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Salongen som arbetsplats 

Detta dokument är ett komplement till den aktuella lektionens presentation. Det består av en 
handledning för genomförandet av den aktuella lektionen. Handledningen innehåller ett 
körschema med förslag till innehåll och övningar, samt länkar till fakta vid behov. Observera att 
tid för rast planeras in av läraren själv. 

Tänkt studietid: Två timmar 

Lektionens innehåll: 

• Salongens utformning och städning 

• Salongens inredning 

• Hårvårdsprodukterna 

För mer information om syftet med utbildningsmaterialet som helhet se gärna utbildningens 
kursplan som finns att ladda ned på webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide. 

Bra att ha tillgång till under lektionen 

• Webbuppkoppling (för att visa den film som ingår i lektionsmaterialet) 

• Platsventilation 

• Kundstol 

• Arbetsstol för frisören 

• Sax, kam och klipps 

• Fön 

• Schamponeringsplats 

• Exempel på hårprodukter 

• Eleverna: Dator/surfplatta/telefon för att kunna söka information (länkar till 
webbplatsen Frisörens arbetsmiljöguide) 

Körschema med handledning 

Bild Handledning 

1. Salongen som 

arbetsplats 

Startbild 

2. Agenda Syftet med lektionen: Förstå hur lokalen, inredningen och de 

produkter som används på salongen kan bidra till en bättre 

arbetsmiljö. 

Genomgång av lektionens agenda. 

Lektionen är en av flera i ett större utbildningsmaterial. 



Frisörens arbetsmiljöguide/ Utbildningsmaterial 

 

Lektion 2 – Lärarhandledning Sid 2 Version 2020-09-24 
 

Bild Handledning 

3. Uppvärmnings-

övning 

Be dem som varit på den ideala frisörsalongen – en som de gärna 

skulle vilja jobba på – att ställa sig upp 

Fråga dem som står upp – vilken är salongen? Varför är den så bra? 

Om ingen ställt sig upp – fråga dem om vad som är den ideala 

salongen? 

4. Salongen Lokalens utformning, belysning, ventilation och städning. 

5. Salongens 

utformning 

Fakta om vad som bidrar till en bättra arbetsmiljö när det gäller 

lokalens utformning: 

• Ljusa färger 

• Golvet (ej vått, svikt) 

• Entrémattan 

• Tvättställ för handtvätt 

• Plats för rengöring av utrustning 

• Toaletter (kund och personal) 

• Förråd, städutrymme och sopförvaring 

• Lokalens belysning och elinstallationer 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/ 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/produkter/forvaring-av-produkter/ 

6. Personal-

utrymmet 

Fakta om vad som bidrar till en bättra arbetsmiljö när det gäller 

personalutrymmet. 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/salongen/personalutrymme/ 

7. Belysning och 

el 

Fakta om vad som bidrar till en bättra arbetsmiljö när det gäller 

salongens belysning och el. 

Förklara jordfelsbrytare. 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/ 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/halsa-

sakerhet/el-och-brandsakerhet/ 

8. Minska 

snubbelrisken 

Fakta om sätt att minska snubbelrisken och undvika halkolyckor i 

salongen. 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/ 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/produkter/forvaring-av-produkter/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/produkter/forvaring-av-produkter/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/personalutrymme/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/personalutrymme/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/halsa-sakerhet/el-och-brandsakerhet/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/halsa-sakerhet/el-och-brandsakerhet/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/
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Bild Handledning 

9. Övning Vad har de för egna erfarenheter av hur det brukar se ut på salonger? 

Dela in dem två och två eller i mindre grupper – diskutera egna 

erfarenheter (som frisör eller kund). Vad brukar vara bra och vad 

brukar vara mindre bra? Varför? 

Summera gemensamt. 

10. Städning Fakta om att regelbunden städning både minskar olycksrisken, 

förbättrar arbetsmiljön och gör ett gott intryck på kunderna. 

Gå igenom dessa tre exempel på rutiner som många salonger 

tillämpar. Exemplifiera gärna, komplettera vid behov. 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/salongen/stadning/ 

11. Film Film om luft och ventilation. 

https://vimeo.com/434613245/4c20f5db96 

 

12. Övning Summera det viktigaste i filmen gemensamt. 

Vad är fördelarna med platsventilation?  

Hur vanligt är det att salonger har platsventilation idag? Varför? 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/salongen/ventilation/ 

13. Inredningen Salongens inredning kan också bidra till bättre arbetsmiljö med 

bättre arbetsställningar, möjlighet till avlastning och vila. 

14.  Tillräckligt 

med plats att 

jobba på 

Fakta om att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för att 

frisörerna ska kunna röra sig fritt. 

Visa gärna: 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/ 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/stadning/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/stadning/
https://vimeo.com/434613245/4c20f5db96
https://vimeo.com/434613245/4c20f5db96
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/ventilation/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/salongen/ventilation/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/
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Bild Handledning 

15. Övning Ta reda på vad som är bra ur en arbetsmiljösynpunkt: 

• Dela in klassen i fyra grupper: En bra kundstol, En bra frisörstol 

och vagn, En bra sax och bra fön, En bra schamponeringsplats 

• Varje grupp tar reda på vad som bidrar till en bra arbetsställning 

och avlastning för frisören. 

• Gruppen presenterar för övriga klassen (se kommande bilder) – 

gärna med hjälp av saker som finns i rummet. 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/inredning/kundstol/ 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/inredning/frisorstol-och-vagn/ 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/inredning/verktyg/ 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/inredning/schamponeringsplats/ 

16-19. 

Redovisning 

Sidor som stöd för redovisning eller summering efter genomförd 

övning. 

20. Produkterna Många produkter innehåller ämnen som är irriterande och/eller 

allergiframkallande. Det handlar om att välja rätt produkter och 

undvika ämnen som kan ge allergier. 

21. Vilka 

produkter? 

Fakta om vilka produkter som kan innehålla allergiframkallande 

ämnen, och var dessa produkter finns på salongen. 

Exempel på vad de kan orsaka. 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/produkter/ 

22. Ämnen som 

kan ge allergi 

Fakta om ämnen som kan ge allergi och var dessa kan finnas. 

Exemplifiera gärna. 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/produkter/allergena-amnen/ 

23. Övning Dela ut några exempel på produkter som kan innehålla farliga 

ämnen. 

Dela in dem två och två eller i mindre grupper – be dem läsa på 

innehållsförteckningarna. 

Summera gemensamt. 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/kundstol/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/kundstol/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/frisorstol-och-vagn/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/frisorstol-och-vagn/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/verktyg/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/verktyg/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/schamponeringsplats/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/inredning/schamponeringsplats/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/produkter/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/produkter/allergena-amnen/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/produkter/allergena-amnen/
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Bild Handledning 

24. Välj rätt 

produkt 

Fakta om vad som är viktigt vid val av produkter. 

Förklara de begrepp som kan vara svåra att förstå. 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/produkter/ 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/produkter/markning-av-produkter/ 

25. Övning Ta fram produkter av olika slag. 

Håll upp varje produkt och fråga hur bra de är utifrån en 

arbetsmiljösynpunkt. 

Summera. 

26. Salongen som 

arbetsplats 

Gå laget runt – Vad är den viktigaste lärdomen? 

Summera det viktigaste. 

27.  Tack för idag Lektionen om salongen som arbetsplats är avklarad. 

Lektionen är en del av ett större material med flera lektioner. 

https://www.prevent.se/frisorens-

arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/utbildningsmaterial/ 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/om-

webbplatsen/ 
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https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/utbildningsmaterial/
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