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1 Inledning – uppdrag - rekommendation 

I samband med att Rådet för Hållbar Utveckling (RHU) vid HiG behandlade inkomna avvikelser i 

miljöledningssystemet vid sitt majmöte 2010 hade en avvikelse inkommit (nr 109) om att delar av 

personalen önskade få tillbaka de kökshanddukar i tyg man haft tillgång till före den befarade Svinin-

fluensaepidemin under hösten 2009. Undertecknad fick i uppdrag att vidare undersöka denna fråga ur 

ett hållbarhetsperspektiv för att ge ett underlag till RHU:s svar på avvikelsen. Ett underhandbesked 

avgavs till RHU den 7 juni 2010 varvid undertecknad fick i uppdrag att fördjupa och formalisera stu-

dien något samt avge ett mer utförligt svar i form av en kortfattad rapport.  

Då syftet från början varit att ge underlag för beslut angående vilken sorts kökshanddukar HiG bör 

använda inleder jag rapporten med min rekommendation för HiG och går först därefter in på underla-

get och det aktuella forskningsläget när det gäller denna tämligen komplexa fråga. Avslutningsvis 

summerar jag de praktiska råd angående hygien i personalkök som utredningen lett fram till i en sär-

skild bilaga. Denna bilaga är tänkt att på ett överskådligt och praktiskt sätt sammanfatta den senaste 

forskningens viktigaste råd angående kökshygien i ett personalkök.  

Undersökningens begränsade omfattning gör att den ska ses som ett nedslag i forskningsläget i dessa 

frågor sådant det såg ut under sommaren och hösten 2010. Jag har medvetet valt att begränsa mig till 

peer-reviewed forskning och att i möjligaste mån inte låta mig påverkas av den sortens snusförnumsti-

ga ”Tips och trix” som dominerar på nätet och i det allmänna medvetandet. Tanken har hela tiden varit 

att så långt som möjligt ta ett avstamp i så aktuell forskning som möjligt. Området är dock statt i stän-

dig förändring och det kan finnas anledning att återkommande följa utvecklingen, särskilt vad gäller 

den miljöekonomiska värderingen. 

Att dela kökshandduk i hemmet eller på en arbetsplats kan upplevas oproblematiskt – ”lite skit rensar 

ju bara” som det brukar heta. I realiteten räcker det dock att någon för med sig t.ex. Salmonellasmitta 

hem från semestern, får med sig B. Cereus i riset från gatuköket, eller bär på en MRSA-sträng efter ett 

besök hos en kollega på sjukhuset för att smittan ska spridas i en större grupp på en arbetsplats. En 

återanvänd, allmän kökshandduk i tyg utgör i många fall en reservoar för sådan smitta. Till detta 

kommer den rena miljökostnaden.  

Kökshanddukar i bomull kan vara ett hemtrevligt och ”billigt”
2
 alternativ till personalköket. Bomull 

har dock en relativt stor negativ miljöpåverkan under hela sin livscykel – främst under odling och pro-

duktion. Samma förhållande gäller även för de inköpsmässigt dyrare alternativen i linne
3
 och hampa

4
, 

dock i mindre utsträckning. Kökshanddukar av papper (t.ex. på rulle) kan däremot bedömas ha en 

relativt modest miljöpåverkan i jämförelse. På grund av att tidigare LCA
5
:er av bomullsproduktion 

inte tog hänsyn till vattenåtgången bör detta förhållande falla ut ännu starkare till förmån för pappers-

handduken.  

                                                             
2 Kökshandduken ”Tekla” (bomull) kan i september 2010 köpas för 1,50 SEK/st hos IKEA. 
3
 Kökshandduken ”Admete” (lin) kan i september 2010 köpas för 29,50 SEK/st hos IKEA. 

4
 Prisexempel på kökshanddukar i ren hampa är svårare att hitta, men som orientering finns de tillgängliga på 

nätet för i storleksordningen 70 SEK/st.  
5
 LCA  = Livscykelanalys – en formaliserad metod för att beräkna den miljöpåverkan som en vara eller tjänst har 

från ”vaggan till graven”. 
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1.1 Rekommendation 

I och med att jämförelsen så entydigt faller ut till förmån för pappershandduken kan jag inte rekom-

mendera annat än att HiG, både ur ett ekologiskt och ett samhällsekonomiskt perspektiv, förordar an-

vändningen av pappershanddukar i personalmatsalar och kök. I den mån HiG behöver en poli-

cy/rekommendation på detta område, bör HiG INTE tillhandahålla eller uppmuntra till att använda 

tyghanddukar. Däremot bör HiG se över placeringen av, samt tillgången till, pappershanddukar i all-

männa utrymmen, samt tillse att tjänsten upphandlas på ett sådant sätt att miljöpåverkan minimeras. 

Dessutom bör möjlighet till lufttorkning av disk underlättas där det är möjligt. 
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2 Tyg eller papper? Kökshygien 
Det akademiska intresset för kökshygien har så vitt går att bedöma ökat kraftigt under de senaste 20 

åren. I min undersökning har jag tyckt mig märka att det särskilt är oron för det som i vardagligt tal 

ofta kallas för multiresistenta bakterier eller MRSA (meticillinresistenta stafylokocker) som drivit 

denna trend.
6
 Den snabba forskningstillväxttakten vad gäller kökshygien sammanfaller under 2000-

talets början med forskningsökningen kring MRSA men med något års förskjutning och i betydligt 

mindre omfattning.  

Figur: Jämförelse mellan antalet vetenskapliga publikationer på temat kökshygien mellan 1986-2009.
7
 

 

Även om allvaret som omgärdar MRSA har del i forskningsintresset är det mer vardagliga smittor som 

dominerar forskningen kring kökshygien. Det är Salmonella, E. Coli samt Campylobakter som domi-

nerar forskningen. Samtliga dessa tre utgör nog så allvarliga sjukdomar i ett offentligt utrymme och 

kan ge upphov till såväl obehag som bestående men. I detta sammanhang vill jag också notera att mil-

jö- eller hållbarhetsaspekten inte ställts i förhållande till hygienaspekten i någon av de studerade artik-

larna. Hygienfrågan betraktas skild från hållbarhetsfrågan och implicit görs antagandet att hygien alltid 

har företräde framför hållbarhet.  

Vad gäller kökshanddukens specifika vara eller inte vara är forskningens omfattning betydligt mer 

blygsam. Handduken utgör blott en av många riskfaktorer i köksmiljön och min undersökning är i 

huvudsak koncentrerad till de artiklar som på ett handfast sätt kan ge oss en vägledning i frågan.  

2.1 Handhygien i köksmiljön 

Handhygien, och då särskilt i offentliga miljöer, som en del i ett integrerat arbete med att minska ris-

ken för smittspridning framhålls av många författare (Terpstra, 1998; Beumer & Kusumaningrum, 

2003; Jumaa, 2005; Aiello et al., 2008; Porzig-Drummond et al., 2009) som en av de viktigaste (Park 

                                                             
6 Multiresistenta bakterier inkluderar även VRE (vankomycinresistenta enterokocker) och är ett begrepp under 
utveckling. 
7
 Figuren inkluderar sökningar för begreppet ”Kitchen Hygiene” i databaserna ISI Web of Knowledge samt Go-

ogle Scholar för respektive år. Tidsserien tar sin början 1986 eftersom det är startåret för ISI-databasen. Till 
detta kommer en Scholar sökning på begreppet MRSA för samma tidsserie. För att illustrera kunskapstillväxten 
har dessa siffror justerats med en faktor 100.  
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& Lee, 2009) och enklaste åtgärderna. Viktigt är då att tillhandahålla och underlätta för detta samt att 

informera om riskfaktorer (Porzig-Drummond et al., 2009).  

2.2 Problemen med kökshanddukar i tyg 

Kökshandduken i tyg har rent av beskrivit som en ”reservoar” (Beumer & Kusumaningrum, 2003) för 

smittoämnen, och problemen just med kökstextilier i offentliga miljöer är ett återkommande tema 

(Terpstra, 1998). Problemet kan ytterligare förstärkas av brister i handhygien.  Ju sämre händerna ren-

görs desto viktigare är det att man undviker att torka sig på tyghanddukar (Ansari et al., 1991) då dessa 

sprider smittor lättare. Skillnaderna mellan de olika kökshanddukssorterna illustreras även av att pap-

pershanddukar visat sig vara överlägsna (Aiello et al., 2008) vid upptorkning av olika riskämnen som 

t.ex. köttsafter. Skillnaderna återfinns alltså i alla led av hanteringen, både vad avser förmågan att av-

lägsna, bevara, förstärka och sprida smitta. Mest oroande i det sammanhanget är kanske att MRSA-

smitta har hittats i kökshanddukar av tyg (Bloomfield et al., 2007).  

2.3 Alternativ till papper och tyg 

Vad gäller alternativ till tyg/papper kan det vara värt att notera att s.k. microfiberdukar utvärderats 

(Moore & Griffith, 2006) mot pappers- och tyghanddukar vad gäller smittospridning utan att visa någ-

ra fördelar. Dessutom kan handsprit vara ett utmärkt komplement även i köksmiljön. En tumregel 

(Bloomfield et al., 2007) kan vara att använda handsprit när händerna inte är synbart smutsiga och 

vanlig tvål och vatten när händerna är mer uppenbart smutsiga. Kombinerat med pappershanddukar för 

handtork kan smittorisken ytterligare minskas.  

2.4 Praktiska råd 

En omfattande studie (Mattick et al., 2003) visade att en återanvänd kökshandduk medger att såväl  E. 

Coli som Salmonella och Campylobacter överlever och sprids. Detta gäller även för disksvampar. 

Däremot visade samma studie att lufttorkning är ett mycket gynnsamt alternativ om tid och plats med-

ger detta. Salmonella överlever inte lufttorkning, ens om smittomängden är mycket stor. Mattick et al. 

(2003) rekommenderade även att så hög temperatur som möjligt används vid handdisk samt att 

maskindisk används där så är möjligt. Temperaturer på 60C+ garanterar nämligen i det närmaste att 

smittoämnen dör (Terpstra, 1998). Vid handdisk noterar även Mattick et al (2003) att det är viktigare 

ATT diskmedel används än att mycket diskmedel används. Redan vid 0,1 % minskas smittspridnings-

risken i själva diskmomentet. I samma praktiskt orienterade anda kunde Sharma et al. (2009) visa att 

kökssvampar med fördel kan desinficeras genom att köras med disken i diskmaskinen eller fuktade 

under 1 minut på högsta effekt i mikrovågsugnen. Dessa båda metoder avdödar då både bakterier, jäst- 

och mögelsvampar.  

Användningen av pappershanddukar är dock inte oproblematisk och stor vikt bör läggas vid att tillse 

att papperdispensoaren är utformad så att ingen onödig handkontakt uppstår (Harrison et al., 2003; 

Rogers, 2003). Upphandlingsprocessen är alltså viktig, men placeringen av papperet i köket är också 

avgörande för god hygien (Harrison et al., 2003) då det även är viktigt att undvika stänk från spis eller 

diskho på det papper som ska användas för torkning.  

 

2.5 Problem specifika för den offentliga miljön 

Inte ens industriell tvätt av kökshanddukar garanterar att de upphör vara bakteriereservoarer, ett ja-

panskt forskarteam (Dohmae et al., 2008) har vid upprepade tillfällen hittat matförgiftningsbakterien B 

Cereus i just centraltvättade tyghanddukar. Dessutom har ett annat japanskt forskarteam (Fukao et al., 
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2008) konstaterat att klor är ett nödvändigt ont just vid tvätt av offentliga textilier om tillfredställande 

hygien ska kunna säkras.  

2.6 Sammanfattning – Kökshygien 
Forskningsintresset för kökshygien har alltså ökat kraftig de senaste 10 åren. Riskerna av undermålig 

hygien i offentliga miljöer drar till sig ett stigande intresse och det förefaller som att vissa ändrade 

vanor kan vara påkallade. I valet mellan olika typer av kökshanddukar kan författaren inte hitta några 

hygienfördelar med att använda tyg. Tvärtom utpekas tyghanddukar gång på gång som en smittokälla 

och riskfaktor, medan papper har flera positiva egenskaper just i en miljö där många olika personer 

samsas. Från ett hygienperspektiv står det klart att HiG bör främja användningen av papper i köksmil-

jöer vid sidan av lufttorkning. 
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3 Tyg eller papper? Livscykelanalys 

3.1 Forskningsläget 
Forskningsläget vad gäller att ställa tyg och papper mot varandra från ett hållbarhetsperspektiv är nå-

got mer begränsad och jämförbarheten också mer komplicerad. Även om LCA-metodiken numera är 

föremål för (ISO-)standardisering så sker ständigt olikartade gränsdragningar och synen på till exem-

pel vilken den ”funktionella enheten”
8
 är. Detta medför även att vi tvingas förlita oss på relativa jäm-

förelser snarare än absoluta tal enligt HiG:s egen LCA-specialist prof. em. Hans-Erik Uhlins devis  

”Heller ungefär rätt än absolut fel”. Då en fullständig LCA är alltför omfattande för denna rapports 

omfång får vi förlita oss på tredjepartsberäkningar. Detta kompliceras i sin tur av att flera av dessa 

LCA:er tagits fram eller understötts av olika branschorgan även om de är peer-reviewade – något som 

INTE är fallet vad gäller hygienaspekten.   

3.2 En holländsk LCA 
En av få direkta LCA-jämförelser mellan tyg- och pappershanddukar är en holländsk studie (de Vos et 

al., 2001) som pekar på en ca 50% högre miljöbelastning för tyghanddukar. Från ett svenskt perspektiv 

måste jag dock se denna studie som ett slags worst-case scenarion då LCA:n till exempel räknar med 

att fossila bränslen står för 40% av papperets miljöbelastning och att inget eller relativt lite återvunnet 

papper används i produktionen – sakförhållanden som inte stämmer för Svenska eller nordiska förhål-

landen. Skillnaden mellan en medelstor (19%) inblandning av återvunnen fiber och rent jungfruligt 

material har dock visat sig vara försumbar (Hohenthal & Behm, 2009) så länge som produktionen 

håller nordisk (i detta fall Finsk) kvalitetsnivå. Det senare illustrerar att ur ett inköpsperspektiv så är 

ursprunget för råvaran (Svenskt, Nordiskt) viktigare än kvaliteten (återvunnen fiber eller extra mjukt, 

vitt papper). Det kontinuerliga miljöarbetet, ISO-certifieringar etc. får här ett synbart genomslag i kon-

sumentledet och miljömärkningen som sådan får en underordnad betydelse
9
. 

3.3 Textilbranschens bedömning 
Ett exempel på hur branschorganisationer komplicerar bilden utgör den LCA (Long et al., 2006) som 

ETSA
10

 låtit göra. Denna visar att bomullshandduken är ungefär dubbelt så bra ur miljösynpunkt som 

pappershandduken. Denna LCA medger dock inte samma insyn i hur LCA:n genomförts som de Vos 

(2001) ovan och tar dessutom 2 pappershanddukar (istället för en i de Vos) som funktionell enhet och 

motsvarighet till användning av en tyghandduk. Till exempel är det oklart vilka systemgränser som 

använts och huruvida full hänsyn tagits till råvarans odling samt det aktuella återvinningssystemet. 

Rapporten har också utsatts för kritik (Spielmann & Rehl, 2010) som i praktiken reverserar resultatet 

och sätter det på minst samma nivå som de Vos.  

3.4 Vattenåtgång 
Att bomull i sig är problematiskt illustreras även av Herva et al (2008) som visar att 59-77% av det 

ekologiska fotavtrycket vid produktion av en normal jacka kommer från själva bomullsproduktionen. 

Vattenåtgången är också besvärande för bomull som material. Tidigare (ca pre-2000) LCA:er för 

                                                             
8
 I vårt fall t.ex. hur mycket papper som går åt per torkning eller hur många gånger en tyghandduk kan använ-

das mellan varje tvätt, eller hur många gånger en tyghandduk kan tvättas innan den måste ersättas osv. 
9
 Till exempel som ett förenklande riktmärke för en inköpsorganisation som inte har tid eller möjlighet att un-

dersöka under vilka produktionsförhållanden tillverkningen skett.  
10 European Textile Services Association – en branschorganisation för uthyrning av textilier i offentliga miljöer. 
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bomull tog inte ens hänsyn till vattenåtgången vid bomullsproduktion (Nieminen et al., 2007). På se-

nare tid har dock bl.a. Unesco uppdragit åt olika forskargrupper att ta fram ”vatten-fotavtryck” för 

olika produkter. Därvidlag har vattenflöden för bomulls och pappersproduktion jämförts på likartade 

sätt för första gången. Vattenåtgången vid bomullsproduktion är då ca 9 gånger (9359 m3/ton vs 1072 

m3/ton) högre för en genomsnittlig bomullsprodukt än för genomsnittligt svensktillverkat papper 

(Chapagain et al., 2006; van Oel & Hoekstra, 2010). Förutom att vattenåtgången är en niondel så stor i 

Sverige jämfört med t.ex. Sydasien, så är det också på väsensskilda premisser.  

3.5 Alternativa textilier 
Sett till såväl vattenåtgång som den totala LCA:n är dock Hampa (samt även Lin) de textilier som har 

lägst miljöpåverkan(van der Werf & Turunen, 2008). Om kökshanddukar av tyg ändå ska användas så 

vore alltså dessa material att föredra ur miljösynpunkt. Dessutom vore det i så fall en stor miljövinst 

att försöka använda begagnade kökshanddukar eller kökshanddukar av återvunnen textil. En brittisk 

studie (Woolridge et al., 2006) på detta visade att återvunnen bomull bara kräver 2,6% av energiåt-

gången för jungfruligt material. Huruvida denna sorts material är ett realistiskt alternativ för det offent-

liga tvingas jag dock lämna öppet.  

3.6 Papperets miljöbelastning i kronor och ören 
För att ge ytterligare ett illustrativt exempel på pappersproduktionens miljöbelastning i ett 

Svenskt/Nordiskt perspektiv vill jag runda detta kapitel med den LCA för Telefonkatalogen som Econ 

Pöyry (2008) tog fram på Eniros uppdrag 2007. Det är en av de mer heltäckande analyserna av svensk 

papperstillverkning, inklusive svenska råvaror och svensk återvinning som finns offentliggjord. Givet 

att den gäller en annan (tunnare & lättare) papperskvalitet tar denna LCA hänsyn till fler aspekter och 

är mer genomlyslig än de tidigare anförda analyserna. Om jag inkluderar utsläpp av CO2, SO2, NOX 

samt partiklar och omräknar detta till den pappersvikt/mängd som en typisk användning i ett personal-

kök omfattar (ca 3dm) så landar min uppskattning i en miljöbelastning motsvarande ca 10 öre per an-

vändning (0,012 ELU
11

) förutsatt att HiG kan lastas för hela miljöbelastningen.
12

 Värt att notera är att 

Econ Pöyrys mer allomfattande beräkning av miljöbelastning dessutom är hela 14 gånger högre än den 

generiska skattningen för vanligt pappers ELU-värde. En förenklad omräkning enligt vanligtvis accep-

terade tabellvärden skulle alltså ge helt försumbara värden för miljöpåverkan. Till detta kan ett helt 

nyligt försök (Berardi, 2010) att skatta CO2 utsläppen till följd av pappersanvändning i hushåll läggas. 

Berardi pekar då mot att det å ena sidan varit mycket svårt att bryta ned detta till hushållsnivå, men att 

utsläppen är relativt sett små – i storleksordningen 0,9 promille av hushållets dagliga påverkan eller 

22g. 

3.7 Sammanfattning - Livscykelanalys  
Ur det mer renodlade miljöperspektivet är pappershanddukar ett betydligt mindre belastande alternativ 

än tyg. Tygets återanvändbarhet gör att det kanske förefaller som ett bättre alternativ från individens 

perspektiv. Dessvärre är skillnaderna i produktionssätt så stora mellan tyg och papper att denna fördel 

snabbt urholkas till papperets förmån. Nordiskt papper från uthålligt skogsbruk är därför minst 50% 

bättre och säkerligen dubbelt så bra. Jag skulle personligen välkomna en fördjupad LCA och jämförel-

se mellan de två ur ett renodlat svenskt perspektiv. Econ Pöyrys LCA för svenskt papper indikera för 

mig att skillnaden troligen är ännu större än. I valet mellan kökshanddukar av tyg och papper ur ett 

miljöperspektiv är därför min slutsats entydig. HiG bör även av dessa skäl förorda papper i köksmiljö-

er – vid sidan av lufttorkning.  

                                                             
11

 ELU = Environmental Load Units – en metod för att mäta miljöbelastning. 
12 Vilket i sig är ett något ogint antagande. 
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4 Avslutande kommentarer: 
För en miljöekonom föreföll uppgiften till en början tämligen rättfram. Gå igenom forskningsläget vad 

gäller LCA för papper och tyg, specialstudera sådana studier som särskilt inriktar sig på kökshygi-

en/offentlig miljö och kom med en rekommendation för den avvikelse som vårt miljöledningssystem 

fått. Det förvånade mig dock snart, för det första, att det fanns så relativt få (och jämförbara) LCA:er 

för papper och tyg; och för det andra att hälso/ohälso-dimensionen i så liten omfattning monetiserats i 

hygienforskningen. En miljöekonom förväntas hela tiden sätta ett värde på komplicerade och svårbe-

dömda effekter – visserligen mer sällan mänskligt liv eller lidande, men ändock. Här finns, som jag ser 

det ett mycket intressant forskningsfält där (i HiG:s fall) vårdrelaterad forskning och ekonomisk 

forskning kan mötas och dra nytta av varandra för att ge ett reellt och angeläget forskningsbidrag! 

Speciellt i brytningen mellan miljö/ekologi och hälsa/ohälsa. Det finns inom hygien, ett i mitt tycke, i 

och för sig mycket tilltalande, men implicit antagande om att mänsklig hälsa alltid går före miljöbe-

lastning. Det är förvisso humant, men genom att aldrig värdera de båda aspekterna på ett jämförbart 

sätt blir det svårt att bedöma marginalkostnaderna av miljö-/hygienåtgärder – till exempel att veta om 

eller när ”kostnaden” för att undvika ytterligare ett sjukdomsfall balanserar mot miljöeffekten av de 

åtgärder som krävs. Olika forskningsresultat kan ju här stå i direkt motsatsförhållande till varandra om 

inte värdet av dem går att bedöma.  

Ett exempel är det råd om att alltid använda klor vid tvätt av offentliga textilier som Fukao et al. 

(2008) ger, kontra det råd om att det viktigaste är ATT man använder något slags tvätt medel, inte 

mängd eller typ, som Mattick et al (2003) ger. Båda forskningsgrupperna har så vitt går att bedöma 

fog för sina slutsatser MEN ur ett miljöekonomiskt perspektiv är det en mycket stor skillnad mellan att 

tillsätta 0,1% av ett generiskt disk-/tvättmedel och att använda en ospecificerad mängd klor. Jämförel-

sen haltar något, men illustrerar poängen som jag vill göra. Genom att inte värdera respektive åtgärd 

har vi ingen aning om hur mycket mer lidande tillsatsen av klor avvärjer i förhållande till den extra 

miljöbelastning som tillsatsen av klor utgör i jämförelse med några droppar diskmedel.  

På ett mer personligt plan kan författaren notera att han, inte utan viss sorg, gjort sig av med de flesta 

av sina hemtrevliga kökshanddukar efter att ha författat denna rapport…  

Gävle 2010-09-23 
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Bilaga: Praktiska råd vid disk i personalkök: 
 

1. Diska om möjligt i diskmaskin – den höga temperaturen minskar smittrisken till nära noll – 

men se för miljöns skull till att bara köra diskmaskinen då den är full, samt att bara använda 

föreskriven mängd samt typ av diskmedel. RHU bör i samråd med HiG:s inköpsfunktion se 

till att så miljövänliga diskmedel som möjligt köps in. Matrester som s.a.s. torkar fast i väntan 

på att diskmaskinen fylls utgör inte en smitthärd. 

2. Vid handdisk, tillse att temperaturen är så hög som möjligt och använd allt lite diskmedel. Det 

är dock INTE mängden diskmedel utan ATT man använder det som gör skillnad. 0,1% disk-

medel eller 10ml (2tsk) i en normal diskho på 10l kan dock utgöra ett riktmärke. Hög tempera-

tur och diskmedel minimerar smittorisken.  

3. Disktrasor/svampar bör inte användas, men om de ändå förekommer bör de regelmässigt köras 

tillsammans med övrig disk i personalkökets ev. diskmaskin ELLER genomblötas och köras 

1min på högsta effekt i kökets mikrovågsugn för att undvika smitta. 

4. Lufttorka helst både hand- och maskindiskad disk – det är överlägset för miljön och medför 

minimal smittrisk. 

5. Handtorka om det behövs med papper – den sammantagna miljö- och hälsokostnaden är vä-

sentligt lägre än för tyghanddukar. 

6. Använd en egen, personlig tyghandduk om detta ändå är att föredra. Då sprids i varje fall inte 

smitta lika lätt och det upplevda behovet av att tvätta handduken kan bli något lägre. Vid dag-

lig användning är dock ett tvättintervall på ca 1v ett minimum. Detta kan liknas vid de egna 

personliga kaffekoppar som många anställda har redan idag. I så fall är det dock, av hygien-

skäl, viktigt att denna handduk ENDAST används till den egna disken samt att den förvaras 

åtskild från övriga ev. kökshanddukar. 

7. Om tyg ändå används så använd hellre hampa eller linnehanddukar istället för bomull (av mil-

jöskäl) och släta handdukar framför frotté (av smittoskäl).   
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