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Arbetsmiljöguide #A.4 Varselkläder 
Syfte /Omfattning 

Guiden syftar till att ge konkret vägledning vad gäller val och användning av varselkläder i 
syfte att vara mer synlig.  
 

Ansvar och skyldigheter  
I #A.1 Arbetsmiljöguide generell beskrivs ansvar och skyldigheter som gäller oavsett vilken 
personlig skyddsutrustning. 
 

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren ansvarar för att: 
• tillhandahålla varselkläder i rätt skyddsklass. 
• Säkerställa att medarbetaren har kunskap om användning och skötsel. 

Arbetstagarens skyldigheter  

Arbetstagarens skyldigheter är att: 
• använda varselkläderna korrekt. 
• rapportera om varselkläderna är alltför smutsiga, reflexer eller andra delar är skadade 

m m. 
 

Val av varselklass 
Håll Nollans standard för personlig skyddsutrustning förordar Varsel klass 1 på överkroppen.  
Varselkläder ska vara CE-märkta. Klass 1 har den lägsta synbarheten och klass 3 den högsta. 
De olika skyddsklasserna beror på hur mycket färgat fluorescerande material och 
reflexmaterial som kläderna är tillverkade av. Gemensamt för alla varselkläder är att: 

• kläderna är synliga både om dagen och om natten. 
• både fluorescerande material samt reflexer är synliga från alla sidor. 
• a.tt reflexerna är placerade på kläderna på ett sådant sätt att de framhäver personens 

konturer, så att en bilist snabbt kan avgöra att det är en person man ser och att det till 
exempel inte är en vägskylt. 

 
 
EN 471 / 
EN ISO 
20471 

Förklaring Användningsområde 

Klass 1 
 

Fluorescerande material samt reflex, 
krävs.  
Mindre mängd av både reflex och 
fluorescerande material än för klass 2 
respektive klass 3.  

Omgivande trafik kör cirka 30 
km/h eller mindre. 

Klass 2 Fluorescerande material samt reflex.  Omgivande trafiken kör 
mellan cirka 30-60 km/h 
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Klass 3 Fluorescerande material samt reflex som 
omsluter torso samt ärm och/eller ben, t 
ex jacka.  
Ytorna räcker sällan till för de mindre 
storlekarna (XSmall och Small). 
 
Istället kan man använda överdelklass 2 
tillsammans med underdel klass 2 som är 
samcertifierade.  

Omgivande trafik kör mer än 
cirka 60 km/h. 
 
 
 
 
Krav vid arbete på väg hos 
flertalet väghållare, 
t ex Trafikverket. 

Varselkläder som är tillverkade efter den tidigare norm EN 471 får 
fortfarande användas men det är inte tillåtet att kombinera varor som är 
märkta EN 471 med den nya normen EN ISO 20471 för att uppnå 
skyddsklass 3. 

 

Använda och sköta 
• Tvätta kläderna, då smutsiga kläder inte uppfyller skyddsklassen. 
• Följ leverantörens tvättråd, där står bland annat hur många gånger man kan tvätta 

kläderna. 
• Oavsett certifieringsklass är det viktigt att inte sy upp, vika upp eller klippa av byxben 

eller jackärmar då det finns risk för att ytorna av fluorescerande material samt reflexer 
inte blir tillräckliga.  

• Det ska vara minst 5 cm från reflexen längst ned på ett byxben till kanten på 
byxbenet. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenser:   
Arbetsmiljöstandard #A Personlig skyddsutrustning  
Arbetsmiljöguide #A1 Personlig skyddsutrustning generell  
AFS 2001:3 - Användning av personlig skyddsutrustning 
AFS 1996:7 - Utförande av personlig skyddsutrustning 
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