
Syftet med toalettrapporten 
är att se hur slutanvändarna 
beter sig och vad de  
föredrar när det gäller  
offentliga toaletter. 

500 DELTAGARE

Kvinnor: 50 % 
Män: 50 %

Ålder:
18–22: 9 %
23–35: 23 %
36–55: 36 %
56+: 32 %

Nå 100 % hygien
Utrusta toaletterna med touch free-dispensrar fyllda med  
tvål och papper som räcker till många besökare.
Informera om vikten av god handhygien! 

Detta är inte okej!

83 %

Tvättar händerna efter  
ett toalettbesök

Vårt mål är att 100 % ska tvätta sig om 
händerna med varmt vatten och tvål 
och torka dem med pappershanddukar.

89 %86 % 81 %
Tvättar händerna 
med varmt vatten

Torkar händerna med 
pappershanddukar

Använder  
tvål

Visste du att
torka dina händer 
med papper är lika 
viktigt som att  
tvätta dem?

80 % av alla infektioner sprids via händerna. 

Det finns:
- lika många bakterier under en nagel som hela  

Sveriges befolkning
- lika många bakterier under en ring som hela  

Europas befolkning 
- lika många bakterier under ett infekterat nagelband  

som hela jorden befolkning
KÄLLA: GRUNDLÄGGANDE VÅRDHYGIEN

Hur når vi  
100 %?
TOALETTRAPPORTEN 2020

Studien beställdes  
av Metsä Tissue och  
genomfördes av ett externt  
marknadsundersökningsföretag.

www.metsatissue.com
katrin@metsagroup.com
Tel. int: +46 501 27 50 00

www.katrin.com

Metsä Tissue AB
Holländaregatan 4
SE-542 88 Mariestad

Använd tvål 
så blir dina 
händer rena
Bidra till  
100% hygien!

Använd  
pappershanddukar  
så blir dina händer 
ännu renare

Bidra till  
100 % hygien!



57 %

85 %

68 %

Toaletterna 
är nyckeln 
till gästernas 
upplevelse av 
restaurang- 
besöket  

Toaletten är 
viktig på 
arbetsplatsen

Toaletterna 
spelar en  
avgörande roll 
för hela  
shopping- 
upplevelsen

En välskött toalett tyder  
på omtanke om personalen

Om toaletten är fräsch 
stannar man var och handlar mer

Ta hand om 
världens 
viktigaste rum!

Drömtoaletten

Rent och fräscht är absolut viktigast för besökaren 
enligt undersökningen. En välskött toalett andas 
omsorg och omtanke. Det är allt från mjukt papper, 
fräsch doft och funktionella dispensrar till täta 
serviceintervaller.

Våra toalettlösningar  
handlar alltid om omtanke
Omtänksamhet handlar om detaljer. Detaljer som  
är viktiga för alla, både besökare och personal. 

Eftersom våra lösningar är anpassade efter antal 
besökare och serviceintervaller så är det enkelt 
att skapa en miljö där alla känner sig nöjda. Det får 
besökarna att känna sig uppskattade och att  
komma tillbaka.

– Det doftar gott!
– Pappershanddukar att torka händerna med
– Pappershanddukar av god kvalitet
– Det finns ekologiskt handtorkpapper
– Det finns alltid toalettpapper
– Det finns en extra rulle toalettpapper
– Toalettpapper av god kvalitet
– Det finns ekologiskt toalettpapper
– Tvål som doftar gott är trevligt

Kommer inte tillbaka om toaletten är smutsig


