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Unga bäst på att stänga toalettlocket 
Geberit, 2016-01-27  
 
Årets värsta förkylningsmånad närmar sig. Tänk på att en toalettspolning gör att 
miljontals bakterier flyger runt i luften. Att stänga toalettlocket kan därför vara minst lika 
viktigt som att tvätta händerna. 
 
18-34-åringar är betydligt bättre på att stänga locket efter sig än äldre personer. Tvärtom 
gäller när det kommer till toalettstädningen. Det visar en färsk undersökning om hygien 
som badrumsföretaget Geberit har genomfört bland 1 000 svenskar.  
 
Snart går vi in i februari, månaden vi svenskar är som mest sjuka och som därför kommit att 
kallas VABruari på grund av alla vabbande föräldrar.  
Sedan barnsben har vi blivit inpräntade vikten av att tvätta händerna och akta oss för smutsiga 
ytor. Men hur är det med att stänga toalettlocket då?  
Enligt en ny undersökning från badrumsföretaget Geberit visar det sig att unga mellan 18-34 är 
betydligt bättre på att stänga locket innan de spolar än de som är mellan 55-74 år. Sju av tio i 
den yngre ålderskategorin uppger att de alltid eller oftast stänger locket. För den äldre kategorin 
visar siffran bara på drygt hälften.  
 
– Det är intressanta siffror och glädjande att unga är noga med detta. Det är oerhört viktigt att få 
rutin på att stänga locket innan spolning för att minska risken för bakteriespridning och 
eventuella sjukdomar, säger Jonas Elfborg, produktchef på Geberit.  
 
Att inte stänga toalettlocket innan spolning innebär att drygt en miljon bakterier frigörs i 
badrummet och hamnar på golvet, i handfatet och kanske i värsta fall – på tandborsten.  
 
Men det är ju givetvis inte bara toalettlocket man måste vara noga med i sådana här 
infektionstider. Rengöra badrummet regelbundet är också viktigt. Och på det området visar 
undersökningen på det motsatta – att det är de äldre som är bäst på att städa badrummet ofta. 
40 procent mellan 18-34 år uppger att de bara städar sitt badrum varannan vecka eller mer 
sällan än så. En siffra som kan jämföras med 20 procent i ålderskategorin 55-74.  
 
Dock finns det mycket kvar att önska hos genomsnittssvensken när det kommer till att torka av 
ytor som lysknapp och dörrhandtag på toaletten. 14 procent av alla de som deltog i 
undersökningen uppger att de rengör dörrhandtaget högst två gånger per år och 13 procent 
uppger att de rengör lysknappen lika sällan.  
 
– Intresset för hygieniska badrumsprodukter ökar hela tiden. Många vill t ex ha beröringsfria 
spolplattor och lättstädade vägghängda toaletter, säger Jonas Elfborg på Geberit. 
 
Undersökningen i korthet:  
 
Fäller du ner toalettlocket när du spolar?  
JA (alltid eller ofta):  
68 % /18-34 år)  
60 % (35-54 år)  
54% (55-74 år) 
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NEJ (sällan eller aldrig):  
32 % (18-34 år ) 
40 % (35-54 år)  
46 % (55-74 år)  
 
Hur ofta städas badrummet/toaletten i ditt hushåll?  
flera gånger i veckan:  
16 % (18-34 år)  
23 % (35-54 år)  
25 % (55-74 år)  
 
en gång i veckan:  
41 % (18-34 år) 
50 % (35-54 år) 
55 % (55-74 år) 
 
Varannan vecka:  
21 % (18-34 år) 
19% (35-54 år) 
13 % (55-74 år) 
 
En gång i månaden:  
16 % (18-34 år) 
6 % (35-54 år) 
4 %  (55-74 år) 
 
Mer sällan än en gång i månaden:  
4 % (18-34 år) 
1 % (35-54 år) 
2 % (55-74 år) 
 
Vet ej:  
2 % (18-34 år) 
2 % (35-54 år) 
1 % (55-74 år) 
 
Hur ofta städas följande:  
 
Dörrhandtaget till toaletten:  
flera gånger i veckan: 10 %  
en gång i veckan: 31 %  
Varannan vecka: 17 % 
En gång i månaden: 16 %  
Några gånger per halvår: 13 %  
Mer sällan/aldrig: 14 %  
 
Lysknappen till toaletten:  
flera gånger i veckan: 10%  
en gång i veckan: 32 % 
Varannan vecka: 17%  
En gång i månaden: 15%  
Några gånger per halvår: 13% 
Mer sällan/aldrig: 13% 



MEDIA RELEASE  
 
 
 
 

3 

 
*Undersökningen är gjord av Yougov på uppdrag av Geberit under november 2015. Undersökningen är 
genomförd bland män och kvinnor mellan 18-74 år i Sverige. Totalt deltog 1006 personer.  
 
 
För ytterligare information och bilder, vänligen kontakta: 
 
Sofia Ljunggren, marknadskoordinator Geberit  
Telefon: 040:680 89 34 
sofia.ljunggren@geberit.com 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Geberit Group är den ledande specialisten i Europa på sanitetsteknologi och badrumsporslin 
med en unik portfölj av starka lokala varumärken som Ifö, Ido och Geberit. Geberit har 35 
produktionsanläggningar runt om i Europa och huvudkontoret ligger i Rapperswil-Jona, 
Schweiz. Koncernen har 12 000 anställda i över 40 länder och en omsättning på 24,8 miljarder 
SEK 2014. Aktierna är noterade på SIX Swiss Exchange och SMI (Swiss Market 
Index). http://www.geberit.se 
 
 


