
Virusfällorna i badrummet vi slarvar mest med
Hemester, distansarbete och distansstudier i coronakrisen gör att vi tillbringar mer tid än vanligt hemma. Därmed ökar
vikten av god hygien i den egna bostaden. Ändå missar majoriteten svenskar att hålla rent i badrummet. Bland annat
är det knappt två av tio svenskar som rengör kranarna varje dag och nästan lika få som rengör toalettsitsen, enligt en
ny undersökning från Sifo/Essity.

Hygien- och hälsoföretaget Essity har med hjälp av Sifo undersökt svenskarnas städvanor hemma i badrummet. Resultatet visar
bland annat att endast 6 procent rengör dörrhandtagen till toaletten minst en gång om dagen och att bara 12 procent rengör
badrumsspegeln lika ofta. Nästan lika slarviga är vi svenskar när det gäller att rengöra badrumskranarna och toalettsitsen. Endast
18 respektive 21 procent rengör dessa ytor minst en gång om dagen, enligt undersökningen. 

- God hygien är viktigare än någonsin just nu och virusfällorna är många. För även om vi är noga med att tvätta händerna så måste
vi exempelvis ta i dörrhandtaget när vi går ut från toaletten och i badrumsskåpet när vi ska ställa in tandborsten. Därför kan det
vara bra att torka av dessa ytor lite extra ofta nu för att vara på den säkra sidan, säger Tomas Gandemo, Global Brand Innovation
Manager på Essity.

Ren toalett – viktigaste hygienfaktorn
När Essity/Sifo frågar svenskarna vad som är viktigast för att hålla en hög standard på hygienen i badrummet svarar de flesta en
ren toalettstol (85%). Näst viktigast anses vara en ren toalettsits (79%) och att det finns tillgång till tvål/schampo (79%). Rena
handdukar är också en viktig hygienfaktor (73%). Men även om tre av fyra svenskar vill ha rena handdukar i badrummet uppger
nästan en tredjedel (32%) att de bara byter ut dem högst en gång varannan vecka.

Från Essitys Sifo-undersökning:

Viktigaste hygienfaktorerna:                                                                                         Åtgärdas minst 1 gång/vecka:
Att toalettstolen är ren: 85%                                                                                             Rengör toalettstolen: 81%
Att toasitsen är ren: 79%                                                                                                  Rengör toasitsen: 81%
Att det finns tvål/schampo: 79%                                                                                       Fyller på tvål/schampo: 17%
Att det finns rena handdukar: 73%                                                                                   Byter till rena handdukar: 68%   
Att handfatet är rent: 72%                                                                                                 Gör rent handfatet: 83%              
Att det finns en toaborste: 61%                                                                                         Byter toaborste: 1%
Att kranarna är rena: 57%                                                                                                 Rengör kranarna: 76%
Att dörrhandtagen är rena: 48%                                                                                       Torkar dörrhandtag: 43%
Att golvet är rent: 46%                                                                                                      Tvättar golvet: 48%
Att kakel/klinkers/emalj i dusch/badkar är rent: 39%                                                        Tvätta kakel/klinkers/emalj: 34%
Att speglar/fönster är rena: 29%                                                                                       Tvätta speglar/fönster: 49%
Att det luktar gott: 28%                                                                                                      Byter luktspridare: 5%      

(Bas 1 109 personer)                                                                                                                                                                      

Källa: Essity/Sifo

För mer information, kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity 
Telefon: +46 721 41 42 99, E-post: sofia.hallberg@essity.com

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 juni 2020. Totalt intervjuades 1109 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är
riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

Om Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150
länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras,
Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro).
Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt,
hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.


