prevent avseende marknadsföring och kommunikationsplaner.
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En samordning gjordes även med arbetsmarknadens parter inom projektet för att identifiera alla
tänkbara kommunikationskanaler som de olika organisationerna tillsammans förfogade över.
Kommunikationsplanerna fick revideras ett flertal gånger. Event i form av bl.a. frisörmässor var
inplanerade för projektet att delta vid, ifall restriktionerna pga. covid-19-pandemin skulle
avskaffas. Eftersom detta inte möjliggjordes under projekttiden, fick marknadsföringsaktiviteterna
huvudsakligen handla om att delta digitalt i olika sammanhang, samt att nå ut med information
via artiklar i branschtidningar/webbplatser.
Exempel på några av de olika marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter som genomfördes
i projektet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utskick av pressmeddelande från IVL och Prevent vid lanseringen den 30 september 2020.
Prevent, tidningen Arbetsliv. Artikel med frisör Eva Strömblad, februari 2021.
Stylist & Frisörlärarförbundet, SFLF, riksutbildningsdagar för frisörlärare, mars 2021. Projektet
deltog med en inspelad presentation riktad till frisörlärare.
Podcast Hairtalks, Frisörföretagarna, maj 2021. Projektet deltog i en dialog om frisörernas
arbetsmiljö och en presentation av webbplatsen.
SAMS, Sveriges arbetsmiljöspecialister. Artikel i organisationens medlemstidning.
Nyhetsbrev. Information om webbplatsen i de olika organisationernas nyhetsbrev.
Handelsanställdas förbund publicerade en notis om webbplatsen i sin papperstidning
Handelsnytt, vilken når 160 000 medlemmar.
Frisörföretagarna publicerade nyheten om Frisörens arbetsmiljöguide på sin webbplats.
Nyhetsinlägg via arbetsmarknadens parters sociala mediekanaler.

Uppföljning och utvärdering
För att söka svar på frågan om hur projektet nått ut med information och skapat kännedom om
webbplatsen, samt på vilket sätt webbplatsen bidragit till implementering av god arbetsmiljö för
frisörer, gjordes flera uppföljningar av besöksstatistik samt av de olika
kommunikationsaktiviteterna. En intervjustudie med målgrupperna genomfördes även av en
extern utvärderare.

Webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide
Under perioden 30 september 2020 t.om. 26 maj 2021 är antalet unika sidvisningar på webbplatsen
13 400. Det sammanlagda antalet gånger sidorna visades är 18 200. Under samma period är antalet
sessioner, det vill säga antalet besök, 5733. I genomsnitt stannar besökarna 3 minuter och 33
sekunder innan de lämnar sajten vilket är att betrakta som ett gott resultat. De topp tre mest
besökta sidorna, utöver startsidan, i ordningsföljd är ”Arbetsteknik”, ”Ämnen som kan ge allergi”
och ”Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA”. Totalt för samma period har presentationerna
och lärarhandledningarna på sidan ”Utbildningsmaterial” laddats ned 730 gånger. De mest
nedladdade är presentationen och lärarhandledningen av materialet ”1. Introduktion: Vad är
arbetsmiljö?”. De flesta besökarna till sajten kommer från användare som skrev webbadressen
direkt i webbläsaren, sociala medier samt Google.
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Filmer

Det finns åtta filmer producerade till webbplatsen. På Prevents sidor så spelas filmerna upp direkt
från YouTube så genom att se på statistiken på YouTube får vi siffrorna för antalet visningar. Den
film som har visats flest gånger under perioden 30 september 2020 till 26 maj 2021 är ”Vad är bra
arbetsteknik” som haft 591 visningar. Näst flest visningar har filmen ”När är det bra med
handskar” som har haft med 528 visningar. ”Evas frisörtips - Din arbetsställning” har haft 484
visningar, filmen ”Om handskar” har haft 266 visningar, ”Evas frisörtips - Be kunden om hjälp”
har haft 186 visningar, ”Om luft och ventilation” har haft 142 visningar, ”Om bra arbetsteknik” har
haft 124 visningar och sist i ordningen kommer ”Evas frisörtips – En bra stretchövning” med 90
visningar.

Pressmeddelande

Utskick av pressmeddelanden i samband med lanseringen den 30 september 2020 samordnades
mellan Prevent och IVL. Ett pressmeddelande om webbplatsen gick ut från Prevent med rubriken
”Ny guide ska främja frisörers arbetsmiljö”. Prevents pressmeddelande skickades ut till drygt 380
journalister varav mer än hälften av journalisterna, 63 procent, har öppnat pressmeddelandet.
Sidan med pressmeddelandet hade totalt 122 sidvisningar och 109 unika sidvisningar under
perioden 30 september 2020 till och med 26 maj 2021.
IVL skickade ut ett pressmeddelande med motsvarande innehåll, vilket gav totalt 250
nyhetsdelningar, se bilaga 2.

Artikel i tidningen Arbetsliv

I Prevents tidning Arbetsliv med utgivningsdatum 10 februari 2021 publicerades en artikel med
Årets frisör 2019 Eva Strömblad. Rubriken på artikeln var ”Frisörer lär sig arbeta säkert”.
Tidningen skickades ut till 126 000 prenumeranter. Tidningen finns även som bläddringsbar på
Arbetslivs hemsida och där hade tidningen 70 klick under perioden 10 februari –16 mars 2021.

Artikeln i Arbetsliv 10 februari 2021.
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Sociala medier via Prevent
På Prevents sociala medier har totalt fyra organiska inlägg gjorts på Facebook och LinkedIn, två i
vardera kanalen. Hälften av inläggen var riktade till frisörer och andra hälften till lärare och
föreläsare.
Det första inlägget som gjordes på Facebook 30 september 2020 sponsrades och var därför även
synligt för målgruppen på Instagram. Inlägget marknadsfördes mot frisörer. Inlägget hade en total
räckvidd på 15 637 personer och antalet exponeringar var 27 603. Inlägget fick 43 gillamarkeringar, 3 delningar, 989 klick varav 348 på ”läs mer-knapp” och 384 på länken i
inläggstexten. 253 gånger har filmen ”Evas frisörtips – din arbetsställning” i inlägget spelats upp.
Det andra inlägget på Facebook gjordes den 19 januari 2021. Det hade en total räckvidd på 8295
personer, 30 gilla-markeringar, 5 delningar och det var även 6 kommentarer på inlägget där man
tipsade andra om Frisörens arbetsmiljöguide. Filmen ”Evas frisörtips - En bra stretchövning” i
inlägget visades 1337 gånger.
På LinkedIn gjordes även där två inlägg. Det första gjordes på lanseringsdagen 30 september 2020
och innehöll samma text och film som inlägget på Facebook samma dag. Inlägget fick 481 visningar
av filmen, 18 gilla-markeringar och 1 kommentar. Det andra inlägget på LinkedIn gjordes den 4
november och innehöll en trailerfilm om Frisörens arbetsmiljöguide och länk till sajten. Inlägget
fick 1923 visningar, 12 gilla-markeringar och 27 klick till sajten.

Inlägg, från vänster: 30 september 2020 på Facebook, 19 januari 2021 på Facebook och 19 januari
2021 på LinkedIn.

Sociala medier via IVL
Totalt har inläggen om Frisörens arbetsmiljöguide visats 6963 gånger i IVL Svenska Miljöinstitutets
sociala mediekanaler, fördelat på LinkedIn och Facebook. Inläggen har lett till 116 klick där
besökaren har fått mer information om guiden. Fem inlägg har gjorts varav ett har sponsrats. Totalt
har 1163 visningar av filmen kopplad till guiden skett i IVL:s sociala mediekanaler.
Informationssidan om Frisörens arbetsmiljöguide som publicerats på ivl.se har fått 155 visningar
och besökarna har stannat i 3:47 minuter, dvs. relativt länge vilket tyder på ett stort intresse.
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Webbenkät via Hotjar
Under perioden februari till maj 2021 lades en webbenkät upp på webbplatsen. Syftet var att
undersöka hur besökarna hittat till webbplatsen samt hur de bedömde innehållet. Eftersom
svarsfrekvensen var mycket låg, stängdes enkäten ned i maj 2021. Detta visar på att enkät till
målgruppen inte var en framkomlig väg för att inhämta information från besökarna.

Hänvisning i kollektivavtalet
I parternas kollektivavtal för frisörområdet, vilket gäller från den 1 november 2020, lades en
skrivning in som hänvisar till Frisörens arbetsmiljöguide. Momentet lyder som följer:
” §12 mom. 4 Frisörens Arbetsmiljöguide.
Parterna är överens om att en god arbetsmiljö främjar arbetstagare såväl som arbetsgivare”.

Målgruppernas intryck av webbplatsen - en
utvärdering
Utvärderingsintervjuer med de tre målgrupperna genomfördes av en utvärderare vilken var helt
fristående från tidigare arbete i projektet. En utvärderingsrapport togs fram, Utvärdering av
webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide, IVL rapport, se bilaga 3.
Totalt intervjuades nio individer från målgrupperna skyddsombud/regionala skyddsombud,
frisörlärare (gymnasieskola) samt yrkesverksamma frisörer/ frisörföretagare. Syftet med
utvärderingen var att undersöka hur de olika användargrupperna upplevde och bedömde nyttan
av webbplatsen kopplat till sin funktion och roll i arbetsmiljöarbetet.
Frågeställningarna till intervjupersonerna handlade om innehållet och dess användbarhet, om
besöket varit till nytta, samt om webbplatsen inspirerar till att göra förändringar i arbetsmiljön.
Resultatet visade att alla respondenterna ansåg att innehållet på webbplatsen var godkänt och de
skattade materialet som användbart. Att det fanns information, på ett för både arbetsgivar- och
arbetstagarparten gemensamt ställe, sågs som mycket positivt. Respondenterna ansåg att besöket
på webbplatsen även hade varit till nytta.
Generellt ansåg respondenterna vidare att webbplatsen har inspirerat eller kommer att inspirera
dem till att göra förändringar i arbetsmiljön. Där fanns dock en variation i svaren och vissa av
respondenterna upplevde sig inte inspirerade i så stor utsträckning. Exempelvis ansåg frisörerna
att de redan hade kunskap och en bra arbetsmiljö, eller som en frisörlärare angav, inte hade
mandat att fatta beslut om förändringar på arbetsplatser. Respondenterna från alla de tre
målgrupperna bedömde att webbplatsen kan inspirera frisörbranschen som helhet, samt även
inspirera dem som idag saknar kunskaper inom arbetsmiljöområdet.
Frisörlärarna planerade att använda sig av Frisörens arbetsmiljöguide och dess utbildningsmaterial
i sin undervisning. Det filmmaterial om frisörens arbetsmiljö som tagits fram, sågs som positivt att
få tillgång till vid undervisningen av blivande frisörer.
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Vidare framkom via intervjuerna att det behövs en underhållsplan för webbplatsen. För att
uppmuntra återkommande besök behöver webbplatsen kontinuerligt uppdateras med nyheter, ny
information, nya filmer, korrekta länkar och fräscht utbildningsmaterial.

Diskussion
Av de uppföljningar som genomförts avseende besöksstatistik på webbplatsen har vi kunnat se att
de områden som fått högst andelen besök handlar om Arbetsteknik samt Ämnen som kan ge allergi,
vilket är i linje med de avvägningar som gjordes i projektet för viktiga arbetsmiljöområden att lyfta
fram. Därefter var det sidorna om Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA, som hade stor andel
besök. Vi kan konstatera att detta inte var ett område som projektet initialt hade prioriterat, och de
intervjuer som gjordes med webbplatsens målgrupper visade även de att OSA-frågorna var ett
område där målgruppen önskade ytterligare utvecklat material.
Webbplatsens omfattning ökade under projektets gång både avseende innehåll och omfattning,
t.ex. med framtagning av filmer samt utbildningsmaterial för frisörlärare, vilket inte fanns med i
den ursprungliga planeringen. Orsaken till detta var att initiala kontakter med målgrupperna
visade på att utformningen av materialet på webbplatsen kunde vara avgörande för hur materialet
skulle mottas, och att större fokus behövdes på materialets lättillgänglighet (filmer och bilder) samt
attraktivitet (grafisk design). Även en enig referensgrupp tyckte att omprioriteringen var
motiverad.
Av utvärderingsintervjuerna med frisörlärarna, kunde vi se att de framöver i sina kurser med
arbetsmiljöinnehåll, planerade att använda sig av Frisörens arbetsmiljöguide och dess
utbildningsmaterial. Även om gruppen intervjuade var få, fanns en samstämmighet kring värdet
av materialet som projektet producerat. Dessutom lyftes det fram att det var en stor fördel med ett
digitalt material p.g.a. den distansundervisning som bedrivits av skolorna under covid-19pandemin.
Att betrakta lärare vid frisörutbildningar som en primär målgrupp var ett viktigt beslut inom
projektet. Frisörlärarna har en nyckelroll vad gäller att förmedla kunskap och insikter om en god
och säker arbetsmiljö till frisöreleverna. Vi bedömer att de resurser som projektet lade på att
utveckla ett färdigt utbildningsmaterial för lärare att använda i sin undervisning, bör få goda
effekter på sikt, och bidra till att stödja implementeringen av en god och säker arbetsmiljö i
frisöryrket.
Både de lokala skyddsombuden och de regionala skyddsombuden i frisörbranschen är viktiga
aktörer för att fortsätta att sprida information om webbplatsen och bidra till att utveckla en god
arbetsmiljö för frisörer. Även Handelsanställdas förbunds skolinformatörer som går ut och
informerar frisörelever på gymnasieskolorna, kommer fortsatt att ha en viktig roll för att
marknadsföra webbplatsen och dess budskap till blivande frisörer.
Frisörarbetsgivare kan förslagsvis i sin introduktion av nya medarbetare, använda sig av den
digitala arbetsmiljöguiden för att ge en bra grund och introduktion till arbetsmiljöområdet. För
nyanställd personal med lång tid i yrket, kan materialet på webbplatsen, t.ex. om goda arbetssätt,
möjligtvis också fungera som en bekräftelse på att den erfarna frisören jobbar på ett ur
arbetsmiljösynpunkt säkert sätt. Detta var exempel på reflektioner från de frisörer (med lång tid i
frisöryrket) som intervjuades i utvärderingsstudien.
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Att betrakta som en framgång för projektet är det faktum att arbetsmarknadens parter under
hösten 2020 slöt ett kollektivavtal, med en skrivning om att parterna är överens om att en god
arbetsmiljö främjar arbetstagare såväl som arbetsgivare, och i avtalet görs en hänvisning till
webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide.
Idén om att lägga ut en bit arbetsmiljöinformation i taget till olika målgrupper, för att däremellan
kunna följa upp blev inte genomförbar i detta projekt. Någon slutlig bedömning av de olika vägval
som projektet tagit är för tidigt att uttala sig om då webbplatsen till dags dato legat uppe i cirka 1
års tid. Med uppföljningen av de kommunikations- och marknadsföringsinsatser som genomförts i
projektet, har vi kunnat se att vi nått ut med information om webbplatsen, och vår förhoppning är
att det material vi producerat i projektet ska underlätta för branschen att implementera
förebyggande arbetsmiljöåtgärder för yrkesgruppen frisörer.

Webbplatsens framtid
Prevent är värd för webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide och har i uppdrag att göra sedvanlig
funktionalitetskontroll för webbplatsen, för bl.a. kontroll att länkar fungerar. Dessutom kan
justeringar göras i de fall exempelvis arbetsmiljölagstiftningen förändras och informationen på
webbplatsen därför behöver korrigeras.
Vid projektets avslutande referensgruppsmöte våren 2021 lyftes önskemål fram från
arbetsmarkandes parter om fortsatt utveckling av webbplatsen. Exempelvis önskades tillägg med
bra exempel på pausgymnastik för frisörer. Sådana tillägg samt övriga uppdateringar av innehåll
blir värdefulla för att fortsätta att nå ut till ett stort antal besökare och att även fortsättningsvis
upprätthålla en digital arbetsmiljöguide av god kvalité.
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Bilaga 1

Områden samt underrubriker för Frisörens arbetsmiljöguide
Områden

Underrubriker

Startsida

Landningssida med film samt
snabblänkar

Salongen

Personalutrymme
Ventilation
Städning

Inredning

Kundstol
Frisörstol och vagn
Verktyg
Schamponeringsplats
Blandningsstation

Produkter

Märkning av produkter
Förvaring av produkter
Ämnen som kan ge allergi

Frisören

Handskar
Kläder och utrustning
Arbetsteknik
Arbetssätt utanför salongen
Besvär och värk

Hälsa och säkerhet

Hygien
Hälsorisker
covid-19
Den som är gravid eller ammar
Minska risken för olyckor
El- och brandsäkerhet

Arbetsmiljöarbete

Lagar och regler
Organisatorisk och social arbetsmiljö
(OSA)
Om något hänt
Utbildningsmaterial

Pressmeddelande | 2020-09-30

Bilaga 2

Ny guide ska främja frisörers
arbetsmiljö
Att vara frisör är ett kreativt jobb som kräver stor
yrkesskicklighet. Samtidigt finns det risker, bland annat
kemikalier och obekväma arbetsställningar. Ett nytt digitalt
verktyg ska minska riskerna.
Nu släpps en kostnadsfri digital arbetsmiljöguide som ger fakta, tips och råd för
att hantera riskerna i frisöryrket. Det är framtaget av Prevent och IVL Svenska
Miljöinstitutet i samverkan med Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund.
I guiden finns bland annat filmer där Årets Frisör 2019, Eva Strömblad, visar hur
frisörer kan arbeta på ett sätt som är skonsamt för kroppen.
– De som arbetar som frisörer behöver kunna få snabb och enkel information om
hur de ska skydda sig mot riskerna. En sådan guide har saknats inom yrket. Den
nya arbetsmiljöguiden vänder sig till chefer, skyddsombud och frisörer, men även
till lärare och elever på frisörgymnasier, säger Ted Gemzell, vd på
Frisörföretagarna.
Frisörer kan få problem med till exempel allergier och astma eftersom de
exponeras för kemiska produkter som hårfärg, blekningsmedel och andra

kemiska produkter. Obekväma arbetsställningar och monotona arbetsuppgifter är
andra risker som går att undvika.
– Jag är väldigt nöjd över att vi fått till en sida där allt är samlat för frisörer och
lärare på frisörgymnasium. Att skapa en god arbetsmiljö är enklare när det är lätt
att hitta rätt underlag och information, säger Ewa Björkman, ombudsman på
Handelsanställdas förbund.
Hon får medhåll av Maria Vigren, projektledare och arbetsmiljöspecialist på IVL,
som tycker att filmerna ger handfasta och konkreta tips på ett bra sätt.
– Vi är glada att Årets Frisör 2019, Eva Strömblad, har hjälpt oss att visa
konkreta tips om hur frisörer kan arbeta skonsamt. Det väcker nyfikenhet och ger
en medvetenhet om hur man kan jobba för att kunna arbeta länge som frisör utan
att riskera sin hälsa, säger Maria Vigren.
I projektet har IVL sammanställt forskningsbaserad kunskap på området.
Informationen har sedan bearbetats och omsatts till lättillgängliga texter, bild- och
filmmaterial. Den nya guiden ger vägledning bland annat vad gäller salongens
utformning, ventilation, arbetsteknik och hälsorisker. Dessutom finns ett
utbildningsmaterial som lärare på gymnasieskolor kan använda i undervisningen
av framtida frisörer.
Här hittar du webbsidan

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta frisörer:
•

Det finns cirka 45 000 frisörer i Sverige.

•

Omkring 75 gymnasieskolor utbildar elever till att bli frisörer.

•

Branschen består av många småföretag och är kvinnodominerad.

För mer information, kontakta:
Maria Vigren, projektledare IVL, maria.vigren@ivl.se, tel. 010-788 66 43
Malin Strömberg, projektledare Prevent, malin.stromberg@prevent.se, tel. 070-092 55 64
Ted Gemzell, vd Frisörföretagarna, ted.gemzell@frisor.se, tel. 073-522 88 28
Ewa Björkman, ombudsman Handels, ewa.bjorkman@handels.se, tel. 010-450 80 12
Projektet Frisörens arbetsmiljöguide har finansierats av AFA Försäkring och är ett samarbete
mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Prevent. Utvecklingen har gjorts i samråd med en
referensgrupp med representanter från Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund.
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Bilaga 3 - Utvärdering av webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide

Sammanfattning
Inom projektet Frisörens arbetsmiljöguide har en digital arbetsmiljöguide i form av en webbplats
skapats för att ge frisörer mer kunskap kring sin egen arbetsmiljö så att de drabbas av färre
yrkesrelaterade skador och kan få ett hållbart yrkesliv. Webbplatsen innehåller konkreta tips och
råd till yrkesverksamma frisörer, samt utbildningsmaterial som kan användas av frisörlärare vid
utbildning av frisörer. Projektet finansieras av AFA Försäkring och är ett samarbete mellan IVL
Svenska Miljöinstitutet och Prevent. Till projektet finns en referensgrupp knuten med
representanter för Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund.
I denna rapport presenteras en utvärdering av webbplatsen, vilken har utförts med hjälp intervjuer
med totalt nio individer från målgrupperna skyddsombud/regionala skyddsombud, frisörlärare
(gymnasieskola) samt yrkesverksamma frisörer/ frisörföretagare. Syftet med utvärderingen var att
undersöka hur de olika användargrupperna upplevde och bedömde nyttan av webbplatsen
kopplat till sin funktion och roll i arbetsmiljöarbetet.
Frågeställningarna till intervjupersonerna handlade om innehållet och dess användbarhet, om
besöket varit till nytta, samt om webbplatsen inspirerar till att göra förändringar i arbetsmiljön.
Resultatet visade att alla respondenterna ansåg att innehållet på webbplatsen var godkänt och de
skattade materialet som användbart. Att det fanns information på ett för både arbetsgivar- och
arbetstagarparten gemensamt ställe, sågs som mycket positivt. Respondenter ansåg att besöket på
webbplatsen hade varit till nytta. Generellt ansåg respondenterna vidare att webbplatsen har
inspirerat eller kommer att inspirera dem till att göra förändringar i arbetsmiljön. Där fanns dock
en variation i svaren och vissa av respondenterna upplevde sig inte inspirerade i så stor
utsträckning. Exempelvis ansåg frisörerna att de redan hade kunskap och en bra arbetsmiljö, eller
som en frisörlärare angav, inte hade mandat att fatta beslut om förändringar på arbetsplatser.
Respondenterna från alla de tre målgrupperna bedömde att webbplatsen kan inspirera
frisörbranschen som helhet, samt även inspirera dem som idag saknar kunskaper inom
arbetsmiljöområdet.
Vidare framkom via intervjuerna att det behövs en underhållsplan för webbplatsen. För att
uppmuntra återkommande besök behöver webbplatsen kontinuerligt uppdateras med nyheter, ny
information, nya filmer, korrekta länkar och fräscht utbildningsmaterial.
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1

Introduktion

Inom projektet Frisörens arbetsmiljöguide har en webbplats skapats för att ge frisörer mer kunskap
kring sin egen arbetsmiljö så att de drabbas av färre yrkesrelaterade skador och kan få ett hållbart
yrkesliv. Webbplatsen innehåller konkreta tips och råd till yrkesverksamma frisörer, men det finns
också utbildningsmaterial som kan användas av frisörlärare vid utbildning av frisörer. Projektet
finansieras av AFA Försäkring och är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och
Prevent. IVL har utvecklat innehållet i samverkan med Prevent. Utvecklingen har även gjorts i
samråd med en referensgrupp med representanter för Frisörföretagarna, Handelsanställdas
förbund och Prevent.
Webbplatsen som hanteras av Prevent, lanserades den 30 september 2020. En kommunikationsplan
har tagits fram inför lanseringen och aktiviteter har genomförts i form av utskick av
pressmeddelande, sociala medieaktiviteter på LinkedIn samt Facebook, artiklar i branschtidningar
samt deltagande med presentationer vid branschkonferens. En kontinuerlig uppföljning har
genomförts av kommunikationsinsatserna samt besöksstatistiken för webbplatsen.
Uppföljningen av webbplatsen har utförts med hjälp av enkäter och intervjuer. I slutet av februari
2021 startades via Hotjar, en enkät på webbplatsen, vilken webbplatsens besökare fick besvara.
Under mars månad påbörjades arbetet med att utföra intervjuer med totalt nio individer från
målgrupperna skyddsombud/regionala skyddsombud, frisörlärare (gymnasieskola) samt
yrkesverksamma frisörer/ frisörföretagare.
Syftet med denna utvärdering var att undersöka hur de olika användargrupperna upplevde och
bedömde nyttan av webbplatsen kopplat till sin funktion och roll i arbetsmiljöarbetet. Målet är att
genom intervjuer med representanter från användargrupperna sammanställa en
utvärderingsrapport, vilken kommer att ingå i frisörprojektets verksamhetsrapport.

2

Metodik

Vid utvärderingens start påbörjades rekrytering av tre individer per målgrupp via
referensgruppens kontaktnät, dvs totalt nio respondenter. När de hade anmält sitt intresse
förmedlades deras kontaktuppgifter till IVL för planering och bokning av intervju. Inför intervjun
fick respondenterna ett informationsbrev om projektet bifogat i kallelsen (bilaga 1).
En semistrukturerad intervjuguide togs fram av IVL utifrån de tre huvudfrågor i webbenkäten,
Hotjar:
•
•
•

Hur har du hittat till Frisörens arbetsmiljöguide?
Har ditt besök varit till någon nytta?
Inspirerar webbplatsen dig till att göra förändringar i arbetsmiljön?

Intervjuguiden kompletterades med frågor om vad respondenterna ansåg om webbplatsen och de
fick också möjlighet att ge förbättringsförslag för fortsatt utveckling av webbplatsen.
Intervjuguiden anpassades efter målgrupperna (bilaga 2):
•

Skyddsombud/regionala skyddsombud, Handelsanställdas förbund
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•
•

Frisörlärare (gymnasieskola) samt
Yrkesverksamma frisörer/ frisörföretagare.

Intervjuerna utfördes via digital plattform, Teams eller Zoom. Intervjuerna utfördes under
perioden 19 april till 20 maj 2021. Vid start av intervjun fick respondenterna muntlig information
om projektet, hur data skulle hanteras samt de fick möjlighet att ställa frågor. Intervjutiden var
planerad till 20 minuter. Den faktiska intervjutiden varierade mellan 20 och 50 minuter. Ljudfilerna
transkriberades. Data sammanställdes och analyserades.

3

Resultat och analys

3.1

Allmänt om respondenterna

Det var tre respondenter per målgrupp, varav två män och sju kvinnor. Medelåldern var 47 år och
åldersspannet var mellan 34 och 54 år. Respondenterna hade generellt lång yrkeserfarenhet från
frisörbranschen. Frisörerna har arbetat 30 år i frisöryrket samt att de även var arbetsgivare. De
intervjuade frisörlärarna hade också arbetat som frisörer. Bland de regionala skyddsombuden från
Handelsanställdas förbund fanns även erfarenheter från frisörbranschen
Fem av de nio respondenterna hade fått kännedom om Frisörens arbetsmiljöguide hösten 2020.
Resterande av respondenterna hade fått kännedom några dagar upp till några veckor innan
intervjun. Respondenterna hade fått information via Handelsanställdas förbund, Frisörföretagarna,
tips från kollegor, via Facebook-grupp samt inför intervjutillfället.
Ett av de regionala skyddsombuden upplevde att webbplatsen var okänd för frisörer och
arbetsgivare. Hen hade dock upplevt att med tiden hade fler och fler fått vetskap om webbplatsen.
Jag har varit i olika sammanhang träffat drygt 100-tal frisörer och arbetsgivare, och vi
brukar snacka lite om den. För den är lite anonym bland branschen, av någon konstig
anledning. Den är inte så känd. […] Men nu har jag fått svar ibland: ”Ja, den där har vi
stött på”. Nu verkar den vara lite mer känd i varje fall. Och det är ju ett verktyg de behöver
använda. Att skaffa sig mer information om de här sakerna som kan ge arbetsmiljöproblem.
(Regionalt skyddsombud 3)

3.2

Har du använt webbplatsen?

Inom målgruppen frisörer var det en frisör som har använt webbplatsen. Frisör 1 har informerat
om webbplatsen på ett personalmöte. Hen har också skickat länken till webbplatsen i nyhetsbrev
till sin personal.
Som arbetsgivare så är det viktigt att jag förser min personal med information. Det är
jätteviktigt. (Frisör 1)
Övriga frisörer hade besökt webbplatsen för första gången inför intervjun och med syfte att ge
synpunkter på innehållet på webbplatsen.
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Jag skulle lämna referens och har gått igenom de flesta sidorna nu. (Frisör 2)
Inom målgruppen regionala skyddsombud har två använt webbplatsen. Den tredje regionala
skyddsombudet besökte webbplatsen inför intervjun med syfte att ge synpunkter på innehållet.
Regionala skyddsombuden har varit aktiva med att sprida information om webbplatsen. De har
tipsat och vidarebefordrat länken till olika intressenter, till exempel frisörarbetsgivare,
frisöranställda, Handels skolinformatörer, frisörlärare och frisörelever.
Däremot har jag lämnat ut länk till både frisöranställda och arbetsgivare. (Regionalt
skyddsombud 1)
Vår skolinformatör, som är ute på gymnasieskolor och pratar, kommer få ta del av länken.
Att han har länken och kan skicka den vidare till skolorna, så att frisörlärare och frisörelever
har den här länken. (Regionalt skyddsombud 2)
Jag har nästan gått igenom sidan nästan ett 20-tal gånger och nu vet jag vad som finns,
ganska väl. För oss blir det mer repetition än något nytt innehåll […] men det är en väldigt
pedagogisk och bra uppbyggd guide. Så man kan välja de bitarna som man är intresserad av.
(Regionalt skyddsombud 3)
Inom målgruppen frisörlärare har en av de intervjuade använt utbildningsmaterialet som finns på
webbplatsen. Övriga frisörlärare besökte webbplatsen för första gången inför intervjun med syfte
att ge synpunkter på innehållet på webbplatsen. Frisörlärare 2 har använt delar av materialet,
bland annat i ett projekt där eleverna fick planera att starta en egen salong.
Jag har kunnat visat eleverna var de kan hitta information någonstans. (Frisörlärare 2)
Jag berättade om det här och vi diskuterade mycket inom de olika områdena, innan de fick
liksom sätta tänderna i det här själva och börjar fundera på vad är det viktigt att tänka på
när man ska liksom öppna upp en salong. (Frisörlärare 2)
[…] de här diskussionerna vi hade tillsammans, där man liksom pratar och diskuterar
om ljus. Vi kollade ju även skolans salong. Hur ser det ut här? Vad behöver vi tänka på
här? Stämmer det? (Frisörlärare 2)
Jag känner att det var väldigt mycket som fastnade hos dem. Jag tyckte att det blev skitbra i
varje fall. Eleverna tyckte att det var roligt. Det kändes nog, även fast de inte kommer att
öppna egna salonger idag, så är det ju många av dem som skulle vilja göra det. Jag tror att de
känner att de kommer att ha nytta av det här i framtiden. Det är inte bara hitte-på.
(Frisörlärare 2)
Frisörlärare 2 har också hänvisat till webbplats till personer som saknar kunskaper om frisöryrket,
men som har befogenheter att fatta beslut om t.ex. hur arbetsplatsen ska utformas det vill säga till
ansvariga för ett ombyggnationsprojekt som pågår på skolan.
Det är så bra att det står vad man ska tänka på, belysning, mått mellan stolar, vad som gäller
för ventilation och sådana saker. Då har jag även vidarebefordrat till den som är ansvarig för
själva ombyggnationen, […] och hänvisat till den här sidan. (Frisörlärare 2)
De övriga två frisörlärarna kommer att använda utbildningsmaterialet till nästa kursomgång.
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Du vet att jag inte har jobbat med materialet, men jag har suttit och tittat igenom materialet
[…]. Jag tar den till Miljökursen nästa år. (Frisörlärare 1)

3.3

Vad anser du om webbplatsen?

Alla respondenterna ansåg att innehållet på webbplatsen var godkänt, varav sex respondenter gav
webbplatsen mycket väl godkänt (tabell 1). Respondenterna skattade materialet som användbart,
varav fem respondenter ansåg att webbplatsen har mycket stor användbarhet (tabell 2) då det finns
information på ett gemensamt ställe för olika parter (arbetsgivare och arbetstagare). Dessutom gav
informationen på webbplatsen bekräftelse för respondenterna att de tänker rätt och att de
vidarebefordrade korrekt information till berörda parter.
Tabell 1. Sammanställning av respondenternas skattning om webbplatsens innehåll.

Hur skattar du innehållet på webbsidan?
70%

67%

60%
50%
40%
30%

22%

20%

11%

10%

0%

0%

2 = Godkänt,
med vissa
brister

1 = Underkänt

0%
5 = Mycket väl
godkänt

4 = Väl god
känt

3 = Godkänt

Tabell 2. Sammanställning av respondenternas skattning om hur användbart informationen är på
webbplatsen.

Kan du skatta hur användbart materialet är?
60%

56%

50%
40%
30%

22%

22%

20%
10%

0%

0%

0%

3=

2=

1 = Inte
användbart
alls

0%
6 = Mycket
stor
användbarhet

5=

4=
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3.3.1 Frisörer - om innehåll och användbarhet
Frisör 1 tyckte att webbplatsen var lättöverskådlig, fastän det fanns mycket text. Hen tyckte att
filmerna var tydliga och bra. Hen ansåg att den viktigaste informationen på webbplatsen var om
ämnen som ger allergier och om handskar.
Det beror på hur jag ska svara, faktiskt. Allt innehåll är rätt. Den är bra. Men vi jobbar
redan så. Det var inga nya erfarenheter. Men då blir det ju en bekräftelse på att man gör rätt,
å andra sidan istället. (Frisör 1)
Frisör 2 tyckte att webbplatsen har en bra uppdelning, men hen upplevde den som tråkig och ej
tilltalande för frisörer.
Men nu vet jag exempelvis att det finns information om kemiska gränser, om blekning och
permanent. Så nu vet jag att den finns där […] och det känns som att den har en stor
betroddhet, i varje fall. (Frisör 2)
Sidan har ett högt förtroende värde och det känns som att den är facit. (Frisör 2)
Frisör 3 påpekade att det som är bra med webbplatsen var att hen fick påminnelser om hur man
kan ge bästa förutsättningar för en god arbetsmiljö i frisörsalongen och med det skapa ett hållbart
arbetsliv.
För att påminna mig om hur man på bästa sätt kan få en hållbar arbetssituation för mina
anställda. (Frisör 3)
Och kanske man börjar reflektera vad man precis har stoppat i hårbotten på en kund som
man sen ska åka med till miljöavfall. (Frisör 3)

3.3.2 Regionala skyddsombud - om innehåll och
användbarhet
Regionala skyddsombuden ansåg att webbplatsen är bra och är en organiserad informationsplats
för skyddsombud, arbetsgivare och arbetstagare. Det är enkelt att hitta aktuell information.
Mycket väl godkänt innehållet på webbsidan då den fyller med de frågor som jag har fått som
ombudsman och regionalt skyddsombud. Jag ser den som en enkel, tydlig och välfylld sida.
(Regionalt skyddsombud 2)
Materialet känns väldigt färskt, nytt och uppdaterad. Det är saker som man upptäckte som
man inte hade koll på innan. I varje fall första gången jag besökte sidan då fanns det nya
saker som jag inte var medveten om från början. (Regionalt skyddsombud 3)
De regionala skyddsombuden belyste att webbplatsen är ett användbart verktyg för
skyddsombuden. Informationen kan stärka skyddsombudens arbete genom att ge dem ny kunskap
och ge dem bekräftelse på att de resonerar på ett korrekt sätt.
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Om jag inte jobbade som regionalt skyddsombud utan som frisör och skulle bli skyddsombud
på en salong, då skulle jag ha jättemycket nytta av den här sidan och verktyget, tänker jag.
(Regionalt skyddsombud 1)
De regionala skyddsombuden ansåg också att webbplatsen är användbar för frisörer och
arbetsgivare, där de kan få samma information på ett gemensamt ställe. De regionala
skyddsombuden uppskattade detta och ansåg att det underlättade att kunna ge samma
information till arbetsgivare och arbetstagare eller skyddsombud.
Det är som är bra med denna sida är att man kan lämna den till båda parter och de får
samma information. (Regionalt skyddsombud 2)
Jag tror att de flesta arbetsgivare och frisöranställda har ganska bra koll på vad som kan
skapa för problem. Men det är alltid liksom nyttigt att kunna gräva ner sig lite i
problematiken och kanske eventuellt upptäcka saker som man kanske skulle kunna förbättra.
(Regionalt skyddsombud 3)
Jag tycker att det är viktigt att man på ett enkelt och smidigt sätt kan ge frisörerna verktyg
att själva fördjupa sig i sin arbetsmiljö. Det är därför denna sida är bra. (Regionalt
skyddsombud 2)
[…] det är väldigt bra information som ligger där. Och det är väldigt bra med små korta
filmer också. Det innebär att de frisörer som går in och letar efter specifika saker till exempel
kemi eller belastningsskador, dom hittar ganska enkelt. De får också små snabba filmsnuttar
som gör att man får snabbt information både muntligt och skriftligt. (Regionalt
skyddsombud 3)

3.3.3 Frisörlärare - om innehåll och användbarhet
Frisörlärarna tyckte att webbplatsen var bra med tydlig och aktuell information samlat på ett ställe.
Innan lanseringen av webbplatsen har de enskilda frisörlärarna varit tvungna att söka information
till sitt utbildningsmaterial på olika ställen och forum. En av frisörlärarna upplevde det positivt att
det fanns färdiga filmer riktade till frisörer och detta underlättade hens förberedelsearbetet inför
kursstart.
Det är en tydlig information och enkel. Då tycker jag att det blir greppbart. Det fanns en
lärarhandledning som förklarade allt lite extra. (Frisörlärare 1)
Man har fått leta sig runt väldigt, väldigt mycket. På olika sidor och olika blanketter. Så det
här har ju gjort liksom att man hittar väldigt mycket information på ett och samma ställe.
(Frisörlärare 2)
Så känner jag att det var ett så otroligt bra material, så varför ska jag sitta och göra ett eget
när det finns ett sådant material? (Frisörlärare 1)
Jag har aldrig varit med om att jag får en film liksom som jag kan visa. Utan annars är det ju
jag själv sitta å söka. Man ska titta igenom filmerna och utvärdera vilken som passar bäst.
(Frisörlärare 3)
Ett färdigt koncept med verifierat utbildningsmaterial underlättar frisörlärarnas arbete vid
förberedelser inför kursstart.
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Jag kommer att använda hela lektionsupplägget, köra alla lektioner och använda mig av både
lärarhandledning och presentationen. Att följa den ganska exakt. Jag tycker att den var
jättetydlig och jättebra. Jag älskar överblicken. Nu ska vi ha den här lektionen. Första
lektionen ska handla om det här. Den andra om det här. Den tredje om det här. Jag älskade
liksom den strukturen och tydligheten. (Frisörlärare 1)
Jag kunde uppdatera och göra om mitt presentationsmaterial […] och har faktiskt fått in flera
olika delar också […] och all den där informationen hade inte jag hittat innan heller. För det
finns ju som sagt begränsat med tid hur lång tid man kan lägga på och hitta information om
enskilda delar i undervisningen man håller på med. (Frisörlärare 2)
Det var väldigt lätt å lyxigt för mig som lärare att kunna gå in i ett färdigt material och få
ett färdigt material och bara peta och ändra det som jag själv tycker passar den här gruppen
och passar mitt sätt liksom. (Frisörärare 3)
Dock var det en frisörlärare som påtalade utifrån en nybörjares perspektiv och som inte riktigt
behärskar språket kan innehållet upplevas som avancerat när man ska läsa längre löpande texter.
[…] nu är jag påläst inom ämnet och vet var jag kan gå in å söka. Men om man är nybörjare
och många som inte riktigt behärskar språket så kan det bli avancerat. (Frisörlärare 2)

3.4

Har webbplatsen varit till nytta för dig?

Alla respondenterna ansåg att besöket på webbplatsen har varit till nytta, varav två respondenter
gav svaret mycket stor nytta. En respondent gav inget svar (tabell 3).
Tabell 3. Sammanställning av respondenternas skattning om nyttan med besöket på webbplatsen.

Hur skattar du nyttan med ditt besök?
67%

70%
60%
50%
40%
30%

22%

20%
10%

11%
0%

0%

0%

2 = Liten
nytta

1 = Ingen
nytta

0%
5 = Mycket 4 = Stor nytta 3 = Varken
stor nytta
stor eller
liten nytta

0 = Inget
svar

3.4.1 Frisörer - om nyttan med besöket på webbplatsen
Frisör 1 ansåg att det fanns användbar information om ämnen som ger allergier, speciellt för de
salonger som inte arbetade efter rutinerna. Frisör 2 kunde tänka sig att använda själv av materialet
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i framtiden. För Frisör 3 har det har varit till stor nytta då hen får bekräftelse på det som redan hen
varit medveten om.

3.4.2 Regionala skyddsombud - om nyttan med besöket
på webbplatsen
Webbplatsen har varit till stor nytta för de regionala skyddsombuden. Information är samlad på ett
ställe, riktad till olika parter och innehållet förstärker det de pratar om ute på olika arbetsplatser
med olika parter. Ett av de regionala skyddsombuden berättade om ett konkret exempel där hen
har deltagit vid ett personalmöte med frisörarbetsgivare och de anställda. Hen presenterade och
delgav länken till webbplatsen. Under mötet fattade arbetsplatsen beslut att arbeta vidare med
Frisörens arbetsmiljöguide och de skulle etappvis gå igenom innehållet under kommande
personalmöten.
I min roll som regionalt skyddsombud använder vi Prevents verktyg (läs Frisörens
arbetsmiljöguide) väldigt mycket. Och det blir en naturlig sökplats för mig. Jag använder det
mer som faktabaserat. Jag tycker att det är bra uppställt. Lätt å följa rubrikerna. När man
trycker på rubrikerna så har du underrubriker. Du hittar lätt. Dessutom är det länkat och
med hänvisningar till bl.a. Frisörföretagen och Arbetsmiljölagen. (Regionalt skyddsombud 1)
Det som är bra, när man är på en salong så kan man hänvisa till det här verktyget till både
frisörer och arbetsgivare. Så att de själva kan på ett enkelt sätt gå in och läsa om det jag
pratar om i vanliga fall. De kan se att jag inte bara står och ljuger. (Regionalt skyddsombud
2)

3.4.3 Frisörlärare - om nyttan med besöket på
webbplatsen
Frisörlärarna är positiva till att det finns ett framtaget utbildningsmaterial. Frisörlärarna har och
kommer att använda materialet till nästa kursomgång. Dock kommer justeringar göras med syfte
att anpassa till elevgruppen och lärarens personliga undervisningsstil. Det framtagna
utbildningsmaterialet verifierade också att frisörlärarn ger ut korrekt information till eleverna.
Jag har kursen material och miljö […] och då använder jag ju inte den här (Frisörens
arbetsmiljöguide) utan använder material från Handels. Det är en folder som man själv får
plocka ifrån. Men jag kommer faktiskt att prova nästa år. Följa det här så gott som det går
liksom. Men kommer att göra om det till mitt eget ändå. (Frisörlärare 3)
Supermycket nytta, den har varit så himla bra […] just precis det där när man ska undervisa
eleverna i någonting […] så viktigt att man kommer med rätt och uppdaterad information.
(Frisörlärare 2)
Frisörlärare 2 tyckte att det var bra att eleverna kunde ta del av webbplatsen och det digitala
utbildningsmaterialet då det under det senaste året har varit distansundervisning på grund av
pandemin.
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Just att ha ett digitalt undervisningsmaterial […] just den här klassen har haft varannan
vecka nu på vårterminen på distans. Då är det så himla bra att de kan komma åt information
på nätet också. (Frisörlärare 2).
Informationen på webbplatsen gav frisörläraren bekräftelse att de arbetar rätt och det gav dem
även påminnelser om kunskap som de hade glömt bort.
Det som jag kan tycka var en nytta i det här är att man ändock blir bekräftad på det som man
har gjort har varit bra. Det kan jag säga. Det kändes liksom att man tänker lika. (Frisörlärare
3)
Men det är väldigt skönt när man läser att, ja precis så är det ju. Att det är någon annan
som har satt ord på det. Sen är det alltid något man glömmer. Jag läste till exempel om att
man ska ha låsbara skåp i fikarummet. Jag har alltid jobbat på väldigt små arbetsplatser där
var det inte aktuellt med några låsbara skåp. Men jag vet om det när jag läser om det här: ja,
det har man faktiskt rätt till! (Frisörlärare 1)
Den primära arbetsuppgiften för frisörlärarna är att ge eleverna kunskaper inom arbetsmiljö och
säkerhet och hur man skapar ett hållbart arbetsliv.
Jag skulle verkligen säga att det är mycket stor nytta och jag tror att man […] liksom kan
bygga på underifrån och liksom se till att de som går i skolan […] förmedlar kunskapen till
dem så kommer det ju liksom sprida ringar på vattnet och att de får med sig det ut i sitt
arbete. Inte bara, tänker jag om de fortsätter som frisörer. Alla gör ju inte det, men liksom de
kommer att hamna på andra ställen och liksom förstå sig på själva syftet med en god
arbetsmiljö. Och just precis barn och ungdomar är ytterst påverkansbara. Så jag säger liksom
om de får med sig, alltså, rätt normer tidigt, så liksom har de med sig det resten av livet. Ja,
det skulle jag våga påstå, inte alla men väldigt många i varje fall. (Frisörlärare 2)

3.5

Inspirerar webbplatsen dig till att göra
förändringar i arbetsmiljön?

Respondenterna ansåg generellt att webbplatsen har eller kommer att inspirera dem att göra
förändringar i arbetsmiljön för frisörer (tabell 4). Dock upplevde några av respondenterna inte sig
inspirerade, då de ansåg att de redan hade kunskap och en bra arbetsmiljö eller att de inte har
mandat att fatta beslut om förändringar på arbetsplatser. De tror att webbplatsen kan inspirera
frisörbranschen, samt även de som saknar kunskaper inom området.
Det förändrar inte mig, det förändrar hela branschen. (Frisör 1)
Spontant, den frågan för mig är svår att svara på. Det som står i guiden är det jag försöker få
fram när jag är på arbetsplatser, när vi pratar om förändring. (Regionalt skyddsombud 2)
Ja vem kan göra förändringar? Alltså, jag är kanske inte i den positionen. (Frisörlärare 2)
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Tabell 4. Sammanställning av respondenternas skattning om inspiration med att skapa förändringar i
arbetsmiljön.

I vilken utsträckning inspirerar webbplatsen
dig till att göra förändringar i arbetsmiljön?
35%

33%

33%

30%
25%

22%

20%
15%

11%

10%
5%

0%

0%

0%
5 = I mycket 4 = I stor
3 = Varken 2 = I liten 1 = Inte alls
stor
utsträckning stor eller utsträckning
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utsträckning

0 = Inget
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3.5.1 Frisörer - om webbplatsen som inspiration för
förändring
Frisörerna ansåg sig själva kompetenta inom området och att de utförde sitt arbete enligt gällande
lagar och riktlinjer. Dock kunde de se sig vara ambassadörer och sprida kunskapen om
webbplatsen vidare inom frisörsverige.
För oss var det inget konstigt. Vi jobbar redan så på alla punkter. Det var väldigt självklart.
(Frisör 1)
Nu har jag jobbat ganska mycket med det här. Jag kanske vet för mycket. Den inspirerar mig,
att sprida den vidare mer. Jättebra att den finns och att den utvecklas. (Frisör 2)
Jag tycker att jag har den kunskapen och försöker göra arbetsmiljön där jag jobbar utefter den
redan. Så därför blir jag inte så inspirerad. Men om jag nu inte hade haft kunskapen då hade
jag kunnat bli inspirerad. (Frisör 3)

3.5.2 Regionala skyddsombud - om webbplatsen som
inspiration för förändring
Regionala skyddsombuden ansåg sig kompetenta inom området, och att de är ambassadörer som
kan sprida kunskapen om webbplatsen och dess innehåll till olika parter inom den fackliga
organisationen, frisörbranschen och frisörskolor.
Min roll i dag som regionalt skyddsombud så kan jag inte säga att den inspirerar mig. Jag
använder den inte för inspiration. Hade jag varit ett lokalt skyddsombud tror jag att jag hade
svarat annorlunda. […] Visa exempel på inspiration för att göra något, bra med exempel på där
man har gjort skillnad. Så man vet vad som går att göra och vilken förändring man kan få.
(Regionalt skyddsombud 1)
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Så den frågan är främst riktad till frisörerna känner jag. Men lite som jag har sagt tidigare, det
jag gör i mitt dagliga arbete är att skapa en trygg och säker arbetsplats för frisörerna.
(Regionalt skyddsombud 2)
[…] får man ut den här till frisörerna på ett bra sätt och till eleverna som ska bli frisörer så
kommer vi ha en stor nytta av sidan. (Regionalt skyddsombud 2)
De regionala skyddsombuden ser möjligheter med att använda webbplatsen som komplement när
de var ute på uppdrag och pratade med parterna.
Att kunna använda det som komplement när jag är där och pratar om de här bitarna. Jag kan
fråga om de har läst om t.ex. informationen om att skaffa höj- och sänkbara stolar. Jag kan
lämna kvar information som de kan på efterhand läsa det jag har sagt. Jag ser den här sidan
som en stor nytta för att kunskapen ska bli bestående ute på arbetsplatsen och att kunna
förändra och ha en bra arbetsmiljö. (Regionalt skyddsombud 2)
Visa exempel på inspiration för att göra något. Bra med exempel på där man har gjort
skillnad. Så man vet vad som går att göra och vilken förändring man kan få. (Regionalt
skyddsombud 1)
[…] jag tror den arbetsplatsen som går igenom den guiden kommer att hamna där nånstans,
i stor utsträckning, att de vill göra en förändring. (Regionalt skyddsombud 3)

3.5.3 Frisörlärare - om webbplatsen som inspiration för
förändring
Frisörlärarna uppskattade att webbplatsen finns tillgänglig för både lärare och elever och att den
ger inspiration. De såg möjligheter där alla frisörskolor i Sverige använde samma
utbildningsmaterial och att man skulle involvera eleverna mera i undervisningen
Det är stökigt nu med distansundervisning varvat med närundervisning. Ett flängande fram
och tillbaka. Man vet knappt vart man ska vara och vilka elever man ska ha och vart…. Det
är lite rörigt nu, men det här är ju en viktig grej. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb och
ni underlättar ju när ni har skapat det här utbildningsmaterialet. Det här
utbildningsmaterialet underlättar för oss lärare att vi kan hålla bra informativa lektioner.
Om kanske alla frisörskolor i Sverige skulle köra den här då vet man ju att alla elever får rätt
information. Så jag tycker att det är jättebra att ni gör ett fantastiskt jobb. Det är klart om
man kan bidra med något är det väl kul, tycker jag. (Frisörlärare 1)
Men det är så himla bra och liksom kunna få lite inspiration att få liksom se hur man kan
göra. (Frisörlärare 2).
[…] det som jag kan tycka är dom praktiska delar, de inspirerade mig [...] tänkte fasiken jag
ska göra eleverna mer involverade. (Frisörlärare 3)
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4

Diskussion och förbättringsförslag

De respondenter som deltog i undersökningen var mycket positiva till webbplatsen och de hade
generellt lång yrkeserfarenhet inom frisörbranschen. Frågan är om hur svaren hade sett ut om
respondenterna haft mer begränsad erfarenhet från frisöryrket, bristande kunskaper inom svenska
språket, språkstörningar osv? En annan viktig frågeställning handlar om att webbplatsen är
relativt nylanserad och hade vid tidpunkten för denna undersökning endast varit i drift under 7
månaders tid. Detta kan även ha påverkat respondenternas möjligheter att tillgodogöra sig
innehållet på webbplatsen, samt möjligheten att använda den som ett verktyg i sitt
arbetsmiljöarbete.
Respondenterna var engagerade i arbetsmiljöfrågor och ville dela med sin av sina åsikter med syfte
att förbättra webbplatsen det vill säga förbättra arbetsmiljön för frisören. De olika
rollerna/funktionerna som vi har intervjuat har tillsammans en viktig del i att bidra till det
systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa hos frisörerna. Ute på arbetsplatsen är det
frisörarbetsgivaren som har ansvaret att ge frisören eller elev på praktik de rätta förutsättningarna
för ett hållbart arbetsliv. Samverkan i arbetsmiljöarbetet ska ske med arbetsplatsens egna
skyddsombud och både arbetstagare och arbetsgivare kan också söka stöd och råd från de
regionala skyddsombuden om skyddsombud saknas på den egna arbetsplatsen.
Webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide riktar sig till alla aktörer inom frisörbranschen med
information om hur man kan förbättra frisörens arbetsmiljö och skapa ett hållbart arbetsliv. Det är
viktigt att marknadsföra webbplatsen till alla som arbetar inom frisöryrket, inte bara de som är
medlemmar i branschorganisationen. Det ska vara enkelt att hitta till webbplatsen via sökningar på
Google eller via Prevents webbplats.
Det krävs en underhållsplan för webbplatsen enligt intervjupersonerna. Webbplatsen måste ha
aktuell information och korrekta länkar. För att uppmuntra återkommande besök behöver
webbplatsen kontinuerligt uppdateras med nyheter, ny information, nya filmer, korrekta länkar
och fräscht utbildningsmaterial.
För att göra webbplatsen mer attraktiv för arbetsgivare och stärka kompetensen hos arbetstagare
bör det finnas tillgängligt interaktiva kunskapstest kopplat till webbplatsens olika temaområden.
Ytterligare förslag för att underlätta arbetsgivarens planering inför genomgång av webbplatsens
temaområden, handlade om att det bör det finnas en handledning för hur man kan gå igenom
webbplatsens innehåll med sina kollegor/medarbetare.
Andra viktiga områden som kom fram under intervjuerna är bland annat friskvård och hälsa,
Corona och riskgrupper, gravida och rutin för allergitest av kunder. I webbverktyget bör man
också utveckla temat kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och bland annat lyfta
frågan om hur man skapar gemenskap i arbetsgruppen.
Webbplatsen ger också en möjlighet att lyfta skyddsombudens roll och kan skapa intresse hos
frisörer att vilja vara skyddsombud.
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Bilagor
Bilaga 1: Informationsbrev
Inför intervjun fick respondenterna ett informationsbrev om projektet.
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Bilaga 2: Intervjuguide
Bakgrundsfrågor till alla:
• Vad arbetar du som (Frisörlärare (gymnasieskolan), Skyddsombud/regionalt
skyddsombud eller Frisör (anställd, egenföretagare, arbetsgivaransvar)
• Ålder, kön, utbildning och arbetslivserfarenhet?
Allmänna frågor till alla om Frisörens arbetsmiljöguide (webbplatsen):
1. Känner du till webbplatsen?
2. Hur fick du kännedom om webbplatsen?
3. När fick du kunskap om webbplatsen?
4. Hur ofta besöker du webbplatsen?
5. Varför besöker du webbplatsen?
6. Hur du upplevde du ditt besök på webbplatsen (Innehållet, nyttan)? Skattning.
Frågor till frisörlärare:
• Har du tagit del av utbildningsmaterialet som finns i Frisörernas arbetsmiljöguide?
o Har du använt utbildningsmaterialet till lektioner för gymnasieelever?
o På vilket sätt använder du utbildningsmaterialet?
o Kan du skatta hur användbart och relevant utbildningsmaterialet är kopplat till
målet att förmedla arbetsmiljökunskap till eleverna och bidra till en god och säker
arbetsmiljö för frisörer?
o Är det något du vill komplettera i Frisörernas arbetsmiljöguide utifrån din roll
som frisörlärare?
o Kan du berätta något om reaktioner från eleverna kring webbplatsen
generellt/alternativt när du använt utbildningsmaterialet i undervisningen?
Frågor till skyddsombud:
• Har du tagit del av innehållet som finns i Frisörernas arbetsmiljöguide?
o Har du använt innehållet i ditt skyddsombudsarbete?
o På vilket sätt använder du innehållet?
o Kan du skatta hur användbart och relevant är innehållet kopplat till ditt
skyddsombudsarbete och målet att förmedla arbetsmiljökunskap och bidra till en
god och säker arbetsmiljö för frisörer?
o Är det något du vill komplettera i Frisörernas arbetsmiljöguide utifrån din roll
som skyddsombud och som stödjer ditt skyddsombudsarbete?
Frågor till frisör:
• Har du tagit del av innehållet som finns i Frisörernas arbetsmiljöguide?
• Kan du skatta hur användbart och relevant är innehållet kopplat till ditt arbete och målet
att förmedla arbetsmiljökunskap och bidra till en god och säker arbetsmiljö för frisörer?
• Är det något du vill komplettera i Frisörernas arbetsmiljöguide utifrån din roll?
Avslutande frågor till alla:
I vilken utsträckning inspirerar webbplatsen dig till att göra förändringar i arbetsmiljön?
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