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Våra händer är ständigt i kontakt med 
bakteriefyllda föremål runt omkring oss. 
Inte minst på toaletten. Att tvätta hän-
derna efter toalettbesöket är därför en 
av de allra viktigaste vardagsrutinerna 
för att vi ska hålla oss friska. Men hur 
noga är svenskarna när det kommer till 
sin handhygien? Och hur mycket kan 
de egentligen om vikten av att göra det 
ordentligt? 

Vi på Katrin hade en önskan om att veta mer om svenskarnas in-

ställning, beteenden och vanor när det kommer till toalettbesök och 

handhygien och det var därför tog vi initiativet att göra Toalettrapporten 

2016. Rapporten grundar sig på en rikstäckande undersökning med  

1 000 respondenter och innefattar även svenskarnas tankar, beteenden 

och inställning till det offentliga toalettbesöket. 

Rapporten visar att det råder stora skillnader mellan män och kvin-

nor. Genomgående vittnar undersökningen om att Sveriges kvinnor är 

betydligt mer måna än männen om såväl sin handhygien som att det 

är rent och snyggt på toaletten. Båda intygar dock att en välstädad 

toalett är av stor vikt när man bedömer både hotell och restaurangbesök. 

Faktum är att när det kommer till restauranger svarar i stort sett alla 

att toaletternas standard påverkar deras helhetsbedömning. För 64 

procent är det till och med helt avgörande för betyget och nästan sju 

av tio har valt att inte återvända till en viss restaurang på grund av 

dåligt städade toaletter. På frågan om hur ofta man tvättar händerna 

innan maten är det dock knappt var femte svensk som svarar alltid. 

Detta är bara några av de insikter vi fått tack vare undersökningen. 

På följande sidor går vi in på djupet och kan utlova en hel del spän-

nande läsning som förhoppningsvis även kan leda till att vi tänker 

efter en extra gång efter nästa toalettbesök.  

Trevlig läsning!

Kajsa Rynman

Marketing Manager, Katrin, Scandinavia

En rapport om handhygien, 
toaletter och restaurangbesök

Om undersökningen 

Undersökningen är genomförd av Norm på uppdrag av Katrin under mars 

2016 och har totalt 1 000 respondenter. 

Om Katrin 

Varumärket Katrin, en del av Metsä Tissue, som är en ledande leverantör av 

mjukpappersvaror till hushåll och professionella användare i Europa. Katrin 

står för välbefinnande, omtanke och funktionalitet på toaletter på industrier, 

hotell, skolor, restauranger, sjukvårdsinrättningar och andra offentliga miljöer.



Kapitel 1 Handhygien

Kvinnor betydligt bättre än män när det 
kommer till handhygien

Våra händer är ständigt i kontakt med bakteriefyllda föremål 
runt omkring oss. Inte minst på toaletten. Att hålla händerna 
rena är därför en av de allra viktigaste vardagsrutinerna för att 
vi ska hålla oss friska. Men när svenskarna tillfrågas visar det 
sig att långt ifrån alla tar sin handhygien på allvar. 

Endast sju av tio anser att det är mycket viktigt att tvätta händerna med tvål och 

vatten efter ett toalettbesök. Fem procent anser dessutom att det är helt oviktigt. 

Inte helt överraskande visar det sig att kvinnor är mer noggranna än män när det 

kommer till handhygien. Bland kvinnorna svarar 75 procent att det är mycket viktigt 

att tvätta händerna, medan motsvarande siffra är 61 procent bland männen. 

Toalettrapporten 2016 visar också att svenskarnas beteende när det kommer 

till handhygien skiljer sig en hel del beroende på vilken toalett man besöker. När 

man inte är hemma hos sig själv uppger två av tre att de alltid tvättar händerna 

efter toalettbesöket. Väl hemma så uppger endast dryga hälften av de svarande 

att de tvättar händerna med tvål och vatten efter att de uträttat sina behov. Kun-

skapen om hur viktigt det är att ha rena händer innan man äter verkar även den 

vara relativt låg bland svenskarna. Knappt var femte svensk, 19 procent, tvättar 

alltid händerna innan de ska äta.

19% 
tvättar alltid händerna 
med tvål och vatten  
innan de äter.



Lufttorkar är däremot inget som svenskarna verkar uppskatta. För i de fall då det 

enbart finns en lufftork som torkalternativ på en offentlig toalett så väljer 28 procent 

att skaka av händerna i luften. Var femte skulle till och med gå så långt att de 

hellre torkade av sina våta händer på kläderna.68%
  

av svenskarna tycker det  
är mycket viktigt att tvätta  
händerna efter besök på  
offentlig toalett.

8/10 
svenskar föredrar att torka av sina 
händer på pappershanddukar när 
de tvättat händerna.

Det är mycket viktigt att tvätta händer efter  
ett toalettbesök

  Kvinnor

  Män

  75 %

  61 %

Det torkar vi av våra händer på om det enbart 
finns lufttork

Använder enbart lufttorken 40 %

Skakar av händerna i luften 28 %

Använder toalettpapper 25 %

På mina egna kläder 20 %

Låter de torka av sig själva 17 %

Tvärtemot vad många kanske tror så räcker det inte att bara skölja händerna lite 

snabbt under kranen för att bli fri från all smuts. För att bli av med alla bakterier 

behövs nämligen varmt vatten, tvål och gnuggande i cirka tjugo sekunder. 

För att sedan torka av de våta händerna föredrar åtta av tio svenskar pappers-

handdukar, som även är den mest hygieniska metoden. 



Kapitel 2 Toalett och etikett

Alkohol, sex och surf – det här gör 
svenskarna på offentliga toaletter

Ingen förutom vi själva vet hur vi beter oss bakom stängda 
toalettdörrar. Är allt tillåtet eller finns det oskrivna regler på hur 
man får bete sig? I detta kapitel av Toalettrapporten 2016 har 
det kartlagts vad svenskarna har för vanor på, och vilken  
attityd de har till, allmänna toaletter.

Ur resultatet framgår det tydligt att de allra flesta gör annat än att bara utföra sina 

behov. Två av tre svenskar uppger nämligen att de någon gång gjort annat och 

allra vanligast är att surfa på mobilen och att byta kläder. Som om det inte var nog 

så uppger 15 procent att de druckit alkohol och 14 procent att de har haft sex på 

en allmän toalett. 

När det kommer till vad svenskarna tycker är mest irriterande under ett besök 

på en allmän toalett så är smuts det allra värsta. Sju av tio tycker det är mest 

störande. Svenskarna irriterar sig även på när toalettpappret är slut och om det 

luktar illa. Undersökning visar även att det är stora skillnader i vad kvinnor och 

män stör sig på när de besöker en offentlig toalett. Båda könen är överens om att 

smutsiga toaletter är det som irriterar mest. Men när det kommer till toapapper 

som är slut eller toaletter utan sits går meningarna isär om hur irriterande män 

och kvinnor uppfattar det. Kvinnor stör sig även mer om det saknas klädkrok och 

om tvålen är slut.

7/10 
kvinnor irriterar sig på  
allmänna toaletter där  
toalettpappret är slut.

Vad är mest irriterande med  
offentliga toaletter?

Toaletten är smutsig  70 %

Toalettpappret är slut  61 %

Det luktar illa  55 %

Toaletten går inte att spola 45 %

Det finns ingen toalettsits 36 %

Det kostar pengar 31 %

Tvålen är slut 27 %



En möjlighet till egentid, eller mobiltid

För många är ett besök på en offentlig toalett ett sätt att få en stund för sig själv. 

Vissa tar dock med sig det sociala in på toaletten och hälften av svenskarna uppger 

att de någon gång använt mobiltelefonen på en offentlig toalett. Framförallt är det 

unga mellan 18-30 år som är flitiga på att använda mobiltelefonen när de besöker 

offentliga toaletter. Bland dem uppger hela 60 procent att de använt sin smarta 

telefon. I åldersgruppen 41-50 år erkänner 41 procent att de gjort detsamma.

Jobbigt med toalettbesök i nya  
kärleksrelationer

Trots att det är helt naturligt att bajsa är det många som tycker att det är pinsamt 

– särskilt i en ny kärleksrelation. I Toalettrapporten uppger 6 av 10 svenskar att 

de tycker att det varit jobbigt att bajsa i närheten av sin partner i början av en 

kärleksrelation.

12% av männen och 2% av 
kvinnorna uppger att de  
någon gång onanerat på en 
offentlig toalett.

1/3 
av alla kvinnor uppger att de 
någon gång undvikit att gå på 
toaletten för att uträtta nummer 
två i en ny kärleksrelation.

Har du någon gång upplevt att det varit  
jobbigt att bajsa i närheten av din partner  
i en ny kärleksrelation?

Ja, jag har undvikit att gå på toaletten i flera dagar 6 %

Ja, det har hänt att jag undvikit att gå på toaletten 23 %

Ja, det har varit jobbigt, men jag har gått på toaletten ändå 31 %

Nej, det har aldrig varit jobbigt/vet ej 39 %

Använt mobiltelefonen

50 % 43 %

41 %

14 %

8 %

4 %

2 %

34 %

20 %

15 %

12 %

12 %

Bytt om

Bytt om Använt mobiltelefon

Haft sex Druckit alkohol

Druckit alkohol Haft sex

Onanerat Läst bok/tidning

Läst en bok/tidning Onanerat

Män Kvinnor

Det har vi gjort på offentliga toaletter



Kapitel 3 Rent och snyggt

Rena toaletter får kunder att återvända 

För Sveriges hotell och restauranger är det inte bara bra service, 
god mat och en härlig atmosfär som är betydelsefullt om man 
vill få gästerna att trivas. För svenskarna är även kvalitén på 
toaletterna en avgörande faktor. och bland deras gäster svarar 
63 procent att de inte återvänt på grund av undermålig rengöring. 
Det är med andra ord dyrt att slarva med städandet.

Toalettrapporten 2016 visar att hela tre av fyra svenskar tycker att det är mycket 

viktigt att de offentliga toaletterna på hotell och restauranger är ordentligt städade. 

Men det är inte bara viktigt att toaletterna är väl omhändertagna – det kan till och 

med vara helt avgörande. Smutsiga toaletter är nämligen något som svenska 

konsumenter inte ser genom fingrarna med. 

De som struntar i att prioritera hygienen på toaletterna riskerar att förlora både 

kunder och lönsamhet. I undersökningen instämmer hela 68 procent i påståendet 

att de valt att inte återvända till en restaurang på grund av dåligt städade toaletter. 

Hotellen har samma problem 78% 
anser att det allra viktigaste 
med offentliga toaletter är att 
de är rena och fräscha



Allmänna toaletter styr svenskarnas betyg

Toaletten spelar en stor roll när svenskarna sätter betyg på både hotell och res-

tauranger. När det kommer till restauranger svarar i stort sett alla att toaletternas 

standard påverkar deras helhetsbedömning. För 64 procent är det till och med 

helt avgörande för betyget. Toaletternas standard är allra viktigast för kvinnorna 

i undersökningen. Bland dem svarar hela 82 procent att det är mycket viktigt att 

toaletterna är ordentligt städade, bland männen är motsvarande siffra 68 procent.

Det är mycket viktigt att restaurangtoaletterna  
är ordentligt städade

Kvinnor 82%
 Män 68%

Det är mycket viktigt att hotelltoaletterna är 
ordentligt städade

Kvinnor 88%
 Män 80%

 

Min helhetsbedömning blir sämre av att de  
allmänna toaletterna inte är ordentligt städade

Jag har valt att inte återvända på grund av  
dåligt städade toaletter

Restaurang

Instämmer helt 22 %

instämmer delvis 46 %

Håller inte alls med 33 %

Hotell

Instämmer helt 26 %

instämmer delvis 37 %

Håller inte alls med 37 %

Instämmer helt

64 % 26 %

37 %

37 %

33 %

3%

Instämmer helt

Instämmer delvis Instämmer delvis

Håller inte med alls Håller inte med alls

Restaurang Hotell

För hotellen är städning av de allmänna toaletterna än viktigare. Två av tre uppger 

nämligen att deras helhetsbedömning blir sämre om toaletterna är undermåligt 

omhändertagna. En sån enkel sak som att städa toaletten är alltså viktigare än 

vad många tror.



Kapitel 4 Här och där

Äcklig lukt, dåliga lås och pappersbrist  
får svenskarna att vända i dörren

Ibland har nöden ingen lag och de allra flesta har någon gång 
tvingats besöka en offentlig toalett som lämnat allt att önska. 
Toalettrapporten 2016 har i detta kapitel gjort en djupdykning 
i svenskarnas upplevelser och erfarenheter av besöken på de 
offentliga toaletterna. 

Äcklig lukt, ostädat och avsaknaden av toalettpapper är de anledningar som fått 

flest svenskar att vända på klacken och undvika ett besök.

Många tycks också irritera sig på det faktum att vistelsen ska kosta. Fler än 

fyra av tio uppger nämligen att en offentlig toalett som kostar pengar fått dem 

att undvika besöket. Huruvida det handlar om att priset vart för högt eller om det 

helt enkelt fattas växel på fickan förtäljer dock inte historien. En sak som däremot 

framstår som väldigt klar är att svenskarna helst undviker ett besök på den fruk-

tade bajamajan. På frågan om vilken typ av offentlig toalett man helst undviker 

kniper nämligen bajamajan förstaplatsen på den mindre åtråvärda listan. 

Närmare åtta av tio svenskar, listar den som det första alternativet av dem alla. 

Ska behov uträttas utanför hemmets trygga vrå är det sett till undersökningen på 

ett hotell som vi trivs allra bäst. Drygt hälften uppger att det är just hotellen som 

håller allra högst standard sett till hygien.  

Vilka av följande anledningar har fått dig att 
undvika ett besök på en offentlig toalett?

Toaletten luktade för äckligt 61 %

Toaletten var inte städad 58 %

Det fanns inget papper 49 %

Låset fungerade inte 45 %

Det kostade pengar att använda toaletten 42 %

Det var för lång kö 35 %

Toaletten erbjöd ingen enskildhet 19 %

61%
av svenskarna har någon gång  
undvikit att gå på en offentlig toalett 
på grund av att den luktat för illa.



Toalettbesök på resande fot 

Att resa är onekligen ett av svenskarnas favoritintressen oavsett om det handlar 

om en solsemester, skidresa eller en weekend i storstaden. Att besöka toaletten 

under resan är dock inte alltid förknippat med samma lustfyllda känsla. 

Mer än varannan svensk uppger nämligen att de allra helst undviker toaletten 

på bussen samtidigt som var fjärde svarar att de gärna undviker tågtoaletterna. 

Att uträtta sina behov i luften är inte heller något som alltför många svenskar 

föredrar. 17 procent av de svarande uppger nämligen att de allra helst undviker 

flygplanstoaletter.

Vilken typ av offentliga toaletter undviker  
du helst?

Bajamajor 79 %

Busstoaletter 51 %

Tågtoaletter 25 % 

Toaletter på bensinstationer 18 %

Flygplanstoaletter 17 %

Toaletter i shoppinggallerior 15 %

Bar och restaurangtoaletter 7 %  

Toaletter på arbetsplatsen 3 %  

Hotelltoaletter 1 %  

8/10
svenskar undviker helst ett  
besök på bajamajan!

Vilken typ av offentliga toaletter tycker du är 
mest hygieniska?

Hotelltoaletter  55 %

Toaletter på arbetsplatsen 24 %

Bar och restaurangtoaletter 5 %  

Toaletter i shoppinggallerior 5%   

Toaletter på bensinstationer 3 %  

Flygplanstoaletter 4 %  

Tågtoaletter 1 %  

Busstoaletter 1 % 

Hur nöjd är du med toaletterna på din arbetsplats?

För många svenskar är toaletterna på arbetsplatsen oerhört viktiga. Dock är det 

långt ifrån alla som är helt nöjda med dem. 

Nöjd 73 %

Varken nöjd eller missnöjd 21 %

Missnöjd 4 %

Mycket missnöjd 2 %
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