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Hygien gällande arbetskläder samt den 
allmänna ansvarsprincipen 

 

Som arbetsgivare har du ett ansvar 
 

Varför måste arbetsgivaren ha kontroll över tvättrutinerna för arbetskläder?  
 

  
 

Arbetskläder ska inte tvättas hemma av följande skäl: 

1. Det finns inga garantier för att arbetskläder som tvättats hemma är hygieniska och helt fria från 

kontaminering. 

2. Det råder oklarhet bland konsumenterna om skillnaden mellan ren och hygienisk. 

3. Att tvätta kläderna hemma kan äventyra hygienen på grund av risken för kontaminering. 

4. Att förlita sig på de anställdas tvättrutiner innebär ett risktagande för arbetsgivaren. 

5. Jämfört med industritvätt, som utförs i en kontrollerad miljö, är rutinerna för att tvätta hemma 

olika för olika hushåll och kan därför inte garantera samma tillförlitliga hygienska 

resultat som professionella textilserviceleverantörer. 

 

Att tvätta arbetskläder hemma riskerar hygienen 

Det är allmänt känt att hygien är viktigt. Det är också känt att bristande hygien kan få allvarliga 

konsekvenser, i synnerhet inom exempelvis vården, livsmedelsbranschen och läkemedelsindustrin. Ändå 

visar vår undersökning att hygienen inte alltid prioriteras när anställda tvättar hemma. Risken att 

kläderna kontamineras är stor, vilket kan få konsekvenser för arbetsgivarens ansvar. 

 

Att tvätta hemma innebär risk för kontaminering 

 Den är allmänt vedertaget att arbetskläder som bärs i en industriell miljö inte bör tvättas 

tillsammans med personlig tvätt. Ändå tvättar 58 % av de svarande i undersökningen inte alltid 

arbetskläder och personlig tvätt separat.  

 Endast 48 % sorterar alltid sina smutsiga arbetskläder och sin personliga tvätt separat. 

Är det ett lämpligt alternativ till industritvätt att 

tvätta arbetskläder hemma? Baserat på den frågan 

beställde European Textile Services Association 

(ETSA) en undersökning om konsumenters rutiner 

när det gäller att tvätta arbetskläder hemma. Syftet 

var att få en bättre förståelse av konsumenternas 

tvättvanor hemma. Resultatet av undersökningen är 

tydligt – och har betydande konsekvenser för 

arbetsgivare. 
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 Endast 1 av 4 konsumenter bekymrar sig över att arbetskläderna kan kontaminera deras 

personliga tvätt.  

 33 % av deltagarna tvättar sina arbetskläder och sin personliga tvätt i samma tvättmaskin och 

91 % använder samma torktumlare för båda typer av kläder. 

 Trots att nästan 40 % av de svarande tror att bakterier dör först när kläder kokas eller tvättas vid 

90 °C, visar vår undersökning också att man ofta väljer tvättprogram med låga temperaturer 

hemma (i genomsnitt 48 °C).  

 Även om det är allmänt känt att händerna bär på många bakterier anser endast 25 % av de 

svarande att det är bra att desinficera händerna vid hantering av rena arbetskläder. 

 Samtidigt som många bakterier finns i överflöd i kollektivtrafiken bär 50 % av de svarande sina 

arbetskläder när de reser till och från arbetsplatsen. 

Källa: Siffrorna är baserade på resultaten från 2012 års undersökning utförd av GfK*. 

 

Att förlita sig på de anställdas tvättrutiner innebär ett risktagande för arbetsgivaren 

Mot bakgrund av det ovanstående kan plagg som tvättas hemma allvarligt äventyra hygienen och 

säkerheten på en arbetsplats där hygien är en central förutsättning för en säker miljö. Detta är en risk som 

arbetsgivare kan och bör undvika. Kläder som tvättats hemma och som ser rena och fräscha ut är inte 

nödvändigtvis mikrobiologiskt rena. Ändå visar undersökningen att bara hälften av arbetsgivarna 

regelbundet kontrollerar skicket på de anställdas arbetskläder. 

 

Arbetsgivarens skyldigheter innefattar ett direkt ansvar för de anställdas och kundernas arbetsmiljö med 

avseende på hälsa och säkerhet. Därför är det viktigt att kunna vara säker på att de anställda varje dag bär 

arbetskläder som är hygieniskt rena. Detta bör inte äventyras genom att de anställda tillåts tvätta sina 

arbetskläder hemma. 

 

 Undersökningen visar att osäkerhetsfaktorerna med vid tvättning hemma kan medföra 

kontaminering av arbetsplatsen. 

 Att låta de anställda tvätta hemma befriar inte arbetsgivaren från ansvar om arbetskläderna slits 

ut i förtid eller bär på smittoämnen eller främmande ämnen som leder till kontaminering. 

 Att låta de anställda tvätta sina arbetskläder hemma innebär att arbetsgivaren inte längre har 

kontroll. 

 

Industritvätt sätter hygienen främst  

Genom att anlita ett textilserviceföretag för tvätt av arbetskläder kan arbetsgivaren känna sig trygg i 

vetskapen om att den professionella leverantören kontinuerligt kontrollerar alla parametrar som krävs för 

ett hygieniskt resultat. 

 

 Industritvätt utförs i en strikt kontrollerad miljö. 
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 Textilserviceföretag uppfyller stränga europeiska och internationella standarder som inte gäller 

vid tvätt hemma.  

 Professionella textilserviceföretag använder avancerad tvättutrustning och kontrollerar 

processerna för att alltid ha full överblick över hela tvättcykeln. 

 

*Undersökning av GfK om ”Konsumenters rutiner vid tvätt av arbetskläder hemma” 

GfK:s undersökning ”Konsumenters rutiner vid tvätt av arbetskläder hemma” på uppdrag av European 

Textile Services Association (ETSA) genomfördes mellan juli och november 2012 i Belgien, Tyskland, 

Polen och Storbritannien. I varje land intervjuades ca 400 personer med hjälp av en online-enkät och 

personliga intervjuer. De svarande kom från följande branscher och sektorer: bygg och anläggning, 

offentlig sektor, hälso- och sjukvård, maskin och verkstad, livsmedel, detaljhandel/stormarknad, 

jordbruk/trädgårdsskötsel, kemi/petrokemi, vägarbete och fiskerinäring. De fullständiga resultaten från 

undersökningen finns på ETSA:s webbplats www.textile-services.eu  

http://www.textile-services.eu/

