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Sammanfattning 
 

Det blir allt vanligare idag att färga eller bleka sitt hår. Blonda vill bli blondare och mörkhåriga vill bli 

mörkare. 50-80% av alla kvinnor i Sverige färgar håret och vanligt är att man gör detta hos sin frisör. 

På detta sätt kommer frisörer dagligen i kontakt med hundratals olika kemikalier. Hur dessa kemika-

lier kan påverka dem eller deras kunder och vad som egentligen händer efter att rester spolas ut i 

vasken är nog för många ett främmande kapitel i frisöryrket.  

Detta examensarbete är i första hand ett inventeringsprojekt till projektet ”tillsyn frisörer” som mil-

jösamverkan Skåne bedriver. Projektets huvudsakliga syfte är att se vilka kemikalier som finns i kos-

metiska produkter idag och vilka risker som kan tänkas finnas med avseende på hälsa och miljö. 

Detta examensarbete skall även belysa vilken kunskap som frisörer besitter angående kemikalier som 

hanteras inom respektive salong. Jag kommer även att ta reda på vad lagstiftningen säger om kemi-

kaliehantering och de kunskapskrav som ställs på verksamhetsutövaren. 

För att få fram material till grund för resultatet användes förbokade inspektioner. Inspektionerna 

kompletterades genom ett frågeformulär vars syfte var att mäta kunskapsnivån hos de olika frisörer-

na. Vid besöken fotograferades innehållsföreteckningen på olika hårfärgningsmedel, blekmedel och 

permanentvätskor som sedan sammanställdes till en lista med de kemikalier som jag funnit i produk-

terna. Sammanlagt genomfördes inspektioner på tio frisörsalonger med tio olika frisörer.  

Av de kemikalier som upptäcktes vid inventeringen visade det sig att många av dem har en negativ 

påverkan på hälsa och miljö. Vissa kan man fastställa att de har en mycket stor påverkan på hälsa och 

miljö som exempelvis ämnet p-fenylendiamin. Många av de ämnen som upptäcktes som medförde 

negativa effekter visade sig vara av typen aromatiska aminer, och flera av dem är inte avsedda att 

användas på personer under 16 år enligt läkemedelsverket.  

Denna studie tyder på att kunskapen hos frisörer är i överlag stor. De flesta tycker att man får en 

tillräcklig kunskap under utbildningen, men denna studie tyder dock på att den kunskapen inte un-

derhålls. 

Lagstiftningen bör tillämpas vid tillsynen av frisörer och man bör speciellt beakta de allmänna hän-

synsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. Det har dock visat sig att lagstiftningen i många fall brister 

gällande hantering av kemikalier. Exempelvis saknar lagstiftningen reglering för miljöhänsyn i kosme-

tiska och hygieniska produkter och oftast tas det endast hänsyn till olika hälsorisker, vilket i förläng-

ningen kan skada miljön.  
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Abstract 
 

Today it is more common for women and men to dye and bleach their hair. Blondes want to be 

blonder and dark-haired want to be darker. 50-80% of all women in Sweden regularly dyes their hair 

and usually does this at a professional hairdresser. Due to the nature of this profession the hair-

dressers are daily in contact with hundreds of different chemicals. How these chemicals may affect 

them or their customers or what actually happens when the residue is flushed down the sink is prob-

ably for many hairdressers an unknown chapter. 

The objective of the research done in this paper is twofold. Firstly the primary aim is to map the 

chemicals incorporated in relevant cosmetics in the area of hairdressing. The second objective is to 

investigate whether there are chemicals that might be hazardous for the general population as well 

as the environment itself. The project will also shed light on the hairdresser and their individual level 

of knowledge regarding these chemicals daily used. Finally, the legislation will be investigated, what 

does the law say about chemicals and the facts required of user. 

The material needed for analysis was provided during pre-booked inspections. The actual level of 

knowledge was also measured during these inspections by using a survey consisting of pre-made 

questions. In order to make a complete list of all chemicals included in the products, the different 

contents of packaging were photographed to be brought with. The inspections were made at ten 

different hair saloons with ten different hairdressers interviewed.   

When all the chemicals included where investigated, several of them where known for having a neg-

ative impact on both health and the environment. Some chemicals, especially p-phenylenediamine, 

could be said to have a major impact on both health and environment. Among those substances de-

tected, having a negative impact, most of them were found to be by the type aromatic amines and 

several of them are not intended for use by people under 16 years according to Läkemedelsverket. 

The study has shown that knowledge among hairdressers is in general sound. Most of the hairdress-

ers included in the study said that they got sufficient knowledge during their education. However, 

this study suggests that this knowledge is not maintained. 

The legislation should apply to the supervision of hairdressers, and especially the general rules in the 

second chapter in the Environmental Code. However, it has been shown that the law has many defi-

ciencies regarding the handling of chemicals. There is for example no legislation when coming to the 

regulation of cosmetics, furthermore it is often only health risks included in the analysis, leaving the 

environment risk unknown.  
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Förord 
 

När miljöchefen på Söderåsens miljöförbund tipsade mig om att Miljösamverkan Skåne skulle bedriva 

ett frisörprojekt kändes det självklart för mig att ta chansen att ta del av detta. Framförallt för att jag 

personligen har ett stort kemiintresse och kunde kombinera detta med att få komma ut i praktiken 

och besöka olika verksamheter.  

Projektet har gett mig en vid bild av frisöryrket, men också en skrämmande bild av hur verkligheten 

idag ser ut för många frisörer. Vad som på utsidan verkar tillsynes glamoröst har visats sig vara något 

som kan liknas vid en tickande bomb med avseende på frisörernas hälsa.   

Jag vill tacka Söderåsens miljöförbund för all hjälp jag fått och för ert vänliga bemötande. Ett särskilt 

tack till Sandra Johannesson för din tillgänglighet och hjälpsamhet som handledare och representant 

från Söderåsen. Jag vill även rikta ett tack till min handledare Lars-Gunnar Franzén på Högskolan i 

Halmstad som tagit vid där mina kemikunskaper brustit. Ett särskilt tack vill jag ge till min sambo Pau-

lina Anjert som tagit hand om vår son Melker då min tid inte alltid har räckt till.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Frisörer kommer genom sitt arbete dagligen i kontakt med olika kemikalier som kan orsaka skada på 

såväl hälsa som miljö. Vanliga hälsoproblem hos frisörer är till exempel allergier, hudbesvär som ek-

sem, luftvägsbesvär som astma och många studier pekar även på att ämnen i hårfärgningsprodukter 

kan ge upphov till cancer. Miljöproblemen är inte lika tydliga som hälsoriskerna och inte heller har 

lika många studier gjorts inom detta område. Dock vet man att det finns ämnen i hårvårdsprodukter 

som är direkt skadliga för vattenlevande organismer och eftersom mycket tyder på att restprodukter 

spolas ut i vasken är detta viktigt att beakta. I tidigare projekt som genomförts inom samma område 

kan man dra slutsatsen att verksamhetsutövaren saknar kunskap om de kemikalier som används på 

salongerna idag. Då många hårvårdsprodukter som används av frisörer innehåller 30-50 olika ke-

miska ämnen bör kunskap om dess påverkan på hälsa och miljö vara relevant att ta del av. Det fram-

kommer även att kunskap som finns gällande hanteringen av kemikalier, restprodukter och avfall 

många gånger tycks vara bristfällig.  

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan Skånes kommuner, kommunförbundet Skåne, läns-

styrelsen och arbets- och miljömedicin vid region Skåne. I februari startade de tillsammans ett pro-

jekt som i första hand ska ge informationsmaterial till både frisörer och miljöförvaltningar. Projektet 

arbetas fram som ett informationsprojekt och beräknas vara färdigt till december 2012. Vid sidan av 

miljösamverkans projekt kommer jag att genomföra mitt examensarbete och vara stationerad i Klip-

pans kommun på Söderåsens miljöförbund. Mitt examensarbete är ett inventeringsprojekt och ska 

fungera som ett hjälpmedel för Miljösamverkan Skåne i deras större projekt. Den information jag 

finner om de olika kemikaliernas påverkan på hälsa och miljö ska sedan kunna vara till hjälp i framta-

gandet av det informationsmaterial som senare ska delas ut.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med projektet är att se vilka kemikalier som finns i blekmedel, permanentvätska och hårfärg 

som frisörerna använder idag samt studera vilka tänkbara risker för hälsa och miljö som produkterna 

kan medföra och sedan sammanställa en kemikalielista med de kemikalier som medför störst negativ 

påverkan på hälsa och miljö. Syftet är också att se vilken kunskap frisörerna har angående de kemika-

lier de har i sin salong.   

Mina frågeställningar är: 

Vad innehåller produkterna för slags kemikalier och vilka risker för hälsa och miljö kan de medföra? 

Vilken kunskap besitter frisörer angående kemikalier? 

Vad står i lagstiftningen gällande hantering av kemikalier? 
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1.3 Avgränsningar  
 

För att inte överskridande av tidsramen för projektet skulle ske var det nödvändigt med en rad olika 

avgränsningar. Därför valdes i detta projekt att studera tre olika kosmetiska produkter som finns på 

en frisörsalong. Hårfärgningsmedel, blekmedel och permanentvätskor var de tre grupper som under-

söktes närmare, vilket bestämdes genom en förstudie som ledde till att just dessa tre skulle ha störst 

negativ effekt på hälsa och miljö. Observera att ämnen som balsam, schampo och hårspray inte 

kommer att tas upp i detta projekt men det betyder inte att de inte har någon negativ inverkan på 

hälsa och miljö.  

Denna studie beskriver endast ämnenas direkta miljöpåverkan men inte hur rester tas omhand. Av-

fallshantering är även det en viktig aspekt att ta upp men för stort för att rymmas inom detta arbete 

därav avgränsningen.  

En annan stor del som var nödvändig att avgränsa mot är märkningen på kosmetiska produkter. Det 

finns lagstadgat vem som ansvarar för märkning och hur märkningen ska utformas men detta är inget 

som kommer att belysas närmare i denna studie.   

En annan viktigt fråga som inte omnämns i denna studie handlar om import och produktion. Till ex-

empel tas inte i beaktan vilket ansvar som föreligger hos dem som producerar en produkt med avse-

ende på risker för hälsa och miljö. Inom samma område avgränsas hur frisörer kan agera vid import 

av varor samt vilka krav de kan ställa på produkter som de köper eller om de själva importerar en 

produkt eller inhandlar produkterna via återförsäljningsställen.  

 

2. Kemikalier i hårprodukter 
 

Sedan en längre tid tillbaka har frisöryrket klassats som ett högriskyrke vad gäller arbetsskador. Hår-

vårdsprodukter som används av frisörer är många och man uppskattar att antalet kemikalier i dessa 

skulle kunna vara några tusen (Karlsson och Tondel 2002). Det finns många tidigare studier gjorda 

inom detta område och några av dem belyses nedan.  Det är speciellt fyra olika studier som nog-

grannare undersökts. En av rapporterna kommer från Naturskyddsföreningen och handlar om gifter i 

vårt hår. En annan rapport kommer från Eslövs kommun och är en inventering av hårvårdsprodukter.  

Arbetsmiljöverket har skrivit om bra arbetsmiljö för frisörer, och den sista studien kommer från ett 

examensarbete som Kristina Johansson genomförde 2002 med titeln ”Hårvårdsprodukter- vad inne-

håller de och hur påverkas miljön?”.  

Många studier visar att frisörer löper större risk att drabbas av eksem och att många har så stora 

problem så att de tvingas att byta yrke (Arbetsmiljöverket 2011).  Studierna pekar på att det är hår-

färg inom kosmetiska produkter som innehåller störst antal miljöskadliga ämnen (Johansson 2002). 

 Både Kristina Johansson och Naturskyddsförening har i sina studier belyst att det i många fall saknas 

miljöinformation och många ämnen som finns i hårfärgningsprodukter är inte kartlagda som möjliga 

miljöeffekter(Johansson 2002, Naturskyddsföreningen 2010a). Enligt Naturskyddsföreingen så räcker 
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inte lagstiftningen till för att skydda konsumenten och miljön vad gäller påverkan från kosmetiska 

och hygieniska produkter. Lagstiftningen och dess begränsningar träder inte i kraft förrän efter att en 

skada redan har inträffat som vid till exempel allergier eller miljöpåverkan (Naturskyddsföreningen 

2010[1]). Vid inventeringen som Eslövs kommun gjort visade det sig att av sammanlagt 950 kemiska 

ämnen från olika hårvårdsprodukter var så många som 65 av dessa ämnen hade egenskaper som gav 

en negativ påverkan på vattenmiljön. Tio av dessa ämnen var även med som kemikalieinspektionens 

prioriterade riskminskningsämnen. (Eslövs kommun 2007) 

 Nedan redovisas vilka ämnen som finns och dess egenskaper samt hur de fungerar i praktiken.  

 

2.1 Hårprodukter 
 

Blekmedel, permanentvätskor och färgämnen är produkter som de flesta frisörer använder dagligen 

och som kan leda till bland annat luftvägsbesvär och hudirritationer (Karlsson och Tondel 2002). 

Blekmedel: Blekmedel innehåller antingen ammonium-, natrium-, eller kaliumpersulfat och som in-

nan användning blandas med ett oxidationsmedel, oftast väteperoxid. När väteperoxid oxideras bryts 

hårets naturliga färgämne melanin ner till små molekyler. När melanin bryts ner från stora molekyler 

till små bleks håret eftersom melaninet är ett färgpigment. Man tillsätter alkalier för att påskynda 

processen. Oftast finner man även emulgeringsmedel, konditioneringsmedel, aktiveringsmedel, sta-

biliseringsmedel, bindemedel, komplexbildare, sköljmedel och parfymer i blekmedel (Karlsson och 

Tondel 2002).  

Farliga egenskaper hos blekmedel är att produkten är irriterande och kan vara brandfarlig på grund 

av sitt innehåll av persulfater (KTF 2008).  

Permanentvätskor: Vid permanent stänger och öppnar man disulfidbindningar i keratinet (Karlsson 

och Tondel 2002). Disulfidbindningar är en slags svavelbrygga med kemisk bindning mellan två cyste-

iners tiolgrupper. Disulfidbindningar är vanliga inom proteiner och är viktig för proteinens tredimens-

ionella struktur. Genom att tillsätta ett reduktionsmedel kan man bryta dessa bindningar(Zumdahl 

och Zumdahl 2008). För att ge håret önskad form reducerar man disulfidbryggor med tioglykolater, 

och genom att sedan tillsätta ett oxidationsmedel kan man sedan bilda nya disulfidbryggor. Vanligt 

oxidationsmedel är även här väteperoxid (Karlsson och Tondel 2002).  

Farliga egenskaper för permanentvätskor är att det är irriterande för både hud och ögon (KTF 2008).  

Hårfärgningsmedel: Beroende på typ av hårfärg kan de innehålla alkalier, lösningsmedel, oxidat-

ionsmedel, våtmedel, förtjockningsmedel, skumstabiliseringsmedel, konditioneringsmedel och par-

fym. Hårmedel delas in i tre grupper: permanenta, halvpermanenta och temporära (toning) färger. 

Permanenta hårfärgningsmedel brukar man även kalla för oxidationsfärgmedel då det oxideras i hå-

ret och reagerar med en kopplingssubstans. Även detta sker med hjälp av väteperoxid. För att få den 

färg man önskar kan man välja den oxidationsfärg som ger just detta.  Detta i jämförelse med ett 

halvpermanent färgmedel där man inte behöver något oxidationsmedel alls, utan där man istället 

använder ett molekylärt ämne som kan tas upp av hårstråna och bilda den färg man vill ha. I tempo-
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rära färger är det stora molekylkomplex som bildar en färg men som inte har förmågan att tränga in i 

hårstråna (Karlsson och Tondel 2002). 

Farliga egenskaper för hårfärgningsmedel är att produkten kan vara irriterande för hud, ögon och 

luftvägar. Produkten kan orsaka allergi och vid förtäring kan den vara hälsofarlig (KTF 2008).

   

Ett annat alternativ är att färga håret med henna. Det ger olika röd-/bruna nyanser och utvinns från 

en buske vid namn Lawsonia alba där man torkar bladen för att få hennapulvret. Det verksamma 

färgämnet i henna är 2-hydroxi-1,4-naftokinon. Henna är bra som alternativ till de syntetiska medlen, 

men allt för ofta blandas det ut med andra kemikalier och kan då ge starka allergiska reaktioner 

(Karlsson och Tondel 2002)(Dahlstrand och Dahlstrand 2012). Det är dock inte självklart att natur-

produkter är mindre farliga ände syntetiska medlen då det även i naturen finns många gifter. 

 

2.2 Kända ämnen i kosmetiska produkter med negativa miljö- och hälsoeffekter  
 

2.2.1 Aromatiska aminer 

 

Aminer är organiska föreningar som från början har härletts från ammoniak genom att en, två eller 

tre väteatomer har ersatts med olika kolvätegrupper. Kolvätegruppen kan till exempel vara en aro-

matisk förening vilket man kan hitta i många färgmedel (Eberson och Frejd 2012). 

Aromatiska aminer i hårfärgningsprodukter är en grupp där man ofta kommer i kontakt med cancer- 

och allergiframkallande ämnen. Vid djurförsök ser man ofta att djuren får tumörer i bröst och urinvä-

gar. En annan effekt som aromatiska aminer kan ge är methemoglobinemi som medför att järnet i de 

röda blodkropparna förlorar sin förmåga att binda syre (Johansson och Zimerson 1996).  I figur 1-2 

ges exempel på olika aromatiska aminer. 

    

 

 

  

Figur 2. p-aminofenol som är ofta förekom-

mande i olika hårfärger 

Figur 1. Anilin som är den vanligaste aromatiska 

aminen 
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2.2.2 Persulfater 

 

Persulfater är joner med mer syre än normala sulfat-joner. Persulfater är persvavelsyrans salter och 

till skillnad från vanliga sulfater innehåller persulfater peroxid-grupper (OED 2012).  

Vanligen ingår antingen ammonium-, kalium- eller natriumpersulfat i blonderingsmedel tillsammans 

med andra oxidationsmedel och andra kemikalier. Persulfater har genom försök visat sig kunna ge 

upphov till astma och i många fall har frisören utvecklat en överkänslighet mot persulfat. Ett problem 

är att blonderingsmedel ofta förekommer som pulverform som blandas med vätska för att sedan 

appliceras i håret. Vid blandningen av detta bildas aerosoler som frisören lätt kan andas in och då 

exponeras för persulfat som sedan hamnar på luftvägslemhinnan (Brisman 2012). I figur 3 ges exem-

pel på en vanlig persulfat. 

   

 

 

2.2.3 Prioriterande ämnen 

 

Gunnar Guzikowski från Läkemedelsverket föreslår att vid en tillsyn av frisörprodukter kan 

det vara lämpligt att i första hand kontrollera om följande ämnen finns (Gunnar Guzikowski, 

personlig kommunikation): 

 Nonylfenoletoxylater (förbjudet), oftast i amerikanska hårvårdsprodukter, och vanligen redo-

visade med ämnesnamnet nonoxynol 

 HC yellow no. 5, förbjudet hårfärgningsämne i oxidationshårfärger 

 Basic blue 7, förbjudet hårfärgningsämne i oxidationshårfärger 

 o-aminofenol (andra namn är 2-aminofenol eller CI 76520). Nyligen förbjudet hårfärgnings-

ämne, med nummer 1375 i förbudslistan (bilaga 1). Förbudet gäller även varianten o-

aminofenolsulfat.   

 Nitroserande system i schampon, dvs. otillåten kombination av två ämnen, cocamide DEA 

och 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (bronopol) 

 Methyldibromo glutaronitrile, inte längre tillåtet konserveringsmedel i t ex schampon 

 Blyacetat i hårfärgningsprodukter (förbjudet) 

 

 

Figur 3. Exempel på en persulfat. Här som natriumpersulfat. 
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3. Lagar och mål 
 

3.1 Miljöbalken 
 

Miljöbalken (1998:808) trädde i kraft den 1 januari 1999 och består av sju avdelningar som innehåller 

33 kapitel och cirka 500 paragrafer. Till detta hör även ett stort antal föreskrifter och förordningar 

som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken. Myndigheter kan också avfatta all-

männa råd och generella rekommendationer vad gäller tillämpning av lagar och regler. Det finns även 

många lagar som är kopplade till miljöbalken som till exempel skogsvårdslagen eller väglagen och 

dessa är hänvisade till bestämmelser i miljöbalken men ska tillämpas vid prövningar och bedömning-

ar enligt lagen (Naturvårdsverket 2011).  

 

3.2 Allmänna hänsynsregler 
 

Hänsynsreglerna eller kravregler som de också kallas finner man i miljöbalkens andra kapitel och de 

utgör en grund för hur miljön och hälsan ska skyddas. Hänsynsreglerna kan hänvisas till i stort sett 

alla olika verksamheter och är ofta det första man tillämpar om man ska göra en juridisk bedömning 

av en verksamhet eller en åtgärd. Man kan kortfattat säga att andra kapitlet i miljöbalken består av 

bevisskyldighet, kunskapskrav, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen, lokaliseringsprincipen 

och rimlighetsavvägning (Michanek och Zetterberg 2008).  

Enligt bevisbördesregeln MB 2 kap. 1§ är det den som bedriver en verksamhet eller den som är an-

svarig för en åtgärd skyldig att följa de krav som finns i andra kapitlet. Till exempel när en tillstånds-

prövning eller ett godkännande av en verksamhet ska göras är det verksamhetsutövaren som ska 

bevisa för myndigheten att miljöbalkens krav uppfylls och inte tvärtom.  

I MB 2 kap. 2§ finner man kunskapskravet som talar om att alla som planerar att bedriva eller redan 

bedriver en verksamhet ska införskaffa sig den kunskap som behövs för att säkerställa skydd för 

människors hälsa och miljö. 

Försiktighetsprincipen i MB 2 kap. 3§ säger att den som bedriver eller avser att bedriva en verksam-

het ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att förhindra, motverka eller förebygga att olägen-

het för människors hälsa eller skada på miljön uppkommer. Detta gäller då det finns skäl att anta att 

verksamheten eller åtgärden kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö. I 

samma paragraf tas även upp att bästa möjliga teknik ska användas. 

Enligt produktvalsprincipen MB 2 kap. 4§ ska den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 

eller åtgärd undvika att sälja eller använda kemiska eller biotekniska produkter som kan medföra 

risker för människors hälsa eller skada på miljön. Dock gäller detta endast om produkterna kan ersät-

tas med mindre farliga produkter. Samma krav gäller även de varor som innehåller eller har behand-

lats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. 
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I MB 2 kap. 6§ regleras lokaliseringsprincipen. Denna princip baserar sig på att bästa möjliga plats för 

en verksamhet eller åtgärd ska väljas för att minska dess påverkan på miljön och människors hälsa.  

Viktigt att begrunda när de gäller dessa kravregler är att de ska ställas mot en rimlighetsavvägning i 

MB 2 kap. 7§ där 2-5§§ MB inte gäller om det anses orimligt att uppfylla dem.  Då det ställs krav på 

kunskap, lokalisering, produktval och andra försiktighetsmått ska miljönyttan jämföras med kostna-

derna. Även totalförsvarets intressen och andra aspekter kan komma att beaktas. 

 

3.3 Kemikalielagstiftning Miljöbalken 
 

Ett problem som framkommer när man ser till lagstiftning av kemikalier är att de flesta varor som 

används i Sverige är tillverkade i något annat land och ofta i flera steg. Det är då svårt att kontrollera 

kemikaliehanteringen och få en överblick. Sverige har dock alltid haft ett stort intresse och har en 

lång tradition vad gäller lagstiftning inom kemikalieområdet. Först genom enstaka regleringar som 

giftförordning men också som två ramlagar: 1973- års lag om hälso- och miljöfarliga varor och 1985- 

års lag om kemiska produkter. Idag regleras det mesta av kontrollen av kemiska produkter och bio-

tekniska varor i 14:e kapitlet i miljöbalken. Dock får man inte glömma att det är EU:s regler om kemi-

kalier som i hög grad styr rättsläget i Sverige.  

I MB 14 kap. 2§ 1p. beskrivs en kemisk produkt som ”ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska 

ämnen som inte är en vara”. Det står även i samma paragraf men i 7p. ”hantering: en verksamhet 

eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, be-

handlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, 

överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande”. 

 

 

3.4 Föreskrifter om kosmetiska och hygieniska produkter 
 

Läkemedelsverket meddelar föreskrifter om kosmetika och hygieniska produkter med stöd från för-

ordningen (1993:1283) om kosmetika och hygieniska produkter 3-8 och 11 §§.  Det finns två grundfö-

reskrifter där den ena är ”Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av kosmetiska och hygieniska 

produkter” och den andra ” Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) 

om förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter”. I den 

sistnämnda föreskriften finns en lista över ämnen som kosmetiska och hygieniska produkter inte får 

innehålla men även en lista över ämnen som kosmetiska och hygieniska produkter inte får innehålla 

annat än med angivna begränsningar och villkor (Läkemedelsverket, LVFS 2007:4) (Läkemedelsverket, 

1993:1283).   
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3.5 REACH 
 

Den 1 juni 2007 trädde REACH i kraft inom EU och förordningen började gälla stegvis. REACH är en 

förkortning av Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals och på svenska 

blir det ungefär registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier. REACH re-

glerar och ansvarar för tillverkare, importörer och så kallade nedströmsanvändare1 för att de ämnen 

som tillverkas och släpps ut på marknaden inte ska ge några skadliga effekter på hälsan hos männi-

skor och på miljön. Förordningens syfte är att uppnå en hållbar utveckling genom att ha en hög 

skyddsnivå vad gäller kemikalier, och man kan säga att REACH gäller parallellt med Miljöbalkens reg-

ler men att REACH-förordning gäller om en konflikt skulle uppstå (Kemikalieinspektionen 2011, Kemi-

kalieinspektionen 2012). 

REACH gäller framförallt för kemiska produkter men ställer även ett visst krav på dem som hanterar 

varor som innehåller kemikalier men kraven har ifrågasätts då förordningen ger en svårtolkad bild. 

Ett exempel på detta är definitionen på ”vara” som är ett föremål som under produktion får en sär-

skild form, yta eller design vilket i en större utsträckning snarare bestämmer dess funktion än den 

kemiska sammansättningen (Kemikalieinspektionen 2011). 

Något som man vill uppnå med REACH är att få en ansvarskedja på tillverkare, importörer och ned-

strömsanvändare genom krav på överföring av information både bakåt som framåt i leden. Att den 

som levererar ämnen eller beredningar ska förse mottagaren med säkerhetsdatablad som innefattar 

såväl farliga egenskaper men även stabiliteten, reaktiviteten och avfallshantering med mera. Ned-

strömsanvändaren ska rapportera tillbaka till leverantören om risker om så förefaller vid användan-

det. Kraven på rapportering om risker ökar i förhållandet till mängden av ämnet eller beredningen. 

Till exempel på mängder över 10 ton per år ska en uppdaterad kemikaliesäkerhetsrapport finnas 

tillgänglig (Kemikalieinspektionen 2011). 

Även i REACH kommer försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen (kallas substitutionsprincipen 

i REACH) till tal men många ser inte principerna som användbara på grund av att de är övergripande 

och diffusa och därmed svåra att tillämpa i praktiken. Emellertid är det inte tänkt att produktvals-

principen ska användas för att styra myndigheters prövningar vid exempelvis registrering eller till-

ståndsprövning. Vid tillståndsprövning kan principen dock i stort sett användas om inte miljörisker 

kan kontrolleras på ett lämpligt sätt (Kemikalieinspektionen 2011). 

 

3.6 Miljömål- Giftfri miljö 
 

Riksdagen har antagit 16 mål för kvalitén på miljön. Dessa kallas miljömål och är till skillnad från mil-

jöbalken inte lagstadgade utan ses mer som riktlinjer och något att sträva efter. I april 1999 beslöt 

riksdagen att Sverige skulle ha 15 miljömål dock tillkom även ett till 2005 då miljömålet biologisk 

mångfald lades till. Sju centrala myndigheter tilldelades att ansvara för de olika miljömålen. Till de 16 

                                                           
1
 Nedströmsanvändare: En fysisk eller juridisk person som är etablerad inom gemenskapen och som använder 

ett ämne i sin industriella eller professionella verksamhet. Hit räknas varken distributörer eller konsumenter.  
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miljömålen har ett sjuttiotal delmål även upprättas med en tidsplan för att kunna konkretisera arbe-

tet (Naturvårdsverket 2012).  

Det fjärde miljömålet heter giftfri miljö och den ansvariga myndigheten är kemikalieinspektionen. 

Miljökvalitetsmålet giftfri miljö innebär att: 

 Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt far-

liga ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen inte skadlig för människor. 

 Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade. 

 All fisk i Sveriges hav och sjöar är tjänlig som människoföda med avseende på innehållet av 

naturfrämmande ämnen. 

Man säger att förekomsten av ämnen i miljön som skapas i eller utvunnits från samhället inte ska 

hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden (Miljömål 2011a).  

Till detta miljömål finns det ett antal delmål och ett av detta är: kunskap om kemiska ämnens hälso- 

och miljöegenskaper. Det säger att det ska finnas uppgifter om egenskaper hos alla avsiktligt fram-

ställda eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. Detta beräknades att vara till-

gängligt till 2010 och för de ämnen som hanteras i större volym eller bedöms som särskilt farliga 

skulle uppgifter om egenskaper vara tillgängliga före 2010. Delmålet bedömdes inte vara möjligt att 

uppnå 2010 utan istället snarare kunna nås till 2025 om ytterligare åtgärder vidtas. Inom samma 

delmål har man även satt upp målet att senast 2020 ska det finnas uppgifter om egenskaper hos de 

mest betydande oavsiktliga bildade och utvunna kemiska ämnen. Man bedömer att dessa uppgifter 

ska kunna vara kartlagda till år 2020 (Miljömål 2010).  

Ett annat delmål är det som kallas ” fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemika-

lier (2010)”. Detta menas att hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska 

ämnen ska minska ständigt fram till 2010. Under samma tid ska även ämnen som förekommer och 

vid användning försvårar återvinning av material minska. Delmålet lyckades inte vara uppnått till år 

2010 utan istället siktar man på att delmålet ska vara uppnått till 2030 om ytterligare åtgärder sätts 

in. Många kända kemiska ämnen har kunnat minskas men fortfarande är det många nya ämnen, tek-

niker och användningsområden som tillkommer ständigt vilket gör det svårt att uppnå målet (Miljö-

mål 2011b). 
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4. Myndigheter 
 

4.1 Kemikalieinspektionen 
 

Kemikalieinspektionen som ofta förkortas KemI där Kem står för kemikalie och I för inspektionen, är 

en tillsynsmyndighet som sorteras under Miljödepartementet. KemI ansvarar för att företagens och 

samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt med hänsyn till både människors hälsa och miljön. 

KemI ansvarar även för miljömålet ”Giftfri miljö” och de jobbar såväl nationellt som internationellt 

där ett stort samarbete med EU bedrivs då kemikalielagarna i Sverige är samordnade inom EU. De 

jobbar även globalt för att kunna begränsa hälso- och miljörisker med avseende på farliga kemikalier. 

Några av kemikalieinspektionens uppgifter är:  

 Ge stöd till kommuner och länsstyrelser i deras kemikalietillsyn 

 Registrera kemiska produkter 

 Utöva tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter 

 Delta i EU:s-gemensamma program för att bedöma och begränsa risker med kemiska produk-

ter och varor som innehåller kemiska produkter (Kemikalieinspektionen 2011). 

 

4.2 Läkemedelsverket 
 

Kemisk-tekniska frisörprodukter tillhör kategorin kosmetika och hygienprodukter och för dessa pro-

dukter är det läkemedelsverket som är den ansvariga tillsynsmyndigheten. I läkemedelsverket före-

skrifter finns det regler som leverantörföretagaren måste följa. Exempel på detta är: 

• Registrering av företag och produkter till Läkemedelsverket 

• Märkning av produkterna 

• Vetenskaplig dokumentation om produkterna inkl. råvarudata och säkerhetsvärdering 

• Tillverkningsmetod enligt GMP (Good Manufacturing Practice) 

• Marknadsföringspåståenden om djurtester och hur dessa får utformas (testning av slutpro-

dukter på djur är förbjudet sedan 2004) 

Miljöbalken tillåter att kommuner kontrollerar och inspekterar att salonger, butiker och företag med 

flera följer läkemedelsverkets föreskrifter. Bestämmelser som kontrolleras då är till exempel Miljö-

balkens allmänna krav på kunskap, försiktighet, produktval och resurshållning (KTF 2008). 

Regler inom Läkemedelsverket riktar sig framför allt till alla som tillverkar eller importerar samt säljer 

kosmetika och hygienprodukter. Läkemedelsverket beträffar kosmetiska och hygienprodukter som: 

”Med kosmetika och hygienprodukter avses ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras 

på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller hu-

vudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, 

skydda dem eller bibehålla dem i gott skick” (Läkemedelsverket 2011). 
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5. Material och metoder 
 

5.1 Inhämtning av fakta 
 

För att söka information till mitt arbete har jag använt mig av relevant litteratur som jag sedan kom-

pletterat med olika internetkällor. För att kunna sammanställa en kemikalielista och se vilka ämnen 

som kunde utgöra en risk för hälsa och miljö började jag med att göra en grovfiltrering av mina in-

samlade kemikalier. Detta gjordes genom att ta bort de ämnen som absolut inte kunde vara någon 

fara för hälsa och miljö och sedan med kvarstående göra en internetsökning på varje ämne. De 

största källorna till information fick jag genom olika kemikaliedatabaser. En databas som använts är 

en kemikaliedatabas som Prevent har byggt upp. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöom-

råde med Svenskt Näringsliv, LO (Landsorganisationen) och PTK (förhandlings- och samverkansorga-

nisation, tidigare Privattjänstemannakartellen) som huvudmän. Deras databas innehåller de ämnen 

som berörs i svensk lagstiftning och beskriver olika ämnens hälso- och miljöfarlighet. En annan kemi-

kaliedatabas som använts vid framtagande av kemikalieinformation till projektet är EWG´s Skin Deep. 

EWG´s Skin Deep är en amerikansk kosmetisk databas som lanserades 2004 med syfte att skydda 

allmänheten från den vardagliga exponeringen av kemikalier i kosmetiska produkter. Jag har valt att 

inte använda mig av kemikalieinspektionens databas PRIO eftersom det visade sig att många av de 

kemikalierna som jag fann inte fanns med där.  

5.2 Inspektioner 
 

För att hitta data som kunde hjälpa mig att besvara mina frågeställningar använde jag mig framförallt 

av inspektioner ute på frisörsalonger. Min målsättning var att genomföra minst tio inspektioner där 

alla var inom Skåne. Försök till att få så stor geografisk spridning inom Skåne på inspektionerna efter-

strävades men ansågs inte avgörande då det inte bedöms påverka resultatet nämnvärt. Urvalet av 

salonger skedde slumpmässigt och valdes utifrån listor på nätet och företagslistor som Söderåsens 

miljöförbund bistod med. Att urvalet skedde slumpmässigt berodde på att många frisörer nekade till 

en inspektion och de som besöktes blev de som själva ville vara med i undersökningen. Salongerna 

som inspekterades var både stora och små med ibland endast en frisör arbetande. Några hade flera 

frisörer anställda på samma salong. Endast en salong hade en så kallad hemmasalong där denna 

hade sina kunder hemma hos sig.  

Före inspektionerna hade jag utformat ett frågeformulär som skulle användas och ge tillräcklig in-

formation till att kunna besvara syfte och frågeställningar. Frågeformuläret bestod utav fem frågor 

med svar som gavs i löpande text förutom första frågan där svarsalternativ fanns. Frågeformuläret 

togs med och användes vid inspektionerna (se bilaga 2).   

Under inspektionerna bad jag även att få se på olika produkter som hårfärgningsmedel, blekmedel 

och permanentvätskor. För att se vilka olika kemikalier produkterna innehöll fotograferade jag inne-

hållsföreteckningen för att sedan lägga in de olika ämnena i en kemikalielista. Figur 4 illustrerar hur 

en innehållsförteckning på ett hårfärgningsmedel kan se ut. 



 

16 
 

                

   

 

5.3 Samarbete med Miljösamverkan Skåne 
 

Vid sidan av projektet har jag varit involverad i ett annat projekt som Miljösamverkan Skåne bedriver. 

Jag har deltagit vid deras möten som skett varje månad och det har sammanlagt resulterat i närva-

rande vid fyra möten. Jag har kunnat ta del av material från dem och de har fått använda sig av mitt 

material och min kunskap. Arbetsgruppen i Miljösamverkans projekt har tagit fram tidigare projekt 

inom liknande områden som jag kunnat ta del av. Resultatet från mitt projekt är i förstahand tänkt 

som ett underlag till Miljösamverkans Skånes projekt och fungerar då som ett inventeringsprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Till vänster visas ett exempel på hur en innehållsförteckning kan se ut på en färgprodukt. Till höger 

figurerar olika förpackningar till hårfärgningsprodukter. 
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6. Resultat 
 

7.1 Frisörers branschorganisation 
 

Svenska frisörföretagarna är frisöryrkets branschorganisation och har till uppgift att underlätta, på-

verka och utveckla frisörbranschen (Svenska frisörföretagarna 2012).  

Jag kontaktade Svenska frisörföretagarna för att fråga hur de ställer sig till frågan om kemikaliehante-

ring och hur de jobbar med det. Till svars fick jag att de var mitt uppe i ett stort arbete som gäller 

kemikalier, tillsammans med Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Lunds Universitet och Karolinska 

institutet. Det material som jag fått tillhanda handlar om och i vilken grad frisörer utsätts för cance-

rogena ämnen. Man har gjort en studie på 300 frisörer och genomfört blodtester för nio olika aroma-

tiska aminer. Resultatet redovisas i en poster där det framkommer att ingen övergripande statistisk 

signifikant skillnad har funnits mellan grupperna för de analyserande föreningarna. Det visar sig dock 

att på ämnet o-toluidin kan man se förhöjda nivåer hos frisörerna jämfört med kontrollgruppen (Jo-

hansson et al. 2012). 

 

7.2 Kemikalielista från inspektioner 
 

Från inventeringen av kemikalier i de produkter som undersöktes sammanställdes en lista på cirka 

200 ämnen. Produkterna innehöll allt ifrån 10 olika kemikalier till andra som hade över 30 olika kemi-

kalier i en och samma produkt. Sedan valdes 30 av dessa till min slutgiltiga kemikalielista. Dessa 30 

ämnen är de som jag ansåg hade störst negativ påverkan på hälsa och miljö. Många ämnen hade en 

viss negativ påverkan så därför behövdes det väljas ut de ämnen som hade en negativ påverkan på 

hälsa och miljö och där påverkan inte var ringa. Nedan redovisas den kemikalielista som samman-

ställdes i samband med kartläggningen av potentiella farliga kemikalier. Observera då att dessa äm-

nen är de som jag valt ut och bland de kemikalierna som fanns i produkterna kan det finnas fler med 

negativa effekter på hälsa och miljö. Numret inom parentesen står för CAS-numret. För hela listan se 

bilaga 1.  

 

2-amino-4-hydroxyethylaminoanisol sulfat(83763-48-8): 2-amino-4-hydroxyethylaminoanisol-sulfat 

kan vara cancerframkallande, dock är bevisen för dessa för vaga för att man ska kunna säkerställa 

detta (EWG´s skin deep 2012b). 

2-amino-3-hydroxypyridin(16867-03-1): Efter tester har man sett att 2-amino-3-hydroxypyridin kan 

ge dermatit, vilket innebär någon form av inflammation i huden (Søsted et al. 2004).  

2-amino-6-klor-4-nitrofenol(6358-08-3): 2-amino-6-klor-4-nitrofenol fanns i hårfärgningsmedlen och 

tros vara både hälsofarligt och miljöfarligt då det liknar det förbjudna ämnet 2-Amino-4-nitrofenol 

(Läkemedelsverket 2007:4).  
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4-amino-2-hydroxy-toluen(2835-95-2): Enligt SCCP (Scientific Committee On Consumer Products) har 

tester visat att 4-amino-2-hydroxy-toluen har en sensibiliserande förmåga. De anser även att man 

bör göra studier av genotoxicitet/mutagenicitet I hårfärgningsprodukter (SCCP 2006a).  

4-amino-m-kresol(2835-99-6): Enligt SCCP (Scientific Committee On Consumer Products) har tester 

visat att 4-amino-m-kresol har en sensibiliserande förmåga det vill säga en process som gör att krop-

pen kan utveckla en allergisk reaktion (SCCP 2005). 

Hårfärgningsmedlet kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner och är inte avsedd för personer under 

16 år. Ett krav för 4-amino-m-kresol efter blandning under oxidativa förhållanden är att den maxi-

mala koncentrationen som används i håret inte överstiger 1,5 % (Läkemedelsverket 2011:16)). 

6-amino-m-kresol(2835-98-5): 6-amino-m-kresol fanns i hårfärgningsmedlen och är allergiframkal-

lande och EWG´s skin deep rekommenderar att 6-amino-m-kresol begränsas i kosmetika. Det kan 

även orsaka en förhöjd cancerrisk men bevisen är otillräckliga för att kunna konstatera detta (EWG´s 

skin deep 2012c).  

Ammoniak(7664-41-7): Ammoniak fanns i både permanentvätska och i hårfärgningsmedlen, dock 

ibland som ammoniumhydroxid vilket är ett namn som kan ges om ammoniak löses i vatten. Ammo-

niak har en frän lukt och är irriterande för luftvägar (Jansson och mattsson 2007). 

Ammoniak kan i vissa beredningar klassificeras som miljöfarligt (Johansson och Zimerson 1996). 

Ammonium-(7727-54-0) och kaliumpersulfat(7727-21-1): Dessa två persulfater fanns i olika blekme-

del.  Enligt naturskyddsföreningens rapport ”gifter i vårt hår” har studier gjorts som visar att frisörer 

ofta utvecklar överkänslighet mot persulfater och vanliga symptom är nästäppa, kliande röda ögon, 

rethosta, andnöd och huvudvärk (Naturskyddsföreningen 2010a).  

Arbets- och miljömedicin har även gjort en studie huruvida frisörer påverkas av persulfater eller inte.  

Studien visade att frisörer med tidigare besvär reagerade på persulfat, men även kvinnor med lätta 

allergiska besvär reagerade i viss mån (Kerstin Diab, Personlig kommunikation). 

m-aminofenol(591-27-5): m-aminofenol fanns i både permanentvätska och i hårfärgningsmedlen. m-

aminofenol är allergiframkallande och har även en liten cancerrisk (EWG´s skin deep 2012a). 

Om m-aminofenol finns i produkten ska etiketten märkas med en varningstriangel. Ett krav för m-

aminofenol efter blandning under oxidativa förhållanden är att den maximala koncentrationen som 

används i håret inte överstiger 1,2 % (Läkemedelsverket 2011:16). 

p-aminofenol(123-30-8): p-aminofenol fanns i hårfärgningsmedlen och är allergiframkallande. p-

aminofenol är även giftigt för fisk (Johansson och Zimerson 1996).  

Produkter med 2-amino-6-klor-4-nirofenol är inte avsedda att användas på personer under 16 år 

enligt läkemedelsverket och produkten ska märkas med varningstriangel. Ett krav för 2-amino-6-klor-

4-nirofenol efter blandning under oxidativa förhållanden är att den maximala koncentrationen som 

används i håret inte överstiger 2,0 % (Läkemedelsverket 2011:16). 

http://www.chemindustry.com/chemicals/0436935.html
http://www.buyersguidechem.com/kemisk_tillverkare_se/m-Aminophenol.php
http://www.buyersguidechem.com/kemisk_tillverkare_se/p-Aminophenol.php
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Butylfenyl(122-43-0) methylpropional(80-54-6), linalool(126–90–9), limonen(5989-27-5), hexyl cin-

namal(101-86-0): Dessa ämnen är olika doftämnen som fanns i hårfärgningsmedlen. Alla dessa äm-

nen är potentiella allergener och irriterande för huden (Magnano et al. 2009). 

Limonen är även mycket toxiskt för vattenlevande organismer och vid en LC50-test under 96 timmar 

på fisk krävdes endast 0,7 miligram per liter för fisken att dö (Prevent 2012d).  

Cetearet-6(68439-49-6), cetearet-20(68439-49-6), cetearet-25(68439-49-6): Alla dessa ämnen fanns i 

hårfärgningsmedlen och enligt EWG´s skin deep bör dessa ämnen hanteras med stor försiktighet och 

ämnet är inte säkert att användas på skadad hud(EWG´s skin deep 2012g,h,i).  

Cetrimoniumklorid(112-02-7): Cetrimoniumklorid fanns i blekmedel och starka bevis finns för att 

ämnet skulle vara hudtoxiskt och det misstänkts även vara ett miljögift (EWG´s skin deep 2012d). 

I kosmetika är högsta tillåtna koncentration 0,1 % och vid cellförsök har ämnet visat sig kunna på-

verka immunförsvaret vilket kan leda till ökad risk för cancer och infektioner.  Ett LC50-test2 utfört på 

fisk under 96 timmar gav ett resultat på 0,1 milligram per liter vilket är ett mycket högt värde för 

giftighet (prevent 2012b).   

Cysteamine- HCL(156-57-0): Cysteamine-HCL fanns i permanentvätska och har enligt en rapport från 

Lunds Universitet blivit allt mer förekommande i permanentvätskor. I samma rapport kan man läsa 

om en svensk frisör som visade sig vara överkänslig mot cysteamine-HCL och även andra studier har 

visat att cysteamine-HCL kan ge upphov till kontaktallergier(Isaksson och Walle 2007). 

Svenskt namn på denna kemikalie är i många sammanhang β-Mercaptoetylaminväteklorid och ämnet 

irriterar ögon, hud och slemhinnor (prevent 2012c). 

Etidronsyra(2809-21-4): Etidronsyra fanns i både blekmedel och hårfärgningsmedlen och enligt 

europaparlamentets förordning 1223/2009 får etidronsyra endast användas i kosmetiska produkter 

om angivna begränsningar iakttas (Europaparlamentets och rådets förordning 2009). 

p-fenylendiamin(106-50-3): Parafenylendiamin fanns i ett mörkt hårfärgningsmedlen och har visat 

sig vara en indikator på kontaktallergi för hårfärgningsprodukter och ämnet antas vara extremt aller-

giframkallande (Søsted 2007).  

Parafenylendiamin blev förbjudet i Sverige redan 1943 men blev tillåtet igen vid EU-inträdet och har 

nu dykt upp igen i många hårfärger (Naturskyddsföreningen 2010b).   

Kokamidopropylbetain(61789-40-0): Kokamidopropylbetain fanns i hårfärgningsmedlen och koka-

midopropyl fanns I både blekmedel och I permanentvätska. Kokamidopropylbetain är toxiskt för 

människors immunförsvar och även ett miljögift (EWG´s skin deep 2012e). 

Kumarin(91-64-5): Kumarin är även det ett doftämne som vid inventeringen fanns i hårfärgnings-

medlen. Kumarin är toxiskt för människors immunförsvar och bör användas med stor försiktighet och 

begränsas i kosmetika (EWG´s skin deep 2012j). 

Vid hudkontakt kan ämnet ge överkänslighet i huden vid exponering av sol(UV-)ljus (prevent 2012e).   

                                                           
2
 LC50-test: Den koncentration av en kemikalie som förväntas leda till döden för 50 % av försöksdjuren vid 

inandning.  

http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1021511.html
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N, N-bis (2-hydroxyethyl)-p-fenylendiaminsulfat(54381-16-7): Detta ämne fanns i ett hårfärgnings-

medel. SCCP har testat ämnet på 10 albinomarsvin för att se om ämnet är allergiframkallande. Vid 

försöket så dog tre marsvin av luftvägsbesvär eller diarré (SCCP 2006b). N, N-bis (2-hydroxyethyl)-p-

fenylendiaminsulfat är även likt många av de ämnen som har förbjudits i kosmetiska produkter och 

kan då antas vara potentiellt mycket hälsofarligt. 

Natriumlaurylsulfat(151-21-3): Natriumlaurylsulfat fanns i både blekmedel och i hårfärgningsmedlen. 

Enligt säkerhetsdatabladet för natriumlaurylsulfat kan ämnet irritera hud och vid inandning kan det 

irritera andningsvägarna med till exempel hosta (Säkerhetsdatablad 2003). 

Polysorbat-80(9005-65-6): Polysorbat-80 fanns i hårfärgningsmedlen. Polysorbat-80 bör begränsas i 

kosmetika då ämnet inte är säkert att användas på skadad hud (EWG´s skin deep 2012k).   

Resorcinol(108-46-3): Resorcinol fanns i både blekmedel och i hårfärgningsmedlen och är ett färg-

ämne som är allergiframkallande (Johansson och Zimerson 1996). 

Vid laboratorietester har det visats att resorcinol är kromosomskadande/mutagent och man har även 

kunnat se att ämnet kan påskynda uppkomsten av cancer som inducerats av ett annat ämne (prevent 

2012a).  

 I hårfärgningsmedlen fanns även 2-metylresorcinol och 4-klorresorcinol.  

Toluen-2,5-diaminsulfat(615-50-9): Toluen-2,5-diaminsulfat fanns i både permanentvätska och hår-

färgningsmedlen. Det finns starka bevis för att toluen-2,5-diaminsulfat är hudtoxiskt, det misstänkts 

även att toulen-2,5-diaminsulfat är toxiskt för immunsystemet och cancerogent (EWG´s skin deep 

2012f). Enligt SCCP:s utlåtande om toluen-2,5-diamin klassades detta ämne som extremt potentiellt 

hudsensibiliserande(SCCP 2007).  
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7.3 Sammanställning av frågeformulär gällande frisörers kemikaliehantering  
 

Syftet med inspektionerna var, förutom att sammanställa en kemikalielista, även att intervjua frisö-

rerna angående deras kunskap. Målet var att införskaffa underlag för att kunna besvara frågeställ-

ningen om vilken kunskap frisörerna besitter gällande kemikalier. Jag besökte tio frisörsalonger och 

tillfrågade en frisör på varje salong och personerna fick svara på sammanlagt fem frågor (se bilaga 2). 

På frågan om hur stor kunskap frisörerna själva tycker att de har besvarades frågan med följande 

alternativ: mycket liten, liten, varken liten eller stor, stor eller mycket stor (se figur 5).  

 

 

Fem frisörer ansåg att de hade stor kunskap om de kemikalier som de hanterade på sin salong. 

Många motiverade detta med att de har stor förståelse över hur kemikalierna kan påverka huden och 

hur man gör allergitester bland annat. Två frisörer kunde varken säga att de har stor eller liten kun-

skap. De visste inte vad som fanns i deras produkter men tyckte ändå att de hade kunskap om hur 

dem kunde påverka kunden och dem själva. Tre frisörer ansåg att de hade liten kunskap om de kemi-

kalier som de hanterade i deras salong. Ingen av de utfrågade frisörerna ansåg att de hade mycket 

liten eller mycket stor kunskap. 

En följdfråga ställdes till de tre frisörer som ansåg att de hade liten kunskap. Frågan handlade om vad 

de anser är anledningen till att de inte har införskaffat sig en större kunskap. Två av dessa svarade att 

de hade fått kunskap om kemikalier under utbildningen men att det var så länge sedan att det mesta 

är bortglömt. En av dem som hade liten kunskap ansåg inte att de hade fått tillräcklig kunskap gäl-

lande kemikalier under utbildningen och anser att det är svårt att införskaffa sig en större kunskap 

inom detta område i på egen hand.  

En av frågorna var ”är du intresserad av att veta hur innehållet i dina produkter kan påverka hälsa 

och miljö?”. En sammanställning av svaren redovisas i ett cirkeldiagramm (se figur 6). Vi kan utläsa 

att hälften av de tillfrågade svarade att de är intresserade av att veta hur deras produkter kan på-

verka hälsa och miljö. Tre av de tio frisörerna var inte intresserades där en frisör motiverade sitt svar 

med att ovetande om riskerna gör det lättare att jobba med produkterna. Två av de tio frisörerna var 

måttligt intresserad av att veta hur produkterna kan påverka hälsa och miljö.  
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Mycket liten Liten Varken liten
eller stor

Stor Mycket stor

Figur 5. Resultatet från kunskapsnivån hos de utfrågade frisörerna.   
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På frågan om vilken påverkan frisörerna tror att produkterna har på hälsa och miljö ansåg alla att 

deras produkter hade en negativ inverkan. Hälften trodde att påverkan var mycket stor medan andra 

ansåg att påverkan var stor men dock mycket bättre än den var förr i tiden. Detta har de kunnat 

märka då produkterna inte luktar lika mycket längre och att till exempel blekmedel inte dammar lika 

mycket som tidigare. Många av frisörerna kände personligen av de negativa effekterna av sina pro-

dukter. En jämförde med att efter en dags jobb med färgning och dylikt kunde hon känna en ”drog-

liknande” känsla. En annan beskrev det som en ”billig fylla” efter en hel dags jobb. En frisör påpekade 

att hon ofta var tät i näsan vilket i och för sig inte säkert kunde relateras till jobbet. Många berättade 

om problem med utslag på händer varvid en specificerade detta till vad hon trodde var från blekning. 

En frisör berättade även att hon hade fått allergier efter att hon börjat jobba som frisör. 

Den femte och sista frågan ställdes för att se hur stort intresset var hos frisörerna att byta ut sina 

produkter mot mer miljövänliga alternativ. En sammanställning av resultatet figureras i diagrammet 

nedan (se figur 7). Hälften svarade att de mycket väl skulle kunna tänka sig att byta ut sina produkter 

mot mer miljövänliga alternativ medan tre personer svarade nej på frågan. En berättade att hon 

hade börjat byta ut en del av produkterna medan en annan berättade att hon var osäker på svaret då 

hon konstaterade att många ”naturprodukter” inte var mycket bättre än dem som hon använde.  
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Figur 7. Digrammet visar antalet utfrågade frisörer som kan tänka sig att byta ut sina 

produkter mot mer miljövänliga alternativ. 

Figur 6. Diagrammet visar hur stor andel av de utfrågade frisörerna som är intresserad av att 

veta hur innehållet i sina produkter kan påverka hälsa och miljö. 
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7. Diskussion 
 

Av de cirka 200 ämnen som jag fick fram från de produkter som undersöktes visade sig att minst 30 

stycken har en negativ påverkan på antingen människors hälsa, miljön eller bäggedera. Det fanns 

tydliga tecken på att en del produktmärken innehöll färre farliga ämnen än andra. De flesta av de 

farliga kemikalierna fanns i olika hårfärgningsprodukter men även i permanentvätskorna. Som tidi-

gare studier visat var många av de farliga ämnena i hårfärgningsprodukterna av typen aromatiska 

föreningar. I blekmedel var det framförallt persulfater som förekom med negativ påverkan på männi-

skors hälsa. Om dagens hårvårdsprodukter innehåller färre farliga kemikalier än tidigare är svårt att 

tyda. Däremot kan jag utifrån denna studie konstatera att det finns en mängd kemikalier i dagens 

hårvårdsprodukter som har negativ inverkan på hälsa och miljö. I en jämförelse med det resultat som 

forskaren Heidi Søsted vid det nationella forskningscentrumet Videnscenter för allergi fått fram kan 

man dock se att mina resultat visade på att listan med kemikalier från hårvårdsprodukter innehöll 

färre farliga kemikalier än i resultat från hennes studier (Søsted 2007). Min studie visar att cirka 15 % 

av de funna kemikalierna har en negativ påverkan på hälsa och miljö. En av hennes forskningsstudier 

visade att 75 % av de identifierade hårfärgningsmedlen antogs vara måttligt eller starkt allergifram-

kallande. Skillnaden är stor men observeras bör att jag endast har sett till ämnen som kan tänkas ha 

en relativt stor påverkan på hälsa och miljö och att det är svårt att dra en gräns för vilka ämne som 

räknas som hälsoskadliga. Något som har försvårat arbetet med att ta fram en kemikalielista är att 

innehållsförteckningen är på engelska och ofta specificeras det inte vilket ämnen som menas. Lik-

nande ämnen har ibland betecknas med ett samlingsnamn vilket gör det svårt att veta det exakta 

ämnet i produkten.    

Det hälsofarliga ämnet p-fenylendiamin fanns i ett hårfärgningsämne och antas vara extremt allergi-

framkallande. p-fenylendiamin är tillåtet att användas i hårfärgningsprodukter idag men så tidigt som 

på 40-talet förbjöds ämnet att användas, men i samband med EU-inträdet 1994 blev det återigen 

tillåtet i Sverige. Frågan är dock hur skonsamt ämnet är med tanke på den kemikaliereglering som 

fanns på 40-talet jämfört med den vi har idag.  p-fenylendiamin och många andra ämnen som fanns i 

hårvårdsprodukterna har beteckningen ”produkten är inte avsedd för användning på personer under 

16 år”. Andra upptäckta ämnen som hade denna beteckning var m-aminofenol, resorcinol, 2-amino-

6-klor-4-nitrofenol och 4-amino-m-kresol. Dessa ämnen kan ge starka negativa konsekvenser som 

allergier, hudeksem och i värsta fall ge en förhöjd cancerrisk.  

Resultatet från intervjuunderlaget gällande frisörernas kunskaper visade att frisörerna överlag anser 

sig besitter stor kunskap gällande kemikalierna som de hanterar. Detta skiljer sig mycket från det 

resultat tidigare studier visat där man istället hävdat att frisörers kunskaper är bristfällig. Av de tio 

utfrågade frisörerna svarade endast tre av dessa att de ansåg att deras kunskap var liten och fem 

frisörer ansåg att deras kunskap om kemikalier var stor. Vad resultatet visar är att de frisörer som 

svarade att de hade stor kunskap om kemikalier var relativt unga medan de tre som svarade att de 

ansåg sig besitta en liten kemikaliekunskap var äldre. Genom samtal med frisörer kan jag konstatera 

att majoriteten har fått kunskap om kemikalier och hanteringen av dessa i sin utbildning. Anledning-

en till att de äldre inte anser sig besitta tillräcklig kunskap är att de varit dåliga på att underhålla 

denna. Detta tyder på att intresset hos frisörer att själva införskaffa sig relevant kunskap om de ke-

mikalierna som hanteras på deras salong är liten. Om kunskapen är stor eller inte har endast kunnat 

ges ett godtyckligt resultat eftersom frisören själv fick uppskatta sin kunskap. Kunskapen har inte 
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bedömts via något test och frågorna i intervjuunderlaget har inte specificerat vad som betecknas 

som stor respektive liten kemikaliekunskap. Ett alternativ skulle istället kunna vara att ställa frågor 

om kemikalier i hårvårdsprodukter och hur de ska hanteras och sen själv bedöma vilken kunskap 

frisörerna besitter.  Vid inspektionerna var det framförallt föreståndaren till salongen som fick svara 

på frågeformuläret. Detta kan ge ett missvisande resultat då de eventuellt har en större kemikalie-

kunskap än övriga anställda. Utifrån mina tio intervjuer fick jag en bild av vilken kunskap frisörer be-

sitter gällande kemikalier men mitt resultat skulle dock bli mer tillförlitligt om jag hade ett bredare 

underlag med fler tillfrågade. Viktigt att ta i beaktan är att de personer som deltog vid intervjun 

gjorde detta frivilligt. Urvalet är därför något missvisande då några tillfrågade valde att inte ställa upp 

på intervjun. En av anledningarna till detta kan vara att en intervju kan verka skrämmande om man 

anser att man har en bristande kemikaliekunskap.  

Frisörerna var väl medvetna om vilka risker som kunde föreligga hos produkterna som de använde i 

sina salonger. Att de flesta av de tillfrågade frisörerna personligen upplevde de negativa effekterna 

från produkterna var en överraskande iakttagelse. Trots det faktum att många hade handproblem, 

nästäppa eller andra luftvägsproblem från vad de förmodade var från hårvårdsprodukterna upplevde 

de att produkterna hade blivit mycket bättre ur ett hälso- och miljöaspekt idag än hur de var förr i 

tiden. Flera påpekade att dagens produkter inte luktade lika skarpt som tidigare och att exempelvis 

blekmedel inte dammade lika mycket längre. Trots detta känner många fortfarande en viss dåsighet 

och anser sig var negativt påverkade efter en hel dags jobb med olika hårvårdsprodukter.   

Ett visst miljöintresse tycks finnas hos frisörer och många av de tillfrågande kunde tänka sig att byta 

ut sina produkter mot mer miljövänliga alternativ. Detta förutsätter dock att hårbehandlingen ger 

samma resultat eller att kunden kan tänka sig ett ”sämre” resultat för vinningen av en miljövänligare 

produkt.  Detta tenderar att bli problematiskt eftersom miljövänligare hårprodukter oftast inte håller 

samma kvalitet som det mindre miljövänligare alternativen, och kunderna accepterar enligt frisörer-

na inte ett sämre resultat. Detta är anledningen till att de flesta av de tillfrågade frisörerna inte har 

bytt ut sina produkter mot mer miljövänliga alternativ.   

Lagstiftningen för kemikalier är svår att tillämpa på den kemikaliehantering som sker i frisörsalonger 

idag. Något som försvårar lagstadgande för kosmetiska och hygieniska produkter är att det finns 

många olika ämnen och att det hela tiden uppkommer nya ämnen. Resultatet blir att regleringen 

över vilka ämnen som bör användas i kosmetiska och hygieniska produkter försvåras och det blir lätt 

för producenten att hitta kryphål som att ändra små egenskaper hos kemikalien vilket kan leda till att 

det betecknas som ett nytt ämne och en ny undersökning måste påbörjas. Mycket av den lagstiftning 

som finns angående kosmetiska och hygienska produkter riktar sig framförallt till hälsorisker. Lag-

stiftning vad gäller miljöskydd för kosmetiska och hygieniska produkter tycks vara mycket bristfällig. 

Naturskyddsföreningens rapport ”Gifter i vårt hår” har konstaterat samma sak och säger också att 

”lagstiftningen och dess begränsningar inte träder i kraft förrän efter att en skada redan har inträf-

fat”. 

En aspekt som bör tas med är att tillsynen över kosmetiska och hygieniska produkter sköts av Läke-

medelsverket och alltså inte Kemikalieinspektionen. Läkemedelsverket ansvarar för kontroll av läke-

medel, naturläkemedel och utför tillsyn över medicinstekniska produkter och Kemikalieinspektionen 

arbetar med kontroll av kemikalier.  Kosmetiska och hygieniska produkter innehåller många kemika-

lier och en kontroll över dem skulle vara bättre ämnad för Kemikalieinspektionen. Tidigare studier 
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har visat att Kemikalieinspektionen ställer hårdare krav på produkter med hänsyn till miljön än vad 

Läkemedelverket gör vid sina produktkontroller. (Naturskyddsföreningen 2010b) 

För att koppla kemikalielagstiftning till kemikaliehantering på frisörsalonger bör man lyfta fram hän-

synsreglerna vilka man finner i miljöbalkens andra kapitel. Substitutionsprincipen som är en förläng-

ning av försiktighetsprincipen i 4§ i andra kapitlet bör följas. Med detta menas att skadliga kemikalier 

bör bytas ut mot bättre kemikalier med avseende på hälsa och miljö. Rimlighetsprincipen bör inte 

användas som ett motargument för att inte välja att byta ut hårprodukterna mot mer miljövänliga 

alternativ. Tvärtom visar denna studie att skadorna på hälsa och miljö är tillräckliga för att det skall 

anses som rimligt att byta ut skadliga ämnen. Även 2§ i andra kapitlet i miljöbalken bör tillämpas då 

den som bedriver en verksamhet ska införskaffa sig den kunskap som krävs för att säkerställa skydd 

för människors hälsa och miljö. Frågan är dock vilken kunskap som kan tänkas vara relevant för frisö-

ren att inneha gällande kemikaliehanteringen på sin salong. Själv anser jag att man bör veta vilka 

kemikalier som finns i de produkter som har en negativ påverkan på hälsa och miljö samt vilka risker 

som finns med att använda en viss produkt och hur man kan undvika dem. 

Som tidigare studier visat innehåller kosmetiska och hygieniska produkter många kemikalier som har 

en negativ påverkan på hälsa och miljö. Denna studie visar på samma resultat och även här som i 

jämförande studier är det i hårfärgningsprodukter som de farligaste kemikalierna finns. Kristina Jo-

hanssons examensarbete från 2002 pekar också på att det i första hand är olika aromatiska förening-

ar i hårfärg som bidrar till de största hälso- och miljöriskerna. Och i likhet med hennes studie visar 

det sig än idag, 10 år senare, att det i många fall saknas beskrivningar av möjliga miljöeffekter från 

hårfärgningsprodukter. Arbetsmiljöverkets rapport visade att frisörer har fem gånger större risk att 

drabbas av eksem än andra och många frisörer har problem med luftvägarna. De svar som gavs vid 

inspektionerna bekräftar att många frisörer lider av såväl handproblem som luftvägsproblem.  

8. Slutsats 
 

Blekmedel, permanentvätska och hårfärg innehåller många olika kemikalier som har en negativ på-

verkan på hälsa och miljö och vissa av kemikalierna har visat sig kunna ge mycket allvarliga konse-

kvenser. Lagstiftningen räcker i många fall inte till för att både säkerställa hälsan för frisörer och de-

ras kunde och skydda miljön. Vid tillsynen av frisörsalonger bör tillsynsmyndigheten ställa krav på att 

substitutionsprincipen följs. Frisörer bör kontinuerligt gå igenom sina produkter för att se vilka kemi-

kalier som finns och hur man kan köpa produkter med kemikalier med mindre negativ påverkan på 

hälsa och miljö. 

Av de 230 ämnena som kom fram vid inventeringen av hårvårdsprodukter på frisörsalonger var det 

30 av dem som har en hög risk att påverka hälsa och miljö negativt. Det fanns ämnen som är tillåtna 

att användas i kosmetiska och hygieniska produkter men endast med vissa begränsningar som exem-

pelvis en angiven maximal koncentration efter blandning. Många av de ämnena kan ge allvarliga al-

lergiska reaktioner och är oftast inte avsedda för användning på personer under 16 år. Exempelvis 

upptäcktes ämnen som p-fenylendiamin, toluen-2,5-diaminsulfat, m-aminofenol, p-aminofenol, 2-

amino-6-klor-4-nirofenol och olika varianter av resorcinol som kan ge bestående besvär som allergier 

och hudeksem. 
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Kunskapen hos de intervjuade frisörerna angående de kemikalier de hanterar på sin salong är i över-

lag stor men den kunskapen som dem lärts sig i skolan underhålls sällan. Frisörerna i studien är väl 

medvetna om riskerna med produkterna och de flesta kan tänka sig att byta ut sina produkter mot 

mer miljövänliga och skonsammare alternativ. Det är dock kunderna som styr och många kan inte 

tänka sig ett sämre resultat för vinsten av en skonsammare produkt. Inventeringen från denna studie 

har emellertid visat att valet av produktmärke kan ha stor betydelse då liknande produkter men med 

olika produktmärken kan innehålla mindre av de farligaste ämnena utan att vare sig vara ekologiska 

eller av typen ”naturprodukt”. Om frisörerna intog en aktivare roll vid inköp av kemikalier skulle 

detta kunna ha stor betydelse för både deras hälsa och miljön.   

Både frisörer och kunder kan vara med och påverka produktvalet för att få produkter med en mindre 

negativ påverkan på hälsa och miljö. Innehållsförteckningen på kosmetiska produkter kan i första 

anblick vara en djungel men genom att lära sig några av de allra farligaste kemikalierna kan man som 

frisör enkelt gå igenom sina produkter för att se vilket påverkan den kan tros ha. Som kund kan du be 

din frisör om att få se innehållsförteckning innan du exempelvis påbörjar en färgning. Ofta kan man 

gå efter den enkla regeln: ”ju längre och krångligare namn, desto farligare kemikalier”. Ämnen som 

du helst inte vill ha i en hårvårdsprodukt är till exempel: p-fenylendiamin, toluen-2,5-diaminsulfat, 

resorcinol, p-, m- eller o-aminofenol, nonoxynol, 4-amino-m-kresol och 2-amino-6-klor-4-nitrofenol. 

Framtida forskning 

Kemikaliehantering på frisörsalonger är ett stort ämne och det finns många områden vilka man kan 

forska vidare på. Det skulle vara intressant att undersöka frisörers faktiska kemikaliekunskap och 

inte, som i denna studie, enbart utgå från deras egna bedömningar. Detta skulle exempelvis kunna 

göras via ett test som handlar om hur kemikalier bör hanteras. En annan tänkbar framtida forskning 

mot bakgrund av denna studie är att se hur man ska kunna underhålla den kunskap som frisörer skaf-

far sig under frisörutbildningen och hur man ska kunna ta till vara på deras intresse för miljö och 

hälsa som från denna studie har visats sig finnas hos majoriteten av frisörerna. Även lagstiftningen 

bör granskas och framförallt hur den på ett lättare sätt ska kunna tillämpas. Man bör även ta ställning 

till om det behöver ställas hårdare krav på produkter för att kunna säkerställa människors hälsa och 

miljön. 
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1

Blekmedel 
Ammoniumpersulfat 

Betain 

Cellulosagummi 

Cetrimoniumklorid 

Cl 77007 

Dinatrium-EDTA 

Dinatriumfosfat 

Etidronsyra/fosforsyra 

Kaliumpersulfat 

Karbomer 

Kiseldioxid 

Kokamidopropyl 

Quaternium-52 

Lauryl-pyrrolidone 

Lauret-23 

Magnesiumkarbonat 

Natriumsilikat 

Natriumlaurylsulfat 

Octyldodecanol 

Olet-20 

Paraffinum liquidum 

Styren/akrylamid-sampolymer 

Talk 

Urea(karbamid) 

Väteperoxid 

Permanentvätska 
Alkoholdenat 

m-aminofenol 

Ammoniumhydroxid 

Ammoniumklorid 

Aropylenglykol 

Aropylenglykolstearat SO 

Askorbinsyra 

Aspargine 

Betain 

Bikarbonat 

Cetearylalkohol 

Cysteamine-HCL 

Cystein 

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 

Hydrolyserat sötmandelprotein 

Kiseldioxid 

Kokamidopropyl 

Kokosamid-MEA 

Lauret-23 

Natrium cetearylsulfat 

Natrium-PCA 

Natriumsulfit 

Natriumstyren/akrylat 

Olet-5 

Olet-20 

Oljesyra 

Pantenol 

Parfym 

Pentanitrat pentetat 

Polysilikon-9 

Resorcinol 

Squalane 

Stearamid-MEA 

Tetranatrium-EDTA  

Tocopherylacetat 

Toluen-2, 5 - diaminsulfat 

Ubiquinone 

Vatten 

Hårfärg 
2-amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate 

2-amino-6-klor-4-nitrofenol 

2-amino-3-hydroxypyridin 

4-amino-m-kresol 

4-amino-2-hydroxi-toluen 

6-amino-m-kresol 

m-aminofenol  

p-aminofenol 

Aloe barbadensis leaf juice 

Ammoniak 

Ammonium-hydroxid 
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Ammonium-tiolacetat 

Askorbinsyra 

Bensyl salicylate 

Betain 

Bisabolol 

Bivax 

Boswellia serrata gum 

Butylfenyl methylpropional 

Cetearylalkohol 

Cetearet-6 

Cetearet-20 

Cetearet-25 

Cl 77019/mica 

CL 77891/titandioxid 

Cocamid-MEA 

Cocamidopropylbetain 

DATEM 

Deceth-3 

2,4-diaminophenoxyethanol HCL 

Dimetikon 

Dimetikon bisamino hydroxipropyl-sampolyol 

Diamoniumkloridfosfat  

Dinatrium-EDTA 

Dipropylenglykol 

2-diamino-1 ,3-oktadekandiol 

Etanolamin 

Etidronsyra 

Etylhexyl-metoxicinnamat 

p-fenylendiamin 

Geraniol 

Glykol 

Glykoldistearat 

Glykolstearat 

Glycerylstearat SO- 

Gul 10 

Gul bas 87 

HC Blue nr.2 

HC nr 3 rött 

HC Yellow nr 2 

HC Yellow No 4 

Hexyl cinnamal 

Hexadimethrine klorid 

Hydroxyisohexyl 3-cyklohexen karboxaldehyd 

Hydrerad ricinolja 

Hydrolyserad silke 

Hydrolyserat veteprotein 

Kaliumhydroxid 

Kalium-oleat 

Kalium-polyacrylat 

Karbomer 

Kiseldioxid 

Kiseldioxid dimetyl silylera 

4-klorresorcinol 

Kokamidopropylbetain 

Kokoamfodiacetat 

Kokosolja 

Kumarin 

Lauret-3 

Lauret-12 

Laurinsyra 

Limonen 

Linalool 

Linium usitatissimum oil 

Linolamidopropyl PG-dimoniumkloridfosfat 

Linolamidopropyl PG 

p-metylaminofenol-sulfat 

2-metyl-5-hydroxyethylaminophenol 

2-metylresorcinol 

Myristylalkohol 

N, N-bis (2-hydroxyethyl)-p-

fenylendiaminsulfat 

Natriumhydrosulfit 

Natriumklorid 

Natriumlaurylsulfat 

Natriumsulfit 

Oktyldodekanol 

Olet-30 

Oljesyra 

Oleylalkohol 

Orange bas 31 

Palmitinsyra 

Parfym(doftämne)  

Pentanatrium pentetate 

PEG-40 ricinolja 

Polyamide-2 

Polykvaternium-39 

Polykvaternium-24 

Polykvaternium-G- 

Polysilicone-18 stearate 

Polysorbat-80 
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Propylenglykolstearat SE(SO) 

Propylenglykol 

Resorcinol 

Sheasmör 

Simetikon 

Simmondsia chinensis / jojobaolja fröolja 

Squalan 

Sorbitanoleat 

Sorbitanstearat 

Stearamide MEA 

Stearinsyra 

Tetranatrium-EDTA 

Titandioxid 

Tokoferylacetat 

Toluen-2, 5-diamin 

Toluen-2,5-diamin sulfat 

Ubikinon 

Vaselin 

Vatten 
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Bilaga 2 

Frågor vid inspektion 

 

 Hur stor kunskap anser du att du har om de kemikalier du hanterar i ditt yrke?  

Mycket liten, liten, varken liten eller stor, stor eller mycket stor 

 

 

 Om svaret är liten eller mycket liten: 

Vad anser du är anledningen till att du inte har större kunskap? 

 

 Är du intresserad av att veta hur innehållet i dina produkter kan påverka hälsa och miljö? 

 

 

 

 Vilken påverkan skulle du tro att dina produkter har på hälsa och miljö? 

 

 

 

 Skulle du kunna tänka dig att byta ut dina produkter mot mer miljövänliga alternativ? 

 

 

 

 

 

 

 


