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Hendene våre er konstant i kontakt med 
bakteriefylte gjenstander rundt oss. 
Ikke minst på toalettet. Å vaske hender 
etter toalettbesøk er en av de viktigste 
daglige rutinene for å holde oss friske. 
Men hvor nøye er nordmenn når det 
gjelder håndhygiene? Og hvor mye vet 
vi egentlig om hvor viktig det er å gjøre 
det riktig? 

Vi i Katrin ville gjerne vite mer om nordmenns holdninger, atferd og 

vaner når det gjelder toalett og håndhygiene, derfor tok vi initiativ til å 

lage Toalettrapporten 2016. Rapporten er basert på en landsomfattende 

undersøkelse av 1000 respondenter, og inkluderer også nordmenns 

tanker, atferd og holdninger til offentlige toalettbesøk. 

Rapporten viser at det er store forskjeller mellom menn og kvinner.

Undersøkelsen vitner gjennomgående om at norske kvinner i mye 

større grad er enn menn er opptatt av både håndhygiene og at badet er 

rent og ryddig. Begge bekrefter imidlertid at et rent toalett er svært 

viktig når de skal vurdere både hotell og restaurantbesøk. Når det 

gjelder restauranter svarer faktisk nesten alle at standarden på  

toalettene påvirker deres helhetsvurdering. 73 prosent sier at det er 

avgjørende for vurderingen, og nesten åtte av ti har valgt å ikke gå 

tilbake til en restaurant pga. dårlig rengjorte toaletter. På spørsmål 

om hvor ofte de vasker hender før de spiser, svarer nesten en av fem 

nordmenn ”alltid”. 

Dette er bare litt av statistikken vi har fått gjennom undersøkelsen. 

På de neste sidene går vi i dybden, og vi kan love mye spennende 

lesning som forhåpentligvis kan få oss til å tenke oss om en ekstra 

gang etter neste toalettbesøk.  

God fornøyelse!

Kajsa Rynman

Marketing Manager, Katrin, Scandinavia

En rapport om håndhygiene, 
toaletter og restaurantbesøk

Om undersøkelsen 

Undersøkelsen ble gjennomført av GfK Norm på vegne av Katrin i mars 

2016 og har totalt 1000 respondenter. 

Om Katrin 

Merkevaren Katrin er en del av Metsä Tissue, som er ledende leverandør 

av myke papirprodukter til husholdninger og profesjonelle brukere i Europa. 

Katrin står for trivsel, omsorg og funksjonalitet av toaletter i fabrikker, hoteller, 

skoler, restauranter, sykehus og andre offentlige steder.



Kapittel 1 Håndhygiene

Kvinner er betydelig bedre enn menn  
når det gjelder håndhygiene

Hendene er hele tiden i kontakt med bakteriefylte gjenstander 
rundt oss. Ikke minst på toalettet. Å holde hendene rene er 
derfor en av de aller viktigste daglige rutinene for å holde oss 
friske. Men når man spør nordmenn, viser det seg at det er 
langt ifra alle som tar sin håndhygiene på alvor.  

Bare åtte av ti mener at det er svært viktig å vaske hendene med såpe og vann 

etter et toalettbesøk. To prosent mener dessuten at det er helt uviktig. Ikke over-

raskende viser det seg at kvinner er mer forsiktige enn menn når det gjelder hånd-

hygiene. Blant kvinner svarer 83 prosent at det er svært viktig å vaske hendene, 

mens tilsvarende tall er 75 prosent blant menn. 

Toalettrapporten 2016 viser også at nordmenns atferd når det gjelder hånd-

hygiene varierer mye avhengig av toalettbesøk. Når de ikke er hjemme hos seg 

selv sier sju av ti at de alltid vasker hender etter toalettbesøk. Vel hjemme svarer 

bare 62 prosent at de alltid vasker hender med såpe og vann etter at de har vært 

på toalettet. Kunnskap om hvor viktig det er å ha rene hender før man spiser ser 

også ut til å være relativt lav blant nordmenn. Bare én av fem nordmenn, 23 prosent, 

vasker alltid hender før de spiser.

23%
 

vasker alltid hendene 
med såpe og vann før 
de spiser.



Lufttørker er imidlertid ikke noe nordmenn synes å sette pris på. For der det bare 

finnes en lufttørker som alternativ på et offentlig toalett, velger 22 prosent å enten 

riste hendene i luften, eller å bruke toalettpapir. En av fem vil til og med gå så 

langt at de heller ville tørke sine våte hender på klærne. 79%
  

av nordmenn synes det er 
svært viktig å vaske hendene 
etter å ha besøkt et offentlig 
toalett. 

8/10 
nordmenn foretrekker å tørke  
hendene på tørkepapir etter at  
de vasket hender.

Det er svært viktig å vaske hendene  
etter toalettbesøk

  Kvinner

  Menn

  83 %

  75 %

Dette tørker vi hender på hvis det bare  
finnes lufttørker

Bruker bare lufttørker 50 %

Rister hendene i luften 22 %

Bruker toalettpapir 22 %

På mine egne klær 20 %

Lar dem tørke av seg selv 12 %

I motsetning til hva mange kanskje tror, er det ikke nok bare å vaske hendene 

litt kjapt under kranen for å bli kvitt all smuss. For å bli kvitt bakterier trengs det 

varmt vann, såpe og nøye vasking av hendene i ca. tjue sekunder. For deretter 

å tørke de våte hendene foretrekker åtte av ti nordmenn tørkepapir, som også er 

den mest hygieniske metoden. 



Kapittel 2 Toalett og etikette

Alkohol, sex og surfing - dette gjør  
nordmenn på offentlige toaletter

Ingen andre enn oss selv vet hvordan vi oppfører oss bak  
lukkede toalettdører. Er alt tillatt, eller er det uskrevne regler 
for hvordan man skal oppføre seg? I dette kapittelet av Toalett-
rapport 2016 har vi kartlagt hvilke vaner nordmenn har, og  
hvilken innstilling de har til offentlige toaletter. 

Resultatene viser at de aller fleste gjør mer enn bare sitt fornødne. To av tre nord-

menn oppgir nemlig at de har gjort andre ting, det vanligste er å surfe på mobilen 

og skifte klær. Og som om ikke det var nok, sier en av sju norske menn at de har 

onanert på et offentlig toalett.

Når det gjelder hva nordmenn synes er det mest irriterende når de besøker et 

offentlig toalett, er skitt det verste. Sju av ti mener det er det verste. Nordmenn 

blir også irritert når det er tomt for toalettpapir, og hvis det lukter ille. Begge kjønn 

er enige om at skitne toaletter er det mest irriterende. Men når det gjelder mangel 

på toalettpapir eller toaletter som ikke vil skylle, har menn og kvinner ulike opp-

fatninger av hvor irriterende de synes det er. 

7/10 
kvinner blir irritert over 
offentlige toaletter som er 
tomme for toalettpapir.

Hva er mest irriterende med  
offentlige toaletter?

Toalettene er skitne 72 %

Tomt for toalettpapir 59 %

Det lukter ille 46 %

Det koster penger 40 %

Tomt for håndsåpe 35 %

Toalettet vil ikke skylle 34 %

Det mangler toalettsete 30 %



Mulighet for egentid, eller mobiltid

For mange betyr et besøk på et offentlig toalett en måte å få et øyeblikk alene. 

Noen tar derimot det sosiale med seg på toalettet, og fire av ti nordmenn sier de 

har brukt mobiltelefonen på et offentlig toalett. Det er hovedsakelig unge mennesker  

mellom 18-30 som er flittige til å bruke av mobiltelefonen når de besøker offentlige  

toaletter. Blant dem hevder hele seks av ti at de bruker sine smarttelefoner.  

I aldersgruppen 41-50 år, innrømmer bare 41 prosent at de har gjort det samme.

Problematisk med toalettbesøk i nye  
kjærlighetsrelasjoner

Til tross for at det er helt naturlig å gjøre sitt fornødne, er det mange som synes at 

dette er pinlig – ikke minst i et nytt kjærlighetsforhold. I Toalettrapporten sier seks 

av ti nordmenn at de synes det har vært vanskelig å gjøre sitt fornødne i nærheten 

av sin partner i begynnelsen av et kjærlighetsforhold.

15% av menn og 2% av  
kvinner oppgir at de har 
masturbert på et offentlig  
toalett.

4/10 
kvinner oppgir att de har  
unngått å gå på toalettet for  
å gjøre bommelom i et nytt  
kjærlighetsforhold. 

Har du noen gang opplevd at det har vært 
vanskelig å gjøre ditt fornødne i nærheten av 
partneren din i starten av et kjærlighetsforhold?

Ja, jeg har unngått å gå på toalettet i flere dager 6 %

Ja, det har skjedd at jeg unngått å gå på toalettet 25 %

Ja, det har vært problematisk, men jeg har gått på toalettet likevel 25 %

Nei, det har aldri vært problematisk/vet ikke 43 %

Brukt mobiltelefonen

42 % 44 %

39 %

10 %

8 %

5 %

2 %

38 %

15 %

11 %

10 %

8 %

Skiftet klær

Skiftet klær Brukt mobiltelefonen

Masturbert Drukket alkohol

Drukket alkohol Hatt sex

Lest bok/avis Lest en bok/avis

Hatt sex Masturbert

Menn Kvinner

Dette har vi gjort på offentlige toaletter



Kapittel 3 Rent og pent

Rene toaletter får kunder til å komme tilbake 

For hoteller og restauranter Norge er det ikke bare god service, 
god mat og god stemning som er viktig hvis du ønsker å få 
gjestene til å trives. For nordmenn er også kvaliteten på  
toalettene en avgjørende faktor. 

Toalettrapporten 2016 viser at hele tre av fire nordmenn synes det er svært viktig 

at de offentlige toalettene i hoteller og restauranter er skikkelig rengjort. Men 

det er ikke bare viktig at toalettene blir vedlikeholdt - det kan også være helt av-

gjørende. Skitne toaletter er nemlig noe som norske forbrukere ikke ser gjennom 

fingrene med. 

De som unnlater å prioritere hygiene på toaletter risikerer å miste både kunder 

og lønnsomhet. I undersøkelsen er hele 78 prosent enige i påstanden om at de har 

valgt å ikke vende tilbake til en restaurant på grunn av dårlig rengjorte toaletter. 

Hotellene har det samme problemet, og blant deres gjester svarer 71 prosent at 

de ikke har kommet tilbake på grunn av dårlig renhold. Derfor er det kostbart å 

slurve med rengjøringen. 78% 
mener at det viktigste med 
offentlige toaletter er at de er 
rene og innbydende.



Offentlige toaletter styrer nordmenns vurdering

Toalettene spiller en viktig rolle når nordmenn skal bedømme både hoteller og 

restauranter. Når det gjelder restauranter svarer faktisk nesten alle at standarden 

på toalettene påvirker deres helhetsvurdering. For 73 prosent er det til og med 

avgjørende for vurderingen. Standarden på toalettene er viktigst for kvinner i  

undersøkelsen. Blant dem svarer hele 80 prosent at det er svært viktig at toalettene 

er ordentlig rengjort, blant menn er det tilsvarende tallet 72 prosent.

Det er svært viktig at restauranttoaletter  
rengjøres grundig

Kvinner 80%
 Menn 72%

Det er svært viktig at hotelltoaletter  
rengjøres grundig

Kvinner 88%
 Menn 82%

 

Min generelle vurdering blir dårligere dersom  
de offentlige toalettene ikke er skikkelig rengjort

Jeg har valgt å ikke komme tilbake på grunn 
av dårlig rengjorte toaletter 

Restaurant

Helt enig 33 %

Delvis enig 45 %

Helt uenig 23 %

Hotell

Helt enig 29 %

Delvis enig 42 %

Helt uenig 28 %

Helt enig 

73 % 69 %

28 %24 %

3% 3%

Helt enig 

Delvis enig Delvis enig 

Helt uenig Helt uenig

Restaurant Hotell

For hoteller er rengjøring av de offentlige toalettene også viktig. Mer enn to av 

tre oppgir nemlig at deres totalvurdering blir dårligere hvis toalettene er dårlig 

rengjort. Noe så enkelt som å rengjøre toalettet er derfor viktigere enn mange tror.



Kapittel 4 Her og der

Ekkel lukt, dårlige låser og mangel på  
papir får nordmenn til å snu i døra

Må man så må man, og de aller fleste har opplevd å måtte  
bruke et offentlig toalett som var alt annet enn innbydende.  
Toalettrapporten 2016 har i dette kapittelet gjort et dypdykk  
inn i nordmenns oppfatninger og erfaringer med besøk på  
offentlige toaletter. 

Ekkel lukt, smuss og mangel på toalettpapir er grunnene til at nordmenn flest 

snur på hælen og unngår et besøk. Mange virker også irritert over at oppholdet 

skal koste penger. 

Mer enn fire av ti oppgir nemlig at et offentlig toalett som koster penger får 

dem til å unngå å bruke det. Om det handler om at prisen er for høy eller om det 

rett og slett skyldes at de ikke har penger på seg, forteller historien ikke. Noe som 

imidlertid synes helt klart er at nordmenn helst unngår å besøke typiske mobile 

toaletter. På spørsmålet om hva slags offentlig toalett man helst vil unngå, inntar 

nemlig mobile toaletter førsteplassen på den lite attraktive listen. 

Nesten sju av ti nordmenn oppgir dette som det første alternativet. Skal behov 

utføres utenfor hjemmets komfort, er det ifølge undersøkelsen hotell som er mest 

populært. Hele 55 prosent sier at det er nettopp hoteller som har den høyeste 

standarden når det gjelder hygiene.  

Hvilke av følgende årsaker har fått deg til  
å unngå å besøke et offentlig toalett?

Toalettet var ikke rengjort  71 %

Det var tomt for papir 53 %

Toalettet luktet ekkelt 44 %

Det kostet penger å bruke toalettet 44 %

Låsen virket ikke 41 %

Det var for lang kø 29 %

Man kunne ikke være uforstyrret 15 %

71%
av nordmenn har en eller  
flere ganger unngått å gå på 
et offentlig toalett fordi det  
var dårlig rengjort.



Toalettbesøk når du er på reise 

Reise er utvilsomt en av nordmenns favorittinteresser, enten det er en strandferie 

eller en helg i storbyen. Å besøke toalettet i løpet av reisen, er ikke alltid forbundet 

med den samme behagelige følelsen. 

Hele 58 prosent av alle nordmenn sier nemlig at de aller helst vil unngå toalettet 

på bussen mens nesten en av tre sier at de gjerne unngår togtoaletter. Å gjøre sitt 

fornødne i luften er absolutt ikke noe som nordmenn foretrekker. 28 prosent av de 

spurte sier nemlig at de aller helst unngår flytoaletter. 

Hvilken type offentlige toaletter unngår  
du helst?

Mobile toalett 68 %

Busstoaletter 58 %

Flytoaletter 28 %

Togtoaletter 27 %

Toaletter på bensinstasjoner 22 %

Toaletter på kjøpesenter 16 %

Bar- og restauranttoaletter 11 %

Toaletter på arbeidsplassen  3 %

Hotelltoaletter  2 %

7/10
nordmenn unngår helt 
et mobilt toalett!

Hvilken type offentlige toaletter synes du er 
mest hygieniske?

Hotelltoaletter 55 % 

Toaletter på arbeidsplassen  22 %

Bar- og restauranttoaletter 6 %

Toaletter på kjøpesenter 6 %

Flytoaletter 4 %

Toaletter på bensinstasjoner 3 %

Busstoaletter 1 %

Togtoaletter 1 %

Hvor fornøyd er du med toalettene på arbeidsplassen din? 

For mange nordmenn er toalettene på arbeidsplassen ytterst viktige. Men det 

er langt ifra alle som er helt fornøyd med dem. I underkant av halvparten av alle 

nordmenn sier de er fornøyde med toalettet på jobben.

Fornøyd 70 %

Verken fornøyd eller misfornøyd 24 %

Misfornøyd 5 %

Svært misfornøyd 1 %



katrin.com


