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Frisersalong 

Förutom allmänna krav och råd angående hygienlokal gäller följande när du bedriver 

frisersalong. En väl inredd lokal, god hygien samt god kunskap hos den som bedriver hygienisk 

behandling är viktiga förutsättningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta.  

Lokal och utrustning 

Golvytan för varje arbetsplats bör vara minst 5 m
2

. Som arbetsplats räknas även 

schamponeringsplats dock inte plats vid torkhuv. Golv, väggar, tak och inredning bör vara lätta 

att rengöra. Mjuka mattor, heltäckningsmattor och textilier är olämpliga att ha i 

behandlingsutrymmet. 

Det bör finnas ett separat utrymme för rengöring av instrument, med följande utrustning: 

 Diskbänk 

 Tvättställ med utslagsvask 

 Tillfredsställande antal förvaringsskåp 

 Särskilda anordningar för rengöring, sterilisering eller desinfektion av i instrument 

Om det finns ett lämpligt utrymme kan tvättning av handdukar ske i lokalen. I lokalen bör det 

även finnas torkmöjligheter exempelvis torkskåp eller torktumlare. Det bör finnas en 

lättillgänglig personaltoalett med tvättställ, pappershanddukar och flytande tvål. Toaletten kan 

också användas som kundtoalett om inte fler än fyra personer arbetar i lokalen. 

Arbetslokalen bör ha ett lättillgängligt tvättställ med varmt och kallt vatten, flytande tvål och 

engångshanddukar. Det bör finnas ett ventilerat städutrymme med utslagsvask och varmt och 

kallt vatten. Det bör finnas ett förvaringsutrymme för arbets- och privata kläder.  

Om lokalen anordnas i en bostadslägenhet bör den ligga avskilt och ha egen toalett. Ett 

soputrymme ska finnas (gemensamt med övriga i fastigheten är godkänt).  

Lokalen ska vara särskilt inrättad för sitt ändamål och inte disponeras av andra yrkesgrupper. 

Förekommer det annan verksamhet t ex håltagning i lokalen, kontakta miljöavdelningen för 

ytterligare information. 

Personal  

 Personalen ska ha tillräcklig kunskap för att driva verksamheten.  

 Särskilda arbetskläder bör användas.  

 



 

Hygien och rengöring  

 Rengör och desinficera arbetsredskap, exempel saxar och kammar efter varje kund. 

 Om du misstänker att du har fått blod på hud eller på verktyg, rengör noga. Desinficera 

sedan verktygen genom kokning i minst 5 minuter eller med kemiskt desinfektionsmedel. 

 Varje kund ska ha ett nytt så kallat kräppapper (runt halsen) alternativt ren handduk som 

tvättats i minst 60 C. 

 Kontrollera alltid innan användning av schampo, permanentvätskor, blekningsmedel och 

dylikt att kunden inte är allergisk eller har eksem. Tänk också på att saxar och spännen 

kan innehålla nickel.  

Hantering av riskavfall  

Stickande/skärande avfall som uppkommer i verksamheten ska läggas i särskild behållare. 

Behållaren skall vara väl försluten och tåla stötar och slag. Behållaren kan sedan lämnas till den 

vanliga sophämtningen.  

Egenkontroll 

Den som yrkesmässigt bedriver en anmälningspliktig verksamhet ska ha rutiner för skötsel så 

att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa och miljö.  

Alla företag ska upprätta rutiner för exempel fortlöpande kontroll av utrustning och att 

undersöka och bedöma risker från hälsosynpunkt. Ett egenkontrollprogram skall därför finnas 

för verksamheten.  

Övrigt  

 Enligt tobakslagen (1993:581) är det inte tillåtet att röka i lokaler där allmänheten har 

tillträde, hit räknas hygienlokaler.  

 Husdjur får inte vistas i lokalen och källsortering bör ske i den mån det är möjligt.  

Mer information 

Mer information om hygienverksamheter finner du i publikationen ”Yrkesmässig hygienisk 

verksamhet – piercing, tatuering, fotvård, massage m.m” på socialstyrelsen.se.  

 


