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Hygien gällande arbetskläder samt den 
allmänna ansvarsprincipen 

 

Som arbetsgivare har du ett ansvar 
 

Ny studie påvisar risker för arbetsgivare när arbetskläder tvättas hemma 
 

 
 
Studien, som genomfördes av GfK i fyra europeiska länder, lyfter fram en rad frågor som berör 
arbetsgivare: 
 

 Även om många känner till att bakterier dör vid höga temperaturer väljer man ofta tvättprogram 

med låga temperaturer (i genomsnitt 48 °C) när man tvättar sina arbetskläder hemma. 

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

personliga tvätt. 

 58 % tvättar inte alltid arbetskläder och personlig tvätt separat.  

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

 Hela 50 % bär sina arbetskläder under resan till och från arbetsplatsen. 

Resultaten har betydelse för företag som måste uppfylla stränga hygienkrav, exempelvis inom 
vårdsektorn, livsmedelsbranschen eller läkemedelsindustrin. 
 
Genom att låta de anställda tvätta sina arbetskläder hemma förlorar arbetsgivaren kontrollen över sitt 
ansvar för de anställdas och kundernas arbetsmiljö. 
 
Vid industritvätt sätts hygienen däremot främst – arbetsgivare som har ett löpande avtal för tvätt av de 
anställdas kläder kan känna sig trygga i vetskapen om att att den professionella leverantören 
kontinuerligt kontrollerar alla parametrar som krävs för ett hygieniskt resultat.  
 
Bifogat finns ett tresidigt dokument om varför det är viktigt för arbetsgivaren att behålla kontrollen över 
rutinerna för tvätt av arbetskläder. För den som är intresserad av hygien i samband med arbetskläder 
finns de fullständiga resultaten från GfK:s undersökning ”Konsumenters rutiner vid tvätt av arbetskläder 
hemma” på ETSA:s webbplats. 
 

 

 
För mer information, kontakta ETSA:s kansli på +32 2 282 09 90  

eller besök www.textile-services.eu 
 

Bryssel, januari 2014 – En rapport publicerad av European Textile 
Services Association visar att det hos många människor råder en 
oroväckande förvirring kring begreppen renhet och hygien. Med 
tanke på antalet arbetsgivare som tillåter eller till och med räknar 
med att de anställda tvättar sina egna arbetskläder hemma, utgör 
detta ett hot mot företag som är beroende av strikt hygien. 
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