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Abstract

In the hairdressing profession you are every day han-
dling dangerous chemicals. These chemicals are found in 
products they use for dyeing, bleaching and perming hair. 
In recent years it has become more popular then ever to 
change ones hair colour. This has increased the exposure 
to chemicals for the hairdressers. Some of the chemicals in 
the products are know to be cancerous and the profession 
is classified by IARC (International agency for research on 
cancer) as a risk profession. The airborne particles and 
fumes from the chemicals are also documented to give 
illnesses such as respiratory problems and rhinitis. 

Today’s rules in Sweden and rest of Europe are not very 
strict when it comes to how the cosmetic products should 
be handled, with one exception, Denmark has recently 
stated rule that demands all hair saloons that handles 
cosmetic products for dyeing hair to  have  local exhaust 
ventilation where colour is applied and mixed. 

In my research I saw that there is allot of single person 
businesses in the profession and decided that if I design 
for that target group I will also for fill the bigger em-
ployers demands since the work flow is very similar. One 
other thing that was quite clear from the beginning was 
the importance that it fits into the saloon environment 
and their type of work. There are solutions on the market 
today witch could be installed but they are not designed 

with the hairdresser in mind and look like they belong in 
a laboratory. From my users I understood that the looks 
of the product was an very important part. It has to fit in 
aesthetically in their environment as they use their saloons 
to attract a certain type of clientele.

The H’air concepts aims to create a new work flow for the 
hairdresser while handling and using chemicals for dyeing, 
bleaching and perming hair. By doing every single oper-
ation in the process of colouring hair at the same place 
under a ventilation duct, the risk of spreading hazardous 
fumes in the room are minimized and the evacuation of 
the fumes are optimized, resulting in an improved work 
environment and health of hairdressers.
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“Förbättra luftkvalitén 

i frisörsalonger”

Bakgrund

Frisör yrket är ett yrke där arbetsrelaterade sjukdomar och 
besvär är vanligt. Mycket beror på de många gånger oer-
gonomiska ställningar frisörer står i när de klipper hår. Men 
som frisör utsätts man också för många olika kemikalier, de 
återfinns i hårfärgningsprodukter, blekmedel och perma-
nentvätskor. Det har blivit allt vanligare att färga och bleka 
håret och som frisör idag är det den näst vanligast arbets-
momentet efter att klippa hår. Det har resulterat i en ökad 
kontakt med kemikalierna som finns i färgerna. Många av 
dessa kemikalier är flyktiga och andas in av frisören när hen 
jobbar med dem. Även kunden utsätts för dessa kemika-
lier, dock i mindre utsträckning då man i regel färgar sitt 
hår var 4 - 8 vecka.

När man utbildar sig som frisör i Sverige idag får man 
kunskap om hur man ska hantera dessa produkter på ett 
lämpligt sätt, men denna information kan i vissa fall vara 
undermålig och som yrkesverksam i den stressiga miljö 
som det många gånger är, händer det att frisörer inte 
använder de rekommenderade skyddsåtgärderna som är 
nödvändiga.

Vissa av kemikalierna som man utsätts för kan vara häl-
soskadliga om man utsätts för dem i en längre period 
och utan rätt skyddsutrustning, vilket är fallet för många 
frisörer. Frisöryrket är i dagsläget i Sverige dominerat 
av kvinnor och många börjar arbeta i relativt ung ålder. 
Enligt vissa rapporter finns det indikationer på att vissa av 
kemikalierna kan ge skador på foster. Men det är idag svårt 
att få havandeskapspenning från försäkringskassan för att 

ta ledigt från arbetet under graviditeten. Andra rapporter 
pekar på att kemikalierna man utsätts för ökar risken för 
allergi, astma och andra luftvägsproblem.

Som frisör måste man kunna röra sig fritt runt kunden och 
det ska gå snabbt vilket kan vara en orsak till att skyddsut-
rustningen ibland blir förbisedd.

I många fall bedrivs frisörverksamhet i vanliga lokaler som 
inte har anpassad ventilation för verksamheten. Att efter-
montera och öka på ventilationens kapacitet kan både vara 
kostsamt och i vissa lokaler svårt att uppnå. 

För att ha fullgott skydd vid användning av många av 
dessa vätskor bör skyddsglasögon, handskar och and-
ningsskydd alt. punktutsug användas.

Det är idag sex gånger vanligare med enmansföretag 
inom frisörbranschen än arbetsställen med anställda. Kra-
vet på att se till att arbetsmiljön är enligt regelverket ligger 
hos arbetsgivaren. 

Min hypotes är att arbetsmiljön blir eftersatt hos enmans-
företagen på grund av att det kan vara ekonomiskt svårt 
för dem att installera skyddsutrustning och ventilation som 
är tillfredsställande. Många gånger hyr egenföretagare en 
stol på en större salong och då kan det även bli svårt att 
ställa krav på den man hyr av, att ventilationen är tillräcklig.
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Hårförändring

Alla vill vara fina i håret och idag är det vanligare än nå-
gonsin att färga sitt hår. 9 av 10 kvinnor färgar håret och 1 
av 7 män5*.

Beroende på vilket resultat man söker finns det olika tek-
niker och produkter att färga och förända håret med. Om 
man färgar sitt hår så brukar man vanligtvis besöka frisören 
var 6:e vecka för att färga utväxten, vid vart tredje besök 
brukar man färga igenom hela håret.

Som importör av hårprodukter är du enligt läkemedelsver-
ket skyldig att tillhanda hålla information om produkten på 
svenska och se till så att kemikalierna i den håller sig inom 
reglerna för vad som är lagligt i EU13*. Det är läkemedels-
verket som ser till att svenska företag följer EU:s lagstift-
ning för vad som är godkänt och ej godkänt.

KTF (Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet) är en  
branschorganisation för Sveriges importörer och distribu-
törer som importerar hårprodukter. De hjälper företagen 
att importera rätt produkter och jobbar aktivt med andra 
myndigheter och organisationer, för att de produkterna 
som finns på marknaden ska vara godkända och bra. 

Som professionell frisör idag så vänder man sig oftast till 
en leverantör av produkter och från dem får utbildning 
kring  produkterna man köper. Många av leverantörerna 
tillhanda håller support och man kan kontakta dem för att 
få information och hjälp. Det är inte vanligt att det följer 
med bruksanvisningar hur man hanterar de professionella 
produkterna till skillnad från kommersiella produkter. Man 
får oftast inte beställa eller använda produkter från leve-
rantörerna innan man genomgått deras utbildning. 
De områden jag valt att titta närmare på är där man använ-
der sig av starkare kemikalier. De återfinns i produkter som 
används för följande behandlingar. 

Permanent färger
Bleker och färgar håret till den valda nyansen och sitter 
kvar i håret tills det växer bort. Går in djupt i håret och 
färgar håret rakt igenom

Lätt färger
Lägger sig utanpå håret. Om man ska uppnå en ljusare 
nyans krävs det att man bleker håret först. Används även i 
skägg på grund av att skägg växer snabbare än vanligt hår.  

Håravfärgning 
Om man vill ta bort en färg man har färgat sitt hår med, 
kan man välja att avfärga håret. Frisören jobbar in hårav-
färgningsmedlet blandat med schampo och jobbar med 
håret tills färgen har försvunnit. Görs vanligtvis vid scham-
poneringshandfatet.

Permanentning
Håret behandlas med en vätska för att bryta ner strukturen,  
stylas sedan på det sätt man vill ha den nya hårstrukturen 
och fixeras så att den håller den nya formen. 

Blekning
Väteperoxid tillsammans med blekpulver appliceras i håret 
och bleker hårets egna pigment. Beroende på hur länge 
man låter det verka uppnår man alltefter en ljusare nyans.

Hårfärgning är den näst vanligaste behandlingen som utförs idag på hårsalonger efter klippning. På senare 
tid har det blivit betydligt vanligare att färga sitt hår. Beroende på vad för typ av resultat man önskar krävs 
olika metoder. 

Slutsats

Som frisör är hårfärgning och liknande behandlingar ett frekvent arbetsmoment som man 
gör dagligen.

Färga

Förändrar hårets befintliga färg och 
ger en ny nyans.

Löser hårets befintliga struktur och 
tillåter det att ändras. När man vill att 

sitt hår ska bli rakt eller lockigt.

Bleker hårets befintliga pigment så 
att man får en ljusare ton .

Permanenta Blondera
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Flödesschema

Hårfärgning

Blekning

Permanentning

Håravfärgning

Produkter blandas i dragskåp Appliceras på kunder i frisörstol

Appliceras på kunder i frisörstol

Appliceras på kunder i frisörstol

Produkt arbetas in tills 

hårfärgen har avlägsnats.

Produkter blandas i dragskåp

Produkter blandas i dragskåp

Produkter blandas i dragskåp

Slutsats

Behandlingarna ser olika ut, men det finns vissa moment som liknar varandra till ex.                                           
blandning av kemikalier, applicering av produkt och schamponering. 

Upp till 40min

33% snabbare 

med Climazone

5-30min

20min med hätta Avlägsna hätta Skölj ur

Skölj ur

Skölj ur

Fixera frisyr
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Hur fungerar hårfärg

1. Oxiderande hårfärg
Ammoniak i färgen får håret att svälla så att färgpigmen-
ten kan tränga in i håret. 
Färglösa pigment reagerar med väteperoxiden och ut-
vecklas till färgpigment i håret. 

2. Permanent hårfärg
Ljusar upp hårets pigment för att senare färga in håret 
med hjälp av väteperoxid och färgämnen. Håret blir 
färgat rakt igenom.

För att göra håret ljusare så använder man en starkare 
väteperoxid lösning som bleker de naturliga pigmenten. 
Lösningen kan vara mellan 7-12%.

3. Lättfärg
Tränger inte lika djupt in i håret som permanent hårfärg 
utan lägger sig runt omkring håret. Eftersom man inte 
bleker det naturliga pigmentet utan adderar färgpig-
ment utanpå håret, så adderas pigmenten och gör håret 
mörkare.

4. Blondering
Väteperoxiden och blonderingspulver bleker hårets na-
turliga pigment. Beroende på tiden man låter det verka 
får man olika ljushet på håret.

5. Växtfärgning
Växtpigment blandas med varmt vatten och rörs ihop till 
en smet som appliceras i kundens hår. Färgpigmenten 
lägger sig runt håret och går inte in i håret.

Det finns flera olika tekniker för att färga hår. De olika sätten ger olika resultat. Ska man ska göra håret ljusa-
re eller mörkare krävs olika tillvägagångssätt. I de flesta tekniker så används produkter med ammoniak och 
väteperoxid som huvudkemikalie.

Slutsats

Olika typer av färger och behandlingar ger olika resultat. Det finns inget alternativ idag som 
helt kan ersättas av alternativa (mindre farliga kemikalier) metoder och ge samma resultat.

Oxiderande hårfärg

Permanent hårfärg

Lättfärg

Blondering

Växtfärgning
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Kemikalier

Permanentvätskor

Några vanliga kemikalier i hårprodukter

Effekt på människorFunktion

Hårfärger

Blonderingsmedel

Väteperoxid Irriterar hud och ögon

Blekande och oxiderande

Blekande och oxiderande
Blonderingsmedel

Blekande och oxiderande

Öppnar upp håret.
Färgämnen
Färgämnen
Färgämnen

Väteperoxid 
Ammoniak
Aromatiska Aminer
Fenylendiaminer
Toluene-2,5-diamine

Irriterar hud och ögon
Irriterar slemhinnor
Kan vara cancer och allergiframkallande
Mycket allergiframkallande
Kan vara cancerframkallande

Väteperoxid
Persulfater

Irriterar hud och ögon
Astma och allergi

I hårprodukterna finns det en uppsjö av olika kemikalier. I Sverige finns det 318st ämnen som är tillåtna i 
hårfärgningsprodukter6*. Mängden olika kemikalier i produkterna gör det svårt att förutspå hur de reagerar 
med varandra och bildar nya föreningar.

Med den uppsjö av olika kemikalier som finns i hårpro-
dukter blir det svårt att veta vad de har för konsekvenser. 
Försöker man kolla upp dem känns det överväldigande, 
och för att förstå innebörden av de olika kemikalierna och 
deras beteckningar kan det krävas utbildning i kemi. 

För att göra det hela ännu svårare så marknadsför sig en 
del produkter som ”gröna” genom att aktivt välja bort vis-
sa ämnen. Men väljer man bort ett ämne så behöver inte 
det innebära att produkten blir mindre hälsofarlig.

Ett exempel: På en del hårfärgningsprodukter står det att 
de är fria från Parabener, som är ett konserveringsmedel. 
Det har gjorts tester på Parabener men man har hittills 
inte sett att de ska vara skadliga för människor. Eftersom 
produkterna behöver någon typ av konserverande medel, 
använder man ett annat ämne, men det ämnet kan ha an-
dra skadliga effekter på människor. Det är också vanligt att 

marknadsföra produkter som ”gröna” genom att tillsätta 
någon växtolja eller naturlig extrakt som anses nyttigt. 
Men de andra ämnena i produkten är till stor sannolikhet 
fortfarande lika hälsoskadliga.

P-Fenylendiamin blev förbjudet i Sverige mellan 1943-
1992, men i och med inträdet i EU blev det lagligt igen. 
Det finns i ca: 2/3 av alla hårfärger.

Nedan illustreras några vanligt förekommande ämnen 
och deras funktion i produkten och möjliga hälsorisker för 
människor. 

En del produkter är luktfria, så man får inte någon indi-
kation på att de är hälsofarliga. Men bara för att det inte 
luktar behöver det inte betyda att de  är ofarliga.

Slutsats

Det är svårt att veta vad som är farligt och i vilken mängder. Utan utbildning i kemi så får 
man lita på dem rekommendationer som finns. Mycket av reklamen som finns på produkter-
na kan vara förvillande och invagga till  en falsk säkerhet.

Permanentvätskor

Medel Max mängd %

Hårfärger

Blonderingsmedel

Reduktionsmedel (t.ex ammonium thioglycolate)

Ammoniumsalter (t.ex. ammonium bicarbonate)

Diammonium dithioglycolate

Amfotära tensider (t.ex. ammonium laureth sulfate,)

Emulgeringsmedel (t.ex. etoxilerade fettalkoholer)

Tvål (t.ex. ammoniumhydroxid/etanolamin oleater)

Ammonium/natrium/kalium persulfat

Lösningsmedel (t.ex. propylene glycol, benzylalcohol)

Fyllmedel (t.ex. sodiumcarbonate)

13%

7%

6%

60%

30%

30%

70%

20%

50%

Utdrag ur KTF’s säkerhetsdatablad för frisörer
14*

.
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Besvär till följd av kemikalier

Enligt en rapport från arbetsmiljöverket är det dubbelt så vanligt med allergier inom frisörbranschen jämfört 
med andra näringsbranscher. 25% av dem arbetsrelaterade sjukdomarna har koppling till kemikalierna som 
återfinns i produkterna som används.

Astma
Det märks av att det blir svårt för personen i fråga att an-
das. Orsaken är att musklerna kring luftrören krampar, det 
blir slembildning i luftrören och svullnad av luftrören. Det 
hindrar att luft kan transporteras som vanligt till lungorna. 
Behandlas med medicin. Rapporter pekar på att det kan 
vara Persulfater som hittas i blekmedel som  kan vara en 
orsak till astma hos frisörer7*.

Rinit
Märks av att man känner sig täppt i näsan och har snuva. 
Det beror på att blodkärlen i nästan svullnar och stimule-
rar slemhinnorna som bildar mer snor. Man har i en studie 
gjord i Sverige sett att det finns ett samband och är van-
ligare med Rinit bland frisörer än andra yrken till följd av 
kemikalierna de använder8*.

Graviditet
Det finns rapporter som indikerar på att de produkterna 
som frisörer kommer i kontakt med kan orsaka kompli-
kationer vid graviditet. Idag är det svårt för frisörer att få 
havandeskapspenning från försäkringskassan under tiden 
de är gravida, till skillnad från de som arbetar till ex. inom 
måleriyrket. De senaste 10-15 året har kemikalieinnehållet 
förbättras och blivit bättre för frisörerna att arbeta med, 
men det finns fortfarande en underliggande oro för att 
man ska få problem vid graviditet och jag tror inte att den 

psykiska oron kan förringas. Är man osäker kring sitt yrke 
kan det säkert vara en anledning till att lämna det även fast 
man trivs bra i det. Frisöryrket är kvinnodominerat i Sverige 
86% och är något som bör vägas in.
 
Cancer
Definieras som okontrollerad celltillväxt som stör de om-
kringliggande vävnaderna. De studier som visar att cancer 
skulle vara vanligare hos frisörer kan inte påvisa till 100% 
att så är fallet. IARC (Interna- tional Agency for Research 
on Cancer) bedömer att vissa av kemikalierna som åter-
finns i produkterna är cancerogena och klassar yrket som 
att det är potentiellt större risk för cancer8*. Dock skiljer 
sig olika lagstiftningar om vilka ämnen som är lagliga och 
EU:s lagstiftning är strängare än många andra länders. Det 
finns dock ämnen som ännu inte är helt kartlagda om de 
är cancerogena eller ej, ett av dem är TDA 2,5 som är likt 
ämnet TDA2,4 och som är förbjudet i Sverige på grund av 
sin cancerogena egenskaper5*.
   

Slutsats

Det finns ett stort problem med ångorna och partiklarna som finns i luften på frisörsalong-
erna och utan rätt ventilation och skydd kan dem ge hälsoskadliga effekter som kan göra 
att man tvingas sluta som frisör.

Irriterade luftvägar Snuva
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Regler arbetsmiljö

De arbetsmiljöregler som finns för frisörer är uppsatta av arbetsmiljöverket. Som frisör är du 
skyldig att följa de reglerna och som arbetsgivare lika så. Arbetsmiljöföreskriften som finns 
för frisörer är dock från 1986 och inte uppdaterad sedan dess.

I AFS 1985:18 som behandlar frisörarbete står följande:

“Allmänventilation kan ofta vara tillräcklig i frisersalong. Då 
kemiska preparat hanteras kan högre luftflöden, punkt-
utsug eller dragskåp behövas för att gränsvärdena enligt 
styrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 
1984:5) inte skall överskridas. Även i frisörsalong där rök-
ning är tillåten kan behövas större luftflöden.”

AFS 1984:5 går ej att hitta på arbetsmiljöverket för att den 
har blivit uppdaterad och heter 2011:18. 

I AFS 2011:18 står det att man skall mäta halten av förore-
ningar i lokalen under 8h (arbetsdag) och se om halterna 
håller sig inom gränsvärdena. Beroende på vilka kemikalier 
man tittar på är det olika gränsvärden. 

Det är inte tillåtet att åter cirkulera filtrerad luft i en lokal. 
Filter får endast användas vid tillfälligt arbete och där inte 
ventilation som blåser ut luften ur lokalen är fysiskt möjligt.

För att vara säker på om lokalen har tillräcklig ventilation 
krävs att man gör en mätning, för att se om ventilation är 
god nog. 

Vissa av frisörernas arbetsuppgifter som till ex: avfärgning 
innebär att man står och tvättar ur en färg aktivt med hjälp 
av en blandning av kemikalier, vid denna behandling står 
man direkt ovanför kemikalierna och andas in ångorna. Vid 
detta moment så finns det hög risk att gränsvärdena över-
skrids även fast man har god allmänventilation. Enligt AFS 
2011:18 ska man då mäta luftkvalitén vid arbetsutövarens 
andningszon, max 0.3m från munnen.  

Enligt EU:s regler kring frisörarbete rekommenderas det 
att man har ett luftutbyte på 100m3/h och person som 
arbetar10*.

KTF (Kemtekniskt leverantörsförbund) rekommendera att 
man har ett dragskåp alternativt punktutsug där man blan-
dar produkterna, samt god ventilation i lokalen. 

Frisörarbete bedrivs i alla möjliga lokaler, gamla, nya, käl-
lare osv. Det är endast företag med anställda, som måste 
uppfylla kraven arbetsmiljöverket har satt upp, undantaget  
är hantering av farliga ämnen som även gäller för enmans-
företag.

Om man är under 16år ska man inte färga håret på grund 
av risk för allvarliga allergiska reaktioner11*.

Boverkets minimikrav på ventilation är 0,35l/s x kvadrat 
meter12*.

Eftersom många egenföretagare bedriver sin verksamhet i 
hemmets källare eller i liknande utrymmen kan därför venti-
lationen antas vara för dålig. 
Ex: Källare på 25kvadrat
0,35L/s x 25m2 = 8,75l/s Omvandlat till timmar = 31500l/h
I kubik blir det 31,5m3/ timme alltså mindre än en tredjedel 
av vad som är rekommenderat av EU.

Slutsats

De regler som finns riktar sig till arbetsgivare även om de i viss mån även gäller egenföretagare. Arbets-
miljöverket gör sällan kontroller hos enmansföretag. Verksamhet bedrivs ibland i lokaler som inte har 
anpassad ventilation. 

Skydd

Arbetsgivare

Enmansföretag

Det rekommenderas att man har ett 

dragskåp där man blandar färgerna 
och har god allmänventilation i 

 lokalen för övrigt.

Som arbetsgivare är du ansvarig för 

arbetsmiljön och att
arbetsmiljöverkets regler följs på 

arbetsplatsen.

Enmansföretag har inte samma plikt 
att följa arbetsmiljöreglerna.

Dragskåp Allmänventilation
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Användare

Sofia jobbar huvudsakligen som ekofrisör på Källberg 
Elmberg. Ekofrisör betyder att man använder alternativa 

produkter till dem traditionella. Vid hårfärgning används t.ex. 
Växtpigment som kokas med vatten och packas in i håret.

Therese jobbar på Art by Wixners och har specialinriktat sig 
på färgning. Hon jobbar inte enbart på salongen utan reser 

även runt i Sverige och utbildar andra inom färgteknik.

För att förstå yrket och hur frisörer arbetar har jag varit i kontakt med mina användare Therese och 
Sofia under projektet och ställt frågor kring yrket och det som berör frisörverksamhet. Det har varit 
en värdefull insikt i frisöryrket.
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Intervju

Varför valde du att börja jobba med hårfärgning 
baserat på växtpigment?

Efter att ha utbildat mig i fyra år så jobbade jag ett tag som 
frisör för att senare ta en paus och testa andra kreativa om-
råden. När jag kom tillbaka till yrket efter att fått en distans 
till det så kunde jag tydligare se vad jag inte gillade med 
det. Det var då jag började söka efter alternativ till dem 
idag vanligaste metoderna för hårfärgning. 

När jag tidigare jobbade med vanlig hårfärg så fick jag ofta 
ont i magen och huvudvärk. 

Hur ser trenden ut för ekologiska produkter inom
frisörbranschen?

Det är många kunder som söker sig till det och efterfrågar 
det. En del nya kunder som man får har frågat sin tidigare 
frisör efter ekologiska produkter och när de sagt att de 
inte kan erbjuda det väljer de en annan frisör. 

Hur stor tror du medvetenheten kring kemikalierna 
som ingår i hårprodukter är hos frisörer i allmänt?

Den varierar nog, men det är så många olika kemikalier så 
det är svårt att ha koll på dem. Man litar på vad försäljarna 
säger. Men många av försäljarna är inte utbildade i vad det 
finns för konsekvenser med de produkter som de säljer 
och vilka skydd man behöver när man använder dem. 
Vissa produkter profilerar sig som mindre farliga genom att 

de innehåller någon olja som kan ha positiva effekter, men 
det tar inte bort faktumet att de innehåller andra kemika-
lier som är mindre bra för oss människor. 

Det finns en viss jargong inom frisöryrket som kan bidra till 
att man jobbar på ett sätt som i längden inte är hållbart för 
ens hälsa.

Medelåldern hos frisörer är ganska låg och vad som ligger 
till grund till det kan vara intressant att fundera på?

Det pratas till viss del om produkterna och hur de kan 
påverka hälsan, men det är i för liten omfattning. 

Hur många tror du tänker på ventilation och de 
kemikalier de ska använda när de startar 
frisörverksamhet?

Det är mycket annat man måste tänka på när man öppnar 
nytt, så det ligger nog inte högst upp på agendan.

 

Sofia jobbar som frisör på Källberg Elmberg i Umeå och föredrar att jobba med växtfärger när hon färgar 
hår. Ekofrisörer är något som den senaste tiden blivit vanligare och ett alternativ till traditionella hårfärg-
ningsmetoder.

Slutsats

Många kunder är medvetna och vissa väljer att aktivt byta frisör på grund av att de inte erbjuder ett alternativ till de vanli-
ga hårprodukterna. Man litar på vad försäljarna säger angående produkterna. Försäljarna är inte alltid utbildade angåen-
de riskerna med produkterna.

Sofia Ahlman, Källberg Elmberg, 2015
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Organisationer

Handels är de anställda frisörernas fackförbund. De har tillsammans med Sveriges Frisörföretagare tagit fram det 
avtal som berör anställda frisörers och arbetsgivares skyldigheter och rättigheter. Handels är Sveriges femte störs-
ta fackliga förbund. Ca: 50% av alla anställda frisörer är medlemmar i förbundet.

Frisörföretagarna arbetar för att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare och säkerställa kvalitén hos frisörer. 
De förhandlar tillsammans med Handels för att ta fram avtal som gäller för frisöranställda. 

Arbetsmiljöverket har författningar som berör olika områden, bland annat hantering av kemikalier och arbetsergo-
nomi. Som arbetsgivare är man skyldig att följa dem lagar som finns angående arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket utför 
även kontroller av arbetsplatser för att säkerställa att de lagar och krav som finns efterföljs. Man är som egenföre-
tagare inte skyldig att följa arbetsmiljöverkets regler med undantaget reglerna om tekniska anordningar och risker 
från farliga ämnen.

KTF arbetar för att förenkla för importörer och säkerställa att de produkter som kommer in i Sverige uppfyller de 
krav som finns från EU och  Läkemedelsverket sida. De ger råd för hur man ska hantera produkterna och utbildar 
om produkternas innehåll.

Handelsanställdas förbund är frisörernas fackförening.

Frisörföretagarna är frisörernas branschorganisation.

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att se till att regler kring arbetsmiljö följs.

Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet är kosmetika importörernas branschorganisation.

Slutsats

De större organisationerna som påverkar frisöryrket riktar sig oftast till företagen med anställda och ensamföretagarna får 
lägre prioritet. Eftersom det ställs högre krav på företagare med anställda än på ensamföretag så kan enmansföretagare 
ta ett lägre pris, men kanske i bekostnad på sin egen hälsa.
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Statistik

Slutsats

Statistiken talar tydligt för  att det är vanligt att färga håret. Medelåldern är relativt låg,  29,3år 
och att det är betydligt vanligare med kvinnliga frisörer och enmansföretag.

Genomsnitts klippning

43min 430kr

Könsfördelning4* Vem färgar sitt hår5*

Arbetsplats3*

Medelålder2*

Män Män

Arbetsgivare

Kvinnor Kvinnor

Enmansföretag

86% 9 av 10

15000

29,3År

14% 1 av 7

2400
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Marknad

Slutsats

Det finns flera olika lösningar för luftrening, men få är designade med frisören i åtanke. Många kräver en kostsam investe-
ring och installation. De lösningarna som filtrerar bort ångor och partiklar är ej godkända för frisörverksamhet. 

Punktutsug som kopplas till fläkt utanför lokalen.

Personlig fläkt som bärs hängande på förkläde 
blåser bort ångorna från frisören.

Fläkt som suger in och med filter renar luften från 
kemikalieångor och partiklar

Ventilerar bort ångor. Lämpligt vid blandning av 
kemikalier.

Ventilerar bra

Bra flexibilitet

Inget filter

Lågt pris

Pris

Låg driftskostnad

Låg driftskostnad

Lätt installerad

Lätt installerad

Filtrerar bort partiklar

Ventilerar bort ångor

Formspråk i kontext

Designad för frisörer

Dålig flexibilitet

Flexibilitet

Dålig flexibilitet

Dålig ventilation

Dyr installation

Hög driftskostnad (Filter)

Ångorna kvar i rummet

Formspråk i kontext

Formspråk i kontext

Formspråk i kontext

Krävs att man bär den på sig

Falsk trygghet

Kräver i övrigt god ventilation

Fast installation

Ej designad för frisörer enbart

Ej designad för frisörer enbart

Ej tillåtet i fast installation

Ej designad för frisörer enbart

Punktutsug

Personlig fläkt - Airwall

Filter ventilation 

Dragskåp
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Ekonomi

Slutsats

Kostnader för ventilation

Kostnader att starta frisörverksamhet

Löner som anställd 

Priser

Om man ser till vad det kostar att installera en punktutsug/ dragskåp så märker man att det kan kosta nästan lika mycket 
som frisörstolen och schamponeringen i sig. Om man ska montera vid flera ställen som stol och schamponering så för-
dubblas nästan priserna för inventarierna. 

Uppskattad kostnad för Punktutsug, Material - 15000kr, Installation 10000kr
Uppskattad kostnad för dragskåp, Material - 15000kr, Installation 10000kr
Ungefärlig kostnad för mätning av luftkvalité 2500-3000kr/ mätpunkt. Kan behöva mätas på olika 
ställen Inluft, utluft, olika ställen i  salongen, frisörstol, schamponering, blandställe. 
Besvärligt att ansluta utsug på befintlig ventilation och den bör dras ut genom väggen.

Att hyra en stol i en salong att driva sin verksamhet i kostar mellan 3500kr-6000kr
Frisörstol med tillbehör kostar 15000kr-20000kr
Schamponering med tillbehör kostar 15000kr-25000kr
Hyra för lokal kostar 4000kr-35000kr
Man väljer stilen på frisörsalong många gånger efter vilket klientel man önskar attrahera.

Garantilön för en behörig frisör är 22389kr/månad
Garantilön för en provanställd frisör är 19478kr/månad
Garantilön för en obehörig frisör är 15672kr/månad

Frisörföretagarna rekommenderar att frisörföretag tar ut ca 600kr/h för att täcka sina kostnader.
Priser på hårfärgning sträcker sig mellan 400kr -2000kr beroende på hur långt hår och hur lång tid det tar och vem man 
gör det hos.

Att starta en frisörsalong kräver visst kapital att investera i inventarier. Priserna skiljer sig mycket och man 
kan anpassa budgeten efter vad man har för ekonomi. Nedan så redovisas uppskattade ungefärliga 
kostnader. 

22389kr/mån

15000-20000kr 15000-25000kr 4000-35000kr/mån

20000kr 20000kr Väldigt varierande upp 
till ett par 100K

Behörig frisör

Frisörstol med tillbehör

Punktutsug och installation

19478kr/mån

Provanställd frisör

Schamponering med tillbehör

Dragskåp och installation

15672kr/mån

Obehörig frisör

Lokalhyra

Ventilation
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Problem fokusering

Hårförändring

Med enmansföretag som 
målgrupp är även produkten 

möjlig för arbetsgivare att 
använda.

Flödesschema

Hur fungerar hårfärg

Kemikalier

Besvär till följd av kemikalier

Regler arbetsmiljö

Intervju

Statistik

Organisationer

Marknad

Ekonomi

Målgrupp Problem

Om man ser till vad det kostar att installera en punktutsug/ dragskåp så märker man att det kan kosta nästan lika mycket 
som frisörstolen och schamponeringen i sig. Om man ska montera vid flera ställen som stol och schamponering så för-
dubblas nästan priserna för inventarierna. 

Det finns flera olika lösningar för luftrening, men få är designade med frisören i åtanke. Många kräver en kostsam investe-
ring och installation. De lösningarna som filtrerar bort ångor och partiklar är ej godkända för frisörverksamhet. 

Statistiken talar tydligt för  att det är vanligt att färga håret. Medelåldern är relativt låg,  29,3år 
och att det är betydligt vanligare med kvinnliga frisörer och enmansföretag.

De större organisationerna som påverkar frisöryrket riktar sig oftast till företagen med anställda och ensamföretagarna får 
lägre prioritet. Eftersom det ställs högre krav på företagare med anställda än på ensamföretag så kan enmansföretagare 
ta ett lägre pris, men kanske i bekostnad på sin egen hälsa.

Många kunder är medvetna och vissa väljer att aktivt byta frisör på grund av att de inte erbjuder ett alternativ till de vanli-
ga hårprodukterna. Man litar på vad försäljarna säger angående produkterna. Försäljarna är inte alltid utbildade angåen-
de riskerna med produkterna.

De regler som finns riktar sig till arbetsgivare även om de i viss mån även gäller egenföretagare. Arbetsmiljöverket gör 
sällan kontroller hos enmansföretag. Verksamhet bedrivs ibland i lokaler som inte har anpassad ventilation. 

Det finns ett stort problem med ångorna och partiklarna som finns i luften på frisörsalongerna och utan rätt ventilation 
och skydd kan dem ge hälsoskadliga effekter som kan göra att man tvingas sluta som frisör.

Det är svårt att veta vad som är farligt och i vilken mängder. Utan utbildning i kemi så får man lita på dem 
rekommendationer som finns. Mycket av reklamen som finns på produkterna kan vara förvillande och 
invagga till  en falsk säkerhet.

Olika typer av färger och behandlingar ger olika resultat. Det finns inget alternativ idag som 
helt kan ersättas av alternativa (mindre farliga kemikalier) metoder och ge samma resultat.

Behandlingarna ser olika ut, men det finns vissa moment som liknar varandra till ex.                                           
blandning av kemikalier, applicering av produkt och schamponering. 

Som frisör är hårfärgning och liknande behandlingar ett frekvent arbetsmoment som man 
gör dagligen.
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Funktionslista

Erbjuda god arbetsmiljö

Typ Funktion

HU N

N

N

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

HF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

SF

SF

Prioritet

Förbättrad luftkvalitet

Medge ekonomi

Transportera ångor

Medge flexibilitet

Förbättrad luftkvalitet vid schamponering

Förbättrad luftkvalitet vid färgning

Förbättrad luftkvalitet vid avfärgning

Förbättrad luftkvalitet vid blondering

Förbättrad luftkvalitet vid permanentning

Tillåta arbetsrörelser

Uppmärksamma luftkvalitén

Skapa trygghet

Medge ekonomi Transportera ångor

Medge flexibilitet

Luftkvalité vid schamponering

Luftkvalité vid färgning Luftkvalité vid avfärgning

Luftkvalité vid blondering Luftkvalité  vid permanentning

Tillåta arbetsrörelser

Uppmärksamma luftkvaliténSkapa trygghet

Förbättra luftkvalité
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54-55

Workshop

Koncept

Koncept utvärdering

Koncept:
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Workshop Del 1

Första delen av workshopen var att hitta på idéer kring hur 
man kan skydda sig mot ångor i ett rum om man inte får 
använda en gasmask.

Några av dem idéer som kom upp var:

Drönare som svävar ovanför alla personer som vistats i 
lokalen och renar luften som dem andas.

Spray som motverkar och neutraliserar ångorna i rummet, 
eller binder sig med dem så att de blir ofarliga.

Rörelsesensorer som anpassar ett utsug efter hur frisören 
har händerna och på så sätt aldrig är i vägen , men samti-
digt ger maximal effekt och frisören behöver inte tänka på 
om hen har placerat utsuget rätt.

Jakob Dawood, Gustav Mood, 2015

UV ljus eller något annat ljus som kan förstöra ångor och 
partiklar, likt Dyson har på en av sina luftrenare.

Kunden bär alltid med sig utsugen på den kåpan/skydd 
hen har på sig underbehandlingen. 

Blåsa luft mot utsuget för att se till att det fångar upp alla 
ångor och maximerar effekten.

Luft från golvet som trycker på mot ventilation i taket. 
  

Workshopdeltagarna blev ombedda att skriva och skissa sina idéer på hur man kan skydda 
sig mot ångor. De arbetade två och två, så att de även kunde diskutera idéerna.  
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Workshop Del 2

Andra delen av workshopen var att hitta de känslor man 
förknippar med ordet frisör.

De ord som beskrev känslan vad som förknippas med 
ordet frisör:
Obekvämt, Sterilt, Okontrollerat, Känner sig smutsig, 
Imperfektion, Press att konsumera, Vill förmedla min fan-
tastiska kropp - Håller inte med, Kall hårprodukt, Försöker 
vara hippt, Man känner sig förvirrad, Överhippa, Man 
känner sig underklädd

De ord workshopdeltagarna önskade att de upplevde när 
dem hör ordet frisör:
Empowered, Cool, Kontrollerat resultat, Hemtrevligt, 
Avkopplande, Inte stressigt, Rent, Fräscht, Kompetent, Var-
dags semester, Lite lyx, Omhändertagen, Mat, Inbjudande, 
Trevligt.   

Isabel Andersson, Daniel Henningsson, 2015

Workshopdeltagarna fick klippa bilder ur tidningar och göra collage över hur 
de upplevde ordet frisör, för att sedan göra ett collage över vad de önskade 
att de kände när de hörde ordet. Till vänster är de samlade collagen.
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Workshop

Workshopdeltagarna blev ombedda att bygga en mock-up på ett utsug som 
skulle kunna fånga alla ångor som färgen släpper ifrån sig, det som kommer från 
håret när det är färg i håret och det som kommer från färgburken. 

Del 3

Tredje delen av workshopen var att bygga ett utsug som 
var monterat på en schamponeringsstol.

1. Gelébubblan
En bubbla som sluter sig runt kundens panna där frisören 
kan stoppa in sina händer för att arbeta med håret eller 
blanda färg. Ångorna som bildas av produkterna inuti 
bubblan ventileras ut.

2. Båge
Bågen är kopplad till ventilation och kan justeras i höjd 
beroende på om man ska blanda färg eller om man ska 
färga håret. Frisören ställer bågen där den har störst effekt 
och inte är i vägen. 

3. Star Trek Bågen
Bågen kan rotera runt och skjutas undan så att den inte är 
i vägen för frisören. Den kombineras med ett utsug som 
sitter runt färgburken och tar upp dem ångor som färgen 
avger.

Ernst Hellby, Kimberley  Beauprez, 2015

1.

2.

3.
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Koncept 1

Climazon med inbyggt utsug.

En produkt som de flesta frisörer har är en Climazon, 
den finns i olika utformningar och varianter. Climazonens 
huvuduppgift är att värma och torka hår. Vissa har även en 
inbyggd blåsfunktion. 

Koncept 1 bygger på en kombination av en Climazon och 
ett utsug. Många gånger används en Climazon när man 
färgar hår för att korta ner tiden färgen behöver verka i 
håret.

Fördelar:
Kombinationen av Climazon och punktutsug reducerar 
priset jämfört med att man köper två olika produkter.
Punktutsugen och Climazonen behöver inte tävla om ut-
rymme kring kundens huvud.

Nackdelar:
Produkten kräver fast montering och dragning av 
ventilationsrör ut ur byggnaden. 

Kan ej användas vid schamponeringsstolen eller vid 
blandning av hårprodukterna.

Alla salonger medger inte montering vid väggen framför 
frisörstolen.
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Koncept 2

Luftkvalité varnare.

De ångor och partiklar som bildas av hårprodukterna är 
omöjliga att se för blotta ögat. Vissa produkter luktar, men 
många nya produkter luktar inte så mycket, men kan fortfa-
rande vara hälsofarliga. 

Koncept 2 bygger på att göra frisören och kunderna upp-
märksamma på det som inte syns eller doftar, men som är 
skadligt för dem. 

Med hjälp av en lampa som beroende på hur luftkvalitén 
är visar olika färger och uppmärksammar frisör och kund.

När man blir påmind om hur arbetsmiljö är, blir det lättare 
att göra något åt den och kan bli ett incitament till att 
förbättra arbetsmiljön för att attrahera kunderna. 

Fördelar:
Uppmärksammar osynliga och odörfria giftiga ångor.

Nackdelar:
Förbättrar inte luftkvalitén i salongen.
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Koncept 3

Den vanliga arbetsgången vid hårfärgning är att man blan-
dar färgerna på ett avsett ställe, går till kunden som sitter i 
klippstolen och applicera färgen i kundens hår. Kunden sit-
ter sedan och väntar på att färgen ska verka upp till 30min.  
Därefter går kund och frisör till schamponeringsstolen för 
att skölja rent håret. Det resulterar i att man är på tre olika 
ställen och behöver således ha utsug på tre platser.

Koncept 3 ändrar på frisörens arbetsgång och istället för 
att göra olika moment på olika platser så anpassas scham-
poneringsstolen så att den tillåter att alla tre moment 
utförs vid stolen. Schamponeringshandfatet har ett utsug 
som kan placeras i en båge över kunden eller vridas för att 
fungera vid blandning av färg. 

Ändrat arbetssätt, allt sköts vid schamponeringen

Fördelar:
Platsen kan optimeras för hantering av kemikalier och spe-
cifika arbetsmoment.

Räcker med ett utsug för att uppnå högsta grad av evakue-
ring av ångor och partiklar från hårprodukterna.

Ventilationsrören kan dras i samband med att man drar 
avloppet till vattnet för schamponeringshandfatet.

Nackdelar:
Ändrad arbetsgång för frisörer. 

Schamponeringsstol med inbyggt utsug.
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Utvärdering av koncept

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3

Erbjuda god arbetsmiljö N

N

N

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Förbättrad luftkvalitet

Medge ekonomi

Transportera ångor

Medge flexibilitet

Förbättrad luftkvalitet vid schamponering

Förbättrad luftkvalitet vid färgning

Förbättrad luftkvalitet vid avfärgning

Förbättrad luftkvalitet vid blondering

Förbättrad luftkvalitet vid permanentning

Tillåta arbetsrörelser

Uppmärksamma luftkvalitén

Skapa trygghet

Valt koncept

Koncept 3
Koncept 3 har störst potential till att avsevärt förbättra luftkvalitén i 

frisörsalonger och är fördelaktig ekonomiskt då man ej behöver
 placera utsug på flera ställen.
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Kravlista

Medge rotation

Medge höjdjustering

Typ

Typ

Funktion Handfat

Funktion Utsug

HU

HU

N

N

N

N

N

N

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

HF

HF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

Prioritet

Prioritet

Medge höjdjustering

Medge rotation

Erbjuda avlastningsyta ( I och utanför handfat)

Medge längdjustering

Erbjuda duschhandtag

Erbjuda grepp (Enhandsfattning)

Erbjuda avlopp

Erbjuda ljus

Erbjuda plats för huvud (Kund)

Hålla vatten

Avgränsningar

Från golvet och ut ur byggnaden.

Formgivning
Anta att funktionerna rotera, höjdjustera och 

luta finns på stolen.

Avloppet fungerar på samma sätt som i 
dagens schamponeringsstolar.

Avgränsningar - Ventilation

Avgränsningar - Avlopp

Avgränsningar - Stolen

För det valda konceptet tog jag fram en ny kravlista som var anpassad för att uppfylla de 
krav som kan komma att krävas för att konceptet ska fungera för en frisörs arbetssätt. Till 
höger finns de områden jag valde att avgränsa mig ifrån.
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Mockup tester

Den 3D utskrivna skalmodellen visar på hur mycket ut-
rymme som behövs kring handfatet och kunden samt ger 
indikationer på hur stort utsuget behöver vara.

Skalmodellen har varit till stor hjälp för att förklara och 
visa för mina användare hur mitt valda koncept är tänkt att 
fungera och jag har på så sätt fått värdefull feedback på 
vad som behövs för att det ska fungera och hur de hade 
valt att jobba vid denna arbetsplats.

Jag fick feedback på att det är viktigt att man kan:
- Höja och sänka både stol och handfat.
- Ha möjlighet att gå runt kunden på båda sidor.
- Vissa kan nog tänka sig att blanda färgerna vid handfatet, 
men många föredrar nog att gå iväg för att blanda färger-
na och därför hade det varit bra med en löstagbara bricka.

För se vilka utrymmen och funktioner som behövs för det valda konceptet så 
gjorde jag en skalmodell i skala 1:10. 

1. 2.

3. 4.

Blandning av färg. Applicering av färg, utsug över färgburk..

Applicering av färg, utsug över kund.. Schamponering av hår.
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Storlek

L

L

V

V

A

A

1473-1935mm

540-792mm

650-886mm

För att designa produkten så den fungerar för så många som möjligt i Europa har 
jag baserat måtten på män och kvinnor från Tyskland och Storbritannien 1-99% i 
åldrarna 18-64år. (Enligt Peoplesize  Pro 2008)

Uppskattade mått för vad som krävs för att frisören ska ha en bra arbetsställning.  
Handfatet bör kunna höjas och sänkas mellan 750mm-950mm för att så många 

personer inom min målgrupp ska kunna få rätt arbetshöjd.  

750-950mm

ca:270mm

Mått sidovy
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Mått toppvy

Mått A
Hur långt utsuget måste gå att dra ut för att kunna göra 
arbetsmoment där handfatet inte behövs som t.ex. vid 
applicering av färg.

Mått B 
Hur mycket utrymme man minst behöver mellan handfat 
och stol vid roterat läge för att lätt komma nära kunden 
och kunna arbete på båda sidor med en bra ergonomisk 
ställning.

Mått som produkten behöver uppfylla för att fungera som tänkt. Frisören ska 
kunna röra sig obehindrat runt handfatet och kunden.

LA Radius 650mm Radius 350mm

A L
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Moodboard Moodboard
Salong

MinimalFärg KlassiskOrdinär Avkopplande RentInbjudande Kontrollerat

Workshop

Frisöryrket är ett kreativt yrke och estetiken på salongerna är viktigt för frisören och det klien-
tel de vill attrahera. Här är ett utdrag på hur det kan se ut på olika salonger och några ord som 
beskriver känslan man kan finna hos salongerna.

Moodboard delen i workshopen jag höll resulterade i intressanta idéer kring vad man som kund öns-
kar när man går till frisören och det är viktigt att dem också vägs in i designen av konceptet. Mycket 

av det som kom fram kring workshopen handlade om att man vill känna sig inbjuden, avslappnad och 
att det ska kännas kontrollerat.
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Moodboard Moodboard
Form Form

Välkomnande Enkelt Anpassad Beskrivande Geometriskt Taktil

Moodboarden är tänkt att förmedla en mjuk välkomnande känsla som jag vill att kunden ska känna 
när de ser produkten. Kunden ska se att det är bekvämt och det ska vara inbjudande. Schampone-
ringsstolen ska vara den bekvämaste delen på salongen där kunden kan slappna av.  

Moodboard är tänkt som inspiration mer åt det professionella hållet. Tydliga former som semantiskt för-
klarar funktioner. Ett enkelt och avskalat formspråk som passar olika typer av salonger och visar på stark 

funktionalism eftersom det är ett professionellt verktyg för frisören.
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Skissutvärdering

Beskrivande former, tydliga möten av 

former berättar om att den går att ta 

isär och anpassa 

Semantisk, ytan berättar att man kan 

ta på den. Anpassbar, då handtaget 
indikerar på att det kan bytas ut.

Mjuk välkomnande, trygg, kurvatur för 

huvudet.

Geometrisk, Inget som sticker ut, 
tandläkar lampa.

Semantisk, Handtaget talar tydligt om 

att man kan manövrera utsuget. Eget 

uttryck, känns inte som en lampa.

Tydlig rotation runt pelare, ger känsla 
av att den går att höja och sänka.

Välkomnande, Enkel och avskalad. 

Tydlig riktning, formen berättar hur 

vattnet rinner. Välkomnande, berättar 

vart huvudet ska ligga.

Det är viktigt att konceptet passar in på olika salonger och matchar estetiken. Det händer att man väljer 
bort skyddsprodukter som punktutsug för att de inte passar in i salongens estetik. Nedan är en samman-
fattning av min initiala skissprocess på hur produkten kan utformas med detta i åtanke. Therese nämnde i en 
intervju angående estetiken att ”Alla vill ha ett punktutsug, men ingen vill ha det” och det säger en del om 
hur viktigt det är att produkten ser tilltalande ut.

Utvärderingen genomfördes genom att man fick sätta Post-It lappar på dem skisser man tyckte passade in 
mot vilken moodboard och beskriva varför just den moodboarden och det ordet matchade skissen. Jag såg 
att det var vissa former och vissa skisser som blev mer uppmärksammade än andra och har nedan dragit ut 

dem och sammanfattat vad som sades om dem skisserna.
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Forminriktning

De två valda skisserna utvecklade jag och jobbade med 
i Photoshop, för att snabbt göra varianter och undersöka 
olika inriktningar. Mycket av undersökandet lades på att 
försöka hitta en infästning till pelaren som handfatet sitter 
fast i. Det är viktigt att den känns stabil och att kunden 
känner sig trygg när hen lutar huvudet bakåt. Samtidigt vill 
jag med formen visa för frisören att handfatet är lätt att ar-
bete med och att det är smidigt att höja/sänka och rotera 
för att anpassas till en god ergonomisk position. 

Som man ser på bilderna så finns det inget utsug. Jag 
valde att jobba med den stora formen på handfatet för att 
efter ha bestämt forminriktning gå vidare med att designa 
utsuget. Anledningen var att spara tid och inte göra dub-
belt arbete i utformningen.

Utifrån skissutvärderingen fann jag två spår som var intressanta att utforska vidare. Ett mer geometriskt/
strikt och ett mjukare mer välkomnande, med moodboarden och workshopen i åtanke, valde jag att gå vida-
re med det mjuka spåret, med de geometriska och tydliga formerna i åtanke.

Valet av forminriktning föll på den mer runda och mjuka va-
rianten. Den harmoniserar bra med moodboarden för olika 
typer av salonger och den har ett uttryck som kan smälta 
in på många olika salonger. Den korresponderar väl med 
vad mina workshopdeltagare uttryckte att de vill uppleva 
när de besöker en frisörsalong som ska kännas inbjudande 
och avkopplande. Men inte för organisk och odefinierad 
utan att också vrida den mot moodboarden som uttrycker 
en mer enkelhet i formen och en tydlighet. Det ska vara 
tydligt hur den ska användas och den ska kännas professi-
onell.
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Utveckling av form

Med Photoshop renderingar ur tre vinklar byggde jag 
upp den initiala formen på handfatet och pelaren. Sedan 
importerade jag in manikiner från DAZ-Studio för att få 
en storleks referens från en människa på 180cm. Arbetets 
första del gick mycket ut på att hitta en bra balans mellan 
proportioner för att få med nödvändiga mått och ge den 
de visuella egenskaperna jag vill ha i avseende av storlek 
på handfat, arm som håller handfat och pelaren som håller 
uppe konstruktionen.

Nästa steg var att utveckla formen och hitta en bra balans 
mellan mina två formmoodboards i hänseende mjuka och 
mer tydliga former. På framsidan där kunden placerar sitt 
huvud har jag valt att göra den mjukare och mer välkom-
nande och allt eftersom den sträcker sig bakåt mot den 
plats där frisören kommer att stå och arbeta  blir den mer 
uppstramad och mer tydlig i formen, detta för att ge dem 
två användarna (kund och frisör) olika visuella upplevelser. 

Vid vidareutvecklingen av formen valde jag att jobba parallellt mellan CAD och 
skiss. I och med projektets längd fanns det inte tid att jobba med formen i ett 
fysiskt material som lera eller PU-Skum.

Kunden får ett välkomnande intryck samt frisören får en 
mer uppstramad och professionell upplevelse.

Arbete har varit iterativt med olika spår, varianter har gjorts 
och allt eftersom har dem utvärderats mot varandra och 
ibland kombinerats och skapat nya varianter. Samtidigt 
som jag har arbetat i CAD har jag skissat och testat lös-
ningar för att se om dem är bra nog att utvärdera i 3D.
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Slutgiltig form

3

5
1.
Durken i botten på handfatet fungerar som avställningsyta 
när frisören ska blanda färger. Alternativt som bricka om 
frisören väljer att blanda färgen på ett avskilt ställe vid ett 
dragskåp, går det lätt att lyfta ur den med de två stora 
greppen. Hålbilden i brickan hindrar färgburkar och andra 
saker som har plan botten att suga fast om det finns vatten 
på ytan.

2.
Kombinerad vattenkran och duschmunstycke. Den går att 
placera längs med kanten på handfatet så den ej är i vä-
gen när man arbetar, men lättåtkomlig när den ska använ-
das. Den kan hänga på kanten och agera vattenkran eller 
lyftas bort och användas när man ska duscha ur färgen ur 
håret eller göra en schamponering.
 

Det färdiga konceptet är en lösning där all hantering av färg kan skötas på samma stäl-
le. Från att man öppnar färgtuben och blandar färgerna tills att man sköljer ur håret på 
kunden, finns ett utsug som evakuerar bort de giftiga gaserna.

3.
Handfatet kan roteras runt pelaren beroende på vad man 
ska arbeta med. Om man ska applicera färg svänger man 
bort handfatet så man kommer närmare kunden. Vid 
schamponering viker man fram det och låter kunden luta 
sitt huvud mot det. Det går även att justera i höjdledd för 
att man som frisör ska kunna skapa sig en bra ergonomisk 
arbetsposition.

4.
Utsuget går att vrida beroende på om man vill ha det över 
kundens huvud vid applicering av färg eller om man vill ha 
det över handfatet när det är bort vridet för att t.ex. blanda 
färg. Det går att justera i höjd efter kundens längd eller 
önskat avstånd till huvud.

5.
Handfatet kan roteras runt armen som bär handfatet, det 
för att anpassa avståndet till stolen, beroende på vilken 
längd kunden har, för att få en bekväm position.

4

1

2
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Färg

De vanligast färgerna som jag har observerat hos olika frisörsalonger är svart, vitt och grått. Många salonger har en över-
hängande svart eller vit huvudfärg som kompletteras av motsatt färg. Det finns många olika kombinationer och en del har 
vågat använda sig av mer kulörta färger. 

Jag använde ”Adobe Color” för att analysera färgerna i moodboarden på frisörsalonger för att finna vilka färger jag skulle 
använda som utgångspunkt i färgsättningen. 

Med tanken om att mitt koncept ska smälta in och passa i många olika miljöer så valde jag att ge två färgförslag. Ett ljust 
och ett mörkare.

Med utgångs punkt från moodboarden på frisörsalongen definierade jag ett 
urval av färger som kan förekomma på salonger och använde dem som 
utgångsläge för färgsättning av mitt koncept.
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Montering och funktion

1
Installation med utanpåliggande dragning behövs endast några fästpunkter i golvet.

2
Installation med gömd dragning kräver att man bilar upp golvet och monterar rören i golvet, vanligt idag på 
schamponeringsstolar i salonger.

3
Pelaren monteras fast i golvet för att stå stabilt, en lösning utan fast montering skulle kräva en mycket dyrare och tyngre 
konstruktion.

Blått - Kallvatten
Rött - Varmvatten
Grönt - Ventilation

Handfatet erbjuder två olika typer av montering och dragning av VVS för att 
passa i olika salonger.

3

1

2
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Material

Materialvalen grundar sig i önskan om att skapa en stabil och lätt konstruktion 
med så låg klimatpåverkan som möjligt.

Vakuumformad akrylplast.

Formsprutad plast

Extruderad plast

Gjuten silikon

Hampa komposit

Hampa komposit

Stål rör

Trycksvarvad plåt

De stora huvudformerna, handfatet och armen som bär 
handfatet är gjort i Hampa komposit. Anledningen till att 
jag har valt ett annat material än porslin som traditionellt 
används i handfat och schamponeringsstolar är för att 
det är tungt, kallt och ej återvinningsbart, porslin sorteras 
under deponi och blir i bästa fall fyllnadsmassor. Hampa 
kompositen som ger ett liknande resultat som andra kom-
positer som glasfiber och kolfiber kan dessutom brännas 
och ge tillbaka värmeenergi utan att lämna kvar restav-
fall. Hampan är också snabbväxande och som dem flesta 
växter så använder den koldioxid för att växa, vilket gör att 
den klimatkompenserar sig själv till viss del.

Delar som det finns flera likadana av i konstruktionen till 
ex: knutarna i ventilationsarmen är formsprutade, då det 
krävs 6st lika för att bygga armen kommer man fort upp i 
lämpliga volymer vid en eventuell serieproduktion.

Ventilationshuven är vakuumformad i två delar, då det 
endast krävs 1 av varje/ schamponeringsenhet. Är det 
lämpligt att använda denna metod för en mindre volymer.

Foten trycksvarvas i stålplåt för att stå emot att bli trampad 
och stött utan att få fula märken. 

Sargen runt handfatet är gjuten i silikon som ger ett mjukt 
avslut på kanten för frisören att luta sig mot och kunden att 
vila nacken i.

Resterade detaljer som duschmunstycke och rördetaljer är 
standard komponenter som redan finns för att hålla nere 
priset på produkten. 
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Kostnad

En viktig del av projektet var att skapa ett koncept som kan vara attraktivt för egenföretagare 
ekonomiskt sett, med antagandet att de har en snävare budget för inventarier och skyddsut-
rustning än de större arbetsgivarna.

Till höger har jag sammanställt och uppskattat vad det kostar för en frisörsalong att köpa in dem nödvändiga inventarier-
na som behövs för att ha möjlighet att färga, bleka och permanenta hår på ett säkert sätt.

Genom att göra schamponeringsstolen till en plats där man kan utföra alla moment har många kostnader reducerats med 
1/3. 

För mindre salonger med små utrymmen men också större salonger där man vill ha fler stolar kan konceptet även erbjuda 
en plats där man kan klippa hår.  

5000 20000

33000kr

30005000

55000kr

30005000 150005000 X 3 6000 X 3
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Koncept utvärdering

Konceptet uppfyller alla krav jag har ställt i funktionslistan med undantag för ”erbjuda 
ljus”. Urtagen i ventilationshuven tillsammans med den ljusa insidan av handfatet upp-
skattas ge tillräckligt god sikt och arbetsljus.

Medge rotation

Medge höjdjustering

Typ

Typ

Funktion Handfat

Funktion Utsug

HU

HU

N

N

N

N

N

N

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

HF

HF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

Prioritet

Prioritet

Medge höjdjustering

Medge rotation

Erbjuda avlastningsyta ( I och utanför handfat)

Medge längdjustering

Erbjuda duschhandtag

Erbjuda grepp (Enhandsfattning)

Erbjuda avlopp

Erbjuda ljus

Erbjuda plats för huvud (Kund)

Hålla vatten

Konceptet erbjuder en god arbetsmiljö för frisörer med tanke på justeringar för individens behov. Det erbjuder plats för 
avställning och fungerar som arbetsbänk när man inte använder handfatet. Det går att använda utsuget både vid applice-
ringen av färg, schamponering och blandning av färg. Om man vrider bort utsuget och handfatet så går det bra att klippa 
vid stolen och använda handfatet som avställningsyta. 

I Danmark är det lagkrav på att man ska använda punktutsug och dragskåp när man hanterar hårfärger. I Sverige har vi 
inte detta krav ännu, men för hoppnings kommer högre krav att ställas i framtiden. Med de lösningar som finns idag för 
ventilation till frisörer kommer detta att bli dyrt att installera. 

Jag hoppas med det här konceptet visa på ett alternativ så att egenföretagare och arbetsgivare fortfarande kan ha en 
god ekonomi samtidigt som de kan ha en bra arbetsmiljö och ett fullgott skydd mot giftiga ångor och partiklar i salongen.
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Modellbygge

För att komma så nära verkligheten som möjligt bestämde jag mig för att 
bygga en fullskalig modell av konceptet. Det gav mig möjligheten att verifiera 
proportioner och vissa funktioner.
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Modellbygge
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Källhänvisning
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