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Introduktion: Vad är arbetsmiljö? 
Detta dokument är ett komplement till den aktuella lektionens presentation. Det består av en 
handledning för genomförandet av den aktuella lektionen. Handledningen innehåller ett 
körschema med förslag till innehåll från bland annat Frisörens arbetsmiljöguide och övningar. 
Observera att tid för rast planeras in av läraren själv. 

Tänkt studietid: En timme 

Lektionens innehåll: 

• Introduktion till arbetsmiljö 

• Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna 

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

Körschema med handledning 
Bild Handledning 

1. Vad är 
arbetsmiljö? 

Startbild 

2. Agenda Syftet med lektionen: Introduktion till arbetsmiljö för frisörer. 

Genomgång av lektionens agenda. 

Lektionen är en av flera i ett större utbildningsmaterial. 

3. Spelregler Spelregler som gäller alla lektioner i frisörens arbetsmiljöguide (efter 
varje punkt – är ni med på det?): 

• Var aktiv – Ställ frågor och var aktiv när det är dags övningar. Du 
är här för att lära. 

• Dela med dig – Vi har alla kunskap och erfarenheter som de andra 
kan ha nytta av. Exempel från verkligheten hjälper oss att förstå 
bättre. 

• Visa respekt för andra – Avbryt inte utan ta dig tid att lyssna.  
• Fler spelregler? – Be om ytterligare en gemensam spelregel som 

de tycker är viktig. 

Spelreglerna är viktiga för vår arbetsmiljö under utbildningen. 

4. Övning Vad betyder arbetsmiljö för dem? (Som generell fråga eller avgränsa 
vid behov till skolan eller arbetsplats.) 

Dela in dem två och två eller i mindre grupper – diskutera frågan. 

Summera gemensamt. 

5. Arbetsmiljö Definition av arbetsmiljö och vad som menas med en god arbetsmiljö. 

Frisörens arbetsmiljöguide – Arbetsmiljöarbete 

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

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

6. Tre aspekter av 
arbetsmiljö 

Tre aspekter av arbetsmiljö: Fysisk, organisatorisk och social. 

Förklara vad som menas och ge exempel för att förtydliga. 
 
Prevent.se – Vad är arbetsmiljö  

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

7. Frisörens 
arbetsmiljö 

Fakta om arbetsmiljön specifikt för frisörer. 
 

Frisörens arbetsmiljöguide innehåller ämnesområden som 
återkommer i senare lektioner. 

8. Övning Vad har eleverna för egna erfarenheter av arbetsmiljö (som frisör, 
annat jobb eller från skolan)? 

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

Summera gemensamt. 

Reflektion: Handlade det i första hand om fysiska, organisatoriska 
eller sociala arbetsförhållanden? 

Hjälp dem prata om vad god arbetsmiljö är för att inte bara fokusera 
på brister och risker i arbetsmiljön. 

9. Arbetsmiljö-
lagen 

Fakta om arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverket. 

Syftet med lagen – vad betyder det? (AML 1 kap. 1 §) 

Exemplifiera – att förebygga, frisörers ohälsa, olycksfall bland 
frisörer. 

Exemplifiera – god arbetsmiljö, den ska vara bra (inte bara riskfri). 

Lagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en 
arbetsgivares räkning. (AML 1 kap. 2 §) 

Tänk på att alla som genomgår utbildning likställs med arbetstagare 
(AML 1 kap. 3 § punkt 1) – arbetsmiljölagen gäller alltså även dem. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-
regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/ 

10. Arbetsmiljö-
föreskrifter 

Fakta om att Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar 
upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön inom olika 
branscher.  

Exemplifiera till exempel med AFS 1985:18 Frisörarbete. Här finns 
detaljerade och konkreta krav som gäller vid frisörarbete. 

Frisörens arbetsmiljöguide – Lagar och regler 

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

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/


Frisörens arbetsmiljöguide/ Utbildningsmaterial 

 

Lektion 1 – Lärarhandledning Sid 3 Version 2020-09-24 
 

Bild Handledning 

11. Ansvaret för 
arbetsmiljön 

Enligt arbetsmiljölagen: 

• Arbetsgivaren har ansvar för att alla arbetstagare har en bra 
arbetsmiljö. 

• Arbetstagaren är skyldig att hjälpa till, följa de 
säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om några fel 
upptäcks. 

• Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-
regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/ 

12. Övning Berätta om ett fiktivt eller verkligt exempel från en arbetsplats – en 
frisör som råkat ut för något (t ex fått eksem på händerna). 

Dela in dem två och två eller i mindre grupper –kom med förslag till 
svar på frågorna: 

1. Vad är orsaken? 
2. Hur kan problemet lösas? 

Summera gemensamt. 

13. Salongen som 
arbetsplats 

Gå laget runt – Vad är den viktigaste lärdomen? 

Summera det viktigaste. 

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

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

 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/
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