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Det viktiga arbetsmiljöarbetet 

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: En timme 

Lektionens innehåll: 

• Arbetsmiljöarbetet på en frisörsalong 

• Att verka för en god arbetsmiljö 

• Om något händer 

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 

Material och rekvisita till den avslutande övningen (Din egen salong) 

Körschema med handledning 

Bild Handledning 

1. Det viktiga 

arbetsmiljöarbetet 

Startbild 

2. Agenda Summera utbildningen om arbetsmiljö och skapa förståelse för 

vikten av att gemensamt verka för en god arbetsmiljö. 

Genomgång av lektionens agenda. 

Lektionen är en av flera i ett större utbildningsmaterial. 

3. Kommer du ihåg? Fakta som repetition: Definition av arbetsmiljö och vad som menas 

med en god arbetsmiljö. 

Kommer de ihåg de olika aspekterna av arbetsmiljö? – Exemplifiera 

https://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/om-arbetsmiljo/ 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/ 

https://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/om-arbetsmiljo/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/
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Bild Handledning 

4. Arbetsmiljö-

arbetet  

Fakta som repetition - enligt arbetsmiljölagen gäller följande: 

• Arbetsgivaren har ansvar för att alla arbetstagare har en bra 

arbetsmiljö. 

• En arbetstagare är skyldig att hjälpa till, följa de 

säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel 

upptäcks – ge gärna exempel på föreskrifter. 

• Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem 

anställda. 

Kommer de ihåg vad som gäller för dem som elever när de är ute på 

praktik?  

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-

regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/ 

5. Arbetsmiljön på 

frisör-salongen 

Fakta om olika aspekter av arbetsmiljöarbetet på en frisörsalong – 

exemplifiera med ett eget exempel för respektive ruta.  

Lyft fram exempel på viktiga frågor för frisörer, kopplat till OSA-

föreskrifterna. 

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

arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/ 

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

arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/osa/ 

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

6. Om något hänt Fakta om att trots bra riktlinjer och rutiner så kan det ändå hända 

att någon får besvär, blir skadad eller sjuk på grund av sitt arbete.   

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

arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/om-nagot-hant/ 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/osa/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/osa/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/om-nagot-hant/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/om-nagot-hant/
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Bild Handledning 

7. Övning – sant 

eller falskt? 

Läs upp tio påståenden – Sant eller falskt? 

1. Det är vanligt med halkolyckor bland frisörer (S) – 

Exemplifiera! 

2. Det är bra med platsventilation vid de ställen där färg och 

permanentvätskor blandas (S) – Förklara varför! 

3. Regelbunden städning behövs inte (F) 

4. Kundstolar som kan höjas och tänkas underlättar arbetet (S) 

5. Kroppen mår inte bra av variation (F) – Förklara varför! 

6. Det är sämre för hälsan med hårvårdsprodukter i pulverform 

(S) – Förklara varför!  

7. Vid klippning är det bra att stå långt ifrån kunden med böjd 

rygg (F) 

8. Det är bra att tvätta och torka händerna innan handskarna träs 

på (S) 

9. Domningar eller stickningar i händerna kan bero på en felaktig 

arbetsteknik (S) 

10. Engångshandskar behöver inte slängas efter användning (F) 

8. Avslutande 

övning- Din egen 

salong 

Applicera nya kunskaper för att förbereda sig inför arbete eller 

praktik: 

• Dela in klassen i fyra grupper. 

• Varje grupp presenterar sedan i helklass på önskat sätt 

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

https://handels.se/globalassets/centralt/mina-sidor/frisorens-

arbetsmiljo_webb.pdf 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bra-

arbetsmiljo-for-frisorer-broschyr-adi456.pdf 

9.  Det viktiga 

arbetsmiljö-

arbetet 

Gå laget runt – Vad är dina viktigaste lärdomar från denna lektion? 

Summera det viktigaste. 

10. Tack för idag Den avslutande lektionen 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/ 

 

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/
https://handels.se/globalassets/centralt/mina-sidor/frisorens-arbetsmiljo_webb.pdf
https://handels.se/globalassets/centralt/mina-sidor/frisorens-arbetsmiljo_webb.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bra-arbetsmiljo-for-frisorer-broschyr-adi456.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bra-arbetsmiljo-for-frisorer-broschyr-adi456.pdf
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/utbildningsmaterial/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/arbetsmiljoarbete/utbildningsmaterial/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/om-webbplatsen/
https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/om-webbplatsen/

