
Frisörer och hudterapeuter
Frisörer och hudterapeuter anmäler oftare belastningsskador än andra yrken. Vanliga orsaker till 
skador är påfrestande arbetsställningar och repetativt arbete. Även hudöverkänslighet och allergier 
som orsakats av kemikalier är vanligt. 
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Arbetsmiljöverkets inspektioner
Inom branschen hårvård finns 2 400 arbetsställen med en eller 
flera anställda. Dessa har i genomsnitt 3 anställda. Dessutom 
finns cirka 15 000 aktiva enmansföretag. 
Arbetsmiljöverket genomförde 169 inspektionsbesök i bran-
schen under 2005 - 2009. Drygt 700 krav på arbetsmiljöförbätt-
ringar ställdes i 149 inspektionsmeddelanden. De vanligaste 
kraven handlade om riskbedömningar, policy och rutiner samt 
kemiska hälsorisker. Ett antal krav gällde även lokalerna.

Anmälda arbetssjukdomar enligt lagen om arbets-
skadeförsäkring (LAF)
Under perioden 2005 - 2009 anmäldes 386 arbetssjukdomar 
inom yrkesgruppen frisörer och hudterapeuter. Frisörerna 
utgör 292 av anmälningarna. 90 procent av anmälningarna 
kommer från kvinnor. Hudterapeuter omfattar yrken såsom 
fot-  och nagelterapeuter.
Belastningsfaktorer utgör 72 procent av anmälningarna 
(figur 1). Det vanligaste som anges är repetitivt arbete och på-
frestande arbetsställningar. 
Exempel: En kvinnlig frisör har anmält en handledsskada. Den 
har uppstått efter ensidigt upprepande rörelser vid klippning 
och föning. En annan hårfrisörska har utfört klippning , perma-
nentning och färgning av hår. Arbetsställningarna som ofta varit 
stående med lyfta armar har lett till nack- och ryggproblem. 
En kvinnlig nagelskulptör som utfört monotona arbetsrörelser 
vid filning har fått handleds- och underarmsproblem. 

Figur 1. Anmälda arbetssjukdomar från frisörer och hud-
terapeuter 2005 - 2009. Fördelade efter orsak.

En fjärdedel av de anmälda arbetssjukdomarna gäller kemiska 
faktorer. Mer än hälften av dessa har lett till hudbesvär. Frisö-
rerna anger oftast hårvårdsprodukter såsom färgämnen och 
avfärgningsmedel som orsak till hudbesvär och allergier. 
Exempel: En hårfrisörska har anmält astmatiska besvär och ek-
sem på armen. Hon har dagligen exponerats för hårfärgmedel.
En nagelspecialist har arbetat med nagelförlängning. Hon har 
utvecklat kontaktallergi mot akrylater och har handeksem. 

Anmälda arbetsolyckor enligt lagen om arbetsskade-
försäkring (LAF)
Åren 2005 - 2009 anmäldes 63 arbetsolyckor med sjukfrånvaro av 
frisörer och hudterapeuter. 27 av dessa gällde fall av person. 
Exempel på arbetsolyckor: En frisörska halkade på ett blött golv 
där det fanns hårrester. Hon föll och skadade en arm. 
En frisör skar sig i handen när han bytte rakblad.

Intervjuundersökning                                                        
Arbetsmiljöverkets intervjuundersökningar 2005 - 2010 om 
arbetsorsakade besvär bekräftar bilden som de anmälda arbets-
skadorna ger. Inom yrkesgruppen frisörer och hudterapeuter 
anger 23 procent av kvinnorna att de haft besvär till följd av 
påftrestande arbetsställningar de senaste 12 månaderna (fig 2). 
Motsvarande andel för samtliga branscher är 9 procent. Män-
nen redovisas inte eftersom det statistiska underlaget är för 
litet. Kvinnliga frisörer uppger också mer besvär av allergier 
och hudöverkänslighet  än samtliga näringsgrenar. 
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Figur 2. Procentandel som haft besvär till följd av olika påfrest-
ningar i arbetet.
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