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Abstract 

Lindholm, N. (2010). Strain inconvenience among hairdressers in the Aland Ilands. Essay at 

C-level in science of public health. The Academy of health and working life. The University 

of Gävle. 

Objective: To examine the occurrence and reasons to strain inconveniences among a group of 

hairdressers in the Aland Ilands.  

Method: A questionnaire was used and distributed to 16 hair salons and the hairdressers that 

worked at these salons, 55 hairdressers. 

Results: The majority of the hairdressers experienced strain inconvenience and the most 

common regions were the neck, shoulders, hands and the lower back. Most of the hairdressers 

worked with increased arms, they were holding the arms in the same position, and they 

worked monotonous and had difficult work positions.  

Conclusion: Strain inconvenience are common among this group of hairdressers in the Aland 

Ilands and it seems it is due to how the hairdressers work with their arms, monotonous 

movements, repeating movements and the majority has worked as hairdressers for more than 

five years. They have good access to ergonomic instrument, still they experience strain 

inconvenience. 

Keywords: Strain inconvenience, hairdressers, work conditions.  
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Sammanfattning 

Denna studie gick ut på att se om en grupp frisörer på Åland upplevde belastningsbesvär och 

vad dessa i sådana fall kunde bero på. Anledning till att frisörer på Åland valdes som 

undersökningsgrupp var ett intresse för ergonomi av undersökningsledaren samt ett samarbete 

med frisörföreningen Pivet point klubben på Åland. Undersökningen har tagit hänsyn till de 

etiska kraven: informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet.   

För att undersöka detta delades enkäter ut till 16 salonger och deras frisörer, sammanlagt 

mottog 55 frisörer enkäterna. Resultatet från undersökningen pekade på att denna grupp av 

frisörer till stor utsträckning upplevde belastningsbesvär. De vanligaste områdena för dessa 

besvär var nacke, skuldra, händer/handleder och ländrygg/korsrygg. Majoriteten av frisörerna 

arbetade med nacken nedåtvinklad, förhöjda armar och armarna i samma position under en 

lägre tid. De upplevde att arbetet var monotont och hade svåra arbetsställningar.  

Slutsatsen utföll till att anledningen att dessa frisörer förmodligen hade belastningsbesvär 

berodde på att de arbetar med förhöjda armar, höll dessa i samma position, monotont arbete 

och deras svåra arbetsställningar, trotts att de hade tillgång till och använde ergonomiska 

hjälpmedel. Psykosociala faktorerna var positiva på arbetsplatserna och antogs därför inte ha 

någon negativ effekt på belastningsbesvären.  

Nyckelord: Belastningsbesvär, frisörer och arbetsförhållanden.  
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1. Inledning 

Undersökningsledaren upplever att det finns väldigt många frisörer på Åland om man ser till 

dess befolkningsmängd och på så sätt skulle det vara intressant att se hur dessa frisörer mår. 

Att det har valts att undersökningen ska rikta in sig på arbetsrelaterade muskelbesvär är att 

undersökningsledaren själv upplever att frisörer arbetar med förhöjda armar och på det sättet 

borde få problem i nacke och skuldra. Även är en anledning att undersökningsledaren är 

intresserad av just ergonomi som arbetsområde. En annan anledning till att studien 

genomfördes var att Pivet Point klubben, en frisörförening på Åland, är intresserade av att se 

resultaten av min undersökning. Kontakt med frisörförenigen etablerades genom att personlig 

kontakt togs med en av de som sitter i styrelsen och det diskuterades om det fanns intresse 

från föreningens sida att ta del av undersökningen.  

Det delades ut enkäter till olika salonger på Åland med frågor om hur frisörerna själva 

upplever att de arbetar ergonomiskt, om de upplever sig ha problem med musklerna, vad detta 

kan bero på, om de kan påverka det med hjälpmedel på jobbet, om de gör något åt det på 

fritiden. Detta har jag sedan jämföra med litteratur om ergonomi, hur man bör arbeta 

ergonomiskt och tidigare forskning kring detta. Litteratur och forskning baserat på frisörer 

men utan även på andra yrken och arbetsställningar liknande frisörers användes för att få så 

omfattande bakgrund som möjligt då det kan vara svårt att få tag i undersökningar på just 

frisörer. 
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2. Introduktion 

Enligt den svenska arbetsmiljölagen bör arbetsmiljön vara tillfredställande sett till hur arbetet 

ser ut, arbetsförhållandena ska lämpas till olika människors utgångspunkter både fysiskt och 

psykiskt (Arbetsmiljöverket, 2010). Detta betyder att arbetsmiljön bör vara anpassad så att 

den passar olika sorters människor. Arbetsmiljöverket (2010) skriver att för att uppnå detta 

skall tekniska konstruktioner och kemiska produkter tillverkas så att de uppnår dessa krav. 

Dessutom ska det undvikas stress, isolering och enformighet genom en anpassning i 

arbetsmiljön. Även arbetslokaler ska vara beskaffade så att det ur en arbetsmiljösynpunkt är 

passande.  Arbetsverktyg som används i arbetet ska vara utformade och placerade så att de 

inte är en risk för ohälsa. Viktigt är också att luft-, vibrations-, ljud- och ljusomständigheter är 

passande för arbetet som utförs (a.a.).  

Statens folkhälsoinstitut arbetar med bland annat att utvärdera och följa upp Sveriges 

folkhälsopolitik och de utövar tillsyn över olika dåliga levnadsvanor (Statens folkhälsoinstitut, 

2009). Ett av de nationella folkhälsomålen i Sverige är ”Hälsa i arbetslivet” (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009), med det menas att människors krav i arbetet bör anpassas till deras 

möjligheter, att miljön på arbetsplatsen är bra och säker, detta gäller både den fysiska, 

psykiska och sociala arbetsmiljön. För att uppnå detta ingår egenkontroll över arbetet, 

delaktighet och inflytande och påverkan över vilken arbetstakt som används kan påverkas av 

arbetstagarna (a.a.). En hälsofrämjande arbetsplats beskrivs som en arbetsplats där det inte 

produceras ohälsa utan har ett hälsofrämjande synsätt (a.a.).  

2.1 Belastningsbesvär 

Med belastningsbesvär menas arbetsrelaterade besvär i ens rörelseorgan, vilket betyder olika 

sorters former av ohälsa som kan bero på olika förhållanden i ett arbete 

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998). 

En av anledningarna till att folk är borta från sitt arbete är problem i muskler, leder och senor. 

Och det som orsakar detta är oftast ensidiga belastningar under längre tid 

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998). En stor del av arbetssjukdomar beror på 

belastningsskador (a.a.).  

En undersökning gjord på finska frisörer med syftet att fastställa riskerna av att avsluta sitt 

arbete på grund av hälsan jämfört med andra kvinnor inom affärsbranschen har kommit fram 

till att anledningen med upphörande av arbete på grund av besvär orsakade av handeksem, 

astma, ansträngningsskador och problem i nacke och skuldra var större hos frisörerna än 

kontrollgruppen (Leino, Tuomi, Paakkulainen & Klockars, 1999). Undersökningsmetoden var 

frågeformulär som fylldes i av deltagarna.  
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Arbeten med monotona rörelser, statiska och obekväma arbetsställningar kan leda till besvär 

och skador (Schell & Lorenz, 1998). Vid värk i nacke och skuldror brukar patienter förklara 

smärtan oftast med stelhet men även ibland att rörligheten är minskad och att de känner av 

huvudvärk (Vingård & Nachemson, 2000). Det har visat sig att kvinnor är mer utsatta för 

nack- och skulderbesvär än män (Vingård & Nachemson, 2000 och Schell & Lorenz, 1998).  

Kvinnliga frisörer använder sig inte av speciellt tunga lyft i sitt arbete men deras arbete består 

istället av ensidiga arbetsrörelser och även av påfrestade arbetsställningar (Arbetsmiljöverket 

& SCB, 2003). Dock har det visat sig att kvinnliga frisörer har ett högre inflytande över sitt 

arbete än kvinnor över lag, men de använder väldigt mycket handhållna maskiner i sitt arbete. 

I en jämförelse med kvinnor överlag så är andelen besvär av annan art än fysiska väldigt liten 

hos kvinnliga frisörer. Vanligast är problem i axlar och armar men också i ryggen. Orsaken 

till besvären som finns är främst upprepade arbete och påfrestande arbetsställningar, besvären 

beror till mindre omfattning på stress och psykiska belastningar (a.a.).   

Antalet år på en arbetsplats har visat sig vara en riskfaktor för att utveckla besvär i skuldrorna, 

också kontroll över arbetet, framåtböjda arbetsställningar, arbete där armarna är högre än 

axlarna, repetitiv användning av handverktyg och användning av arbetsverktyg som vibrerar 

är också en möjlig riskfaktor för besvär i skuldror. Detta har framkommit i en undersökning 

av Leclerc, Chastang, Niedhammer, Landre och Roquelaure (2004) vars syfte var att 

bestämma förutsägbarheten hos personlighets- och yrkesfaktorer på skuldror vid repetitivt 

arbete. Undersökningen använde sig av 1420 arbetande som kunde utsättas för repetitivt 

arbete ur arbetsyrkena: klädindustri, mat- och packningsindustri, kassapersonal och 

tillverkningsindustrin. 

 

En studie av Holte och Westgaard (2002) har gjorts där de undersökt vad i arbetet som 

orsakar nack- och skulderbesvär hos yrken med bland annat låg biomekanisk utsättning och 

upplevelse av stress från kundkontakt. Undersökningen utfördes med hjälp av enkäter, 

intervjuer och mätning av hjärtfrekvens och trapeziulmuskelns aktivitet. De kom fram till att 

psykosociala faktorer kan framkalla besvär i nacke och skuldra hos personer som jobbar inom 

serviceyrket. Upplevd stelhet var den variabel som bäst skiljde personer med stelhet eller utan 

stelhet åt. Efter upplevd stelhet kom låg variation i arbetet och självinsikt. Biomekaniskt 

arbete tros i kombination med till exempel fysisk ansträngning eller tidspress kunna bidra till 

besvär i nacke och skuldra (a.a.).  

 

En undersökning av Vasseljen, Holte & Westgaard (2001) studerade upplevd psykosocial- 

och biomekanisk utsatthet och smärta i nacke och skuldra. Deltagarna i undersökningen hade 
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jobb där de blev utsatta för kundkontakt, mycket stående arbete som ansågs som fysiskt och 

psykiskt lätt men som kunde vara ansträngande på det psykosociala planet. Resultatet tydde 

på att upplevd generell spänning kunde vara en riskfaktor för smärta i musklerna, speciellt i 

nacke och skuldran. Vidare visade resultatet att ungefär hälften av deltagarna i båda 

yrkesrollerna som undersöktes (hälsoarbetare och galleria anställda) upplevde smärta i nacke 

och skuldra, och ungefär hälften i båda grupperna ansåg att detta var arbetsrelaterat (a.a.).  

2.1.1 Statisk belastning och repetitivt arbete 

Statisk belastning betyder att musklerna spänns utan att de utför någon rörelse. Ett exempel på 

detta är då armarna hålls upp så att händerna kan arbeta. Då spänns skuldermuskulaturen 

statiskt. Detta kan på sikt ge besvär i musklerna om de inte får tillräckligt med vila 

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998).  

Den statiska belastningen i nackområdet verkar vara en tänkbar riskfaktor till kronisk och akut 

smärta (Vingård & Nachemson, 2000). Att arbeta i samma position under en längre tid ger en 

påfrestning på musklerna vilket gör att det är en riskfaktor för att utveckla besvär (Schell och 

Lorenz, 1998). 

Repetitivt arbete i nacke och skuldra området har att göra med upprepade arm- och 

skulderrörelser som gör att belastningen på nacken ökar (Vingård & Nachemson, 2000). Det 

repetitiva arbetet har visat sig nästan alltid i ett samband med akuta eller kroniska nack- 

skulderbesvär (a.a.). Liknande som statisk belastning kan även ett ensidigt upprepat arbete ge 

belastningsbesvär och detta arbetssätt är liknande det statiska (Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling, 1998). 

2.1.2 Psykosocial exponering 

Utöver de fysiska arbetsförhållanden som kan ge problem i nacke och skuldra kan även det 

psykosociala vara en riskfaktor (Vingård & Nachemson, 2000 och Schell & Lorenz, 1998). 

Några av de faktorer som kan påverka är graden av tillfredställelse, stress, att relationen till 

arbetskamraterna är dålig, att arbetet är monotont och tråkigt och att personen inte har så stor 

kontroll över sitt eget arbete (a.a.).  

Interaktion med kunder har visat sig vara en orsak till arbetsrelaterad stress (Holt & 

Westegaard, 2002). Vid självskattning har personer angett arbetsrelaterad psykosocial stress 

som den viktigaste faktorn till besvär i nacke och skuldra. Det har visat sig att den 

psykosociala faktorn är en riskfaktor för att utveckla besvär (a.a.). Det visade sig att yrken 

med kundkontakt och där man måste vara trevlig gentemot kunderna, där kontakt med 
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kunderna är en stor del av jobbet, kan vara en komponent i samarbete med de psykosociala 

faktorerna och muskelskelletal hälsa (a.a.). 

 Psykosociala påfrestningar i sin tur skattades högre än fysiska påfrestningar för att få besvär. 

Även vid mätningar av spänning visade det sig att psykosociala faktorer gav mer spänningar i 

nacke och skuldra än biomekaniska. De som angett hade högre resultat på biomekaniska 

faktorer som skäl till besvären hade också höga biomekaniska arbeten (Holt & Westegaard, 

2002).  

Problem med sina arbetskamrater visade sig vara en riskfaktor till spänning (Holt och 

Westegaard, 2002). Inom arbetsorganisationen har det visat sig att hålla sig informerad om 

eventuella förändringar om nya produkter eller om organisationen är stressande (a.a.). 

I en undersökning av Klussmann, Gebhardt, Liebers & Rieger (2008) där man undersökte 

prevalensen och prediktorerna av muskelskelletala symptom på överkroppen hos personer 

som jobbade med bildskärmar, visade det sig att symptom på nacken kan vara relaterade till 

hur nöjd man är på jobbet. Detta undersöktes med hjälp av frågeformulär som deltagarna 

fyllde i. Arbetsförhållandena kontrollerades av gentemot en standardiserad checklista och en 

subgrupp fick genomgå en fysisk undersökning. Det fastslogs även att kvinnor tenderar att 

mer frekvent ha symptom i nacke och skuldra (a.a.).  

2.1.3 Obekväma arbetsställningar 

En orsak till problem i nacke och axlar hos frisörer är mödosamma och obekväma 

arbetspositioner, särskilt nacke, axlar, handleder, fötter och rygg (Arbetsmiljöverket, 2002).  

Arbetsmoment som är vanligt förekommande hos frisörer är monotona rörelser (66%) och 

svåra arbetsställningar (65%). Bra belysning framhävs som en viktig faktor för att motverka 

besvär i nacke och skuldra då den påverkar muskelspänningar och arbetsställningar (Hälsa & 

utveckling i småföretag, 1997). Detta har framkommit i en utvärdering av ett projekt där man 

bland annat har genomfört åtgärder i arbetsmiljön, utbildning åt frisörerna inom ergonomi, 

förebyggande träning. Gruppen utsattes för detta projekt var frisörföretagare och deras frisörer 

i Örebro län. Utvärderingen skedde genom enkäter, intervjuer och besök hos företagen (a.a.).  

Det har visat sig att arbeten där armarna hålls i eller ovanför arbetshöjd kan det utvecklas 

besvär i nacke och skuldra (Hagberg, 1996). Hagberg skriver vidare att även arbete där armen 

hålls i en position utåt från kroppen under en längre period kan leda till besvär.  

 

En obekväm arbetsställning för handen är när det behövs användas ett handverktyg. Detta är 

en riskfaktor få belastningsbesvär i händerna, handleder och armar. En anledning till detta kan 
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vara att utformningen av verktyget inte passar handen eller att verktyget används på fel sätt 

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998).  

Ljusförhållandena i en salong påverkar besvär i musklerna, då dåligt ljus kan göra att 

musklerna spänns mera (Arbetsmiljöverket, 2002 och Arbetarskyddsstyrelsens 

författningssamling, 1998). 

2.1.4 Fysisk arbetsmiljö 

I undersökningen gjord av Hälsa & utveckling i småföretag (1997) kom de fram till att ett hårt 

arbetsgolv leder till risk för onödigt tröttande. Det visade sig också att ventilationen inte var 

tillräcklig i 32% av salongerna men att detta inte upplevdes som något negativt då takhöjden 

var så hög. Även Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1998) skriver att ett icke 

lämpligt underlag kan leda till spända arbetsställningar speciellt om personerna går eller står 

mycket. Med olämpligt underlag menas bland annat ojämna, sneda eller ostadiga underlag 

men tänkbara problem på grund av detta kan till viss del förebyggas genom att använda bra 

arbetsskor (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998 och Prevent, 2007).  

I rekommendationer från Arbetsmiljöverket (2002) för frisörer fastslås att eksem på händerna, 

problem med nacke, axlar och handleder, samt ventilationsproblem är riskfaktorer för frisörer.  

Problem med eksem orsakas av kemikalierna frisörerna använder vid färgning, blekning och 

så vidare. Frisörer bör därmed använda sig av handskar vid dessa tillfällen men också 

handkräm (a.a.). 

Ventilationsproblem beror även det på kemikalier från produkter i salongsmiljön som 

påverkar luftvägarna och kan leda till astma. Därför rekommenderar Arbetsmiljöverket (2002) 

att det på alla salonger bör finnas ett bra ventilationssystem.  

2.2 Åtgärder 

Motion minskar risken för ryggproblem, med hjälp av motionen minskas stressnivån och på 

så vis risken att få problem med ryggen (Schell och Lorenz, 1998). Muskelträning är bra för 

rygghälsan, speciellt musklerna runt ryggraden som ger en stabilitet. Motion gör även att 

risken för överbelastning minskar och det blir även lättare att handtera eventuella smärtor 

(a.a.). Motion för att arbeta upp kondition, styrka och avslappning samt stretch 

rekommenderas även i förebyggande syfte (Arbetsmiljöverket, 2002). 

En undersökning om åtgärder mot nack- och skulderbesvär av Mongini et al. (2008) visade att 

utbildning och fysiska åtgärder minskar nack- och skulderbesvär. Preventionsprogrammet 

bestod av att kontorsanställda i Turin, Italien skulle göra korta övningar för nacke och skuldra 

flera gånger per dag. Introduktion på hur de kan minska parafunktion och hyperfunktion samt 
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avslappningsövningar. Det visade sig i undersökningen att de som gjort dessa saker hade en 

signifikant förbättring i besvär jämfört med kontrollgruppen. Jämfört med kontrollgrupperna 

minskade månatliga smärtan i nacke och skuldra med 40%.Undersökningen stöder därmed att 

arbetsrelaterad fysisk motion kan minska nacksymptom (a.a.).  

 

En studie om en interventions effekt på frisörers nack- och skulderbesvär på grund av 

biomekanisk belastning, visade att andelen som jobbade med armarna förhöjda hade minskat 

(Veiersted, Schulerud Gould, Østerås & Hansson, 2007). I undersökningen deltog frisörer från 

Oslo, Norge där man mätte muskelbelastningen genom elektromyografi. Interventionen 

bestod av arbetsrekommendationer så som: att ta raster så ofta som möjligt, slappna av i nacke 

och skuldra, minska mängden arbete då armarna är förhöjda och användning av hjälpmedel. 

En interventionsgrupp fick även en personlig uppföljning. Det visade sig i resultatet att arbetet 

med förhöjda armar hade minskat jämfört med innan (a.a.). 

 

I en utvärdering av projektet ”Produktivitet och hälsa” av Hälsa & utveckling i småföretag 

(1997) har det kommit fram till att investeringar i till exempel elektrisk höj- och sänkbar stol, 

tyngdavlastare för hårfön, användning av arbetsstol och god ventilering minskar riskerna för 

arbetsrelaterade besvär hos frisörer så som nack- och skulder besvär. Det som har kunnat ses i 

utvärderingen är att projektet har lett till minskade besvär i rörelseorganen med undantag för 

nacke, armbågar, händer och handleder. Åtgärderna visade sig ge resultat då besvären i nacke 

och skuldror hade minskat, dock hade det inte haft någon effekt på handleder och händer. 

Pumpstolar för att anpassa höjden på kunden rekommenderas, till lika att arbeta så bekvämt 

som möjligt, ta många korta pauser för att ge musklerna tid att vila och skifta mellan olika 

arbetsuppgifter (Arbetsmiljöverket, 2002). Även ståstödstolar rekommenderas för att avlasta 

belastningen på ryggen, benen och höfterna (Arbetsmiljöverket, 2002). Även 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1998) rekommenderar växlande sittande och 

stående arbete för att ge vila till fötter och ben. 

Låga kundstolar är att föredra för att undvika besvär i nacke och skuldra (Hälsa & utveckling i 

småföretag, 1997). Också tillgång till och en rätt inställd hårfönsavlastare konstaterades kunna 

bidra till minskade risker i nack- och skulder regionen. Vid användning av en frisörstol kan 

belastningen på knän och fötter minska men belastningen på nacke och axlar kan öka då 

armarna bör hållas högre. De rekommenderar användning av bekväma arbetsskor då det har 

setts en ökning av detta samtidigt som en minskning av besvär i knän och i ländryggen (a.a.). 

Viktigt är det att ha ergonomiskt riktiga hjälpmedel för att förhindra problem, som tillexempel 

ställbara arbetsbord, att arbetshöjden kan installeras till olika personer (Schell och Lorenz, 

1998 och Prevent, 2007). Vilka skor man har påverkar också risken för att få problem med 
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ryggen. Inlägg vid hålfoten kan minska riskerna, samma sak gällande främre delen av foten. 

Skosulan bör ge svikt och sitta stadigt på foten. Skor som brukar uppnå dessa krav är 

gymnastik- och motionsskor (a.a.). För att motverka för hård kontakt med underlaget 

rekommenderas skor med sula som har svikt eller att det läggs in ett mjukare underlag 

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998). Också Arbetsmiljöverket (2002) skriver 

att allt för hårt golv är inget som föredras och frisörer bör använda skor som har sviktande 

sulor, är bekväma och sitter ordentligt på foten. 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1998) rekommenderar ett arbetssätt där 

arbetshöjden bör vara i armbågshöjd. Om det krävs arbete över eller under denna höjd 

rekommenderas att använda hjälpmedel för att reglera utrustningen så att arbetet kommer i 

den rekommenderade höjden (a.a.). För att undvika belastningsbesvär orsakade av 

handverktyg rekommenderas att de är anpassade så att verktygen passar olika handstorlekar, 

att både vänster och högerhänta kan användas och att greppkraften fördelas jämt över handen 

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998 och Prevent, 2007).  

3. Syfte 

Syftet är att undersöka förekomst till belastningsbesvär och arbetssätt hos en grupp frisörer på 

Åland. 

3.1 Frågeställningar 

Hur upplever dessa frisörer att de arbetar fysiskt? 

Hur upplever dessa frisörer att deras psykosociala/psykiska situation är på arbetet? 

Anser dessa frisörer att de har belastningsbesvär och i så fall var? 

4. Metod 

4.1 Design 

Denna undersökning utfördes genom en kvantitativ undersökningsmetod. Detta då det är ett 

avstånd mellan undersökningsledaren och informationskällan (Homle & Krohn Solvang, 

1997) och att resultat tas fram genom analyser och användningen av statistiska mätmetoder 

(a.a.).  

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

I denna undersökning var det frisörer på Åland som var undersökningsgruppen, dessa hade 

valts genom ett bekvämlighetsval (Holme och Krohn Solvang, 1997) på grund av tidsbrist och 

det då inte skulle fungera att göra ett slumpmässigt urval om frisörer i Ålands skärgård hade 
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blivit utvalda. Dock leder detta till att undersökningen inte kan ge en generell bild av hela 

populationen frisörer (Holme och Krohn Solvang, 1997), med det är inte det som var syftet. 

Anledningen till att frisörer valts som undersökningsgrupp är att undersökningsledaren anser 

det finnas många frisörer på Åland jämfört med dess befolkningsmängd och att 

undersökningen gjordes i samarbete med den åländska frisörföreningen Pivet Point klubben, 

som var intresserade av resultatet.  

I urvalet lades ingen vikt på kön eller ålder på deltagarna.  

I undersökningen deltog 16 salonger och 55 stycken enkäter har delats ut till frisörer på dessa 

salonger. Av de 55 frisörerna som blivit tilldelade enkäter har 47 (N=47) valt att delta och 

svarat på enkäten. Detta betyder att det har varit ett bortfall på 8 utvalda frisörer som valde att 

inte delta i undersökningen, detta betyder att ~ 85 % av de tillfrågade valde att delta. Av 47 

frisörer var 46 stycken kvinnor och en var man. Cirka 25 % av de svarande var födda på 70-

talet, ~27,7 % var födda på 60-talet, ~32 % var födda på 80-talet och resterande var födda på 

50- och 40-talet. En person valde att inte svara på sin ålder.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Utifrån det som skulle undersökas passades det att använda sig av mätinstrumentet enkäter 

(Bilaga 2), vilka bestod av 20 stycken frågor. Jämfört med intervjuer ger enkäter ett större 

urval och därmed fler svar (Ejlertsson, 2005). En stor svarsfrekvens gör det lättare att se ett 

mönster mellan olika faktorer. Vidare valdes enkäter som insamlingsmetod då resultaten blir 

lätt tolkade tack vare av att de är standardiserade och att även den så kallade 

intervjuareffekten uteblir (a.a.). Enligt Ejlertsson (2005) är en negativ del med att använda 

enkäter är att de inte ger några djupa svar. Dock var det inte denna undersökningens syfte. En 

fördel med att använda sig av enkäter är att undersökningen skapar anonymytet även 

gentemot undersökningsledaren. Dock går det inte att ställa kompletterande frågor eller 

förklara frågorna ifall det skulle behövas (a.a.). De negativa konsekvenserna med att 

undersökningen görs med enkät accepteras då det anses vara mer fördelaktigt med enkäter 

gentemot syftet. 

Enkäten bestod av 20 huvudfrågor med delfrågor på vissa av huvudfrågorna, frågorna 

besvarades med svarsalternativ. De fyra första frågorna handlade om personlig bakgrund och 

arbetsomfattningen. Fråga fem tog upp utsattheten av tio miljöfaktorer och om dessa gett 

frisörerna besvär. Fråga sex till tio behandlade om hur frisörerna själv jobbar fysiskt. 

Uppskattning av arbetsmiljö och olika sorters hjälpmedel togs upp i frågorna 11 till 17. 

Frågorna 18 till 20 var riktade på eventuella besvär och lokaliseringen av dessa. Enkäten 

bestod mestadels av slutna ikryssningsfrågor, med tre halvöppna frågor/alternativ. I 
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utformandet av enkäten användes en tidigare färdig enkät som mall. Denna enkät har används 

i en tidigare undersökning angående frisörers besvär (Hälsa & utveckling i småföretag, 1997). 

Medföljande enkäten kom även ett missivbrev (Bilaga 1) till alla frisörer, där undersökningen 

beskrevs och deras rättigheter beskrevs.  

Enkäten skickades till en frisör i Stockholm för bedömning innan den användes i 

undersökningen. Efter bedömningen plockades några frågor bort innan utdelningen av 

enkäten till undersökningsgruppen och layouten ändrades för att ge en tydligare struktur. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Undersökningens samarbete med Pivet Point klubben blev först godkänt av dem efter att 

undersökningsledaren samtalat med en styrelsemedlem om undersökningen.  

Enkäterna delades personligen ut till salonger på Åland efter ett geografiskt 

bekvämlighetsurval av undersökningsledaren. Enkäterna lämnades till salongerna personligen 

av undersökningsledaren. Vid utlämningstillfället försäkrades det att det gick bra för 

salongerna att enkäter lämnades till de anställda. Enkäterna lämnades ut på en måndag och 

hämtades upp av undersökningsledaren sporadiskt under veckan enligt överenskommelse. 

Det delades ut 55 enkäter till 16 salonger, 47 enkäter lämnades tillbaka. Vilket betyder en 

svarsfrekvens på ~ 85 %. Svaren bearbetades och analyserades för att sedan tydliggöras i form 

av tabell och diagram (se vidare punkt 5). Även interna bortfall hanterades genom att de 

redovisas i resultatet.  

4.5 Dataanalys 

I dataanalysen användes Windows Excel för att skapa en tabell över frisörernas svar. För att 

kunna göra en tabell av alla frågor kodades fråga fem till delfrågor; ”Utsatt för i nuvarande 

arbetsmiljö” fick siffran 1 och ”Har du obehag eller besvär därav?” fick siffran 2 som sedan 

lades bakom de olika definitionerna av miljöfaktorerna ”Fråga 5 a” – ”Fråga 5 e” i tabellen. 

Miljöfaktorerna som delades upp var ”Vibrationer”= Fråga 5 a, ”Dålig belysning” = Fråga 5b, 

”Monotona arbetsrörelser”= Fråga 5 c, ”Stillasittande arbete” = Fråga 5 d, ”Svåra 

arbetsställningar”= Fråga 5 e. Vidare på fråga fem i enkäten omvandlades ”Anser du ditt 

arbete vara stimulerande?” till Fråga 5 f, ”Är samarbetet och gemenskapen bra på 

arbetsplatsen?” till Fråga 5 g, ”Kan du påverka dina arbetsförhållanden?” till Fråga 5 h, ”Har 

du för mycket att göra i ditt arbete?” till Fråga 5 i och ”Upplever du kundkontakten som 

stressande?” till Fråga 5 j.  
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För att kunna få in svaren från fråga 19 i tabellen kodades även dessa svarsalternativ: 

Nacke=1, Skuldra=2, Bröstrygg=3, Händer/Handleder=4, Höfter=5, Knän=6, 

Fötter/Fotleder=7, Ländrygg/Korsrygg=8 och Annat=9.  

Efter struktureringen av enkäten i tabellen kontrollerades bortfallen för att uttyda ifall enkäten 

blivit missförstådd på något sätt. Utifrån tabellen gjordes sedan en frekvensfördelning, för att 

få struktur på hur många som svarat vad på varje fråga (Holme & Krohn Solvang, 1997).  

För att grafiskt framställa resultaten har stolpdiagram framtagits, detta på grund av att det är 

ett enkelt redovisningssätt (Holme & Krohn Solvang, 1997) och att undersökningsledaren 

anser att detta sätt att presentera data på är lättöverskådligt. Dessa kommer att redovisas i 

resultatdelen.  

4.6 Validitet och reliabilitet 

En form av validitet är att det som undersöks är det som är menat att undersökas och 

ingenting annat (Thurén, 2007 och Holme & Krohn Solvang, 1997). Denna undersökning har 

efterlevt detta då enkäten som användes delvis är tagen från en tidigare undersöknings enkät 

(Hälsa & utveckling i småföretag, 1997) och att enkäten som användes i denna undersökning 

skickades till en utomstående frisör för bedömning.  

En bra reliabilitet fås genom att undersökningens mätningar görs på ett korrekt sätt och att 

sedan även bearbetningen av informationen som fås fram görs med noggrannhet (Thurén, 

2007 och Holme & Krohn Solvang, 1997). Man bör alltså få fram samma resultat vid flera 

olika undersökningstillfällen och på andra grupper med en och samma mätning (Holme & 

Krohn Solvang, 1997). Då en viss del av enkäten är tagen från en redan gjord och godkänd 

undersökning ger detta denna undersökning en bättre reliabilitet än om enkäten skulle vara 

helt nyframtagen, även så ökar reliabiliteten då enkäten skickades ut till en utomstående frisör 

för kommentarer. Dock är reliabiliteten inte så hög då urvalet är ett bekvämlighetsurval och 

inte ger en representativ bild av populationen frisörer utan bara på denna grupp frisörer, 

därmed kan ge andra resultat beroende på hur man fördelar enkäterna. Dock är reliabiliteten 

högre när det gäller att kunna göra om studien då den är lättupprepad.  

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen var konfidentiell och anonym. Utifrån enkäterna som lämnats in kunde ingen 

utläsa vem som svarat (Olsson & Sörensen, 2007). Autonomiprincipen följdes då 

undersökningen var frivillig och deltagarna behövde inte lämna in enkäterna om de inte ville. 

Både godhetsprincipen, icke skada principen och rättviseprincipen är något som 

undersökningen tar hänsyn till (a.a.). Informationskravet följdes då ett missivbrev fanns med 
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till enkäterna som deltagarna kunde läsa och på så sätt bli införstådda i undersökningen, syfte 

och deras rättigheter. Ytterligare påpekades det i enkäten om frivilligheten. Deltagarna 

uppmanades att läsa missivbrevet innan enkäten börjades fylla i.  

Ett annat etiskt perspektiv som funderades över var om det i enkäten skulle nämnas att den 

görs i samarbete med frisörförbundet då alla frisörer inte är medlemmar och kanske inte har 

en bra relation med förbundet. Dock ansåg undersökningsledaren att det var viktigare att alla 

deltagare fick all information och inte behövde höra detta från ett annat håll efter att 

undersökningen var gjord. Informationskravet implementerades i denna punkt.  

Efter att undersökningen var klar förstördes enkäterna genom att de brändes upp, detta för att 

ingen utomstående ska kunna få tag på deltagarnas svar.  

5. Resultat 

Här kommer undersökningens resultat att presenteras i form av stolpdiagram av frågorna ur 

enkäten. Det kommer även att finnas en skriftlig förklaring om vad som visas på diagrammen. 

Interna bortfall redovisas var för sig för varje diagram. I hela undersökningen deltog 47 

personer (N=47). Förutom på frågorna 14 där antal svarande ska vara 45 (N=45), 16b där 

antalet svarande ska vara två (N=2) och frågorna 19 och 20 där andelen svarande ska vara 38 

(N=38). Alla deltagares svar finns redogjorda i tabellen i bilaga 3.  

5.1 Antal år frisörerna har arbetat.  

 

Figur 1. Stående stolpdiagram: Antal personer som jobbat < 2år, mellan 2-5 år och > 5 år 

inom frisöryrket. N=47, n=47. 

Figur 1 demonstrerar hur länge personerna i urvalet har arbetat inom frisöryrket. Antal 

personer som svarade på denna fråga var n=47. Tre personer svarade att de arbetat i mindre än 
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två år inom yrket, åtta personer svarade att de arbetat mellan två och fem år och 36 personer 

svarade att de har arbetet i mer än fem år som frisörer.  

5.2 Miljöfaktorer frisörerna regelbundet blir utsatt för i nuvarande arbetsmiljö. 

 

Figur 2. Stående stolpdiagram. Antal personer som anser att de är utsatta för vibrationer 

(n=45), dålig belysning (n=46), monotona arbetsrörelser (n=46), stillasittande arbete (n=44) 

och svåra arbetsställningar (n=46). N=47. 

Figur 2 demonstrerar hur många personer som anser sig vara utsatta för olika fysiska 

belastningar på arbetet.  Antal personer som ansåg att de var utsatta för vibrationer var 17, 22 

personer svarade nej och sex personer svarade att de inte visste. På denna faktor var det ett 

internt bortfall på två personer. Sju personer ansåg sig vara utsatta för dålig belysning, 37 

svarade nej och 2 visste inte. Denna faktor hade ett internt borfall på en person. Utsatthet för 

monotona rörelser ansåg sig 40 personer vara utsatta för, fyra personer ansåg inte att de var 

utsatta för monotona arbetsrörelser och två personer visste inte. Här var det ett internt bortfall 

på en person. Stillasittande arbete ansåg sig sex personer att de var utsatta för, 38 personer 

svarade nej och denna faktor hade ett internt bortfall på tre personer. 37 personer ansåg att de 

var utsatta för svåra arbetsställningar, sju personer svarade nej och två visste inte. Här var det 

ett internt bortfall på en person.  
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5.3 Miljöfaktorer frisörerna regelbundet varit utsatt för, som lett till obehag/besvär. 

 

Figur 3. Stående stolpdiagram. Antal personer som anser sig ha besvär på grund av 

vibrationer (n=41), dålig belysning (n=37), monotona arbetsrörelser (n=43), stillasittande 

arbete (n=35) och svåra arbetsställningar (n=41). N=47. 

Figur 3 beskriver om personerna anser sig ha besvär på grund av de olika fysiska 

miljöfaktorerna. Antalet personer som ansåg sig ha besvär på grund av vibrationer var fyra, 35 

svarade nej och två visste inte. Denna faktor hade ett internt bortfall på sex personer. En 

person ansåg sig ha besvär på grund av dålig belysning, 33 svarade nej och tre visste inte. Här 

var det ett internt bortfall på 10 personer. Monotona arbetsrörelser ansåg 26 personer sig ha 

besvär på grund av, 13 ansåg sig inte ha besvär och fyra svarade vet ej. På denna faktor var 

det ett internt bortfall på fyra personer. En person svarade att denne hade besvär på grund av 

stillasittande arbete, 34 svarade nej och här var det ett internt bortfall på 12 personer. 20 

personer svarade att de hade besvär på grund av svåra arbetsställningar, 14 svarade nej, sju 

visste inte och det var ett internt bortfall på sex personer. 
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5.4 Psykologiska arbetsfaktorer frisörerna är utsatta för. 

 

Figur 4. Stående stolpdiagram. Antal personers uppfattningar om stimulerande arbete 

(n=47), sammarbete/gemenskap (n=46), arbetsförhållanden (n=46), arbetsmängd (n=46) 

och kundstress (n=47). N=47.  

Figur 4 visar personers uppfattningar på de psykiska arbetsförhållandena. 43 svarade att deras 

arbete oftast är stimulerande, fyra personer svarade ja, ibland. På frågan om ett bra 

sammarbete/gemenskap svarade 40 stycken att de oftast upplevde det så, sex svarade att de 

ibland upplevde ett bra sammarbete/gemenskap och på denna faktorn var det ett internt 

bortfall på en person. Vid påverkan av egna arbetsförhållanden ansåg 33 personer sig oftast ha 

möjlighet att påverka, 11 kände att de ibland hade möjlighet och två svarade att de sällan hade 

möjlighet. Här var det ett internt bortfall på en person. På frågan om för stor arbetsmängd 

svarade fem personer att de oftast hade det, 27 svarade ibland, 13 svarade sällan och en 

person ansåg att de aldrig hade för mycket att göra. På denna fråga var det ett internt bortfall 

på en person. Om upplevelsen att kundkontakt är stressande svarade en person att den ofta var 

det, 10 svarade ibland, 28 ansåg att den sällan var det och åtta personer tyckte att 

kundkontakten aldrig var stressande.  
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5.5. Frisörernas arbetsposition för armarna.  

 

Figur 5. Stående stolpdiagram. Antal personer som anser sig arbeta med förhöjda armar 

(n=45) och armarna i samma position (n=47). N=47. 

Figur 5 är en sammanslagning av fråga sex och sju där armarnas positioner vid arbetet försöks 

få fram. Antalet som anser sig arbeta med förhöjda armar är 42 personer, två personer anser 

sig inte göra detta och en person svarade vet ej. På denna fråga var det ett internt bortfall på 

två personer. 37 personer anser sig arbete med armarna i samma position under en längre 

period medans nio personer inte anser sig göra detta och en person vet ej.   

5.6 Hur frisörerna håller nacken vinklad vid arbete.  

 

Figur 6. Stående stolpdiagram. Antal personer som håller nacken riktad neråt, rakt, uppåt 

eller vet ej. N=47, n=35. 
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Figur 6 demonstrerar vilken riktning frisörerna håller deras nacke när de arbetar. Antal 

personer som svarade på denna fråga var 35, n=35. Antal frisörer som höll nacken neråtriktad 

var 19, åtta personer höll den rakt och åtta personer visste inte.  

5.7 Upprepande arbetsrörelser och stående arbete hos frisörerna.  

 

Figur 7. Stående stolpdiagram. Antal personer som anser att de använder sig av upprepade 

rörelser och anser att de arbetar mestadels stående. N=47, n=47. 

Figur 7 visar hur många som anser att de i arbetet använder sig av mycket upprepande rörelser 

och om de anser att de arbetar stående större delen av arbetstiden. Antal personer som svarade 

på denna fråga var 47, n=47. 45 personer ansåg att deras arbete innehöll mycket upprepade 

rörelser och två svarade vet ej. Antalet personer som ansåg att de arbetade mycket stående var 

39, sju personer svarade nej och en person visste inte.  

5.8 Frisörernas tillgång till ergonomiska hjälpmedel och användningen av dessa.  
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Figur 8. Stående stolpdiagram. Antal personer som har tillgång till ergonomiska hjälpmedel 

(n=47) och antalet personer som använder dessa hjälpmedel (n=45).  

Figur 8 är en sammanslagning av fråga  12 och 13. Antal personer som svarade på fråga 12 

var 47, n=47 och antalet personer som svarade på fråga 13 var 45, n=45 (N=45). 45 personer 

svarade att de har tillgång till ergonomiska hjälpmedel och alla dessa svarade även att de 

använder sig av dem. Två personer svarade att de inte har tillgång till dessa hjälpmedel och 

skulle därför inte svara på fråga 13.  

5.9 Frisörernas användning av arbetsriktiga skor, regelbundna pauser och motion.  

 

Figur 9. Stående stolpdiagram. Antalet personer som använder arbetriktiga skor (n=45), tar 

regelbundna pauser (n=44) och motionerar regelbundet (n=46). N=47.  

Figur 9 är en sammansättning av frågorna, 14,15 och 17. Antalet personer som svarat på fråga 

14 är 45 (n=45), på fråga 15 är det 44 som svarat (n=44) och 46 personer (n=46) har svarat på 

fråga 17. 33 personer använder sig av arbetsriktiga skor i sitt arbete och 12 personer gör det 

inte. 17 personer tar regelbundet pauser medans 27 personer inte gör det och 40 personer 

motionerar regelbundet medans sex personer svarade att de inte gör det.  
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5.10 Frisörernas upplevelse av att de har besvär i rörelseorganen.  

 

Figur 10. Stående stolpdiagram. Antal personer som anser sig ha/haft besvär i 

rörelseorganen (n=47). N=47. 

Figur 10 åskådliggör antalet personer som har eller har haft problem i sina rörelseorgan. 

Frågan besvarades av 47 personer, n=47. Av dessa 47 personer så ansåg 38 att de har haft 

eller har besvär och 9 personer ansåg att de inte har eller har haft besvär i rörelseorganen.  

5.11 Områden där frisörerna upplever att de har besvär.  

 

Figur 11. Stående stolpdiagram. Antal personer som har besvär från olika områden (n=38). 

N=38. 

Figur 11 visualiserar hur många personer som anser sig har eller har haft besvär på olika 

områden. Antal personer som svarade på denna fråga var 38, n=38. 31 personer uppgav att de 

upplevde besvär i nacken, 25 personer svarade att de hade besvär i skuldran, 10 personer 

uppgav besvär i bröstryggen, 18 personer hade besvär i händer/handleder. Antal personer som 
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uppgav besvär i höfter var 6, i knän 6 och i fötter/fotleder 11 personer. 23 personer uppgav 

besvär i ländrygg/korsrygg och fem personer uppgav att de upplevde besvär någon 

annanstans.  

5.12  Konklusion 

I undersökningen visade det sig att de flesta frisörer som svarat har arbetat mer än fem år och 

arbetar heltid som frisörer. De mest förekomna svar på utsatta områden i arbetsmiljön i denna 

undersökning var monotona arbetsrörelser och svåra arbetsställningar. Dock är de inte till 

någon stor grad utsatta för dålig belysning och stillasittande arbete. De faktorer i den fysiska 

arbetsmiljön som uppgavs ge mest besvär var monotona arbetsrörelser och svåra 

arbetsställningar. Varken vibrationer, dålig belysning eller stillasittande arbete har många ja-

svar på att de orsakade besvär. Den psykiska arbetsmiljön angavs att den upplevdes mestadels 

som positiv förutom känslan av att själv kunna påverka arbetsmängden.  

Armarnas positioner angavs att de mestadels hölls förhöjda och hålls i samma position under 

en längre tid. Flest svar angavs att nacken är riktad neråt vid arbetet och golvets underlag 

anses vara lagom. Flest frisörerna angav att de arbetar oftast stående och utför mycket 

upprepade rörelser. Nästan alla frisörer har tillgång till ergonomiska hjälpmedel och de som 

har tillgång använder sig av dessa hjälpmedel. Majoriteten av frisörerna uppgav att de 

använder arbetsriktiga skor och majoriteten anser att handverktygen är bra. Ett större antal 

frisörer tar inte regelbundna pauser gemfört med de som tar regelbundna pauser men 

majoriteten motionerar regelbundet och även övervägande delen upplever besvär i 

rörelseorganen. De områden som fick mest svar att det upplevdes besvär i var nacke, skuldra, 

händer/handleder och ländrygg/korsrygg. De som fick minst svar på upplevda besvär var 

höfter och kän.  

6. Diskussion 

6.1 Resultat diskussion 

I undersökningen visar resultaten på att de flesta frisörerna har arbetat inom yrket i över fem 

år och enligt Leclerc et. al. (2004) kan antal år på en arbetsplats vara en riskfaktor för att 

utveckla besvär eller obehag i skuldrorna.  

6.1.1 Fysisk arbetsmiljö 

De fysiska arbetsmiljöerna som gruppen frisörer i denna undersökning är utsatta för är 

monotona arbetsrörelser och svåra arbetsställningar och de är även dessa två faktorer som 

enligt frisörerna ger besvär i rörelseorganen. Detta resultat stämmer överens med vad Schell 
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och Lorenz (1998) skriver att just monotona rörelser och obekväma arbetsställningar kan ge 

besvär. Arbetsmiljöverket (2002) skriver samma sak, att en av orsakerna till besvär kan vara 

obekväma arbetsställningar. Det stämmer även överens om med vad Arbetsmiljöverket och 

Statistiska centralbyrån (2003) där de pekar på att hos kvinnliga frisörer är utsatta för just 

påfrestande arbetsställningar och ensidiga rörelser. De skriver även vidare att just dessa är 

vanliga orsaker till muskelbesvär. Resultatet som visar på att denna grupp frisörer upplever att 

de är utsatta för monotona rörelser och svåra arbetsställningar stämmer överens med resultatet 

i studien av Hälsa & utveckling i småföretag (1997) där dessa faktorer var vanligt 

förekommande inom frisöryrket. Dock talar denna undersökning emot Leclerc et. al. (2004) 

som kom fram till i sin studie att användning av verktyg som vibrerar orsakar besvär. 

Emellertid är det i denna undersökning ungefär hälften av de svarande utsatta för vibrationer 

men väldigt få upplevde besvär på grund av det.  

Resultatet i denna undersökning visar på att nästan alla frisörer arbetar med förhöjda armar 

och håller armarna i samma position under en längre tid. Detta är enligt 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1998) en indikator på att detta kan vara en av 

anledningarna till att frisörerna upplever problem då statisk belastning kan orsaka 

muskelbesvär. Även studien av Vingård och Nachemson (2000) och Schell och Lorenz (1998) 

skriver att statisk belastning är en riskfaktor för problem i muskulaturen. Hagberg (1996) 

skriver att förhöjda armar kan orsaka besvär och pekar på att detta resultat kan vara en orsak 

till besvären denna grupp frisörer upplever. Också studien av Veiersted et. al. (2007) stöder 

antagandet att dessa frisörers förhöjda armar kan vara orsaken till deras muskelbesvär då 

deras studie kommit fram till att för att minska problemen bör arbetstiden med förhöjda armar 

minskas, likaså skriver Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (1998).  

En majoritet, ~95%, av frisörerna i denna undersökning uppger att de är utsatta för upprepade 

arbetsrörelser. Detta kan orsaka besvär i rörelseorganen (Vingård & Nachemson, 2000 och 

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998).  

6.1.2 Psykosociala faktorer 

Något som denna undersökning visar är att majoriteten av frisörerna i denna grupp anser att 

sin psykiska arbetsmiljö är bra. De anser att deras arbete är stimulerande, har en bra 

gemenskap på arbetsplatsen, de kan påverka sina arbetsförhållanden, upplever sällan stress på 

grund av kundrelationen och kan oftast påverka sin arbetsmäng.  Dessa faktorer anses vara 

viktiga för att påverka det nationella folkhälsomålet ”Hälsa i arbetslivet” (FHI, 2009). Detta 

resultat tyder då på att denna grupp frisörer bör ha en god hälsa på arbetet. Resultatet att 

majoriteten av denna undersökningsgrupps frisörer sällan upplever psykosocial stress, detta 

tyder på att de borde ha mindre besvär då studien av Vasseljen et. al. (2001) kom fram till att 
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psykosocial utsatthet är en riskfaktor för besvär. Detta resultat motstrider resultatet från 

studien av Holt och Westegaard (2002) där det visade sig att kundkontakt kan orsaka stress i 

arbetet och i längden vara en orsak till problem i muskulaturen. 

De flesta av denna undersökningens grupp frisörer uppger att de är utsatta för psykosociala 

faktorer, men de anser att dessa inte är negativa. Dock tyder dessa resultat på att frisörerna bör 

ha mindre problem med besvär då det i en studie av Vingård och Nachemson (2000) och 

Schell och Lorenz (1998) har framkommit att graden av tillfredsställelse, dålig relation till 

arbetskamraterna och dålig kontroll leder till ökad risk för besvär i nacke och skuldra.  Enligt 

studien av Klussmann et. al. (2008) där de kom fram till att beroende på hur nöjd man är på 

arbetet kan det leda till besvär i nacken. Detta bör då enligt denna undersöknings resultat tyda 

på att besvären bör vara lägre hos denna grupp frisörer då de överlag är nöjda med sin 

psykiska arbetssituation.  

6.1.3 Hjälpmedel 

I denna undersökning visar det sig att ~95% av dessa frisörer har tillgång till ergonomiska 

hjälpmedel och av dessa frisörer så använder sig alla av hjälpmedlen. Dessa resultat tyder på 

att besvären bör vara lägre hos dessa frisörer än andra frisörer som inte har tillgång till 

hjälpmedel eller inte använder sig av dem. Detta då enligt Hälsa & utveckling i småföretag 

(1997) har fastslagit att ergonomiska hjälpmedel så som höj- och sänkbar stol, tyngdavlastare, 

användning av arbetsstol med mera visar en minskning av riskerna för besvär i nacke och 

skuldra, likaså skriver Arbetsmiljöverket (2002) att ställningsbara stolar är att föredra. Även 

Schell och Lorenz (1998) och Prevent (2007) förespråkar ergonomiska hjälpmedel för att 

förhindra problem. Då denna undersöknings resultat pekar på att ergonomiska hjälpmedel till 

stor utsträckning används bör besvär förebyggas.  

När det gäller resultatet på arbetsriktiga skor använder majoriteten bra skor, dock tar inte över 

hälften av frisörerna regelbundna pauser men de flesta motionerar regelbundet. När det 

kommer till motionen bör denna undersöknings resultat, enligt Schell och Lorenz (1998), leda 

till att risken att få problem med speciellt ryggen minska. Samma sak gäller resultatet vid 

användningen av arbetsriktiga skor, att så många av frisörerna använder bra skor bör 

underlätta eventuella besvär. Hälsa & utveckling i småföretag (1997) skriver om detta då 

arbetsriktiga skor minskar besvär i knän och ländrygg, även Schell och Lorenz (1998) och 

Prevent (2007) styrker detta, trots detta så upplever majoriteten besvär. Dock kan resultatet på 

regelbundna pauser i denna undersökning vara en riskfaktor för besvär då regelbundna pauser 

rekommenderas för att minska riskerna för besvär (Veiersted et. al., 2007).  
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6.1.4 Besvär 

När det gäller förekomsten av besvär hos denna grupp av frisörer på Åland så är besvär från 

rörelseorganen så svarade ~81% att de har eller har haft besvär i rörelseorganen. De mest 

förekommande svaren på områden som besvären förekom är nacke, skuldra, händer/handleder 

och ländrygg/korsrygg. Anledningen till att dessa frisörer upplever besvär i nacke och skuldra 

kan vara relaterat till deras utsatthet för monotona arbetsrörelser och svåra arbetsställningar, 

detta stöds av Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2003) där dessa faktorer visat 

sig påverka besvär i axlar och armar, områden som är närliggande och kan påverka nacken 

och skuldran och även Arbetsmiljöverket (2002) och Hälsa & utveckling i småföretag (1997) 

stöder detta. Ytterligare en faktor hos dessa frisörer som kan vara orsaken bakom deras nack- 

och skulderbesvär är att majoriteten av frisörerna har arbetat över 5 år inom yrket och Leclerc 

et. al. (2004) konstaterade att antalet år på en arbetsplats ökar risken för besvär i dessa 

områden. Ytterligare två faktorer som kan vara orsaken till dessa frisörers besvär i nacke och 

skuldra är att de flesta arbetar med armarna i samma position under längre tid och använder 

sig av upprepande rörelser. Dessa två faktorer är anledningar att belastningen på nacken ökar 

och att besvären lättare uppstår (Vingård & Nachemson, 2000). Även resultatet att majoriteten 

av dessa frisörer arbetar med förhöjda armar kan enligt Hagberg (1996) vara en av orsakerna 

till deras besvär i nacke och skuldra.  

Dock är orsakerna till denna grupp frisörers hand/handledsbesvär svårare att besvara, till viss 

del kan den bero på att de behöver använda handverktyg vilket kan ge besvär 

(Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, 1998). Men dessa besvär beror oftast på att 

verktygen är opassande (a.a.) och enligt resultaten så tycker frisörerna att handverktygen är 

bra.  

6.1.5 Sammanfattande resultatdiskussion 

Vid analys av diagrammen kan man se att det är många av frisörerna som uppger besvär och 

de mest förekommande svaren på områden är nacke, skuldra, händer/handleder och 

ländrygg/korsrygg. Detta resultat överensstämmer med vad Arbetsmiljöverket och SCB 

(2003) kom fram till var de vanligaste områdena för besvär.  

Vid jämförelse med Arbetsmiljöverket och SCB (2003), Schell och Lorenz (1998) och 

Hagberg (1996) där det konstateras att dessa besvär kan bero på fel arbetssätt gällande armars 

position, monotona arbetsrörelser, upprepade arbetsrörelser och att många av frisörerna har 

arbetat inom yrket en längre tid kan man se liknande resultat i denna undersökning. Då även 

detta ser ut att kunna vara orsaker till dessa frisörers besvär, som de uppger att de har.  
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Majoriteten av frisörerna i denna undersökning uppger att de är utsatta för fysiska riskfaktorer 

till större del än de är psykiska och detta kan peka på att det kanske är de fysiska faktorerna 

som ger besvär hos denna grupp frisörer och inte de psykiska. De flesta av frisörerna anger att 

de har god tillgång till ergonomiska hjälpmedel och använder dessa, dock finner majoriteten 

att de upplever besvär. Resultatet från denna undersökning gällande att fysiska 

arbetsbelastningar är en orsak till besvär verkar stämma överens med tidigare studier 

(Arbetsmiljöverket och SCB, 2003, Vingård & Nachemson, 2000, Schell och Lorenz, 1998 

och Hagberg, 1996) där fysiska arbetsbelastningar konstaterats ge besvär. Det verkar även 

rimligt för undersökningsledaren att anta att områdena för besvären i denna undersökning kan 

bero på hur frisörerna arbetar då de håller nacken i böjda ställningar, armarnas position och 

hur de upplever besvär i nacken. Även besvären i korsrygg/ländrygg med obekväma 

arbetsställningar verkar vara sammankopplade, dock kan inte resultatet med problem i 

händer/handleder sammankopplas med några fysiska arbetsmoment då de flesta av frisörerna 

ansåg att handverktygen var bra utformade, så för detta besvär finner denna undersökning 

ingen orsak på.  

Inte heller bör någon stor del av besvären i denna undersökning bero på de psykiska 

faktorerna då de flesta frisörer angav att de upplevde dessa som goda, och i tidigare 

undersökningar (Holte & Westgaard, 2002) har negativa psykiska faktorer visat sig vara 

viktiga riskfaktorer för besvär. Men i denna undersökning upplever många frisörer besvär i 

rörelseorganen utan att de upplever sin psykiska situation som något negativt. Detta anser jag 

borde tyda på att frisörerna har mindre besvär än de som har dåliga psykiska faktorer i arbetet, 

detta går dock ej att jämföra här, men även om dessa frisörer har det psyksikt bra så har 

förvånansvärt många besvär i rörelseorganen.  

Denna undersökning tyder på att det är de fysiska faktorerna i arbetet som ger besvär hos 

dessa frisörer, inte de psykiska och psykosociala. Detta innebär att för att förbättra besvären 

hos dessa frisörer anser undersökningsledaren att de bör arbeta mer ergonomiskt riktigt på 

områden som hur de håller nacken, obekväma arbetsställningar, armarna låsta i samma 

positioner och monotona arbetsställningar.  

Även kan det antas, i denna undersökning, att trots tillgång till och användandet av 

ergonomiska hjälpmedel så hjälper dessa inte helt mot besvär, då de flesta använder sig av 

dessa hjälpmedel men ändå upplever besvär. Vad detta kan bero på är kanske att hjälpmedlen 

behöver förnyas eller att de använder dessa hjälpmedel på fel sätt.  
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6.2 Metoddiskussion 

För att minska risken för att urvalspersonerna inte skulle ha diskuterat enkäterna med 

varandra borde frisörerna ha fyllt i enkäterna på plats när de delades ut, dock var detta inte 

genomförbart då de flesta frisörer var mitt i arbetet vid utdelningen.  

Fråga fyra i enkäten bör ha varit lite annorlunda då antalet år var väldigt lågt, istället borde 

alternativen varit mindre än fem år, mellan fem och 15 år och mer än 15 år. Detta då 

frisörerna har varit utsatta för yrket under en längre tid, nu var det många som hamnade i 

spannet mer än fem år och då vet man inte vilka besvär som kom efter fem år eller vilka 

besvär som kommit efter tio år. 

Även fråga 14 bör göras annorlunda på det sättet att flera alternativ fungerar då frisörerna inte 

alltid håller nacken riktad på samma sätt. Nu när det bara fick fyllas i ett alternativ resulterade 

det i mycket bortfall då många fyllde i två eller fler alternativ ändå.  

Ser man till etiken finns det en viss risk för att några frisörer känt sig tvingade eller skyldiga 

till att fylla i enkäten då de vetat vem undersökningsledaren var. Kanske skulle dessa personer 

inte bör ha fått enkäten men då skulle urvalet blivit mindre. Även kan det vara så att de 

frisörer som är medlemmar i Pivet point klubben kände sig tvingade att delta då föreningen 

stod bakom undersökningen. Dock ser undersökningsledaren ingen lösning på detta då denne 

inte vetat vilka av frisörerna som var medlemmar. 

6.3 Slutsats 

Denna undersökning kommer fram till att en stor del av de åländska frisörerna i studien har 

besvär och att det kan beror på hur de arbetar. De mest förekomna angivna områdena för 

besvären är nacke, skuldra, händer/handleder och ländrygg/korsrygg. Detta tros bero på att 

majoriteten av frisörerna arbetar monotont, med förhöjda armar, med armarna i samma 

position under en längre tid och i svåra arbetsställningar. Psykosocialt sett upplever de flesta 

av frisörerna att de har det bra på jobbet och dessa faktorer ses inte som en stor orsak till 

problemen som de upplever. Något som kunde ses i den psykiska miljön är att en majoritet av 

frisörerna ansåg att det ibland var svårt att kontrollera sin arbetsmängd och tar inte 

regelbundna pauser.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1, missivbrev 

Missivbrev 

 

Detta brev är till dig som är utvald att delta i en undersökning. 

Denna undersökning går ut på att ta reda på om det förekommer belastningsbesvär hos en 

grupp frisörer på Åland och vad dessa besvär i sådana fall kan bero på. 

Enkäterna kommer att delas ut till frisörer på ungefär 10 salonger på Åland och du arbetar på 

en av dessa utvalda salonger. 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Enkäten är anonym då inget namn behöver 

fyllas i och inte ens jag som undersökningsledare vet vem som svarat på enkäten.  

Jag som kommer att utföra undersökningen heter Nina Lindholm, student på 

hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle och denna undersökning ingår i min C-

uppsats. Era svar kommer inte att användas till något annat än forskningssyfte. Handledare är 

Bodil Zacharoff. Undersökningen genomförs även i samarbete med Pivet Point klubben, 

frisörförening på Åland, som är intresserade av resultatet.  

Jag vill tacka så mycket för deltagandet och hoppas på att undersökningen ska ge intressanta 

svar. 
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8.2 Bilaga 2, enkät 

 

Belastningsbesvär hos frisörer på Åland 

Innan du börjar fylla i enkäten ombeds du läsa medföljande missivbrev, detta för att vara 

informerad om undersökningens syfte och dina rättigheter. Jag vill påminna om att det är helt 

frivilligt att delta i undersökningen. 

Kryssa i rutan/rutorna för det passande alternativet/alternativen tydligt och endast ett 

alternativ per fråga/påstående om inget annat anges. 

 

1. Är du:  

Kvinna 

Man 

Annat 

 

2. Vilket år är du född? _________ 

 

3. Arbetets omfattning: 

Heltid 

Deltid 

Annat. Vad?____________________________________________________ 

 

4. Hur längde har du arbetat som frisör? 

Mindre än två år 

Mellan två och fem år 

Mer än fem år 

 

5. Ange de miljöfaktorer som du regelbundet (inte tillfälligt) har varit eller är utsatt för.  

 

  

 

Vibrationer (verktyg)...............     ........    ............    ........................    .......    .............. 

  

 

 

Utsatt för i nuvarande 

arbetsmiljö 

Ja          Nej       Vet ej 

 

Har du obehag eller 

besvär därav? 

Ja       Nej         Vet ej 

VÄND 
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Dålig belysning.......................     ........    ............    .....................     ........    ..............  

Monotona arbetsrörelser...........   ..........   ............    ...............................     .............. 

Stillasittande arbete....................    .........    ..........    ....................    ........     ............. 

Svåra arbetsställningar (böjd, ....    ........    ...........   .....................      ........    ........... 

vriden, låst m.m.)       

 

 

Anser du ditt arbete 

vara stimulerande?......................................    ..................    .........................    ..................                                              
 

Är samarbetet och gemen- 

skapen bra på arbetsplatsen?...........................     ....................      ..........................     .................... 

 

Kan du påverka dina arbets- 

förhållanden (tex. arbetstakt)?............... .........    ......................    ...........................     ................... 

 

Har du för mycket att göra 

i ditt arbete?.....................................................    .......................    ...........................    ................... 

 

Upplever du kundkontakten 

som stressande?...............................................     .....................     ..........................     .................... 

 

 

6. Arbetar du med förhöjda armar (armarna över armbågens 90 gradiga vinkeln)? 

 Ja Nej Vet ej 

 

7. Arbetar du med armarna i samma position under längre perioder? 

 Ja  Nej  Vet ej 

 

8. Hur är nacken vinklad när du arbetar? 

 Neråt Rakt  Uppåt           Vet ej 

 

 

9. Upplever du att du under arbetet använder dig av mycket upprepande rörelser? 

 Ja Nej  Vet ej  

 

 

Ja, oftast Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig 

VÄND 

Utsatt för i nuvarande 

arbetsmiljö 

Ja          Nej       Vet ej 

 

Har du obehag eller 

besvär därav? 

Ja         Nej         Vet ej 
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10. Arbetar du mestadels av arbetstiden stående? 

 Ja Nej                               Vet ej 

 

11. Vad anser du om arbetsgolvet? 

 För hårt      Lagom För mjukt                         Vet ej 

 

 

12. Har du tillgång till ergonomiska hjälpmedel (ställbar stol, tyngdavlastare m.m.)? 

 Ja Nej (gå till fråga 14) 

 

 

13. Om du svarade Ja på fråga 12, använder du dig i så fall av dessa hjälpmedel? 

 Ja Nej 

 

 

14. Använder du arbetsriktiga skor (arbetsskor, gymnastik- eller motionsskor. Skor med 

svikt i sulan)? 

 Ja Nej 

 

 

15.  Tar du regelbundna och ofta förekommande pauser? 

 Ja Nej 

 

 

16.  a) Anser du att de handverktyg du arbetar med är passande för dina händer? 

 Ja Nej Använder inte handverktyg 

 

b) Om du svarat Nej, varför är verktygen inte 

passande?_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________ 

 

 

17. Motionerar du regelbundet (minst 1½ tim/vecka eller 2 ggr/vecka)? 

 Ja Nej 

 

 

18. Upplever/har du upplevt några besvär från rörelseorganen? 

 Ja Nej (då tar enkäten slut för dig) 

 

 

 

 

 

 

VÄND 
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19. Var någonstans upplever du dessa besvär (flera alternativ får kryssas i)? 

 Nacke Skuldra  Bröstrygg 

 

 Händer/ Höfter  Knän 

 Handleder     

 

  Fötter/ Ländrygg/ Annat 

  Fotleder korsrygg 

 

 

20. Har dessa besvär någon gång hindrat dig att utföra ditt arbete? 

 Ja Nej  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Nina Lindholm 

nina-lindholm@hotmail.com 

0457 3425890 

 

 

 

 

Handledare: 

Bodli Zachafoff 

bzf@hig.se 

+46 26 648534 
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