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TESTTest tvål

TexT: jenny berggren   foTo: anna simonsson

Renast i boden
Bygglagets favorittvål underkänns av kemi- och miljöexperterna. 
Och tvålar som är skonsamma mot miljö och hälsa biter sämre 
på svår smuts. Vinnare: Ett färglöst miljöval utan lukt. 
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TESTTest tvål

Prisuppgift saknas i 
detta test eftersom 
det är svårt att få 
fram jämförbara 
uppgifter då priser 
ofta förhandlas 
fram som del av 
större avtal.

Pris

  

 effekt

 skonsamhet

 doft

 
testpanelens 
kommentarer

Miljö- och hälso- 
bedömning

 ToTALBeTYG

hand clean (sterisol)

”Fungerar bra på normal smuts. Väl-
digt skonsam för händerna! Känns 
mjuk och len.”

”Blir len. Luktar gott. Denna tvål är 
ett bra alternativ att ha på jobbet! 
Slipper torr hud. Blir man renast av.”

”Helt klart sämst. 
Känns len och mjuk.”

Rekommenderas av Trossa. Fri från 
färgämnen och parfym. Vid normal 
användning bedöms den inte på-
verka hud, ögon eller miljö negativt.

Rekommenderas inte av Trossa. 
Innehåller parfym och färgämnen. 
Vid normal användning bedöms  
övriga ämnen i tvålen inte påverka 
hud, ögon eller miljö negativt.

Rekommenderas av Trossa. Fri från 
färgämnen och parfym. Vid normal 
användning bedöms den inte på-
verka hud, ögon eller miljö negativt.
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hand plus (sterisol)
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toRk industRitvål (sCA)

3,5

3

2,5

  

 effekt

 skonsamhet

 doft

 
testpanelens 
kommentarer

Miljö- och hälso- 
bedömning

 ToTALBeTYG

handRent  (Aktiv kemi)

”Blir lätt ren. Len efter. Luktar citron. 
Det här är en riktigt bra tvål! Slipper 
torr hud. Luktar gott.”

”Löser inte upp smutsen ordentligt. 
Blir snabbt torr efteråt. Jättebra om 
man är extremt smutsig!” 

”Inte bra. För små kulor, blir inte ren. 
Luktar godis. Man blir ren av den här 
tvålen men man blir torr av den!”

Bör undvikas för yrkesmässig  
användning, enligt Trossa. Risk för  
irritation på hud och ögon. Ämne som 
kan innebära risker om det släpps ut i 
vattendrag. Parfym och färgämnen. 

Rekommenderas inte av Trossa. Par-
fym och färgämnen. Innehåller tre 
kraftigt irriterande substanser i låg 
koncentration, men kan öka risken 
för att huden torkar ut. 

Bör undvikas. Innehåller BHA och BHT 
som kan vara cancerframkallande och 
hormonstörande. Risk för allergiska 
eksem. BHT är giftigt för vattenlevan-
de organismer. Parfym och färgämne.
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byggtvål (ekofekt)
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3

hand wash pRo (kAtrin)
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3
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BedömninGArnA spretar 
ganska mycket bland de fyra 
byggnadsarbetare som under 
två veckor har testat att tvätta 
sig med sex olika grovtvålar. När 
Zan Ahmad säger att Torks In-
dustritvål var bäst tappar Fred-
rik Lindemark hakan där han 
sitter i JM-boden i Stockholm. 
Han säger att han blev torr om 
händerna av den direkt.

– Och jag blev inte ren heller.
Industritvålen och testvin-

naren Sterisols Hand Clean är 
de båda som rekommenderas 
ur miljö- och hälsosynpunkt. 
Utöver att arbetarna tvättat bort 
byggsmuts med tvålarna har vi 
nämligen låtit miljökonsulter 
på företaget Trossa gå igenom 
vilka ämnen tvålarna innehåller. 
De lyfter alltså fram dessa båda. 
Tvålarna innehåller inte anmärk-
ningsvärda mängder av ämnen 
som kan innebära risker och de 
är dessutom fria från färgäm-
nen och parfym, tillsatser som är 
onödiga enligt Trossa då de alltid 
innebär en viss risk för allergi. 

De här tvålarna innehåller hel-
ler inte friktionsmedel som skrub-
bar bort smutsen, vilket också gör 
dem skonsamma för huden. Men 
blir man ren då? Jo, de får båda 
hyfsade betyg även här, Hand 
Clean blir ju rent av sammantaget 
vinnare i testet. Men man måste 
nog räkna med att kanske kom-
plettera med ett tyngre artilleri 
om händerna exempelvis drab-
bats av olja eller rostiga järn.

– Tvålarna utan kulor som 
skrubbar passar egentligen inte 
under benämningen grovtvål, 
säger Martin Ekestam.

i dAG sAknAr byggnadsarbe-
tarna grovtvål i sin bod vanligt-
vis. Om de fick välja tvålar att ha 

där skulle de gärna kombinera 
Hand Clean med Sterisols andra 
tvål som innehåller valnötsskal 
som friktionsmedel. Just för att 
kunna välja efter hur smutsig 
man är. Samtidigt är det Hand-
rent med Aloe Vera, som innehål-
ler plastkulor att skrubba med, 
som får högst sammantaget be-
tyg av byggnadsarbetarna. Men 
betyget dras ned av att miljökon-
sulterna på Trossa tycker att den 
bör undvikas för yrkesmässig 
användning då den bland annat 
innehåller ämnen som kan ge 
ögonskador, vilket tillverkaren 
också varnar för på flaskan. 

Vinnartvålen är som sagt opar-
fymerad, men bygglaget delar inte 
Trossas tveksamhet inför parfym. 
Fredrik Lindemark säger att det 
känns fräschare med parfym.

– Det tar bort all annan svett-
lukt, infogar Fredrik Flink.

kATrins HAnd Wash Pro får 
förvisso beröm för just doften 
från Fredrik Lindemark, som sä-
ger att den luktar godis. Men det 
räddar inte situationen, då han 
också konstaterar att det var det 
enda positiva med den. 

Från Trossa är beskedet att två-
len bör undvikas för yrkesmässig 
användning. Säkerhetsdatabla-
det där vi hämtat information om 
innehållet är visserligen mindre 
utförligt för den här tvålen än för 
övriga, det är inte angivet i vilka 
koncentrationer olika ämnen 
finns. Miljökonsulterna tycker 
dock att själva förekomsten av 
ämnena BHA och BHT, med 
bland annat potentiellt cancer-
framkallande effekter, är nog för 
att undvika tvålen.

– Det är onödigt att ha med de 
ämnena, det finns ju alternativ, 
säger Siw Bengtsson på Trossa.

UrvAL: 
n Vi har kollat vilka grovtvålar som förekommer på marknaden, 
bland annat genom kontakt med leverantörer och byggföretag. 
Företag som har flera produkter har själva fått lyfta fram den som 
de i första hand skulle sätta in i en byggbod.
meTod: 
n Vi har låtit fyra byggnadsarbetare tvätta sig med tvålarna i två 
veckor. De har betygsatt tvålarna utifrån effekt, skonsamhet och doft. 
n Vi har också låtit miljökonsulter på företaget Trossa gå igenom 
vilka ämnen som ingår i tvålarna och bedöma dem utifrån hur äm-
nena kan påverka miljö och hälsa. 
n I slutbetyget vägs byggnadsarbetarnas betyg, Trossas omdöme 
och byggnadsarbetarnas  kommentarer om tvålarna samman. 

så testade vi


