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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Felaktiga arbetsställningar utgör ett dominerande arbetsmiljöproblem inom 
frisöryrket. Ett stort problem är också kemiska preparat som orsakar hudirritation och 
handeksem. Frisörer arbetskadeanmäler oftare belastningsskador och uppger oftare 
hudöverkänslighet än personer i andra branscher.   
Syfte: Syftet med studien var att beskriva i vilken utsträckning som ergonomiska besvär 
och hudbesvär förekommer på frisörsalonger i Gävleborgs län och om förebyggande 
åtgärder vidtas för dessa besvär. 
Metod: Detta är en retrospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats med deskriptiv 
dataanalys. En webbenkät har skickats ut till 87 frisörer i Gävleborgs län, 50 personer 
har deltagit.  
Resultat: Resultatet visade att 36 av 50 personer uppgav att de hade ergonomiska 
besvär, främst från axlar/skuldror och nacke vilket förekom hos 25 personer. På de 
flesta salonger uppgavs att det fanns hjälpmedel för att förebygga besvär från nacke, 
axlar, skuldror, rygg och nedre extremiteter. De flesta uppgav att de använde de 
hjälpmedel som fanns och utövade fysisk aktivitet för att förebygga sina besvär på egen 
hand. En övervägande del svarade att inga hjälpmedel fanns på arbetet för att förebygga 
ergonomiska besvär från övre extremiteter. De flesta uppgav att de inte gjorde något på 
egen hand för att förebygga besvär från övre extremiteter. Det var 14 av 50 frisörer som 
uppgav att de hade hudbesvär på händerna. Handskar uppgavs som det främst 
förekommande hjälpmedlet på arbetet och de flesta uppgav att de använde dessa. 
Handkräm uppgavs som främst förekommande för egenvård.  
Slutsats: Ungefär tre fjärdedelar av frisörerna i Gävleborgs län uppgav att de hade 
ergonomiska besvär. Nästan en tredjedel av frisörerna uppgav att de hade hudbesvär på 
händerna. De allra flesta uppgav att de använde befintliga hjälpmedel och förebyggde 
både ergonomiska besvär och hudbesvär.  
 
Nyckelord: Arbetsrelaterade besvär, ergonomiska besvär, frisör, förebyggande, 
hjälpmedel, hudbesvär. 
 



 

  

ABSTRACT  
Introduction: Incorrect posture is a dominant health problem in the hairdressing 
profession. A significant problem is also chemicals that cause skin irritation and hand 
eczema. Hairdressers report musculoskeletal and skin sensitization more frequently than 
people in other professions. 
Purpose: The purpose of this study was to describe the extent to which ergonomic 
problems and skin problems occur in hairdressing salons in Gävleborg, and if 
preventive measures are taken for these problems. 
Method: This is a retrospective cross-sectional study with quantitative data with 
descriptive data analysis. A web survey was sent out to 87 salons in Gävleborg, 50 
people took part in the study. 
Results: The results showed that 36 of 50 people said they had ergonomic problems, 
mainly from the shoulders and neck which were reported by 25 people. Most salons had 
aid tools to prevent problems from neck, shoulders, back and from lower extremities. 
The majority of the hairdressers use the aid tools, mainly sadel chairs. The hairdressers 
practiced physical activity to prevent ergonomic problems. The majority responded that 
no aid tools were available at work to prevent ergonomic disorders of upper extremities. 
Most said they did not do anything on their own to prevent symptoms from upper limbs. 
There were 14 of 50 hairdressers who reported having skin problems on their hands. 
Gloves were the main aid available at work and hand cream mainly occurring in self-
care. 
Conclusion: Approximately three-quarters of the hairdressers in Gävleborg had 
ergonomic problems. One third of the hairdressers had skin problems on their hands. 
The vast majority used the provided aid tools and prevented both the ergonomic 
problems and skin problems. 
 
Keywords: Aid tools, ergonomic problems, hairdresser, prevention, skin problems, 
work-related problems. 
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1. BAKGRUND  
Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadefakta (2010) anmäldes 386 arbetssjukdomar inom 
yrkesgruppen frisörer och hudterapeuter, under perioden 2005-2009 i Sverige. De 
främst förekommande arbetsskadeanmälningarna handlar om repetitivt arbete och 
påfrestande arbetsställningar. Frisörer anmäler oftare belastningsskador och uppger 
oftare hudöverkänslighet än personer i andra branscher. I arbetsmiljöverkets föreskrift 
Frisörarbete (1985:18) beskrivs det att undersökningar inom frisörbranschen visar att 
felaktiga arbetsställningar utgjorde ett dominerande arbetsmiljöproblem för såväl dam- 
som herrfrisörer. Ett stort problem var risken för påverkan av kemiska preparat som kan 
orsaka eksem.  
 

1.1 Ergonomiska besvär 
Bradshaw, Harris-Roberts, Bowen, Rahman och Fishwick (2011) beskriver att det är 
ofta som frisörer rapporterar besvär från ryggen och de övre extremiteterna. Frekvent 
förekommande belastningsskador är karpaltunnelsyndrom och seninflammation. Buckle 
och Devereux (2002) beskriver att forskning visar på muskuloskeletala besvär som en 
mängd olika inflammatoriska och nedbrytande sjukdomar, vilket kan leda till smärta 
och funktionsnedsättning. Besvären blir arbetsrelaterade när arbetsuppgifter och 
arbetsvillkor bidrar avsevärt till försämring. Det beskrivs även att muskelsmärta är det 
vanligaste symtomet på belastningsskador och att en ansträngd arbetsställning i 
handleder och underarmar kan bidra till förhöjt tryck runt nerver och hämmat blodflöde, 
och därmed orsaka besvär såsom karpaltunnelsyndrom. Veiersted, Schulerud Gould, 
Österås och Hansson (2007) förklarar att arbete med förhöjda armar har förknippats 
med smärta i nacke och skuldra, och att detta kan bero på ihållande muskelaktivitet och 
nedsatt cirkulation. I deras studie utfördes tester som visade på en hög muskelbelastning 
vid sedvanligt frisörarbete, vilket innebär att frisörarbete är ett statiskt arbete med kort 
muskelvila. Testerna visade att 16 % av frisörarbetstiden utfördes med armarna förhöjda 
över 60 grader. 
 
Wahlström et al. (2010) beskriver att frisörer kan vara i riskzonen för att utveckla 
belastningsskador i nacke och skuldror på grund av att de ofta arbetar med förhöjda 
armar. I en studie utförd av Mussi och Gouveia (2008) på 220 frisörer påvisades att 71 
% av frisörerna hade ergonomiska besvär som var arbetsrelaterade. Bland de största 
riskfaktorerna för att få arbetsrelaterade ergonomiska besvär var påfrestande 
arbetsställning och att ha arbetat mer än 15 år som frisör. Av de tillfrågade frisörerna i 
studien av De Smet, Germeys och De Smet (2007) hade 59 (41 %) besvär med 
överkroppen, framför allt förekom besvär med axlar, nacke och handleder. Leino, 
Tuomi, Paakkulainen och Klockars (1997) påvisade i en studie att frisörer som lider av 
belastningsskador i handleder eller armbågar löper en större risk att lämna sitt yrke. De 
menar att aktiva insatser krävs för att frisörerna ska behålla sin arbetsförmåga. 
Företagshälsovårdens insatser kan vara information om risker, optimering av 
arbetsförhållanden, personligt skydd, medicinsk vård och rehabilitering (ibid). 
 
Loodh, Bornberger-Dankvardt och Ohlson (1997) beskriver att andelen besvär från 
skuldror och axlar kan bland frisörer halveras genom investering i den fysiska 
arbetsmiljön, utbildning i ergonomi, ergonomisk rådgivning på arbetsplatsen och 
förebyggande träning. Exempel på investeringar i arbetsmiljön är elektriskt manövrerad 
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kundstol med låg minimihöjd och lättviktiga hårföner med tyngdavlastare. En arbetsstol 
för att kunna halvsitta avlastar knän och fötter men kan medföra en ökad belastning på 
skuldror och axlar genom att armarna då måste lyftas högre. Bekväma skor är viktigt för 
att förhindra besvär i knän och ländrygg (ibid). 
 

1.2 Hudbesvär  
Enligt Lind et al. (2006) är frisörer kraftigt exponerade för hudskadliga ämnen. Den 
självrapporterade förekomsten av handeksem var betydligt högre hos frisörer än hos den 
allmänna befolkningen. Lind, Johansson, Meding och Boman (2007) beskriver att 
frisörer ofta kommer i kontakt med hudirriterande och allergiframkallande ämnen och 
frisörer har därigenom en ökad risk av att utveckla arbetsrelaterade hudsjukdomar 
såsom handeksem. Hårvård innefattar ofta arbete med fukt och vatten samt upprepad 
hudkontakt med många hudirriterande medel. Hårfärgning är en av de mest 
förkommande hårbehandlingar idag. Permanenta hårfärger används ofta och medför en 
exponering till mycket potenta kontaktallergen. Användning av skyddshandskar för att 
undvika kontakt med hudskadliga ämnen är väsentligt. Enligt Hovmand-Lysdal, Søsted, 
Andersen och Duus-Johansen (2011) var handeksem en betydande faktor till att frisörer 
bytte yrkesinriktning, i genomsnitt arbetade frisörer i 8,4 år innan de lämnade yrket. 
 
Enligt Folkhälsoguiden (2012) är många av de mest använda ämnena i hårfärger starkt 
allergiframkallande och allergi mot hårfärgämnen ökar kraftigt. Konsumenter får eksem 
i hårbotten och frisörer får handeksem. De allergiska reaktionerna kan bli så starka att 
de som drabbats tvingas uppsöka akutsjukvård. Kosmetika och hygienprodukter är 
reglerade genom EU:s kosmetikadirektiv som begränsar, förbjuder och tillåter olika 
ämnen. Syftet med denna lagstiftning är att skydda folkhälsan och att kosmetiska 
produkter inte får vara skadliga vid normal användning eller under förhållanden som 
kan förutses. Trots direktivet används flera hundra ton allergiframkallande 
hårfärgämnen inom EU varje år (ibid.). I arbetsmiljöverkets föreskrift Frisörarbete 
(1985:18) anges exempel på kemiska preparat som kan ge hudbesvär vilka är 
permanentvätskor, sprayer, schampo, hårfärgningsmedel, neutraliseringsvätskor, 
blekmedel och läggningsvätskor. Nickel i redskap kan framkalla allergiskt eksem. Hos 
nybörjare inom yrket är eksem vanligt framför allt på grund av mycket 
schamponeringsarbete. 
 

1.3 Definition av begrepp  
Med besvär menas omständigheter som medför ansträngning eller obehag 
(Nationalencyklopedin, 2012). Ergonomiska besvär innebär i denna studie negativ 
påverkan på rörelseapparaten så som värk eller obehag. Hudbesvär innebär i denna 
studie obehag på händerna så som eksem, irritation, sår.  
 

1.4 Teoretiskt omvårdnadsperspektiv 
Enligt Riktlinjer för sjuksköterskor, antagna av the International Council of Nurses 
(ICN) är sjuksköterskans grundläggande ansvar att främja hälsa, att förebygga sjukdom, 
att återställa hälsa och att minska lidande. (Arlebrink, 1996). Företagssjuksköterskan är 
specialist i omvårdnad med inriktning på människan och arbetslivet och ansvarar där för 
att identifiera områden som behöver förbättras, samt säkerställer en god kvalitet i 
omvårdnaden. Företagssköterskor utövar hälsofrämjande omvårdnad och måste aktivt 
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bidra till att hälsofrämjande metoder införs, samt verka för förebyggande insatser som 
leder till att människors hälsa främjas och bibehålls (Riksföreningen för 
företagssköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
I Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden står att sjuksköterskan är skyldig 
att använda och förbättra sina kunskaper, identifiera nya hjälpmedel och samtidigt 
utveckla nya kunskaper och färdigheter, och att, skyldigheten att förbättra 
omvårdnadsteorier och färdigheter förutsätter forskning inom omvårdnad och hälsovård 
(Arlebrink, 1996).  
 

1.5 Problemformulering  
För att kunna vara motiverande, stödjande och utbildande och på så sätt hjälpa frisörer 
till ett yrkesliv med mindre arbetsrelaterade besvär är det viktigt att som 
företagssjuksköterska ha kunskap om de främst förekommande besvären. Eftersom 
ergonomiska besvär samt hudbesvär var vanligt inom frisöryrket ville författarna till 
denna studie ta reda på i vilken utsträckning ergonomiska besvär och hudbesvär 
förekom och hur dessa förebyggdes. Med hjälp av den kunskapen kan 
företagssjuksköterskan bättre rikta sina insatser mot specifika problemområden.  

2. SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva i vilken utsträckning som ergonomiska besvär och 
hudbesvär förekommer på frisörsalonger i Gävleborgs län och om förebyggande 
åtgärder vidtas för dessa besvär. 
 

2.1 Frågeställningar 
I vilken utsträckning förekommer ergonomiska besvär och hudbesvär på 
frisörsalongerna i Gävleborgs län?  
Vilka förebyggande hjälpmedel finns på arbetet och används dessa?  
Hur förebygger individen själv ergonomiska besvär och hudbesvär? 
 

3. METOD 
För att ta reda i vilken utsträckning ergonomiska besvär och hudbesvär förekom på 
frisörsalonger i Gävleborgs län och vilka förebyggande åtgärder vidtogs, har en 
kvantitativ metod använts. En webbaserad enkät (Bilaga 1) har använts som instrument 
där frågorna konstruerats utifrån studiens syfte och frågeställningar.  
De frisörsalonger i Gävleborgs län, som fanns registrerade på Frisörföretagarnas 
hemsida blev uppringa av författarna till denna studie. En frisör från varje salong fick 
en förfrågan om deltagande i studien. Under samtalen gavs en kort information (Bilaga 
4) om studien. E-postadressen efterfrågades till vilken enkät (Bilaga 1) och 
informationsbrev (Bilaga 2) skickades.  
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3.1 Studiedesign 
Studien är en deskriptiv icke-experimentell retrospektiv tvärsnittsstudie då enkäten 
skickades ut vid ett tillfälle där deltagaren skulle beskriva sina nuvarande besvär och 
upp till tre månader tillbaka i tiden (Whittemore & Melkus, 2008, Polit & Beck, 2004). 
 

3.2 Urval 
En icke-sannolikhetsstudie genomfördes (Polit & Beck, 2004). De 144 frisörsalonger i 
Gävleborgs län som fanns registrerade på Frisörföretagarnas hemsida blev uppringda av 
författarna till denna studie. I studien valdes dessa salonger ut för att veta att studiens 
deltagare har utbildning med yrkesbevis, så kallat gesällbrev. Det var endast en frisör 
för varje salong som skulle besvara enkäten. Länken till webbenkäten kunde endast 
användas en gång.  
 
De frisörer som fick en förfrågan om deltagande i studien var medlem i 
Frisörföretagarna, vilket är en bransch- och arbetsgivarorganisation. För att kunna bli 
medlem i organisationen krävs gesällbrev samt F-skattsedel. Ett gesällbrev är ett bevis 
på avlagt gesällprov inom ett hantverksyrke. För att få ett bevis utfärdat krävs i 
genomsnitt 4500 timmars lärlingstid eller på annat sätt förvärvade yrkeskunskaper samt 
godkänt gesällprov (Frisörföretagarna, personlig kommunikation, 28 februari 2012).  
 

3.2.1 Inklusionskriterier  
De kriterier som behövde uppfyllas för att kunna delta i studien var frisörutbildning 
med gesällbrev samt att personen var yrkesverksam som frisör, alltså arbeta aktivt med 
sedvanligt frisörarbete. Då enkäten var webbaserad behövdes också en e-postadress för 
att kunna delta. Att delta i studien var oberoende av ålder, anställningsform, kön eller 
antal år i yrket. 
 

3.2.2 Exklusionskriterier 
De frisörsalonger som inte var medlem i Frisörföretagarna i Gävleborgs län blev inte 
uppringda. Enkäten fanns endast i en svenskspråkig version. Frisörsalongen blev 
exkluderad om det vid telefonsamtalet inte fanns svensktalande frisör tillgänglig på 
salongen. De frisörsalonger som blev uppringda men som saknade dator eller som 
saknade e-postadress exkluderades också.  
 

3.3 Enkäten  
Mätinstrumentet i denna studie var en webbaserad enkät (Bilaga 1) som författarna 
själva har kontruterat utifrån studiens syfte och frågeställningar. Registering och 
utformanade av enkäten har skett på hemsidan SurveyMonkey. Enkäten innehöll 25 
slutna frågor. Frisörerna fick på första frågan besvara om de önskade delta i studien 
eller inte. Den första delen av enkäten bestod av bakgrundsfrågor om ålder, kön, 
anställningsform och antal år i yrket. Huvuddelen bestod av frågor om förekomst av 
ergonomiska besvär och förebyggande av dessa i ordningsföljden nacke, axlar, skuldror, 
rygg, övre extremiteter och nedre extremiteter. Vidare ställdes frågor om förekomst av 
hudbesvär och förebyggande av detta. Frågorna som gällde förekomst av ergonomiska 
besvär var flervalsfrågor, vilket innebar att deltagarna kunde fylla i flera svarsalternativ. 
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Efter varje enkätfråga fanns en kommentarsruta för möjlighet att utveckla sina svar. 
Enkäten avslutades med en textruta för allmänna kommentarer.  
 
Med nedre extremiteter menas i denna studie höfter, knän, fötter och fotleder. Med övre 
extremiteter menas armbågar, händer, handleder, fingrar och tummar. I övrigt anges 
nacke, axlar/skuldror och rygg som en grupp och hudbesvär som en annan grupp.  
 

3.4 Reliabilitet och validitet  
Validitet innebär i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta (Polit 
& Beck, 2004). För att säkerställa att frågorna tolkades på förväntat sätt utfördes en 
pilotstudie genom att två personer med yrkeserfarenhet som frisör fick fylla i den 
webbaserade enkäten. De fick sedan ge synpunkter om frågornas relevans, frågornas 
formulering och upplägg. Testpersonerna tillfrågades om deltagande och svarade 
därefter på enkäten per e-post. Dessa två testpersoner deltog inte i 
huvudundersökningen utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som fanns 
beskrivna. Testpersonerna tyckte att enkäten var tydlig och att frågorna var relevanta. 
En av testpersonerna gav förslag på att ha en kommentarsruta i slutet av enkäten för 
övriga kommentarer vilket lades till.  
 
Reliabilitet innebär graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten (Polit & Beck, 2004). 
För att undersöka reliabiliteten hade enkäten kunnat delas ut ytterligare en gång. Dock 
valdes detta bort i denna studie då många frisörer har påpekat vid telefonsamtalen att de 
har ett stressigt arbete och egentligen inte tid att svara på enkäter. Att då besvara två 
likadana enkäter skulle troligtvis sänka svarsdeltagandet.  
 

3.5 Genomförande  
Datainsamlingsperioden påbörjades i mitten av februari 2012 då enkäten sändes till 
deltagarna. En påminnelse (Bilaga 3) skickades ut till de som inte hade besvarat enkäten 
inom en vecka. Efter ytterligare en vecka skickades en andra påminnelse till de 
återstående som inte hade svarat. Datainsamlingsperioden avslutades 5 mars 2012.  
 

3.6 Deltagande i studien och bortfall 
Av de 144 frisörer som blev tillfrågade om de ville delta i studien lämnade 87 frisörer ut 
sin e-postadress. Av dessa 87 frisörer var det 50 (57,5 %) som svarade på enkäten. 
Skälen till bortfall presenteras i ett flödesschema, se figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema för deltagare och bortfall i studien. 
 
 

3.7 Dataanalys  
Frekvensen av ergonomiska besvär och hudbesvär samt vilka hjälpmedel som fanns och 
hur frisörerna förebyggde sina besvär har analyserats. Deskriptiv statistik valdes för att 
kunna återge en överskådlig bild av datamaterialet, genom sammanfattande och 
överskådliga diagram. Svarsfördelningen presenteras främst i procentsatser. Några 
kommentarer som gavs av studiedeltagarna har använts för att förstärka resultatet i 
resultatpresentationen. Kommentarerna angående hjälpmedel analyserades avseende på 
antal och presenteras i tabeller i resultatet. Deskriptiv statistik innebär enligt Polit och 
Beck (2004) att beskriva och sammanfatta data.  
 
Enkätsvaren registrerades direkt i datorprogrammet SurveyMonkey och data 
exporterades därefter till Microsoft Excel för att därigenom få en bättre överblick över 
svaren. Figurerna i resultatet har genererats i SurveyMonkey. Tabellerna i resultatet har 
utformats i Microsoft Word. 
 

3.8 Etiska perspektiv  
Sjuksköterskors Samarbete i Norden (SSN) har antagit the Organization for Economic 
Cooperation´s definition av forskning, som lyder ”Ett vetenskapligt arbete betraktas 
som forskning, om dess primära mål är att skapa ny kunskap, att utveckla nya produkter 
eller processer eller att förbättra nuvarande produkter eller processer”. SSN säger även 
att forskning inom omvårdnadsområdet omfattar främjande och bibehållande av hög 
standard inom utbildning, praktiskt vårdarbete och administration, tillämpbart i klinisk 
verksamhet (Arlebrink, 1996). Enligt Etiska regler för omvårdnadsforskning i Norden 
ska forskaren särskilt uppfylla fyra krav, vilka är informationskravet, krav på samtycke, 

Uppringda  
(n=144)  

Lämnade ut e-post 
(n=87) 

Svarade på enkäten 
(n=50) 

Bortfall  
(n=37) 

 
Anledning  till bortfall: 
Ingen anledning/vill ej: 37 

 

Bortfall  
(n=57) 

 
Anledning  till bortfall: 
Ingen anledning/vill ej: 14 
Har ingen e-post/dator: 26 
Inget svar/nummer upphört: 15 
Förstår ej svenska: 1 
Pensionär: 1  
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krav på konfidentialitet och krav på deltagarens säkerhet (Etiska riktlinjer för 
omvårdnadsforskning, 2003).  
 
Informerat samtycke inhämtades vid två tillfällen, dels muntligt under telefonsamtalet 
och dels i informationsbrevet. På första sidan i enkäten kryssade personen i om denne 
önskade delta. Om personen svarade nej avslutades enkäten. Vid det personliga 
telefonsamtalet gavs en kort information om studien. Ytterligare information gavs i 
informationsbrevet där det beskrevs att deltagandet var frivilligt, att konfidentialitet 
garanterades och vad studiens syfte var. 
 
Deltagarna i studien garanteras konfidentialitet. E-postadresserna som tillhandahållits, 
från de frisörer som samtyckte till deltagande i studien, användes endast vid detta 
studietillfälle. När e-postadresserna, som skrivits ner på papper under telefonsamtalen, 
skrivits in på hemsidan SurveyMonkey förstördes de. Endast via lösenord till hemsidan 
SurveyMonkey kan e-postadresserna kommas åt, vilket endast författarna till denna 
studie har tillgång till. Enkätsvaren hanterades av det webbaserade datorprogrammet 
SurveyMonkey som använde avancerad teknik för Internetsäkerhet. Det innebar till 
exempel att deltagarnas svar skickades över en säker och krypterad förbindelse och att 
deras datacenter fanns i en anläggning som var certifierad. Enkätsvaren har under 
studieperioden sparats på författarnas dator, materialet raderas efter avslutad och 
godkänd kurs.  
 

4. RESULTAT  
Resultatet presenteras utifrån syftet och frågeställningar i beskrivande text med 
kompletterande figurer och tabeller. I figurerna presenteras resultatet både i procent och 
i antal personer. I tabellerna presenteras förekomst av hjälpmedel och egna aktiviteter i 
antal. Frågorna som gäller förekomst av ergonomiska besvär var flervalsfrågor, vilket 
innebär att deltagare har fyllt i flera svarsalternativ under samma fråga. Frågorna i 
enkäten var inte tvingande vilket innebär att inte alla deltagare har svarat på alla frågor, 
antal deltagare för varje fråga redovisas nedan. Citaten är hämtade från frisörernas 
kommenterarer i enkäten. 
 

4.1 Demografiska data 
Det var 50 personer (57,5 %) som besvarade enkäten, 48 kvinnor och två män. 
Medelåldern på deltagarna var 43,1 år, den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta 
var 70 år. Deltagarna hade arbetat i genomsnitt 22 år, som lägst ett år och som längst 50 
år. Eftersom att inga tvingande svar användes i enkäten har vissa frågor besvarats av 
färre än 50 personer, antal svarande redovisas för varje fråga. Då frågorna som gällde 
förekomst av ergonomiska besvär var flervalsfrågor har deltagarna fyllt i ett eller flera 
svarsalternativ.   
 

4.2 Förekomst av ergonomiska besvär och hudbesvär  
Det var 36 av 50 personer som uppgav att de hade någon form av ergonomiska besvär. 
Av de 47 personer som besvarade frågan om besvär med nacke, axlar/skuldor och rygg 
uppgav 25 personer att de hade besvär. Främst uppgavs besvär från axlar och skuldror, 
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se figur 2, vilket kan belysas med följande citat från en av studiedeltagarna: ”Det känns 
i nacken efter en arbetsvecka”.  
 

 
Det var 18 personer av 49 som uppgav att de hade ergonomiska besvär från de övre 
extremiteterna, främst förekom besvär från handleder och fingrar, se figur 3, vilket kan 
belysas med följande citat: ”Öm och stel i höger pek- och långfinger”. 
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Ergonomiska besvär från de nedre extremiteterna förekom hos 11 av 50 personer. De 
flesta med besvär uppgav att de hade besvär främst från höfter och fötter, se figur 4, 
vilket följande citat kan belysa: ”Efter en lång dag kan jag få ont i hälarna”. Antal 
deltagare utan besvär i nedre extremiteter var 39 personer vilket inte framkommer i 
figur 4.  

 
Det var 14 av 50 personer som uppgav att de hade hudbesvär på händerna, se figur 5, 
följande citat är från en av studiedeltagarna: ”Händerna är fulla av eksem”.  
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4.3 Hjälpmedel på arbetet 
Det var 34 av 50 personer som uppgav att det fanns hjälpmedel för att förebygga eller 
förbättra ergonomiska besvär från nacke, axlar, skuldror och rygg, av dessa uppgav de 
flesta att det främst fanns arbetsstol och höj- och sänkbar kundstol, se tabell 1. Detta 
kan belysas med följande citat från en studiedeltagare: ”Arbetar vi i rätt höjd klarar vi 
rygg och nacke bättre”. Det var 33 av 34 personer som uppgav att de använde 
hjälpmedlen.  
 

       Tabell 1. Förekomst av hjälpmedel nacke, axlar, rygg   
 
 
 
 
  
  
    
 
 
 

 
Det var 17 av 48 personer som uppgav att det fanns olika hjälpmedel för att förebygga 
eller förbättra ergonomiska besvär från de övre extremiteterna, de flesta uppgav att det 
främst fanns ergonomisk sax och lättviktsfön, se tabell 2. Detta kan följande citat belysa 
stärker: ” Jag använder alltid ergonomiska saxar och lättviktsfönar”. Det var 16 av 17 
personer som uppgav att de använde hjälpmedlen. 
 

       Tabell 2. Förekomst av hjälpmedel övre extremiteter  
 
 
   
 
 
 

 
Av de 48 som besvarade frågan var det 30 personer som uppgav att det fanns olika 
hjälpmedel för att förebygga eller förbättra ergonomiska besvär från de nedre 
extremiteterna uppgav de flesta att det främst fanns arbetsstol och höj- och sänkbar 
kundstol, se tabell 3. Följande citat från en av studiedeltagarna exemplifierar detta: 
”Höj- och sänkbara stolar och ergonomiskt anpassad stol för frisören.” Alla 30 personer 
uppgav att de använde de hjälpmedel som fanns. 
 

       Tabell 3. Förekomst av hjälpmedel nedre extremiteter 
Antal (n=30)  

Arbetsstol       18 
Höj- och sänkbara kundstolar  5 
Bra golvunderlag 3 
Massagedyna 1 
 

Antal (n=34)  
Arbetsstol  22 
Höj- och sänkbara kundstolar 15 
Lättviktsfön 6  
Fönavlastare 5 
Sträckbänk/massagedyna 1 
Avlastningsytor 1 
Bra golvunderlag 1 
Ergonomisk schamponering 1 

Antal (n=17) 
Ergonomisk sax    9 
Lättviktsfön  6 
Fönavlastare  2 
Höj- och sänkbara kundstolar  1 
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Det var 42 av 49 personer som uppgav att det fanns hjälpmedel för att förebygga eller 
förbättra hudbesvär på händerna. Av dessa personer uppgav de flesta skyddshandskar. 
Det var 41 av 42 personer som uppgav att de använde de hjälpmedel som fanns. Det var 
34 personer som uppgav att de hade tillgång till skyddshandskar, se tabell 4. Följande 
citat kan exemplifiera detta: ” Jag använder alltid skyddshandskar vid schamponering 
och vid applicering av färg". Det var 28 % av de som använde handskar som uppgav att 
de hade hudbesvär och det var 27,8 % av de som inte använde handskar som uppgav att 
de hade hudbesvär. 
 

       Tabell 4. Förekomst av hjälpmedel hudbesvär 
Antal (n=42) 

Handskar    34  
Handkräm   19 
Ammoniakfria produkter 1 
Ekologiska produkter 1 

 

4.4 Individens egna aktiviteter  
Det var 41 av 50 personer som uppgav egna aktiviteter för att förebygga eller förbättra 
besvär från nacke, axlar, skuldror och rygg, se tabell 5. Flertalet uppgav främst fysisk 
aktivitet, vilket kan belysas med följande citat: ”Att träna kontinuerligt är det absolut 
bästa sättet att förebygga arbetsskador!”.   
 

       Tabell 5. Förekomst av egna aktiviteter nacke, axlar, rygg 
Antal (n=41) 

Utför fysisk aktivitet 40 
Går till kiropraktor och massör 10 
Använder bra arbetsskor 3 
Tänker på arbetsställningen 3 
Använder bra glasögon 1 

Smärtlindrande läkemedel 1 

 
Det var 19 av 46 personer som uppgav egna aktiviteter för att förebygga eller förbättra 
besvär från de övre extremiteterna, de flesta uppgav fysisk aktivitet, se tabell 6. Två 
personer uppgav att de tänkte på arbetsställningen, vilket följande citat styrker: ”Tänker 
på höjden på axlar och på lutningen på handleden”.  
 

       Tabell 6. Förekomst av egna aktiviteter övre extremiteter 
Antal (n=19) 

Utför fysisk aktivitet 16 
Tänker på arbetsställningen  2 
Använder stödskena för handleden  1 
Kortisonsprutor  1 
 
Det var 31 av 46 personer som uppgav egna aktiviteter för att förebygga eller förbättra 
besvär från de nedre extremiteterna, av dessa 31 uppgav de flesta fysisk aktivitet, några 
uppgav också bra arbetsskor, se tabell 7. Detta kan exemplifieras med följande citat: 
”Tränar, tänker på arbetsställning och på vilka skor jag har”. 
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Tabell 7. Förekomst av egna aktiviteter nedre extremiteter 

Antal (n=31) 
Utför fysisk aktivitet 30 
Använder bra arbetsskor  4 
Använder skoinlägg  3 
Fotvård  1 
Tänker på arbetsställningen 1 
 
Det var 32 av 48 personer som uppgav egna aktiviteter för att förebygga eller förbättra 
hudbesvär från händerna. Främst uppgavs användning av handkräm, se tabell 8. 
Följande citat kan illustrera detta: ”Noga med att smörja in händerna, använder alltid 
handskar vid städ och disk”. 
 

       Tabell 8. Förekomst av egna aktiviteter hudbesvär 
Antal (n=32)  

Använder handkräm  24 
Använder diskhandskar  5 
Behandling med kortison 2 

 

4.5 Sammanfattning av resultat  
Medelåldern på de 50 frisörerna som valde att delta i enkäten var 43 år och de hade 
arbetat inom frisöryrket i genomsnitt 22 år. Resultatet visade att 36 av 50 personer 
uppgav att de hade ergonomiska besvär, främst från axlar/skuldror och nacke vilket 
förekom hos 25 personer. På de flesta salonger uppgavs att det fanns hjälpmedel för att 
förebygga besvär från nacke, axlar, skuldror, rygg och nedre extremiteter. De flesta 
uppgav att de använde de hjälpmedel som fanns och utövade fysisk aktivitet för att 
förebygga sina besvär på egen hand. En övervägande del svarade att inga hjälpmedel 
fanns på arbetet för att förebygga ergonomiska besvär från övre extremiteter. De flesta 
uppgav att de inte gjorde något på egen hand för att förebygga besvär från övre 
extremiteter. 
 
Det var 14 av 50 frisörer som uppgav att de hade hudbesvär på händerna. Handskar 
uppgavs som det främst förekommande hjälpmedlet på arbetet och de flesta uppgav att 
de använde dessa. Handkräm uppgavs som främst förekommande för egenvård.  
 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion  
I metoddiskussionen förklaras val av metod, utformning av enkät, urval och bortfall. 
 

5.1.1 Metodval  
I denna studie valdes en retrospektiv kvantitativ studie med webbaserad enkät som 
instrument. Enkäten har skickats ut till frisörer inom Gävleborgs län. Webbaserade 
enkäter utgör enligt Andrews, Nonnecke och Preece (2003) ett sätt att genomföra 
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studier när det är opraktiskt att komma åt vissa populationer. Webbaserade enkäter är 
kostnadseffektiva i avseende på utsändning. Elektroniska enkätsvar distribueras 
snabbare än postenkäter utan betydande inverkan på svarsfrekvens (Andrews, 
Nonnecke, & Preece, 2003). 
 
Enkätundersökningar är vanliga som icke experimentella studier. Enkäter är sällan 
djupgående, som vid en intervju (Polit & Beck, 2004). Studieresultat blir detsamma 
oavsett om enkäten är pappers- eller webbaserad (Andrews, Nonnecke, & Preece, 
2003). Att välja en kvantitativ metod ansågs vara lämpligast för att besvara studiens 
syfte och frågeställningar då det undersöks i vilken utsträckning besvär förekommer. 
Den kvantitativa metoden med enkätundersökning valdes för att försöka skapa en större 
generaliserbarhet jämfört med en metod med kvalitativ ansats. Att använda webbenkät 
motiveras genom tidsbesparing vid insamling samt den tydliga överblicken som fås 
över antal besvarade respektive obesvarade frågor. I svarsperiodens slut och vid lågt 
svarsdeltagande kan det väljas att skickas nytt påminnelsebrev. Då krävs endast ett e-
postmeddelande samt länk till enkäten vilket innebär minimering av fördröjning i 
datainsamlandet. Bearbetningen av data sker via dator, inget pappersarbete krävs vilket 
innebär att materialet blir mer lätthanteringt vid bearbetning.  
 
Ett problem med retrospektiva studier är att deltagarna tvingas minnas tillbaka, vilket 
kan ge otillförlitliga svar (Andrews, Nonnecke, &Preece, 2003). Frågorna i denna studie 
syftade tillbaka på en tidsperiod på tre månader för att deltagarna skulle ha möjlighet att 
minnas tillbaka och därigenom öka validiteten.  
 

5.1.2 Utformning av enkät 
När webbaserade enkäter används kan resultatets validitet enligt Polit och Beck (2004) 
variera på grund av att informationen förmedlas via text. Dels ska deltagaren läsa och 
förstå frågorna, dels ska de kunna förmedla sig i skrift. Risken för misstolkningar är 
större än vid intervjuer där deltagaren lättare kan be om förtydliganden. Dock har 
enkäter den fördel att frågorna inte blir ledande i hur intervjuaren ställer frågorna 
(ibid.). För att tillgodose reliabiliteten vid utformningen av enkätfrågorna användes 
vanliga ord för att eliminera risken för missuppfattning. Frågorna i enkäten ställdes på 
liknande sätt oberoende vilket ämne som frågan handlade om, detta för att vara så tydlig 
som möjligt.  
 
För att säkra att frågorna tolkades på förväntat sätt utfördes en pilotstudie genom att två 
personer med yrkeserfarenhet som frisör fick fylla i den webbaserade enkäten. En 
svaghet med studien är att det inte gjordes en test–retest-studie på de personer som 
ingick i pilotstudien för att avgöra om studien hade test–retest-reliabilitet.  
 
Cirka en tredjedel av de tillfrågade frisörerna uppgav att de hade förekomst av 
ergonomiska besvär i armbågar, handleder, händer, fingrar och tummar (se Bilaga 1, 
fråga 11). Det kan ha varit bättre att inte dela upp i så många olika svarsalternativ. Det 
kan ha räckt med ”armbågar, handleder och händer”, då det kan vara svårt att 
specificera exakt var på handen besvären uppkommer från. Detta hade kunnat öka 
validiteten, däremot ges reliabilitet genom att ha många olika svarsalternativ. 
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I enkätfrågan angående ergonomiska besvär från nacke, axlar, skuldror och rygg (se 
Bilaga 1, fråga 6) är ryggen indelad i övre del och nedre del. Adderas dessa två 
svarsalternativ till endast rygg blir resultatet liknande som resultatet för ergonomiska 
besvär från nacken. Resultatet skulle därmed förändras så att deltagarna hade 
ergonomiska besvär främst från axlar/skuldror, nacke och rygg.  
 
Enkätfrågan angående hjälpmedel vid ergonomiska besvär från de övre extremiteterna 
(se Bilaga 1, fråga 13) har missuppfattats då två deltagare angivit handskar som 
hjälpmedel för att förebygga besvär från de övre extremiteterna. För att öka validiteten 
skulle denna fråga ha förtydligats med att det gäller hjälpmedel vid ergonomiska besvär 
och inte hudbesvär. 
 

5.1.3 Urval  
Att välja de frisörsalonger som var medlem i Frisörföretagarna i Gävleborgs län ansågs 
nödvändigt utifrån att de skulle kontaktas via telefon och begränsning behövde därav 
ske. Ett alternativ till detta urval hade kunnat vara att via ett företagsregister lotta ut ett 
visst antal frisörsalonger för att öka generaliserbarheten. Detta valdes bort för att det då 
skulle vara svårt att fastställa om frisörerna hade utbildning och gesällbrev. 
 
Begränsning gjordes så att endast en frisör från varje salong besvarade enkäten. Om det 
hade varit fler frisörer per salong som hade haft möjlighet att besvara enkäten hade 
svarfrekvensen kunnat öka. Dels gjordes denna avgränsning då länken till enkäten 
endast kunde användas en gång för varje e-postadress och dels för att individuellt 
informerat samtycke hämtades i samband med insamlandet av e-postadresserna.  
 
Svarens äkthet måste beaktas vad det gäller webbaserade enkäter (Polit & Beck, 2004). 
Författarna har inte kunnat kontrollerna reliabiliteten i att deltagarna verkligen uppfyller 
inklusions- och exklusionskriterierna. I informationsbrevet står dock till vem studien 
vänder sig, således till den som är yrkesverksam inom frisöryrket, som arbetar med 
sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket och som är registrerad hos organisationen 
Frisörföretagarna. 
 

5.1.4 Bortfall 
Av de 144 frisörer som blev uppringda föll 57 bort. Antalet deltagare hade kunnat öka 
om de personer som inte svarade trots påringningar under 3-4 dagar hade försökts 
kontaktas under fler antal dagar. Främsta anledning till bortfallet vid telefonsamtalen 
var att frisörerna inte hade någon dator eller e-postadress. Det fanns frisörer som 
efterfrågade att få enkäten skickad till sig via post. Svarsdeltagandet hade kunnat öka 
om det funnits möjlighet till detta, dock skulle det innebära utvecklande av en 
pappersenkät och större arbetsinsats i datainsamlandet.  
 
Av de 87 frisörer som fick enkäten svarade 50 personer, bortfallet blev då 37 personer. 
Anledningen till bortfallet då enkäten var utskickad finns inte vetskap om. Enligt 
Andrews, Nonnecke och Preece (2003) kan svarsfrekvenser för webbaserade enkäter 
varierar kraftigt, 20 % eller lägre är inte ovanligt men även svarsfrekvenser över 70 % 
har registrerats. Kortare enkäter ger inte nödvändigtvis högre svarsfrekvens. Att få över 
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70% i svarsdeltagande kräver i regel både elektronisk- och pappersburen information 
(ibid.). I denna studie var svarsfrekvensen 57,5 %.  
 

5.2 Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen presenteras utifrån förekomst och förebyggande av ergonomiska 
besvär och därefter utifrån förekomst och förebyggande av hudbesvär. 
 

5.2.1 Ergonomiska besvär 
Då resultatet i denna studie visar att frisörerna i Gävleborgs län hade liknande 
förekomst av ergonomiska besvär jämfört med frisörer internationellt, stärks studiens 
trovärdighet. Delar av resultatet kan även styrkas och jämföras med Arbetsmiljöverkets 
skrift, Bra arbetsmiljö för frisörer (2011), där det står att arbetet som frisör anstränger 
framför allt fötter, ben, rygg, nacke, axlar och handleder. Resultatet visar att nästan tre 
fjärdedelar av frisörerna i Gävleborgs län uppgav att de hade ergonomiska besvär. Mest 
förekommande var besvär från axlar, skuldror, nacke och rygg, vilket hälften av 
frisörerna uppgav att de hade. Detta resultat överensstämmer med en brasiliansk studie 
gjord av Mussi och Gouveia (2008), där det påvisas att besvär från axlar och nacke var 
främst förekommande bland frisörer (ibid.). Ergonomiska besvär från de nedre 
extremiteterna, främst höfter och fötter, förekom hos en femtedel av frisörerna i aktuell 
studie. Det är något mindre än vad Bradshaw et al. (2011) kom fram till, där en tredjedel 
av frisörerna hade besvär från ben och fötter. Dessa skillnader kan till exempel bero på 
tillgång och användning av hjälpmedel. I denna studie uppgav de flesta av frisörerna att 
de hade tillgång till och använde de hjälpmedel som fanns på arbetsplatsen.  
 
Lite mer än en tredjedel av frisörerna uppgav att de hade ergonomiska besvär från de 
övre extremiteterna, främst från handlederna. Liknande resultat påvisas i en studie 
utförd av Bradshaw et al. (2011) där besvär framförallt från handleder förekom (ibid.). 
De hjälpmedel som främst uppgavs för att förebygga ergonomiska besvär från de övre 
extremiteterna var ergonomiskt utformade saxar, lättviktsfön och fönavlastare. Boyles, 
Yearout och Rys (2002) beskriver att användande av speciellt utformade ergonomiska 
saxar kan minska ergonomiska besvär både från axlar och från handleder. 
 
Resultatet visar att en majoritet av frisörerna uppgav att de hade tillgång till och 
använde sig av hjälpmedel, trots användande av hjälpmedel hade övervägande del 
ergonomiska besvär. Det kan tolkas som att det finns ett behov av mer kunskap om hur 
ergonomiska besvär uppstår och hur dessa kan förebyggas. Att som frisör även ha 
kunskap om hjälpmedel, att de används på rätt sätt, kan vara en bidragande faktor till att 
förebygga ergonomiska besvär. Detta behov kan företagshälsovården identifiera och 
bistå med.  
 
Fysisk aktivitet var en vanligt förekommande preventiv åtgärd som individen gjorde på 
egen hand, både för besvär i övre och nedre extremiteter samt i nacke, axlar och rygg. 
Enligt FYSS (2011) bör alla vuxna personer vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 
minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Muskelstärkande fysisk aktivitet 
bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. 
Liknande råd ger även Arbetsmiljöverket i skriften ”Bra arbetsmiljö för frisörer” (2011), 
där står ”Motionera regelbundet två-tre gånger i veckan för att få styrka, kondition och 
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avslappning”. Dock efterfrågades inte i enkäten i vilken utsträckning den fysiska 
aktiviteten förekom, därför finns inte vetskap i denna studie om den fysiska aktiviteten 
är preventiv för frisörernas ergonomiska besvär eller inte.  
 
Några få frisörer uppgav att de tänker på arbetsställningen, till exempel att inte arbeta 
med förhöjda armar samt att variera arbetsställningen. Medvetenheten om sin 
arbetsställning kan ha betydelse för ergonomiska besvär. Veiersted et al. (2007) ger i sin 
studie rekommendationer för att reducera nack- och axelbesvär. Dessa är medveten 
avslappning av nacke och skuldror, undvika arbete med förhöjda armar, kontrollera 
armpositionen i spegeln under arbetets gång samt använda de hjälpmedel som finns 
(ibid.).  
 

5.2.2 Hudbesvär  
Resultatet i studien visar att nästan en tredjedel av frisörerna uppgav att de hade 
hudbesvär på händerna vilket är en lägre andel jämfört med studien av Shiao, Wong, 
Chary och Guo (1997) som visade att frisörerna hade en hög förekomst av hudbesvär på 
händerna, nästan tre fjärdedelar. Även enligt Mendes et al (2011) var frisöryrket kopplat 
till en hög risk att utveckla handeksem. I deras studie rapporterades att hälften av 
frisörerna hade hudbesvär på händerna och var det främst förekommande 
arbetsrelaterade besväret inom yrkesgruppen (ibid.). Hudbesvär på händerna har i denna 
studie påvisats i lägre utsträckning än andra studier. Detta kan bero på i vilken 
utsträckning som hjälpmedel används och på vilket sätt hjälpmedel används.   
 
I denna studie uppgav tre femtedelar av frisörerna att de använde handskar på arbetet. 
Det var nästan en tredjedel av de som uppgav att de använde handskar som hade 
hudbesvär och det var nästan en tredjedel av de som uppgav att de inte använde 
handskar som hade hudbesvär. Lind et al. (2007) har testat kvalitén på skyddshandskar 
av engångstyp. Alla testade handskar gav ett avsevärt skydd mot genomträngning av de 
hudirriterande ämnen som ingick i testet förutsatt att handskarna byttes ofta, under 
arbetets gång samt att man slängde handskarna efter varje användning. Shiao et al. 
(1997) rekommenderar att handskar bör användas vid schamponering för att förhindra 
hudirritation och att det bör ingå utbildning angående förebyggande åtgärder i frisörers 
utbildningsprogram. Även Mendes et al (2011) framhäver vikten av att använda 
skyddshandskar av engångstyp för att förebygga hudirritation (ibid.). Resultatet i denna 
studie påvisar att det är lika stor andel av de som inte har handskar som av de som 
använder handskar som har hudbesvär på händerna vilket kan tolkas som om att det kan 
finnas ett behov av kunskap, om hur handskar bör användas och vid vilka arbetsmoment 
handskar bör användas 
 
Hälften av frisörerna uppgav att de använde handkräm och salvor för att förebygga eller 
förbättra hudbesvär. Ett sätt att minska hudbesvär på händerna kan vara regelbunden 
användning av handkrämer. Mendes et al (2011) styrker detta och beskriver att frekvent 
bruk av fuktgivande krämer på arbetsplatsen är en effektiv åtgärd för att förhindra 
förekomsten av eksem. Enligt Berardesca och Borroni (1995) har det yttersta lagret på 
huden en barriärfunktion som hindrar införsel av främmande ämnen och förlusten av 
interna ämnen så som vatten. Genom att använda fuktgivande krämer upprepade gånger 
under dagen, då effekten är kortlivad, kan huden bevaras fuktig längre vilket ger bättre 
motståndskraft mot hudirriterande ämnen.  
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5.3 Formalia  
Medvetenhet finns om att figurrubriker skall stå under figurerna (se figur 1-4). I figur 4 
saknas siffror för de personer som inte haft några besvär med nedre extremiteter. 
Figurerna är hämtade från hemsidan SurveyMonkey där enkäten genomfördes och 
författarna har inte längre åtkomst till denna hemsida, därför kvarstår dessa formaliafel.   
 

5.4 Slutsats  
Något mindre än tre fjärdedelar bland frisörer i Gävleborgs län uppgav ergonomiska 
besvär, främst från axlar/skuldror och nacke. Nästan en tredjedel av frisörerna uppgav 
hudbesvär på händerna. Hjälpmedel uppgavs att de användes i stor utsträckning, 
vanligast var arbetsstol och höj- och sänkbara kundstolar. De flesta uppgav att de 
använde befintliga hjälpmedel och förebygger själva besvär, både ergonomiska besvär 
och hudbesvär. Fysisk aktivitet uppgavs vara en vanligt förekommande åtgärd mot 
ergonomiska besvär. Skyddshandskar och hudkräm användes i hög utsträckning för att 
förebygga hudbesvär på händerna.  
 

5.5 Kliniska implikationer  
Många studier inklusive denna påvisar en risk att som frisör drabbas av ergonomiska 
besvär och hudbesvär. I denna studie uppgav frisörer främst besvär med axlar/skuldror 
och nacke samt hudbesvär på händerna. En del frisörer kan inte fortsätta sin yrkeskarriär 
på grund av dessa besvär. Företagssjuksköterskan har en viktig roll vid arbetsplatsbesök 
och vid medverkan under ergonomironder att identifiera problem. 
Företagssjuksköterskan kan bistå med utbildningar och stödja vid systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Utbildningar kan hållas angående hjälpmedel och användandet av 
dessa, informera om vikten av en god arbetsmiljö som helhet samt vikten av ett ständigt 
pågående systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna studie kan vara en vägledning om de 
främst förekommande ergonomiska besvären inom frisöryrket. 
 

5.6 Fortsatt forskning  
Psykosocial inverkan på kroppsliga besvär  
I denna studie påvisas att frisörer har ergonomiska besvär. Under telefonsamtalen vid 
insamlandet av e-postadresser framkom att flera frisörer upplever sitt arbete som 
stressfyllt. Vidare forskning kan förslagsvis undersöka frisörers psykosociala hälsa, då 
en enligt Rubenowitz (1997) otillfredsställande psykosocial arbetsmiljö har visat sig 
bidra till muskuloskeletala problem.  
 
Samband  
Denna studie kan ligga till grund för vidare forskning och kan inriktas på att se samband 
mellan förekomst av besvär och förebyggande insatser, tillgång till hjälpmedel, ålder, 
antal år i yrket. Äldre frisörer kan jämföras med andra yrkesgrupper i samma 
åldersgrupp för att undersöka om frisörer har större förekomst av besvär eller inte.   
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Hjälpmedel  
Angående fönavlastare kommenterade en deltagare i studien att de var svåra att få i rätt 
läge och det upplevdes som om det arbetades mer för att styra fönen än att få avlastning. 
En annan deltagare kommenterade att handskarna var klumpiga att ta på sig och 
användes därför inte. Här kan fortsatta studier undersöka om alla hjälpmedel underlättar 
och vad det är för kvalitet på de hjälpmedel som används. Här kan det finnas potential 
för företagshälsovården att utveckla tjänster för guidning av beprövade hjälpmedel.  
 
Vikten framhölls av Lind et al. (2007) att slänga skyddshandskar efter varje användning 
för att handskarna ska skydda mot genomträngning av hudirriterande ämnen. Vidare 
forskning kan inriktas på i vilken utsträckning som skyddshandskar används inom 
frisöryrket, vilken typ av handske som används, om frisörer byter ut skyddshandskar 
efter varje användning och om de byter handskar under arbetes gång.  
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INFORMATIONSBREV  
 
Skriftlig information om studie som undersöker hur kroppsliga besvär och 
hudbesvär förebyggs inom frisöryrket. 
 
Din frisörsalong har tidigare blivit tillfrågad om deltagande i denna studie via telefon. 
Du tillfrågas härmed skriftligen om deltagande i denna studie som är ett frågeformulär 
på Internet, vilket tar ungefär 5-15 minuter. Öppna denna länk för att fylla i formuläret.  
https://www.surveymonkey.com/s.aspx 
 
Att delta i studien är frivilligt och Du har rätt att avböja deltagande utan särskild 
förklaring. Önskar Du mer information kontakta huvudansvarig för studien Marie 
Kudermann eller Lina Nilsson (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Frågorna gäller förbyggande av kroppsliga besvär och hudbesvär inom frisöryrket. 
Svaren ska beskriva de upplevelser du haft under de tre sista månaderna. Du ombeds 
att fylla i frågeformuläret inom en vecka.  
 
Studien är ett examensarbete i företagssjuksköterskeutbildningen. Syfte är att ta reda på 
hur kroppsliga besvär och hudbesvär förebyggs hos frisörer i Gävleborgs län. Kunskap 
om detta behövs för att i större utsträckning kunna förhindra dessa besvär hos frisörer. 
Studien vänder sig till Dig som är yrkesverksam inom frisöryrket, som arbetar med 
sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket och som är registrerad hos organisationen 
Frisörföretagarna.  
 
Uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Resultatet av studien kommer att redovisas i ett 
studentarbete. Redovisningen sker på gruppnivå och information kommer inte att kunna 
spåras till enskild uppgiftslämnare. Resultatet av denna studie har efterfrågats av och 
kommer att delges till Gävleborgs avdelning hos Frisörföretagarna. 
 
Hudiksvall den 2012-02-08 
 
Studeranden:       
Marie Kudermann, 073 – 735 66 86 
Lina Nilsson, 070 – 282 37 03 
 
Handledare: 
Siv Rosen, siv.rosen@oru.se 
Jenny Windahl, jenny.windahl@oru.se  
Hälsoakademin, Örebro universitet 
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INFORMATIONSBREV - PÅMINNELSE OM STUDIE  
 
Skriftlig information om studie som undersöker hur kroppsliga besvär och 
hudbesvär förebyggs inom frisöryrket. Detta är ett påminnelsebrev om deltagande.  
 
Din frisörsalong har tidigare blivit tillfrågad om deltagande i denna studie via telefon. 
Du tillfrågas härmed skriftligen om deltagande i denna studie som är ett frågeformulär 
på Internet, vilket tar ungefär 5-15 minuter. Öppna denna länk för att fylla i formuläret.  
https://www.surveymonkey.com/s.aspx 
 
Att delta i studien är frivilligt och Du har rätt att avböja deltagande utan särskild 
förklaring. Önskar Du mer information kontakta huvudansvarig för studien Marie 
Kudermann eller Lina Nilsson (se kontaktuppgifter nedan). 
 
Frågorna gäller förbyggande av kroppsliga besvär och hudbesvär inom frisöryrket. 
Svaren ska beskriva de upplevelser du haft under de tre sista månaderna. Du ombeds 
att fylla i frågeformuläret inom en vecka. Därefter skickas en påminnelse ut, har du 
redan svarat på formuläret eller valt att inte delta kan du bortse från denna påminnelse. 
Har du valt att inte delta kan du bortse från denna påminnelse eller öppna länken 
ovan och klicka i alternativet att du inte vill delta. 
 
Studien är ett examensarbete i företagssjuksköterskeutbildningen. Syfte är att ta reda på 
hur kroppsliga besvär och hudbesvär förebyggs hos frisörer i Gävleborgs län. Kunskap 
om detta behövs för att i större utsträckning kunna förhindra dessa besvär hos frisörer. 
Studien vänder sig till Dig som är yrkesverksam inom frisöryrket, som arbetar med 
sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket och som är registrerad hos organisationen 
Frisörföretagarna.  
 
Uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt och på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Resultatet av studien kommer att redovisas i ett 
studentarbete. Redovisningen sker på gruppnivå och information kommer inte att kunna 
spåras till enskild uppgiftslämnare. Resultatet av denna studie har efterfrågats av och 
kommer att delges till Gävleborgs avdelning hos Frisörföretagarna. 
 
Hudiksvall den 2012-02-22 
 
Studeranden:       
Marie Kudermann, 073 – 735 66 86 
Lina Nilsson, 070 – 282 37 03 
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Siv Rosen, siv.rosen@oru.se 
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Mall för telefonsamtal vid informerat samtycke 

 

 

MALL FÖR TELEFONSAMTAL   
 
Presentation av uppringande person 
Namn 
Utbildning 
Universitet  
 
Information om syftet till telefonsamtalet 
Uppsats om frisörers arbetsmiljö, i Gävleborgs län 
Förfrågan om att få skicka webbenkät  
Förfrågan om e-postadress  
 
Övrig information  
E-post skickas under veckan med mer information samt länk till enkät  
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