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Förord  
 

Jag vill rikta ett stort tack till de frisörverksamheter som jag besökte under detta 
examensarbete. Att ni visade ett så pass stort intresse för min studie bidrog till att den gick 
att utföra på bästa sätt.  
 
Utöver de besökta verksamheterna så vill jag även tacka hela Bygg- och miljöavdelningen i 
Kalix Kommun för att ni varit ett stort stöd och bollplank under mitt examensarbete. Redan 
efter mitt andra år på miljö- och hälsoskyddsprogrammet fick jag bli en del av er verksamhet 
och det är jag oerhört tacksam för.  
 
Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Åsa Berglund som gett kloka kommentarer 
och idéer under rapportskrivningen. 
  



 

 

Handling of chemicals and their risks in hairdressing 
salons 
 
Gabriella Andersson 

Abstract  
 
 
The purpose of this study was to examine the hairdresser’s knowledge about the chemicals 
they handle in their business and how they were handling the chemicals and the risks that 
follows. 9 Salons were visited to gather information. The same questions were asked at the 
salons. A sample of hair color products was photographed to gather information about 
ingredients and labeling. The conclusions of the study were that hairdressers have good 
knowledge about the risks related to human health but they need to improve their knowledge 
when it comes to environmental risks. The deficiencies that were found were that they lack 
knowledge about the laws concerning the use and distribution of cosmetics products and that 
not all saloons are handling the hazardous waste and residues from treatments correctly. The 
risks that could follow are that not enough is done to protect human health and the 
environmental. To prevent that damage to human health and the environmental occurs they 
should use more sources that focus on health and environmental to gather information about 
the risks with the chemicals they are handling, they should also limit the treatments on 
children and always inform about the risks when they are using products that can cause an 
allergic reaction.  

Keywords: Risks hairdressing, cosmetics products, p-phenylenediamine, Toluene-2,5-
diamine, ammonia.  
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1 Inledning 
 
 
Det är populärt att färga sitt hår i dagens samhälle, främst bland kvinnor men även bland 
män. Siffror från EU- Kommissionen anger att mer än 60 % av kvinnorna och ca 10 % av 
männen färgar håret 6-8 gånger per år (Europeiska Kommissionen 2006). Många gånger 
påbörjas rutinen av att färga håret regelbundet när man är ung, vilket medför att 
exponeringen för de allergiframkallande ämnena som hårfärger kan innehålla sker under en 
stor del av livet och risken för att drabbas av kontaktallergi ökar vid fler exponeringstillfällen 
(Läkemedelsverket 2015).  

Sverige har idag 16 stycken miljömål, ett av dessa är ”Giftfri Miljö” (Naturvårdsverket 2012). 
Riksdagens definition av målet är att "Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i 
eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna." (Naturvårdsverket 2012). Utifrån målet så har man 
gjort ett antal preciseringar med vad som ska uppnås. En av preciseringarna anger att ”Den 
sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig 
för människor eller den biologiska mångfalden”. Målet har även preciserats med att 
kunskap om ämnens påverkan av miljön och hälsa ska finnas tillgänglig och vara tillräcklig 
samt att det ska finnas information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, varor och 
kemiska produkter (Naturvårdsverket 2012). 

Eftersom hårbehandlingar är en exponeringsväg för kemiska ämnen, både för miljön och 
människor så omfattas frisörverksamheter av miljömålet. Läkemedelsverket har bedrivit ett 
tillsynsprojekt tillsammans med miljö- och hälsoskyddsinspektörer från kommuner där de 
kontrollerat hårfärger, där projektets fokus låg på innehållet och märkningskraven. De anser 
att deras projekt var ett steg på vägen för att uppnå målet ”giftfri miljö” (Läkemedelsverket 
2015). Utöver kontroll av innehållet och märkningen av produkter så är det viktigt att 
kontrollera att frisörerna har bra kunskaper om de kemikalier de hanterar och vilka krav som 
ställs på dem som verksamhetsutövare. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att kontrollera hur frisörverksamheters kunskap om de 
kemikalier de använder är, de risker för miljön och människors hälsa som finns samt hur de 
arbetar för att minimera och förbättra hanteringen och kunskapen kring dessa. 
Undersökningens syfte är även att kontrollera deras kunskap om de krav som ställs på dem 
som distributör och verksamhetsutövare. 
 
1.2.1 Frågeställningar 
Har frisörverksamheter tillräckligt med kunskap kring de kemikalier som de hanterar?  
Finns det brister i hanteringen och eller märkningen? 
Vilka risker för människors hälsa och miljön kan uppstå vid brister?  
Vad finns det för förbättrande åtgärder att ta till? 
 
1.2.2 Avgränsningar 
Vid kontroll av märkningen så har projektet begränsats till att endast kontrollera 
hårfärgningsprodukter som frisörverksamheterna i centrala Kalix distribuerar. Endast 
ytterförpackningen kontrollerades då det är den informationen som är lättillgänglig för kund. 
Läkemedelsverket anser att det inte finns några undantag till att göra en hänvisning till att 
informationen finns någon annanstans (Läkemedelsverket 2015), vilket det kan finnas på 
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tuben/behållaren med färg och därmed blir det svårt att bedöma om det ska finnas med. De 
punkter som kontrollerades i märkningen avgränsades till kravet på svensk varningstext och 
att det finns en ingrediensförteckning. Detta på grund av dessa är två punkter 
frisörverksamheter ska kontrollera vid försäljning av hårfärg och för att det är viktigt för 
konsumenten att få information om allergirisken samt kunna se vad de innehåller. Märkning 
av produkter som används vid blekning och permanentning kontrolleras inte. 
 

2 Bakgrund 

 
2.1 Regelverk Kosmetiska produkter 
Produkter som används vid färgning, blekning och permanent av hår är kosmetiska 
produkter och regleras av Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1223/2009 då 
det är blandningar som är framställda för att appliceras på den yttre delen av 
människokroppen samt är till för att förändra den (EG 1223/2009). I ovan nämnda 
förordning finns det en bilaga med ämnen som är förbjudna i kosmetiska produkter samt en 
bilaga med ämnen som endast får finnas i produkten om angivna begränsningar vidtas, till 
exempel när det kommer till märkningen av produkten.  
 
Enligt Artikel 3 i EG 1223/2009 ska alla kosmetiska produkter ute på marknaden vara säkra 
för människors hälsa. För att produkterna ska uppnå en säker status så finns krav samt 
ansvarsfördelning i leveranskedjan (EG 1223/2009). 
 
För att produkter ska få släppas ut på marknaden så måste det finnas en juridisk eller fysisk 
person som är ansvarig. Denne ska säkerställa att den kosmetiska produkten uppfyller 
kraven. För produkter tillverkade inom EU/EES är tillverkaren ansvarig person och för 
produkter som är tillverkade utanför EU/EES är importören av dessa produkter ansvarig 
person. Dock kan de skriftligen överlåta ansvaret på någon annan (EG 1223/2009). 
 
En distributör är alla fysiska och juridiska personer som tillhandahåller en kosmetisk 
produkt på marknaden, med undantag för importörer och tillverkare. Även distributörer ska 
se till att de produkter de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i den mån som det kan 
anses skäligt. Om distributören upptäcker att produkten kan utgöra en risk för människors 
hälsa så ska ansvarig person samt berörda myndigheter underrättas (EG 1223/2009).  
 
För kosmetiska produkter finns det en hel del märkningskrav för att produkten ska få 
distribueras på marknaden. Svensklagstiftning ställer krav på att viss information ska anges 
på svenska (SFS 2013:413). De beståndsdelar som ska anges i ingrediensförteckningen ska 
anges enligt den ordlista med generiska namn som EU kommissionen tagit fram och 
uppdaterar (EG 1223/2009). 
 
De delar av märkningen som distributören ansvarar för att kontrollera är att de uppfyller 
språkkravet, att det finns adress till den som är ansvarig person och referens till 
tillverkningspartiet samt att ingrediensförteckningen finns med (EG 1223/2009). 
 
2.2 Miljöbalken  
Eftersom frisörverksamheter hanterar sådana produkter som kan ge upphov till skada eller 
olägenhet för människor och miljö så omfattas de av Miljöbalken (1998/808) och 
förordningar och föreskrifter som är förmedlade med stöd av miljöbalken. Hänsynsreglerna 
ställer krav på att verksamheter ska skaffa sig den kunskap som krävs för att skydda 
människors hälsa och miljö, samt att de ska vidta eventuella skyddsåtgärder för att motverka 
att skada eller olägenhet uppstår (SFS 1998:808). Frisörverksamheter måste se till att det 
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avfall som uppstår i deras verksamhet tas om hand på ett sådant sätt som är miljö- och 
hälsomässigt godtagbart (SFS 1998:808). Eftersom produkter som de använder ofta har 
sådana egenskaper att de klassas som farligt avfall så ska dessa sorteras ut och lämnas till 
någon som uppfyller kraven för vidare hantering (SFS 2011:927). 
 
2.3 Kontaktallergi och andra risker 
Det finns flera olika metoder för att färga hår men den vanligaste metoden är att färga håret 
med oxidationsfärger (Boman et al. 2009). Vid denna typ av färgning blandar man ihop 
prekursorer som till största del är fenoler och aromatiska aminer med ett oxidationsmedel 
före applicering. Hårstråets naturliga pigment kommer att blekas, sedan kommer 
prekursorerna att reagera och bilda nya färgämnen. I oxidationsfärger så finns det starkt 
allergiframkallande ämnen som kan orsaka kontaktallergi (Boman et al. 2009, 
Läkemedelsverket 2015). 
 
Allergireaktionen kan vara allvarlig och kräva att man uppsöker sjukhus akut (Boman et al. 
2009). I en hälsoundersökning som utförts 2013 fick man resultatet att 25 % av flickor vid 12 
års ålder någon gång färgat sitt hår, motsvarande resultat för pojkar var 10 % (Karolinska 
Institutet 2013). Ju fler gånger man utsätts för de allergena ämnena desto större risk för att 
utveckla en allergi finns det (Läkemedelsverket 2015) och har man framkallat en 
kontaktallergi för ämnena så kommer allergin kvarstå livet ut (Läkemedelsverket 2014). 
 
Kontaktallergi är inte den enda risken som finns, nedan följer ett antal ämnen som återfinns 
inom frisöryrket där risk för människors hälsa och miljö kan uppstå. 
 
p-fenylendiamin (PPD): 
Används som bas i oxidationsfärger och är ett ämne som kan framkalla kontaktallergi. Det är 
ett väldigt potent ämne (Boman et al. 2009) och regleras i Bilaga III (begränsningar av 
ämnen i kosmetika) i Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1223/2009. 
Koncentrationen är begränsad och har ett antal försiktighetsåtgärder som konsumenten 
måste informeras om (EG 1223/2009). Utöver hälsoeffekterna så är den klassificerad som 
toxisk för akvatisk miljö med kroniska effekter (European Chemicals Agency 2015 a). 
 
2-metoxymetyl-p-fenylendiamin (ME-PPD) är en variant av PPD, där forskning bedrivits för 
att bibehålla de goda färgegenskaperna som PPD har, men försöka minska risken för en 
allergiskreaktion (Blömeke et al. 2014). 
 
Toluen-2,5-diamin (TDA): 
Används i oxidationsfärger och är precis som PPD ett ämne som kan framkalla 
kontaktallergi, därav finns det även för TDA begränsningar för att få använda ämnet i 
hårfärger, som regleras i samma bilaga som PPD (Arbetsmiljöverket 2011, EG 1223/2009). 
Gemensamt för PPD och TDA är att temporära tatueringar med svart henna kan öka risken 
för en allergisk reaktion (EG 1223/2009). 
 
Väteperoxid: 
Väteperoxid används inom frisörverksamheter vid färgning som oxidationsmedel och kan 
irritera luftvägar och skada ögon. Det används även vid blekning och permanent av hår 
(Arbetsmiljöverket. 2011). 
 
Ammoniak: 
Ammoniak återfinns inom hårbehandlingsprodukter och är både hälsoskadlig vid inandning 
och hudkontakt (Arbetsmiljöverket 2011). Det är även ett ämne som är toxiskt för akvatiska 
miljöer (European Chemicals Agency 2015 b). 
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3 Material och metoder 

 
3.1 Litteratur 
Litteraturunderlag till denna studie har inhämtats via vetenskapliga artiklar. Utöver 
forskning om ämnet har även informationsunderlag och rapporter inhämtats från 
myndigheter. En stor del av underlaget har även inhämtats från aktuell lagstiftning. Google 
har används som sökmotor samt databasen Web of Science. Sökningar på 
Läkemedelsverkets, Kemikalieinspektionen, Arbetsmiljöverkets och Europeiska 
Kommissionens hemsidor har utförts. 
 
Sökord: Risker frisör, health issues haircoulor, kosmetiska produkter, p-phenylenediamine, 
Toluene-2,5-diamine, ammonia, contact allergy. 
 
3.2 Urval och platsbesök 
Frisörverksamheter inom centrala Kalix identifierades via bolagsverkets sökmotor ”alla 
bolag” och sökmotorn google.se. Av dessa valdes 12 verksamheter ut slumpmässigt. 
Information om projektet och en tid för platsbesök skickades ut till frisörverksamheterna. 
Det blev ett bortfall på 3 stycken verksamheter, varav en besöktes men på grund av att 
verksamheten inte använde produkter som omfattas av detta projekt så föll verksamheten 
bort.  
 
Vid platsbesöket samlades information in genom ett frågeformulär som återfinns i bilaga 1 
samt fotografering av hårfärger frisörverksamheterna distribuerade, om de distribuerade 
någon hårfärg. Innehållsförteckningen på färger som användes inom de olika 
verksamheterna och de som fanns till försäljning fotograferades för att samla in information 
om vilken utsträckning de miljö- och hälsoskadliga ämnena toluen-2,5-diamin och p-
fenylendiamin förekommer, urvalet styrdes så att ingen produkt fotograferades två gånger 
och olika varumärken försöktes fångas upp.  
 
 

4 Resultat  
 
 
4.1 Kunskap 
8 av 9 verksamheter anser att de inte hade kunskap om vilka regelverk som omfattar 
användning och försäljning av hårprodukter, endast en av 9 verksamheter ansåg att de hade 
kunskap om regelverken. 6 av 9 verksamheter svarade dock att de hade kunskap på frågan 
om de vet vilka skyldigheter de har som distributör, varpå de gav kommentaren att de 
kontrollerar att ingrediensförteckning finns med, att hållbarhetstiden inte gått ut samt att det 
står på svenska. 3 av 9 verksamheter angav att de inte vet vilka skyldigheter de har som 
distributör.  
 
Vid 6 verksamheter får de uppdatering av sin kunskap om de kemikalier de hanterar. Av de 
källor till uppdatering av kunskap som angavs så var de vanligaste källorna via grossister, 
leverantörer och branschtidningar. Vid 3 verksamheter angav man att de fick uppdatering 
om riskerna med kemikalierna via arbetsmiljörelaterad information. Dessa tre verksamheter 
var arbetsgivare och inte enbart egenföretagare. En verksamhet angav Kemisk-tekniska 
leverantörsförbundet (KTF) som källa.  
 
Frisörverksamheterna fick göra en bedömning av hur de anser att deras kunskap om de 
kemikalier som de hanterar är. 8 av 9 svarade att kunskapen om de kemikalier som de 
hanterar är bra, ingen svarade mycket bra eller bristfällig. Det blev ett bortfall av svar på 
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frågan. 
 
4.2 Hantering och förebyggande åtgärder 
6 av 9 verksamheter hade restriktioner på vilka behandlingar som de utför på barn under 16 
år. Resterande 3 hade inga restriktioner men det var på grund av att de inte hade några som 
är under 16 i deras kundkrets. Figur 1 visar att där verksamheterna hade restriktioner angav 
2 verksamheter att målsman ska vara med och att de ger information om riskerna som finns 
vid behandlingar och att målsman därefter får avgöra om tänkt behandling ska utföras, 2 
angav att de inte utför färgning och 2 att de endast gör behandlingar som inte ger upphov till 
någon hundkontakt, till exempel en effektslinga. 

 

 
Figur 1. Verksamheternas restriktioner vid behandlingar för barn under 16 år. 
 

Samtliga 9 frisörverksamheter som besöktes uppgav att det finns situationer där de avråder 
från behandling. Alla angav skadad och irriterad hud som en situation där de avråder från 
behandling. Två andra vanliga situationer som angavs var om kunden hade svår astma eller 
överbehandlat sitt hår. Vid enstaka tillfällen avråddes kunden från behandling om denne var 
gravid eller gick på mediciner. 
 
När verksamheterna köper in produkter så påverkar innehåll av ämnen vilken produkt de 
köper in vid 5 av 9 verksamheter. Ämnen som angavs att man försöker undvika var 
ammoniak, PPD och sådana produkter som luktar mycket och är irriterande att jobba med. 
 
I sammanställningen i figur 2 framgår vad verksamheterna gör för att minimera exponering 
av kemikalier. Den vanligaste åtgärden var att undvika hudexponering, det angavs vid 7 
verksamheter av 9. Därefter var extra installationer så som luftrenare och bra ventilation 
vanligast, det angavs vid 6 respektive 4 av de 9 besökta verksamheterna. En verksamhet 
angav att man inte vidtar någon åtgärd för att minimera exponeringen.  
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Figur 2. Antal verksamheter som angav respektive åtgärd för att minska exponering av kemikalier inom 
verksamheten. 
 
I tabell 1 framgår det att 4 av 9 verksamheter angav att det uppkommer farligt avfall i deras 
verksamhet i form av tuber med färgrester och sprayburkar som sorteras ut och lämnas in till 
återvinningscentral. Övriga 5 verksamheter svarade att det inte uppkommer något farligt 
avfall. Av dessa 5 angav 4 stycken att de spolar ner rester i avloppen och 1 verksamhet angav 
att de slänger det i brännbart. Totalt angav 5 verksamheter att de spolar ner rester i avloppet 
och 3 att de slänger det i brännbart. Endast en verksamhet angav att de samlar upp rester i en 
behållare och fraktar det som farligt avfall tillsammans med tuber och sprayburkar. Dock är 
bortförskaffning det sista alternativet då det tydligt framkom att verksamheterna arbetar för 
att det inte ska bli något spill, att de hellre blandar en extra gång än att blanda för mycket 
första gången. Två verksamheter angav även att vid blekning av hår kan man spara rester och 
använda till annat, bland annat till att ta bort färgfläckar på golv.  
 
Tabell 1. Frisörverksamheter med uppkomst av farligt avfall samt hantering av rester i respektive verksamhet. 

Verksamhet 
Uppkommer farligt 
avfall? 

Spolar i 
avlopp 

Slänger i 
brännbart 

Samlar upp i 
kärl 

1 Ja x   

2 Ja  x  

3 Ja  x  

4 Ja   x 

5 Nej x   

6 Nej x   

7 Nej x   

8 Nej x   

9 Nej  x  

När det kommer till att bedöma de största riskerna som finns inom frisörverksamheten visar 
figur 3 att allergier var den risk som bedömdes som den störst i 5 verksamheter. 2 
verksamheter kunde inte ange någon risk. Allergier och miljöpåverkan bedömdes som störst i 
1 verksamhet och den resterande verksamheten angav man att det är individuellt vilken som 
är den största risken.  
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Figur 3. Frisörverksamheternas egna miljö- och hälsomässiga riskbedömningar. 
 
4.3 Märkning och innehåll - Hårfärger 
Totalt kontrollerades 8 hårfärgningsprodukter som fanns till försäljning. Av dessa 8 hade alla 
produkter varningstext på svenska samt ingrediensförteckning. I ett av fallen hade inte 
förpackningen svensk text i tryck, utan en separat klisterlapp med svensk text hade klistrats 
dit. Alla kontrollerade produkter hade en ingrediensförteckning.  
 
Figur 4 visar att av 17 granskade innehållsförteckningar av hårfärger som användes inom 
verksamheten och som distribuerades, så innehöll 13 stycken TDA, tre stycken PPD, ingen 
innehöll båda ämnena. En produkt innehöll ingen av dessa, däremot innehöll den en förening 
där PPD ingår, 2-metoxymetyl-p-fenylendiamin (ME-PPD). Produkten som innehöll ME-
PPD marknadsförs som en produkt där risken för att drabbas av allergi är reducerad. Ungefär 
hälften av produkterna innehöll ammoniak.  
 
 

 
Figur 4. Antal granskade produkterna som innehåller Toluen-2,5-diamin (TDA), (p-fenylendiamin) PPD och 2-
metoxymetyl-p-fenylendiamin (ME-PPD) samt Ammoniak. 

 
Väteperoxid är det ämne som oftast används som oxidationsmedel vid färgning med 
oxidationsfärger (Boman et al. 2009). 
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5 Diskussion 

 
5.1 Kunskap 
Det framgår tydligt att det finns en brist i frisörverksamheter när det kommer till kännedom 
om vilken lagstiftning som de faller under då alla utom 1 verksamhet svarade att de inte hade 
kunskapen. Begreppet lagstiftning är stort men meningen med den frågan var att se om de 
hade kunskap om framförallt kosmetikalagstiftningen där det ställs krav på dem som 
distributörer. Trots att de inte hade kunskap om vilken lagstiftning som finns svarade mer än 
hälften att de visste vilka skyldigheter de har som distributör, och de punkter de angav 
påvisar att det fanns viss kunskap om de skyldigheter som finns för distributörer. Dock tyder 
mycket på att de inte har all den kunskap om vilka skyldigheter de har eftersom det inte 
fanns någon kunskap om lagstiftningen där alla skyldigheterna finns angivna. Att läsa 
lagstiftning är kanske ingenting som faller sig naturligt för en frisörverksamhet, även om de 
omfattas av en hel del lagstiftning. Däremot finns det andra vägar till att enkelt få 
information om vad som gäller, om man vet vart man ska vända sig. Eftersom 
Läkemedelsverket är den övergripande tillsynsmyndigheten när det kommer till kosmetiska 
produkter så finns det mycket information att införskaffa sig hos dem. Tillexempel så lägger 
de ut informationssidor och filer där de sammanfattar lagstiftning och skyldigheter för 
verksamheter inom leveranskedjan. Här släpps det även ett nyhetsbrev om kosmetika som 
går att prenumerera på per mail. Nyheter som förekommer i detta nyhetsbrev är bland annat 
vad som är nytt inom lagstiftning och vad Läkemedelsverket som tillsynsmyndighet har 
uppmärksammat.  
 
Kunskapen om de kemikalier de hanterar uppdateras i de flesta verksamheter. När det 
kommer till uppdatering av information så bör man vara källkritisk och fundera på var 
informationen kommer ifrån och vad som är viktigt för den som ger informationen. Om 
informationen kommer från en leverantör eller grossist som vill sälja produkter ska man ha 
det i beaktandet, då deras mål oftast är att sälja produkter och inte skydda människors hälsa 
och miljön. Att verksamheter får information på grund av att de har krav på sin arbetsmiljö 
kan anses positivt då hälsan är i fokus och hälsorisker i arbetsmiljön från de kemikalier som 
de hanterar är desamma för dem som för kunden, även om riskerna ofta är större då 
frisörerna arbetar med kemikalierna dagligen. Branschorganisationer så som KTF är ett 
alternativ till att skaffa sig kunskap och kompetens i verksamheten, de behandlar frågor om 
lagstiftning, förmedlar kunskap om produkter och för en dialog med myndigheter. Önskvärt 
vore att fler verksamheter än vad som framgick i denna undersökning använder sig av 
branschorganisationer så som KTF för att hålla sig uppdaterad. Att ingen angav 
Läkemedelsverket som källa är en brist då det som redan nämnt finns mycket information att 
få här om vad som händer och vilka krav som finns, speciellt då deras information är från ett 
myndighetsperspektiv.  
 
Att frisörerna svarar uteslutande att de har ”bra” kunskap om de kemikalier som de hanterar 
och inte ”mycket bra” kan anses som en brist då det ställs krav på dem att ha den kunskap 
som krävs (SFS 1998:808). Dock visar det på att frisörverksamheterna är medvetna om att 
den kunskap som de besitter kanske inte är tillräcklig och att den kan förbättras. Något som 
är positivt och visar på att de har kunskap om risker inom deras verksamhet är att alla 
frisörverksamheter anger att det finns situationer där de avråder från behandling. 
 
5.2 Hantering och förebyggande åtgärder 
Frisörverksamheterna ska som tidigare nämnt införskaffa sig den kunskap som behövs, med 
denna kunskap ska de vidta de åtgärder som krävs för att skydda människors hälsa och 
miljön (SFS 1998:808). På förpackningar som innehåller allergiframkallande ämnen står det 
skrivet att färgen inte är avsedd att användas på personer under 16 år. I resultatet så framgår 



 

9 

 

det att enbart 2 verksamheter angav att de har som restriktion i deras verksamhet att de inte 
utför någon färgbehandling på personer under 16 år. Resultaten visar dock att i de 
verksamheter som har restriktioner så undviker man att utsätta personer under 16 år för 
allergiframkallande ämnen, dock genom att ansvaret ligger på målsman eller att 
behandlingen inte ger upphov till någon hudkontakt. Här kan det anses lämpligt att 
frisörbranschen inför tydliga restriktioner – ingen behandling där allergiframkallande ämnen 
används utförs på personer under 16 år. Detta förlorar dock sitt syfte om dessa personer 
fortfarande kan köpa färg i butiker och färga det hemma, det kanske till och med blir värre då 
eftersom hudexponeringen kan förvärras. Däremot skulle ett sådant initiativ visa att de i 
deras professionella roll tar avstånd från dessa behandlingar och på så sätt visar de allvaret 
med att färga håret i så pass ung ålder vilket kan påverka synen av att färga håret i ung ålder. 
Eftersom undersökningar visar att färgning påbörjas i tidig ålder (Karolinska Institutet 2013) 
så ökar det risken att allergi utvecklas om man sedan fortsätter färga håret regelbundet 
resten av livet. I en studie där man undersökte frekvensen av allergi mot ett ämne som 
återfinns i många oxidationshårfärger fanns en ökad frekvens av allergi mot ämnet efter 6 år 
(Basketter et al. 2007). En trolig anledning till resultatet är att färgning av håret blir 
vanligare med åren och påbörjas tidigare i livet. Det har även noterats en oroväckande ökning 
av kontaktallergi på grund av färgning av hår rent generellt (Boman et al. 2009). Detta visar 
att branschen måste börja arbeta för att motverka denna trend för att skydda människors 
hälsa. Därav är det extra viktigt är att branschen inför restriktioner för behandlingar av 
personer under 16 år. 
 
Som tidigare nämnt visar resultatet att det finns situationer där man avråder kunden från 
behandling. Alla frisörverksamheter avråder från behandling vid skadad och irriterad hud, 
detta är mycket positivt för att det visar att frisörverksamheterna har kunskap om riskerna 
men även att de vidtar åtgärder för att skydda människors hälsa då risken för en allergisk 
reaktion ökar när huden är skadad eller irriterad (Läkemedelsverket 2014). 
 
Innehåll av ämnen i produkter bör påverka vilka produkter som frisörverksamheterna tar in 
då kemiska produkter som kan medföra risker för människa eller miljön ska bytas ut mot 
mindre farliga om det finns tillgängligt (SFS 1998:808). Trots detta så är det enbart hos 5 av 
9 verksamheter där innehåll av ämnen påverkar vilken produkt de tar in. Ammoniak och PPD 
var ämnen som verksamheterna försökte att undvika. Viktigt när det handlar om PPD är att 
produkter som är fria från ämnet oftast innehåller andra allergiframkallande ämnen som har 
samma egenskaper som PPD (Läkemedelsverket 2015), dessa produkter får inte 
marknadsföras som fria från PPD då det kan uppfattas som att allergirisken är reducerad, 
trots att risken för en allergisk reaktion är den samma (Läkemedelsverket 2015). Då 
läkemedelsverket utförde en studie där halten av 5 allergiframkallande ämnen kontrollerades 
i 50 produkter fann de att halten ofta låg långt under gränsvärdet, vilket tyder på att färgerna 
ger bra resultat med mindre mängd än vad som är tillåtet (Läkemedelsverket 2014). Att 
gränsvärdet ligger högre än vad som krävs för att få ett bra färgresultat gör att det kan finnas 
onödigt hög halt av ämnet i produkter, därför bör halten av allergiframkallande ämnen även 
påverka vilken produkt de tar in. Att man undviker PPD är även viktigt ur miljösynpunkt då 
det är toxiskt för akvatiska miljöer (European Chemicals Agency 2015 a), Eftersom det efter 
färgning sköljs ut ur håret och hamnar i reningsverken och vidare till akvatiska miljöer så är 
det av betydelse att minimera användningen av ämnet. Ammoniak är bra att undvika både 
för att skydda människors hälsa och miljön då det hälsomässigt är irriterande för luftvägar 
och slemhinnor samt kan förvärra astmasymtom (Arbetsmiljöverket 2012). Miljömässigt är 
ammoniak precis som PPD toxiskt för akvatiska miljöer (European Chemicals Agency 2015 b) 
och kan till exempel orsaka krampanfall, koma och död hos fisk och andra vertebrater 
(Randall och Tsui 2002). Eftersom hårfärger innehåller ämnen som är toxiska för akvatiska 
miljöer och som till stor del hamnar där på grund av att det till största del sköljs ur håret, så 
bör frågan om det ska ställas krav på det avloppsvatten som uppstår vid frisörverksamheter 
diskuteras. 
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Att undvika hudexponering är den vanligaste åtgärden för att minimera exponering av 
kemikalier, detta är positivt då ental exponeringstillfällen är avgörande då det kommer till att 
utveckla kontaktallergi (Läkemedelsverket 2015). Utöver det så är bra ventilation och extra 
installationer en åtgärd som vidtas vid flera verksamheter. Att ha bra ventilation bidrar till 
att exponeringen av kemikalier via luftvägarna reduceras, med tanke på att många ämnen 
som används inom frisörverksamheterna är irriterande och hälsoskadliga vid inandning 
(Arbetsmiljöverket 2011) så är det av betydelse att minimera exponeringen av dessa. Att 
hälsoskyddet är viktigt framgår både här och då verksamheterna själva får ange vilken risk de 
anser är störst. Att utgå från att det är individuellt från person till person är ett bra tänk då 
förutsättningarna kan variera. Dock är det viktigt att alltid se allergier som en risk då den inte 
försvinner bara för att man aldrig tidigare fått en allergisk reaktion utan snarare ökar 
sannolikheten för att drabbas (Basketter et al. 2007). Det framgår inte i denna studie om 
verksamheterna alltid informerar kunden om allergirisken, eftersom antal tillfällen är av 
betydelse så skulle det vara önskvärt att alltid gå igenom riskerna med behandlingar och 
sambandet med antal exponeringar. Då märkningskraven är utformade så att kunden alltid 
ska bli medveten om detta då de köper och använder produkten så bör även detsamma gälla 
vid behandlingar, det vill säga att man alltid ska göra kunden medveten om risken för allergi 
då denne inte har tillgång till att se märkningen på de produkter som används i 
verksamheten. Det som är positivt i denna undersökning är att ingen verksamhet angav att 
de utför eller rekommenderar hudtest för att se om personen är allergisk mot något ämne i 
produkten. På produkter så rekommenderas användaren ofta att hudtest skall utföras men 
Läkemedelsverket står inte bakom denna rekommendation utan avråder konsumenter att 
utföra hudtester (Läkemedelsverket 2015). Dessa tester kan vara missvisande samt att testet 
går ut på att exponera huden, vilket i sig kan bidra till att allergi utvecklas (Johansen et al. 
2012, Läkemedelsverket 2015). Att det finns verksamheter som inte gjort någon 
riskvärdering är en stor brist, för om man inte identifierat de risker som finns så går det inte 
att arbeta förebyggande. 
 
Vid hantering av farligt avfall bland frisörverksamheterna så är det en brist att 5 
verksamheter inte anger att det uppkommer något farligt avfall. Många av de produkter som 
de använder innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som gör att detta avfall skall sorteras 
ut och överlämnas till någon som uppfyller kraven för vidare hantering (SFS 1998:808, SFS 
2011:927). Att inte sortera ut farligt avfall är inte att anse som miljömässigt godtagbart och 
tyder på att kunskapen är bristfällig i dessa verksamheter.  
 
När det kommer till hanteringen av rester från behandlingar så är det även här en brist att 5 
verksamheter spolar ner det i avloppet. Rester från behandlingar klassas som ett avfall då det 
ska bortförskaffas (SFS 1998:808), alltså ska det tas om hand på ett miljömässigt godtagbart 
sätt. Att spola ner det i avloppet är inte att anse som godtagbart då många produkter 
innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen och klassas som farligt avfall. Endast en 
verksamhet angav att man samlar upp rester i ett kärl och transporterar detta tillsammans 
med annat farligt avfall. Av de 5 verksamheter som svarade att det inte uppkommer något 
farligt avfall så var det 4 av dessa som spolade ner det i avloppet, vilket tyder på att 
kunskapen om de kemikalier som de hanterar är bristfällig. Det finns många anledningar till 
att inte spola ner kemikalier i avloppen. Det kan de störa den biologiska reningsprocessen i 
avloppen då kemikalierna kan vara skadliga för mikroorganismerna och långt ifrån alla 
kemikalier kan renas i reningsverken och hamnar på så sätt i miljön (Svenskt vatten 2012). 
Att dessa miljörelaterade brister finns kan kopplas till resultatet att endast en verksamhet 
angav att en av de största riskerna i verksamheten är påverkan av miljön. Är risken 
identifierad så finns kunskapen och det går att arbeta förebyggande. Positivt angående detta 
är dock att alla verksamheter arbetar för att det inte ska bli några rester vilket är i enlighet 
med avfallshierarkin i EU:s avfallsdirektiv där den högsta prioriteringen vid hantering av 
avfall är att förebygga att avfall uppstår (EG 98/2008) 
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5.3 Märkning och innehåll 
Något som var positivt i denna undersökning var att samtliga produkter i stickprovet (som 
fanns till försäljning) hade svensk varningstext och ingrediensförteckning. Det betyder att 
kunden blir medveten om allergirisken och kan se vilka ämnen som finns i produkten. 
Positivt för denna studie är att i det fall som svensk varningstext saknades så hade separata 
klisterlappar klistrats dit. Det som är viktigt att tänka på när en klisterlapp används är att den 
inte klistras över någon annan information som måste vara synlig för konsumenten. Om 
någon information var hade klistrats över uppmärksammades inte i detta fall. Detta urval var 
dock litet och jämför man detta med den betydligt större undersökningen som 
Läkemedelsverket har gjort tillsammans med miljö- och hälsoskyddsinspektörer i 
kommunerna så fann man att det saknades svensk varningstext i 20 % av de 1337 
kontrollerade produkterna (Läkemedelsverket 2015). Så problem med att svensk text saknas 
förekommer även om det inte hittades i denna undersökning och det gäller att vara 
uppmärksam på detta, speciellt då det framgick vid 3 verksamheter att de inte visste vilka 
skyldigheter de har som distributör. Nytt inom lagstiftningen är att en distributör kan åläggas 
en miljösanktionsavgift på 5000 svenska kronor om språkkravet inte uppfylls på produkten 
(SFS 2012:259), vilket visar att det är en allvarlig brist.  
 
Vid kontroll av innehåll av allergiframkallande ämnen framgår det i detta resultat att TDA 
förekommer i fler produkter än PPD, dock är urvalet litet och kan vara missvisande. Den 
produkt som inte innehöll någon av dessa innehöll ME-PPD som är ett ämne som tagits fram 
för att få PPDs goda färgegenskaper men med minskad risk för en allergisk reaktion 
(Blömeke et al. 2014). Forskning visar att denna molekyl minskar PPDs allergipotens och 
risken för en allergisk reaktion, man anser att risken att framkalla en allergi är försumbar om 
man jämför risken att framkalla en allergisk reaktion på grund av PPD (Blömeke et al. 2014). 
Frågan angående denna produkt blir då, är forskningen som gjorts tillräcklig för att kunna 
säga att denna produkt är säkrare än de andra när det kommer till att framkalla en allergisk 
reaktion och ska man då tillämpa produktvalsprincipen? För som det ser ut på marknaden 
idag så finns det få eller inga alternativ där man uppnår samma färgresultat utan 
allergiframkallande ämnen. Ammoniak fanns endast i hälften av de granskade produkterna, 
att de inte förekommer i alla produkter är positivt ut miljö och hälsosynpunkt. 

5.4 Val av metod 
Denna studie byggde på att samla in information via platsbesök. Fördelen med att gå ut på 
platsbesök med ett frågeformulär var att samma frågor ställdes till verksamheterna. Det gav 
en bättre möjlighet till diskussion kring frågorna för djupare svar på frågorna och en 
möjlighet till att förtydliga frågorna vid oklarheter än en enkätstudie. Nackdelen med att göra 
platsbesök var att de tog mycket tid att åka ut till verksamheterna och sedan sammanställa 
svaren. Då platsbesöken tar tid så begränsades antalet besök, och fler verksamheter hade 
varit att föredra. Att verksamheterna kunde avvara olika mycket tid till frågorna kan ha 
påverkat de svar som angavs. 

5.5 Slutsatser 
Slutsatserna av denna undersökning är att: 

 Frisörverksamheterna har kunskap om de risker som finns med de kemikalier som de 
hanterar. Framförallt när det kommer till de hälsorisker som finns, och då främst 
allergier. Det krävs dock att många verksamheter förbättrar sin kunskap om de risker 
som finns miljömässigt då många verksamheter inte hanterar det farliga avfallet och 
resterna på ett miljömässigt godtagbart sätt.  
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 De brister som kunde noteras var som nämnt ovan att det farliga avfallet och resterna 
från behandlingar vid vissa verksamheter inte hanteras på ett miljömässigt och 
godtagbart sätt. Dock är hanteringen mycket positiv när det kommer till att motverka 
att avfall uppstår, det är när det uppstått rester och avfall det brister. En stor brist är 
även att kunskapen om lagstiftningen och de krav som finns är bristfällig.  

 De risker som kan uppstå vid kunskapsbristerna är att inte tillräckligt med 
förebyggande åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa. Vid de miljörelaterade 
bristerna så leder de till att det farliga avfallet och resterna inte tas om hand på det 
miljömässigt bästa sättet och kan innebära onödig skada i miljön. 

 De förbättringsåtgärder som kan vidtas för att skydda människors hälsa och miljön är 
att fler verksamheter använder källor där hälso- och miljöskydd är i fokus. 
Läkemedelsverket bör användas för att få information om vad som är nytt inom 
lagstiftning och det som uppmärksammas på marknaden för kosmetika produkter. De 
bör införa en tydlig åldersgräns vid behandling med allergiframkallande ämnen för 
att bidra till att få upp åldern för när unga börjar färga håret samt alltid informera om 
risken med behandlingen oavsett ålder. Frisörverksamheterna bör även i större 
utsträckning arbeta med produktvalsprincipen, det vill säga att innehåll av ämnen i 
produkterna ska påverka vilka produkter de tar in. 

 
Myndigheter bör även fundera vilka krav de kan ställa på dess verksamheter i frågor om att 
skydda miljön och människors hälsa, till exempel när det kommer till frågan om det 
avloppsvatten som kommer från dessa verksamheter.  
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Bilaga 1 - Frågeformulär 
 
 

Vet ni vilka regelverk som reglerar användning och försäljning av 
hårprodukter? 

Ja Nej Kommentar 

   

 
Vet ni vilka skyldigheter ni som distributör har? 
 
 

Ja Nej Kommentar 

   

 
 
Uppdateras kunskapen kring kemikaliehantering och dess risker? 
 
 

Ja Nej Kommentar 

   

 

 

 



 

 

 

Har ni några restriktioner kring vilka behandlingar ni utför på barn (under 16 
år)?  

Ja Nej Kommentar 

   

 
Finns det situationer där ni avråder från behandlingar? 

Ja Nej Kommentar 

   

 

Är innehåll av kemikalier något som påverkar vilken produkt ni köper in?  

Ja Nej Kommentar 

   

 

Vad gör ni för att minimera exponeringen av kemikalier? 

 

 

 

 



 

 

 

Uppkommer något farligt avfall? Hur hanteras detta? 

Ja Nej Kommentar 

   

 

Hur hanteras rester från behandlingar? (permanent, färgning, blekning, toning) 

 

Vilka anser ni är de största riskerna miljö- och hälsomässigt? 

 

Hur bedömer ni att er kunskap om de kemikalier ni använder är? 

Mycket bra Bra Bristfällig Kommentar 
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