Pressmeddelande

Att tvätta arbetskläder hemma äventyrar
arbetstagarnas säkerhet
Att förlita sig på arbetstagarnas tvättrutiner i hemmet innebär ett risktagande för
arbetsgivaren
Bryssel, 5 november 2014 – Att tvätta arbetskläder i hemmet kan försämra eller förstöra
arbetsklädernas skyddande egenskaper, till exempel elektrostatiska egenskaper, flamskydd, hög
synlighet och skydd mot kemiska vätskor, och kan därför äventyra bärarens säkerhet. Detta är en av
slutsatserna i GfK:s undersökning (*) av konsumenters rutiner när de tvättar arbetskläder hemma.
Undersökningen visar att i genomsnitt 80 % av respondenterna – i Storbritannien hela 92 % – angav
att de sköter all tvätt av arbetskläder hemma. Enligt dessa siffror verkar arbetsgivare förlita sig alltför
lätt på att arbetstagarna sköter och underhåller arbetskläderna. Enligt europeisk lagstiftning är
arbetsgivare rättsligt ansvariga för arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetet. Trots det verkar
arbetsgivarna inte vara fullt medvetna om de risker som de tar i fråga om rättsligt ansvar när de
förlitar sig på arbetstagarnas tvättrutiner i hemmet.

Att tvätta i hemmet försämrar arbetsklädernas skyddande egenskaper
En närmare titt på fakta och siffror i undersökningen visar att:
•

93 % av alla respondenter ansåg att deras arbetskläder var rena när de hade tvättats. Men att
kläderna ser rena ut kan innebära att de bara är ytligt rena, medan det finns kvar rester av
farligt material som kan påverka de skyddande egenskaperna.

•

Trots att skyddande arbetskläder kan innehålla skadliga ämnen tvättar 58 % inte alltid
arbetskläder för sig och privat tvätt för sig. Samtvätt kan leda till spridning av dessa ämnen.

•

I hemmet verkar konsumenter föredra att tvätta i lägre temperaturer, vilket ofta
rekommenderas för tvättmaskiner i hemmet och av tvättmedelstillverkare. När arbetskläder
tvättas i olämplig temperatur kan dock deras skyddande egenskaper bli mindre effektiva eller
till och med försvinna.

•

68 % av respondenterna använder sköljmedel och 58 % använder fläckborttagare. Dessa
hemmaprodukter kan inte bara allvarligt skada arbetsklädernas skyddande egenskaper, såsom
flamskydd eller antistatiska egenskaper, utan är också mindre effektiva än professionella
produkter som används av industritvätterier.

•

40 % av respondenterna lagar själva sina arbetskläder, vilket kan försämra klädernas
effektivitet.

•

Enligt 47 % av alla respondenter kontrollerar arbetsgivarna klädernas skick endast ”då och
då”. Denna kontroll, som utförs antingen av arbetsgivaren eller av arbetstagaren, täcker dock
främst visuella skador, vilket ofta resulterar i att kläderna byts ut i förtid.

•

Trots att tvättandet kan försämra arbetsklädernas skyddande egenskaper (t.ex. behöver kläder
som skyddar mot kemiska vätskor regelbundet behandlas på nytt) håller konsumenter – i
motsats till industritvättföretag – inte koll på hur varje plagg har skötts. Konsumenter har inte
heller tillgång till lämplig teknik för att behandla plaggen på nytt.

Arbetsgivare behöver behålla kontrollen över sitt skötselansvar
Förutom att äventyra bärarens säkerhet kan arbetskläder som inte är helt hygieniska till exempel
kontaminera livsmedel när de bärs inom livsmedelsindustrin. Detta kan leda till allvarliga hälso- och
säkerhetskonsekvenser för konsumenterna. En liknande risk finns inom sjukvårdssektorn där en
arbetstagare som bär kontaminerade kläder utgör en hög risk i en hygienisk miljö. Och trots att många
bakterier finns i överflöd i kollektivtrafiken bär 50 % av respondenterna sina arbetskläder när de reser
till och från arbetsplatsen.
Slutsatserna från undersökningen visar hur arbetstagares tvättrutiner i hemmet kan påverka
arbetsklädernas säkerhet och säkerheten i den miljö där de används. Det råder inga tvivel om
arbetstagarnas goda avsikter, men många inser troligen inte att tvätt av arbetskläder i hemmet
allvarligt kan äventyra deras egen säkerhet på arbetet. Arbetsgivare behöver vara medvetna om att när
de förlitar sig på arbetstagare för skötsel och underhåll av arbetskläder får de inte någon försäkran om
att arbetskläderna ger arbetstagarna eller arbetsmiljön nödvändigt skydd.
I vissa fall är tvätt i hemmet ett rimligt alternativ, under förutsättning att arbetsgivarens beslut att
tillåta det baseras på en korrekt riskbedömning. Ofta är så dock inte fallet. Arbetsgivare behöver inse
hur tvätt i hemmet kan påverka både arbetstagarnas säkerhet på arbetet och deras eget rättsliga
ansvar. De behöver också vara medvetna om att professionella textilserviceföretag erbjuder ett mycket
säkrare alternativ. De säkerställer att skyddande kläder fortsätter att skydda bäraren varje gång de
används. Arbetsgivarna kan känna sig lugna med att det inte finns någon risk för arbetstagarnas
säkerhet på grund av olämplig skötsel av arbetskläderna.
Mer information om det säkrare alternativ för underhåll av arbetskläder som erbjuds av
textilserviceföretag finns på www.textile-services.eu.

*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 i Belgien, Tyskland, Polen och Storbritannien. I varje
land intervjuades ca 400 personer med hjälp av en online-enkät och personliga intervjuer.
Respondenterna 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 .
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