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Förord

Under de senaste åren har man upptäckt par oroväckande trender i landets 
skolor. Den ena är att elever i allt större utsträckning undviker att gå på toa-
letten under skoldagen eller gör det väldigt sällan. En anledning till detta är 
att de känner sig otrygga i den fysiska miljön. Den andra trenden är att elever 
sällan duschar efter idrotten. Detta beror på att duschrummet är en en väl-
digt utsatt plats där elever är rädda för att bli fotograferade eller på annat sätt 
kränkta.

Dessa är trender som får en negativ fysisk och psykisk påverkan på elever-
na och därmed också på deras möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. 
Som del i en fastighetsorganisation kan det vara svårt att ta sig an en utma-
ning som beror så mycket på elevers beteende men även med fysiska åtgärder 
i fastigheterna går det att förändra situationen för eleverna. I den här skriften 
kan du få tips och inspiration till hur det kan gå till.

Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och  
Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor. Sarah Isaksson, 
Kathrin Nordlöf och Lars Lundberg från Tyréns AB har varit utredare och 
skribenter i projektet. Till sin hjälp har de haft en styrgrupp som medverkat 
i arbetet, bistått med material och lämnat värdefulla synpunkter.

Styrgruppen har bestått av Eric Forsell och Susanne Eriksson, Uppsala kom-
mun; Eva Cassel, Göteborg stad; Karin Nylén, Umeå kommun; Marie Rosfors, 
Stockholms stad; Peter Halvarsson, Gävle kommun och Sixten Westlund, 
 Karlstad kommun.

Felix Krause och Jacob Hort, Sveriges Kommuner och Landsting, har varit 
projektledare.

Stockholm i november 2015

Gunilla Glasare Jan Heimdahl
Avdelningschef Tf sektionschef
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Sammanfattning 

Under de senaste åren har vi kunnat följa en debatt i media om att skolelever 
inte vill gå på toaletten eller duscha efter idrotten. Elever upplever ibland att 
toaletterna på deras skola är så smutsiga att de inte vill använda dem. Trasiga 
lås och undanskymd placering av toaletterna gör att eleverna känner sig otryg-
ga. När det gäller duschar är problematiken en annan. Ungdomars fokus på 
utseende går allt längre ner i åldrarna och skapar en osäkerhet hos många 
barn och unga, vilket kan leda till att elever hoppar över att duscha efter idrot-
ten eller inte är med på idrotten överhuvudtaget. 

Den här skriften belyser vanliga problem kopplade till hygienrum på  
skolor, förklarar bakgrunden och visar hur fastighetsägare, förvaltare och 
skolverksamheten kan påverka. Fastighetsorganisationen kan arbeta för att 
undvika sådana problem, medan skolverksamheten ansvarar för delar av  
de långsiktiga lösningarna. Det är dock viktigt att understryka att det krävs 
olika typer av åtgärder för att komma i mål, både fysiska och sociala.

Bland de fysiska åtgärderna är placering och låsfunktion två viktiga exem-
pel. Toaletter och duschar är utrymmen där kränkningar genom klotter eller 
annan mobbning är vanligt förekommande. Toaletterna bör därför inte vara 
placerade i uppehållsrum eller andra utrymmen där det är stimmigt, men inte 
heller ha en undanskymd placering eftersom de då ofta är obevakade av vux-
na. Elever behöver också känna att de kan lita på dörrlåset; att det fungerar 
så att ingen kan öppna dörren utifrån. 

Sociala åtgärder, exempelvis att involvera flera aktörer i utformning och 
underhåll av toaletter och duschar, ger ofta ett bra slutresultat. Fastighets-
organisationen kan förslagsvis ta hjälp av eleverna för att få en större förstå-
else för hur och när toaletterna och duscharna används på en specifik skola. 
Samarbete och dialog med eleverna innan och under renovering ger ofta många 
positiva effekter. Elever som känner sig delaktiga i planering och förändring-
ar tar ofta mer ansvar för sin skolmiljö. 

En viktig slutsats i skriften är att framgång uppnås med en kombination  
av fysiska och sociala åtgärder. Åtgärder för att minska skadegörelse är ett  
bra exempel. Toaletter och duschar är de utrymmen på skolor som är mest 
utsatta för skadegörelse. Skadegörelse kan förebyggas dels genom att bygga 
hygienrum med tåliga material och dels genom att arbeta med information 
och kunskapsspridning bland eleverna. 
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Erfarenheter från kommunala fastighetsorganisationer visar att toaletter-
nas och duschrummens ålder inte har någon betydelse för vilket skick de  
är i, utan att det snarare handlar om hur de har hållits efter och hur städ-
rutinerna ser ut. Av den anledningen behandlar skriften även skolans ansvar 
för att säkerställa att lokalvården tillgodoser städbehovet. Städning kan under-
lättas med rätt utformning på toaletter och duschar, som till exempel vägg-
hängd inredning och lämpligt material. 

Denna skrift är en vägledning som ska ge inspiration till arbete med hygien-
rum i skolor inför både renovering och nybyggnation. Dessutom ger den exem-
pel på hur skolverksamheten kan arbeta för att upprätthålla en god miljö efter 
att renoveringen är klar eller skolan färdigbyggd. Skriften vänder sig främst 
till fastighetsägare och fastighetsförvaltare som arbetar med grundskolor, 
men även skolverksamheten kan inspireras av tips och råd.
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KAPITEL 1
Inledning

Skolan är barns och ungdomars arbetsmiljö, den ska vara trygg och tillgäng-
lig för alla. Med hygienrum avses toaletter och duschutrymmen. Dessa mås-
te vara platser där barn kan koppla av och känna sig trygga. I bilden till vän-
ster ges exempel på hur skoltoaletter och duschrum har beskrivits i media 
under de senaste åren. Av dessa exempel framgår att toaletter och duschar i 
skolor inte alltid fungerar som de ska. Syftet med skriften är att beskriva både 
fysiska och sociala lösningar för utformning samt hur en för eleverna god mil-
jö i hygienrummen kan upprätthållas.

Under arbetet med skriften har flera fastighetsorganisationer och skolor 
som varit delaktiga i renovering eller nybyggnation av hygienrum bidragit 
med kunskap. Det har under samtalen varit tydligt att alla projekt är unika 
och att lösningar behöver anpassas till varje skola. Syftet med skriften är där-
för inte att visa på det enda rätta valet eller arbetssättet, utan snarare att ge 
olika perspektiv och presentera goda exempel på arbetssätt som fungerat bra.

Skriftens huvudsakliga målgrupp är fastighetsägare och fastighetsförval-
tare av grundskolor. Innehållet i skriften kan även vara intressant för peda-
goger och personal inom skolverksamheten. Skriften omfattar hygienrum, 
det vill säga toaletter och duschutrymmen, i grundskolor.

Läsanvisning

Skriften är i huvudsak indelad i fyra delar. Bakgrunden visar de behov och 
utmaningar som påverkar elevers upplevelse av hygienrum. Fysiska åtgärder 
berättar om hur det är möjligt att med fysiska åtgärder i fastigheten hantera 
problematiken, till exempel placering av hygienrum eller val av lås. Att arbeta 
med sociala aspekter handlar om hur samverkan med skolverksamheten kan 
skapa en bättre skolmiljö. Inspirerande exempel, visar goda exempel på lös-
ningar från olika kommuner.
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KAPITEL 2
Bakgrund 

Syftet med kapitlet är att ge en introduktion till kända problem och utmaning-
ar kopplade till hygienrum. Förutsättningarna för ett gott resultat ökar om 
fastighetsorganisationen har förståelse för elevers toalett- och duschvanor 
inför renovering och byggnation av hygienrum på skolor. Elever kan också ha 
särskilda behov på grund av olika former av mag- och tarmsjukdomar eller 
funktionsnedsättningar, vilket är viktigt att tänka på vid bland annat utform-
ning. Det finns stora problem med skadegörelse, slitage och mobbning enligt 
fastighetsorganisationerna och skolverksamheten, vilket kapitlet belyser. 

Elevers toalettvanor

Barn och ungdomar har behov av integritet och avskildhet när de går på toalet-
ten. De kanske inte vill bli sedda på väg till toaletten eller att deras toalettbesök 
ska uppmärksammas av någon annan. De kan också känna en oro över att dålig 
lukt på toaletten ska förknippas med dem, vilket kan leda till att de undviker 
toalettbesöket. Pedagogernas regler och förhållningssätt till när eleverna får 
gå på toaletten påverkar deras toalettvanor. Det förekommer att pedagoger 
bestämmer att eleverna inte får gå på toaletten under lektionstid. Om eleverna 
dessutom har olika pedagoger under en dag kan reglerna ändras, vilket bidrar 
till osäkerhet om när de kan besöka toaletten. Rasten är oftast den tidpunkt 
som ur pedagogernas perspektiv ses som lämpligast för toalettbesök, men ur 
elevernas perspektiv kan det vara tvärtom. Elever upplever ofta att tiden mel-
lan lektioner är kort eller ska ägnas till något annat, som att förbereda sig inför 
nästa lektion eller umgås med kompisar. Ett toalettbesök under rasten kan 
därför ge upphov till stress, vilket ibland leder till att det avbryts i förtid. Toa-
lettbesök under rasten kan även skapa obehag då det upplevs som förenat med 
en risk för att bli uppmärksammad i en privat situation. Dessutom kan miljön 
utanför toaletterna vara stimmig under rasten och därmed ökar stressen.
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Under tonåren får de flesta flickor sin första menstruation, vilket kan upple-
vas som jobbigt och ställer krav på att toaletter och duschar ger hög integritet.

Dålig hygien på skoltoaletterna gör att elever undviker att gå på toaletten, 
vilket får effekter på deras hälsa. Ett tecken på det är att urinvägsinfektioner, 
förstoppning och inkontinens även drabbar i övrigt friska barn och ungdo-
mar. En av orsakerna till dessa sjukdomar är oregelbundna toalettvanor. För 
barn och ungdomar mellan sju och femton år är det framför allt sociala och 
vanemässiga skäl som styr toalettvanorna. Om de ofta ignorerar behovet att 
gå på toaletten ökar risken att utveckla blåstömningsstörningar och urinvägs-
infektion. För att barn och ungdomar inte ska riskera att få problem med urin-
vägar är det viktigt att de tömmer blåsan en till två gånger under en skoldag 
på cirka åtta timmar. Vid vissa mag- och tarmsjukdomar eller förstoppning 
kan symptomen förvärras om man inte går på toaletten vid behov. 

Sittställningen på toaletten är viktig för att kunna tömma blåsan helt.  
Om barn och ungdomar upplever toaletterna som äckliga påverkas troligtvis 
deras sittställning vid toalettbesöket. För flickor som står upp och grenslar 
över toaletten för att slippa sitta på ringen blir det näst intill omöjligt att  
tömma blåsan helt. Eftersom toalettvanor påverkar elevernas hälsa behöver 
skolverksamheten ha kunskap om toalettvanor och deras koppling till blås- 
eller tarmfunktionsstörningar och andra sjukdomar.

Elever med mag- och tarmsjukdomar 
Bland barn och ungdomar är förekomsten av mag- och tarmsjukdomar  
mellan 10 och 25 procent. Det är dock svårt att redovisa exakta uppgifter efter-
som alla inte söker vård. De vanligaste mag- och tarmsjukdomarna hos barn 
och ungdomar är IBS, Crohns sjukdom och Ulcerös kolit. De symtom som är 
typiska för dessa sjukdomar är bland annat gaser, magsmärtor, diarré och 
behov av att gå på toaletten ofta. Sjukdomarna kan också leda till trötthet och 
i vissa fall att eleverna behöver vara hemma från skolan eller vistas på sjuk-
hus under vissa perioder. 

Det är viktigt att elever som lider av någon mag- eller tarmsjukdom får  
stöd och att det finns en förståelse bland pedagogerna för att vissa elever har 
särskilda behov av att gå på toaletten ofta, även under lektionstid eller vid 
prov.

”Vi märker att barn och ungdomar påverkas väldigt mycket  
av det ständiga flödet av bilder som alltid finns i deras närhet”

Pedagog för elever i 5:an. 
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Det finns stor psykisk stress kopplad till mag- och tarmsjukdomar och det 
är vanligt att uppleva ett socialt problem utöver sjukdomen. Det är inte rik-
tigt socialt accepterat att bajsa i skolan och de som är drabbade vill ofta inte 
att andra ska veta om det. 

Elevers duschvanor i skolan

Mycket av det som skapar vår kroppsuppfattning formas under vår uppväxt 
och påverkas bland annat av kultur, media, familj och vänner. Ungdomar har 
genom sociala medier och reklamaffischer tillgång till ett konstant flöde av 
bilder med retuscherade människor som de kan jämföra sig med. Både tjejer 
och killar tycker det är jobbigt med de utseendekrav som finns och som får 
dem att jämföra sin kropp med andras i omklädningsrummet. Under tonåren 
händer det mycket både kroppsligt, mentalt och socialt för många ungdomar. 
Till exempel är det främst när eleverna närmar sig tonåren som de upplever 
att det blir jobbigt att duscha i gemensamma duschrum efter idrotten. Försö-
ken att leva upp till de skönhetsideal som visas i media kan leda till att barn 
och ungdomar blir mer eller mindre fixerade vid sitt utseende. Ibland blir 
 kraven för stora och kan ge upphov till sjukdomar som anorexia och bulimi. 
Elever som har svårt att klä av sig och visa sig nakna inför andra upplever ofta 
att det är jobbigt att duscha i skolan. 

Barn och ungdomar påverkas mycket av grupptryck, även om de kan reso-
nera på ett vuxet sätt när de är på egen hand eller pratar med en pedagog.  
Det kan vara mycket svårare när flera kompisar är med. Grupptrycket i en 
klass är ofta så starkt att om några elever i en klass struntar i att duscha kan 
det skapa en ond spiral som leder till att fler och fler väljer att avstå. Lisa Hör-
lén har skrivit en uppsats i ämnet och studerat hur tretton högstadieelever i 
Malmö upplever tiden de vistas i skolans dusch- och omklädningsrum och 
hur de ser på sin kropp. Eleverna kom från fyra olika skolor i Malmö och var 
13 till 15 år. I stort sett samtliga berättade att de undviker situationer där de 
behöver visa sig nakna inför andra elever. Det innebär bland annat att de inte 
duschar efter idrotten och att de inte byter om ordentligt. 

Det finns också exempel på elever som tvättar av sig inne på toaletten där 
de kan vara ensamma. Det är dock svårt att genomföra en fullständig kropps-
tvätt inne på toaletten, och det kan bli blött och smutsigt på golvet, vilket ger 
problem för de som ska gå på toaletten efteråt. Hörlén framhåller att beteen-
det att inte duscha kom när eleverna närmade sig puberteten och att det ser 
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ut att bli vanligare bland allt yngre barn. Att elever inte duschar efter idrot-
ten kan leda till hälsoproblem. Svett innehåller bakterier och den som inte 
tvättar sig efter idrotten riskerar att sprida bakterierna vidare. Det kan ock-
så vara så att elever undviker att anstränga sig under idrotten för att inte bli 
svettiga och därmed slippa duscha efteråt. För vissa elever är skolidrotten den 
enda aktiva stunden och därför är det angeläget att alla elever deltar efter full 
förmåga.
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Tillgängligt för alla 

Alla barn och ungdomar ska kunna vistas i skolan på lika villkor och därför 
måste skoltoaletter och duschar vara tillgänglighetsanpassade. Tillgänglig-
het är ett brett begrepp som innefattar flera aspekter. I denna skrift avses med 
begreppet att skoltoaletter och duschar ska vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning eller med tillfälliga skador såsom brutet ben et cetera. 
Främst är det äldre skolor som har problem med att toaletter, duschar och 
andra utrymmen inte är tillräckligt tillgängliga för barn med funktionsned-
sättningar eller särskilda behov. Det kan handla om att de är för trånga, inte 
anpassade efter rullstolar eller att det finns för få tillgänglighetsanpassade 
toaletter och duschar. I nya skolor är problemen inte lika vanliga eftersom 
plan- och bygglagen numera kräver att alla nybyggen och större ombyggnader 
ska vara tillgängliga. I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpningsföreskrif-
ter till lagen och förordningen i plan- och bygglagen vilka gäller för de som 
bygger nytt eller ändrar en byggnad, inklusive ändrad användning (SKL 2012).

”För barn och ungdomar som inte trivs i skolan och som är utsatta 
för mobbning, blir duschen i skolan en mardröm, en situation där 
de tvingas befinna sig med sina plågoandar utan vuxnas närvaro… 
och i en väldigt privat och utsatt situation” 
Medarbetare på Friends

Mobbning och sexuella trakasserier

Skoltoaletter och duschar är platser där elever utsätts för mobbning och sex-
uella trakasserier. Friends menar att toaletter, duschrum och omklädnings-
rum är de platser i skolan där elever känner sig som mest otrygga. Detta beror 
bland annat på att det ofta inte finns vuxna närvarande och att eleverna befin-
ner sig i en utsatt situation där de är i behov av integritet och att vara för sig 
själva. Det framgår tydligt att de elever som har erfarenhet av mobbning och 
kanske upplever det dagligen, känner sig mycket mer otrygga på toaletter och 
i duschrum än de elever som trivs i skolan och inte utsätts för mobbning. Dusch-
rum kan upplevas som extra otrygga då redan utsatta elever tvingas vistas 
tillsammans med sina plågoandar i en utsatt situation, ofta i avsaknad av skol-
personalens skydd. Personalen på skolorna har ofta begränsad kunskap om 
skoltoaletterna eftersom de inte besöker dessa. Detta innebär inte bara att de 
har begränsad kännedom om toaletternas skick utan också att de kan antas 
ha för lite insikt i vad som sker på toaletterna eller i omklädningsrummen. 
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Eftersom skolpersonal inte rör sig vid toaletterna blir just dessa platser till-
håll för mobbning och sexuella trakasserier eller övergrepp. Det finns flera 
rapporterade fall där elever blivit våldtagna eller utsatta för sexuella övergrepp 
på skoltoaletten. Elevernas upplevda otrygghet på toaletten beror också på 
bristande säkerhet i form av dåliga lås eller dålig hygien. Det finns ofta en oro 
och rädsla för att någon ska komma in i skolans omklädningsrum eller dusch-
rum och se en utan kläder, eller filma med mobilkamera. Det finns exempel 
från skolor där elever har filmat varandra på toaletter eller i dusch- och omkläd-
ningsrum. Otryggheten i omklädnings- och duschrum är en anledning till att 
vissa elever avstår från idrotten i skolan eller från att duscha efteråt.

FÖLJANDE KAN SKAPA OTRYGGHET I SKOLORNAS TOALETTER OCH 
DUSCHRUM: 

 > Bristfällig belysning.

 > Avsaknad av draperier eller annan möjlighet att skyla sig i duschrummen.

 > Dålig låsanordning.

 > Felplacerade toaletter, till exempel i uppehållsrum eller avskilda miljöer. 

 > Avsaknad av vuxna i nära anslutning till toaletter eller omklädnings rum. 

 > Små och trånga utrymmen.

 > Att någon obehörig tar sig in i hygienrummet. 

 > Risk för insyn.

 > Klotter och grova budskap.

 > Ljud (att det hörs in eller ut).

 > Undermålig städning.



17Hygienrum i skolor Hygienrum i skolor

Slitage och skadegörelse 

Skadegörelse är ett problem i skolor eftersom det ger upphov till kostnader 
och en otrygg miljö för eleverna. Det är vanligt att toaletter och duschrum är 
utsatta för skadegörelse eftersom de ofta är obevakade av skolans personal. 
Det finns flera exempel på att elever täppt igen handfat med hjälp av papper 
och sedan slagit på vattenkranen. Om vattnet får stå och rinna länge kan det 
ge stora och kostsamma vattenskador. Toalettbränder är ytterligare ett pro-
blem som, förutom rök- och brandskador, kan orsaka vattenskador. En toa-
lettbrand som har spridit sig från en papperskorg och där rök även spritts till 
lokalen utanför och till  ventilationen kostar mellan 60 000 och 120 000 kro-
nor. Fastighetsförvaltare inom flera organisationer menar att städningen samt 
hur slitna toaletterna upplevs vara påverkar hur mycket skadegörelse toalet-
ter och duschar utsätts för.

Även om toaletter och duschar i skolor inte utsätts för skadegörelse blir de 
slitna med tiden. Hur stort slitaget blir påverkas bland annat av undermålig 
eller felaktig städning. Materialet måste skötas enligt skötselrådgivningen 
för att hålla långsiktigt. Fastighetsorganisationer ger exempel på skolor som 
inför en renovering haft gamla toaletter och duschar men inte upplevt något 
större behov av renovering eftersom städningen fungerat bra. 
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KAPITEL 3
Fysiska åtgärder

För att nå ett gott resultat när det gäller de behov och problem som beskrivits 
i föregående kapitel krävs en kombination av sociala och fysiska åtgärder.  
I detta kapitel beskrivs lösningar i form av fysiska åtgärder, uppdelade på  
toalettrum samt dusch- och omklädningsrum. Kapitlet behandlar åtgärder 
gällande placering av toaletter och duschar, inredning, materialval och färg-
sättning. För att resultatet ska bli långsiktigt krävs också ett aktivt arbete 
från skolverksamhetens sida, vilket beskrivs i kapitel 4.

Råd för toalettrum

Avsnittet innehåller råd gällande fysiska åtgärder för toalettrum. Avsnittet 
redogör både för övergripande åtgärder, som placering och utformning av  
toalettrum och toaletter, och detaljlösningar för exempelvis dörrlåset samt 
för inredning och färgsättning i toalettrummet. Det kan vara bra att under-
stryka att hygienrum generellt sett har en kortare livslängd än vanliga utrym-
men på grund av högt slitage, vilket fastighetsorganisationen behöver räkna 
med i underhållsplaneringen. 

Antal toaletter 
Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska det finnas en toalett per 15 personer på 
skolan, medräknat både elever och personal, samt minst en toalett per vånings-
plan som är anpassad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseför - 
måga och behov av hjälpmedel såsom rullstol. Antalet bör anpassas efter  
målgruppens behov. Det kan exempelvis krävas fler toaletter på förskolor än 
på grundskolor. Det kan även vara en nackdel att ha för många toaletter efter-
som det kan vara svårt att hinna städa dem.
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Toalettrummens placering i skolan
Toaletters placering påverkar elevernas trygghet när de besöker dem. Både 
toaletter som är placerade i helt öppna miljöer där många uppehåller sig och 
toaletter som är placerade avskilt från verksamheten och vuxna bidrar till att 
elever känner sig otrygga. Det är inte heller bra om de placeras avskilt där det 
är svårt att upptäcka om någon bankar på dörren eller försöker öppna den 
under någon annans toalettbesök. Det kan vara bra att placera toaletterna i 
de delar av skolan där vuxna ofta rör sig, såsom vid personalens arbetsplatser 
eller expeditionen. På så vis ökar vuxennärvaron och förutsättningarna för 
en trygg miljö.

Placering av toaletter är en extra viktig fråga för barn och ungdomar med 
mag- och tarmsjukdomar eftersom de kan behöva uppsöka toaletten snabbt. 
Då måste det finnas en ledig toalett tillgänglig. Ibland kan det handla om  
att de behöver en toalett inom en minut. Om toaletterna inte är utspridda på 
skolan utan samlade i en del kanske de inte hinner till toaletten i tid. 

Personal-
arbetsplats

Kapp-
rum

WC

WC

WC

WC

Lärosal Lärosal

Grupp-
rum

Bild 1. I planritningen har toaletterna placerats i nära anslutning till personalens arbetsrum. Det bidrar till att 
vuxna ofta rör sig utanför toaletterna, vilket skapar trygghet hos eleverna. Källa: SISAB, illustration: Tyréns.
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Personal-
arbetsplats
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LärosalLärosal

Lärosal

LärosalLärosal

Lärosal

Bild  2. Toaletterna är vända mot varandra och något avskilda från korridoren, men det är ändå möjligt för 
pedagoger och elever att se vad som försiggår utanför toaletterna. Toaletterna ligger även i nära anslutning 
till personalens arbetsrum. Källa: Skolfastigheter Uppsala, illustration: Tyréns.

Skoltoaletter har traditionellt sett placerats i rader intill varandra eftersom 
det var både smidigt och billigt att bygga på det viset. Det kan dock leda till att 
ytorna utanför toaletterna blir samlingspunkter för elever vilket gör miljön 
stökig. Om toaletterna sprids i skolanläggningen behöver inte eleverna gå till 
en toalett där det är många som uppehåller sig utanför. En annan fördel med 
spridda toaletter är att respektive undervisningsenhet får ansvar och tillhö-
righetskänsla för sin egen toalett samt att det finns toaletter nära till hands i 
flera delar av skolan. 
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WC WC WC WC

Lärosal Lärosal

Korridor

Bild 3. Exemplet visar en planritning där toaletterna placerats i trapphuset, avskilt från ordinarie 
 verk samhet. Detta är en sämre lösning eftersom personal och elever har svårt att upptäcka mobbning  
eller skadegörelse på toaletten. Källa: SISAB, illustration: Tyréns.

I de fall toaletter placeras i anslutning till en samlingsplats är det bra om de 
vänds mot varandra. 

En markering i golvet framför toalettens dörr gör det möjligt att se hur  
dörren svänger upp, så att inte elever står för nära. Detta är även bra ur till-
gänglighetsperspektiv.

Förrum och skärmar
Att bygga förrum kan vara ett sätt att skapa avskildhet till toaletterna. För-
rummet kan även bidra till att minska toalettköer om de utrustas med speg-
lar, handfat och eluttag. Det är viktigt att det går att se in till förrummet, 
antingen genom att förrummet saknar dörr eller att dörren är i glas, för att 
kunna upptäcka eventuell skadegörelse eller mobbning. Förrum med bås är 
mindre bra ur integritetssynpunkt eftersom det kan skapa en oro över att 
någon annan hör eller känner lukt inifrån toaletten. 
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Personalarbetsplats

Korridor
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WC

Öppet 
förrum

Bild 4. Figuren visar ett öppet förrum, att förrummet inte har någon dörr gör det möjligt för  
personal och elever att upptäcka mobbning eller skadegörelse. Illustration: Tyréns.

En delvis avskärmning av toaletten skapar distans mellan rörelsen i rummet 
och toaletten, och kan vara ett alternativ i skolor där toaletterna är placerade 
i stökiga uppehållsrum. Den avskärmade delen ska i sådant fall vara utformad 
så att personal på skolan kan ha uppsikt över vad som händer kring toaletterna. 

Kapp-
rum

WC

WC

WC

WC

Personal-
arbetsplats

Bild 5. Skiss på hur skärmar eller väggar utanför toaletten kan skapa en privat sfär i uppehållsrum. 
Illustration: Tyréns.

Att kunna lita på dörrlåset
En av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska kunna känna sig trygga på 
toaletten är låset. Vid inköp av lås bör låsen provas utifrån elevernas möjlig-
het att hantera dem och för att säkerställa att de inte kan öppnas från utsidan 
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av andra elever. Samtidigt är det viktigt att dörren kan öppnas utifrån  
vid nödfall. Av den anledningen bör inga toaletter utrustas med hasp eller  
liknande som enbart gör det möjligt att öppna dörren inifrån. Låsfunktion 
bör väljas i samråd med skolverksamheten. 

LÅS SOM KLARAR BOVERKETS BYGGREGLER

För att klara Boverkets byggregler ska dörrar till hygienrum, bastu och andra utrym-
men där någon kan bli instängd, ha en sådan stängningsanordning att en reglad eller 
låst dörr kan öppnas både inifrån och utifrån utan nyckel. 

Bilden visar ett lås som är vanligt på toaletter. Låsen kan upplevas som osäk-
ra av eleverna eftersom de lätt kan öppnas med exempelvis en enkrona eller 
en skruvmejsel. 

Bild 6: Lås som kan öppnas med enklare 
verktyg eller till exempel en enkrona.  

Det finns även lås som vid nödsituationer kan öppnas med en så kallad panik-
nyckel. För dessa lås krävs ett mer avancerat verktyg än en enkrona, men då 
det är möjligt att få tag på liknande nycklar upplevs inte lösningen som helt 
trygg för eleverna. 

Bild 7: Lås som kan öppnas med 
enklare  verktyg eller till exempel en 
enkrona.
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En lösning som många elever i de högre klasserna uppskattar är att dörrarna 
har dubbla lås. Eleverna låser då båda låsen, där ett av låsen endast kan  
öppnas vid nödsituation med nyckel som skolpersonalen har tillgång till.  
Ur tillgänglighetssynpunkt bör inte det övre låset sitta för högt upp. 

Bild 8. Bilden visar en toalettdörr med dubbla lås, dock sitter säkerhetslåset för högt upp ur  
tillgänglighetssynpunkt. Källa: Tyréns.

De yngre eleverna är ofta oroliga för att inte kunna komma ut från toaletten. 
Dubbel låslösning komplicerar låsningen av toaletten och bör därför främst 
installeras där det finns äldre elever.

Handikappanpassade lås innebär vanligtvis att dörren låses genom att dra 
upp ett handtag. Detta innebär att eleverna inte själva kan kontrollera om de 
har låst dörren eftersom de i sådant fall öppnar den, vilket kan skapa oro. En 
sådan lösning kan dock kombineras med ett handtag under låset, som inte 
öppnas automatiskt om eleverna för låshandtaget upp och ner för att kontrol-
lera att dörren är låst. 
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Ett annat sätt att använda låsfunktionen är att ge eleverna större ansvar 
för toaletterna genom att klassen delar på en nyckel, så kallad klassnyckel. 
Klassnyckel kan vara ett bra sätt att skapa ordning på toaletter som ofta drab-
bas av exempelvis skadegörelse eller som upplevs som ofräscha eftersom det 
ger skolverksamheten mer kontroll över vilka som går på toaletten. Det är 
dock väldigt viktigt att lösningen diskuteras med eleverna. För till exempel 
barn och ungdomar med mag- och tarmsjukdomar kan det vara extra käns-
ligt med klassnyckel eftersom de kan tvingas be om/hämta nyckeln flera gång-
er per dag. Klassnyckel är alltså inte positivt ur alla aspekter men kan bidra 
till att toaletternas skick blir bättre och skadegörelsen minskar. Om nyckeln 
kommer bort måste hela låset bytas ut men detta problem kan undvikas genom 
att istället använda passerkort. Om passerkortet försvinner går det lätt att 
spärra och koppla ett nytt passerkort till låset. Pedagoger har alltid tillgång 
till ett huvudkort så att toaletten kan öppnas vid nödsituationer. 

KLASSNYCKEL SKAPADE ORDNING PÅ TOALETTERNA PÅ 
ÖNNEREDSSKOLAN

 > Årskurs 6-9 på Önneredsskolan i Göteborg införde på elevernas initiativ klasstoa-
letter med låsta dörrar där varje klass har en nyckel till sin toalett. Nyckeln finns 
på en krok i klassrummet eller hos en av eleverna i klassen. 

 > Tidigare hade skolan haft stora problem med slitage och skadegörelse på toaletter-
na. Att ge eleverna ett tydligt ansvar för en enskild toalett var ett sätt att komma 
till rätta med problemen. Skadegörelsen har minskat mycket på de toaletter där 
klassnyckel tillämpas. Men alla klasser har inte velat testa klassnyckel och det kan 
kännas otryggt att behöva be en annan elev om nyckeln till toaletten. Därför är 
vissa toaletter på skolan fortfarande öppna för alla. Önneredsskolan betonar att 
klassnyckel måste användas på elevernas villkor.

Ytskikt som håller länge
Ytskikten påverkar hur lättstädade toalettrummen är och hur robusta de är 
mot skadegörelse. Golv, väggar och tak ska vara lätta att rengöra samt väljas 
med tanke på beständighet, lång livslängd, städbarhet och trivsel.

För ytskikt på väggar väljs oftast kakel och för golven väljs klinker eller plast-
matta. Plastmattor kan vara mer lättstädade än klinker eftersom det på klin-
kergolv kan ansamlas smuts och urin i fogarna som är svårt att få bort och 
bidrar till dålig lukt. Material behöver anpassas efter toalettens användning. 
Exempelvis är klinker ett bättre alternativ än plastmattor vid hårt ansatta toa-
letter till exempel där användarna har ytterskor på sig. Kommunen kan även 
ha riktlinjer för materialval och miljövänliga produkter, vilka ska beaktas.
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Toaletten
Om toaletten utsätts för mycket slitage så kan en toalett avsedd för använd-
ning i offentlig miljö väljas, vilket innebär att den är tåligare för slitage än de 
som används i hemmet. Om toalettstolen utrustas med toalettsits och spol-
knapp som är mer vandalsäkra än utrustning till toalettstolar för användning 
hemma håller den oftast längre. Toalettsitsen kan exempelvis vara i hårdplast 
med fästen av rostfritt stål som gör den mer stabil och tålig mot skadegörelse. 
Det kan vara bra att fråga efter en installation med sådana funktioner hos 
leverantörerna. 

Att göra toalettstol, papperskorg och toalettborste vägghängda istället för 
golvstående underlättar städningen. Vägghängda toalettstolar kostar dock lite 
mer att installera än golvstående eftersom väggen måste öppnas upp vid instal-
lation. Av samma anledning blir kostnaden vid eventuell skadegörelse högre. 
Detta ska vägas mot att städningen kan bli sämre om toaletten är golvstående 
vilket leder till ett ökat renoveringsbehov. Vid val av vägghängd toalett finns det 
idag inga som är förstärkta. Vid nybyggnation är valfriheten mellan vägghängd 
och golvstående toalett större än vid renovering då den nya toaletten oftast anpas-
sas efter den föregående. För att öka tillgängligheten för de yngsta eleverna kan 
det vara en god idé att installera en toalettstol med extra låg sitthöjd.

Bild 9. Vägghängd toalett och toalettborste. Källa: Tyréns.
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Tvättställ och blandare
Ett av de största problemen för skolverksamheten när det gäller skadegörelse 
är elever som täpper till avloppet i handfaten och sedan slår på vattnet.  
Om det görs på en fredag är det inte säkert att det upptäcks förrän på måndag 
morgon, vilket kan leda till stora och kostsamma vattenskador. En lösning, 
för att begränsa vattenskador, som prövats med gott resultat av bland annat 
SISAB, är att utrusta varje toalettrum med närvarogivare som släcker belys-
ningen och styr magnetventiler att stänga vattentillförseln till toalettstol och 
tvättställ strax efter att någon lämnar rummet. Ett annat alternativ är att 
skicka en elektronisk impuls till den ventil som stänger vattentillförseln på 
hela skolan när den larmas på kvällen. 

För att minska smittspridning och vattenförbrukning är det bra om tvätt-
ställsblandaren är beröringsfri. Normala standardblandare med spak för  
på- och avstängning av vattnet kan också väljas. Vid byte av enbart blandare 
är det viktigt att tänka på att den ska passa handfatets utformning. 

 
Bild 10. Sensorstyrd blandare försvårar skadegörelse eftersom vattnet stängs av automatiskt. Källa: Tyréns.

I övrigt ska inredning väljas med tanke på minimal brandrisk och lång håll-
barhet. Papperskorgar och liknande kan exempelvis vara av metall eller annat 
icke brännbart material. 
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Rörledningar
Sättet att fastlägga rör bör väljas utifrån respektive fastighetsägares rikt- 
linjer och projektets förutsättningar. Rör som är förlagda bakom väggen är 
bättre än utanpåliggande rör, eftersom det förenklar städningen. Om rören 
är förlagda bakom väggen tar det dock längre tid att upptäcka en vattenläcka 
och om rören behöver lagas eller bytas måste väggen öppnas. Det är därför 
vanligt att försäkringsbolaget ger råd om att rören ska vara synliga. 

Ljus och färgsättning
För att skapa en positiv upplevelse går det att arbeta med färgsättning och 
ljus. Färgen i toalettrummet har stor betydelse för helhetsintrycket. Tidigare 
byggdes toaletterna mindre än idag. Små toaletter kan upplevas som trånga 
och mörka, särskilt om belysningen är dålig. 

Det är viktigt att toaletterna är ljusa, bland annat för att de ska vara till-
gängliga för elever med nedsatt synförmåga. Belysningsarmaturerna ska vara 
slagtåliga och det är bra om det krävs verktyg för att byta ljuskälla eftersom 
det minskar risken för skadegörelse eller att ljuskällan försvinner.

För att minska smittrisken är närvarostyrd belysning en bra lösning efter-
som eleverna då inte behöver nudda någon lysknapp för att tända och släcka. 
Men vid närvarostyrd belysning är det viktigt att belysningen är inställd på 
rätt känslighet så att lampan inte släcks om en elev sitter stilla på toaletten. 

Det är angeläget att toaletterna inte upplevs som små eftersom det kan ska-
pa otrygghet. Vid renoveringar i Göteborg slogs två mindre toaletter ihop till 
en större för att öka storleken och göra dem ljusare. Vissa toaletter fick även 
större dörrar, vilket bidrog till att toaletterna upplevdes som större och  
ökade tryggheten hos eleverna. Om toaletterna är små är ljus färg och bra 
belysning viktigt så att de inte blir för mörka. 

Genom att måla väggen bakom toaletten i en kontrastfärg underlättar man 
för elever med nedsatt syn att hitta till toaletten. Ett annat alternativ är att 
ha en toalettsits i avvikande färg.

Ljudisolera för ökad integritet
Barn och ungdomar har behov av integritet och avskildhet när de går på  
toaletten och vill inte att deras toalettbesök ska uppmärksammas av någon 
annan. Att ljudisolera toaletterna är bra ur flera perspektiv. Det dämpar ljud 
utanför toaletten, skapar lugn och ro för besökarna samt minskar stressen 
över vad som sker utanför.
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EXTRA LISTER PÅ TOALETTDÖRREN FÖR LJUDISOLERING

På Önneredsskolan i Göteborg fästes extra lister på dörrposterna för att göra toalet-
ten mer ljudisolerad. På högstadiet fungerade åtgärden bra och blev uppskattad bland 
eleverna. Listerna gjorde dock att dörren blev svårare att öppna och bland de lägre 
klasserna växte en oro och rädsla över att inte kunna öppna dörren. Önneredsskolan 
valde till slut att ta bort isoleringen från toaletterna som användes av de lägre års-
kurserna. Genom att utvärdera och prata med eleverna om vad som fungerar och vad 
som inte fungerar efter en renovering kan många lärdomar dras. Det handlar även 
om att anpassa renoveringen efter målgrupp och skola. 

Råd för duschrum

Avsnittet innehåller råd gällande fysiska åtgärder för duschrum. Avsnittet 
behandlar omklädningsrummens och duscharnas placering, utformning av 
duschbås och enskilda omklädningsrum samt duschrummens inredning. 

Omklädningsrummens placering
Om flickors och pojkars omklädningsrum i idrottshallar förläggs i anslutning 
till varandra och med en gemensam entré är det fler personer i rörelse kring 
omklädningsrummen, vilket kan minska risken för att obehöriga kommer  
in. Dessutom bildas en hall innanför entrén vilket blir en naturlig plats för 
pedagogen att vänta in eleverna eller ha uppsikt över de olika omklädnings-
rummen. Genom att pedagogens omklädningsrum placeras i anslutning till 
elevernas är det lätt för eleverna att tillkalla hjälp vid behov. Det hjälper ock-
så elever som känner sig otrygga eller utsatta att någon vuxen finns i närhe-
ten. Det är viktigt att utforma omklädningsrummen så att det inte är möjligt 
att se in när dörren öppnas. Förrum eller skärmar i omklädningsrummen är 
ett sätt att förhindra insyn. 



31Hygienrum i skolor Hygienrum i skolor

Personal- 
arbetsplats

Förråd

Entré

HallOmklädningsrum Omklädningsrum

Gymnastiksal

Bild 11. Bilden visar en idrottsbyggnad där eleverna kommer in till de olika omklädningsrummen via en 
gemensam entré och hall. Pedagogens omklädningsrum är placerat i anslutning till elevernas för att denne 
ska finnas nära till hands och lättare kunna läsa av situationer som uppstår i anslutning till omklädnings-
rummen. Källa: SISAB, illustration: Tyréns.
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Bild 12. Bilden visar en idrottsbyggnad där varje omklädningsrum har en separat entré.  
Detta gör det svårt för pedagogen att vara tillgänglig om mobbning eller skadegörelse uppstår.  
Källa: SISAB, illustration: Tyréns.

”Vi skulle duscha oftare om det fanns enskilda duschar”.
Elev i årskurs åtta 

Bås och enskilda duschar
Som tidigare nämnts är omklädningsrum och duschar platser på skolan som 
ofta är obevakade av vuxna och där elever känner sig extra utsatta. Att elever 
avstår från att duscha efter idrotten i skolan är ett problem. Det kan krävas 
flera typer av lösningar men det handlar delvis om att arbeta med barns och 
ungdomars kroppsuppfattning och utseendefixering. En annan del av lösning-
en är att utforma duschrum så att eleverna är lite avskilda. Detta kan åstad-
kommas med duschbås eller helt separata och individuella omklädningsrum 
med dusch. 

Enligt tidigare undersökningar önskar eleverna ofta att duschbåsen ska kun-
na låsas. Detta kan vara svårt att åstadkomma rent logistiskt eftersom sådana 
duschar tar större plats än öppna duschar. Båsen ska vara robusta för att inte 
utsättas för skadegörelse. Bås i glasbetong eller bås som är murade håller bätt-
re än exempelvis bås av plastskärmar. En enklare och mindre kostsam lösning, 
som till viss del förbättrar situationen, är att sätta upp draperier i båsen. 

Individuella omklädningsrum med dusch innebär att eleverna går in i enskil-
da rum för att byta om och duscha. På så vis är de helt för sig själva och behö-
ver inte visa sig för någon annan. Enbart individuella omklädningsrum och 
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duschrum gör det dock svårare för pedagogerna att upptäcka mobbning. Enskil-
da duschrum kan erbjudas genom att låta elever använda handikapptoaletter 
som ofta är utrustade med dusch. På Södra Latins gymnasium i Stockholm 
infördes efter elevrådets önskemål ett könsneutralt omklädningsrum, där 
alla kunde känna sig välkomna och där det är möjligt att duscha och byta om 
helt enskilt från andra elever. 

”För oss var det ett sätt att tillgodose elevernas behov samtidigt 
som lokalanvändningen optimerades.” 
Skolledningen på Södra Latins gymnasium 

KÖNSNEUTRALT OMKLÄDNINGSRUM

 > Att tänka på att barn och ungdomar har olika behov kan öppna ögonen för nya 
 problem kring omklädningsrum och skoltoaletter, men också för nya förslag på 
utformning. Ett könsneutralt omklädningsrum är ett tredje omklädningsrum där 
man kan byta om enskilt. Södra Latins gymnasium i Stockholm införde för flera år 
sedan ett könsneutralt omklädningsrum för de elever som inte kategoriserar sig 
själva som kvinna eller man. Det började med att eleverna observerade att en RWC 
med dusch inte användes. De föreslog då att toaletten skulle bli ett könsneutralt 
omklädningsrum. 

 > Åtgärden var liten, att byta ut skylt på dörren, men för eleverna var det en viktig 
förändring som spelade stor roll. Även ur ett lokalanvändningsperspektiv var det 
en god idé. Tidigare var toaletten låst och några av pedagogerna hade en nyckel för 
att låsa upp den vid behov. Eftersom det inte fanns någon elev på skolan med funk-
tionsnedsättning så användes den inte så ofta, men det gör den nu.  

”Enligt verksamheten är idrott det ämne som vissa elever väljer  
att inte delta i av olika anledningar. En anledning till frånvaro är att 
de upplever duschsituationen som integritetskränkande. Att hitta 
duschlösningar som ger eleverna integritet och trygghet är därför en 
mycket prioriterad fråga och förhoppningen är att öka närvaron”.
Förvaltare, Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen
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Korridorslösning ger ökad integritet
Ett förslag på hur duschrummen i skolor kan utformas för att öka integriteten 
är att göra duschrummen rektangulära. På så vis kan duscharna placeras i två 
rader i mitten av rummet, som en korridor. Inga duschar placeras så att det är 
möjligt att se in till varandra, se figur 13. Duscharna kan även utrustas med 
duschdraperi. Förslaget togs fram som en lösning för att öka elevernas trygg-
het när de duschar efter idrotten. Det är bra om det finns en springa mellan 
golv och duschväggar för att underlätta städning. 

Omklädningsrum

WC

Duschar

Duschar
WC

Bild 13. Visar den lösning som Drakfastigheter tagit fram för att minska insyn mellan duschar, avskiljande 
vägg behöver inte gå upp till tak. Kroklist för handdukar kan placeras på den avskiljande väggen.  
Källa: Drakfastigheter, illustration: Tyréns.

Duschrummens inredning
I duschrummen är det bra om det finns handdukshängare nära duschen så  
att elever snabbt kan skyla sig efter att de har duschat. För att underlätta vid 
städning och samtidigt minska risken för skadegörelse kan duschens rör vara 
dolda i väggen, se avsnittet ovan om rörledningar. När det gäller materialval 
och ytskikt är det viktigt att duschutrymmenas golv är halkfria. På Matfors 
skola i Sundsvall har Drakfastigheter renoverat omklädnings- och duschrum. 
I dusch- och omklädningsrum sattes en våtrumsmatta med ett fotomotiv upp 
på väggen för att öka trivseln, se figur 14. 
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Bild 14. Bilderna visar före och efter renovering av Matfors skolas omklädningsrum. Bland annat fästes en 
fototapet med björkmotiv på våtrumsmatta på väggen. Källa: Drakfastigheter.

Tips på mindre åtgärder för att öka tryggheten

Vid nybyggnation finns det goda förutsättningar att åstadkomma rätt utform-
ning och placering av hygienrummen men vid renovering kan möjligheterna 
vara mer begränsade. Åtgärder i befintligt bestånd är en utmaning eftersom 
byggnadens övergripande utformning eller placering av exempelvis ledning-



36 Hygienrum i skolor

Fysiska åtgärder

ar kan vara kostsamma att förändra. Det finns dock mindre och billigare åtgär-
der som kan göra stor skillnad för elevernas upplevelse av toaletter och duschar. 

Tips på mindre ändringar för att öka tryggheten:
 > Gör större dörrar till små toaletter så att toalettrummet upplevs som större.
 > Säkra lås som inte enkelt kan öppnas utifrån av andra elever. Det ska vara 
möjligt för skolpersonal att komma in på toaletten eller i duschen vid en 
nödsituation. Hasp som enbart går att öppna inifrån är inte bra ur säker-
hetssynpunkt.

 > Yngre barn behöver lätt kunna öppna dörren. Om dörren är trög kan 
 barnet oroa sig för att bli inlåst. 

 > Se över svag belysning.
 > Fäst extra isoleringslister vid dörrarna för att göra toaletterna mer 
 ljudisolerade.

 > Sätt upp duschdraperier.
 > Måla om i en ljusare färg.
 > Förrum kan underlätta för mobbning. Om toaletter har förrum kan det 
vara bra att ta bort dörren till förrummet så att det känns välkomnande 
och insyn blir möjligt.

 > Toaletter i korridorer kan behöva en markering i golvet som visar hur 
nära dörren kön kan stå för att undvika olyckor när någon öppnar dörren. 

”Det är viktigt att städkompetensen finns med i byggprojektet när 
en skola planeras. Vi står för den praktiska kompetensen. Efteråt, 
när skolan är färdigbyggd, är det för sent att ändra något.”
Städservice Umeå kommun

Kunskap om lokalvård vid planering av hygienrum 

Kapitlet har bland annat belyst olika exempel på hur utformning av hygienrum-
men påverkar hur lättstädade de är. Om det finns lokalvårdskompetens med 
när skolans utformning planeras skapas förutsättningar för att hygienrummen 
planeras så att de blir lättstädade. Dessutom kan lokalvårdare hjälpa till i bedöm-
ningen av vilka toaletter som används mest och därmed ska prioriteras.

Exempel på inredning som gör det lätt att städa är:
 > Om inredningen är jämn är den lättare att rengöra.
 > Vägghängda toalettskålar och toalettborstar istället för golvstående. 
 > Speglar på samma nivå som kaklet för att undvika kanter som samlar smuts.
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 > Tvålhållare som placeras ovanför papperskorgen så att spill och dropp 
hamnar i papperskorgen istället för på golv och handfat.

 > Energisnåla vattenblandare, så kallade sparstrålesamlare, som sitter 
längst ut på kranen. De gör att vattentrycket i kranen minskar och  
därmed risken för att det skvätter vatten utanför handfatet ner på golvet 
när eleverna tvättar händerna. 

 > Säkerställ att handfatets form och blandaren passar ihop. 
 > Golvmatta istället för klinker eftersom det är lättare att städa. Vid klinker 
kan urin sätta sig i fogarna och bidra till dålig lukt som är svår att få bort. 

 > Undvik trösklar så att lokalvårdarna lätt kan komma in med maskiner. 
Utan trösklar kan det dock vara svårt att klara ljudkraven om inte andra 
ljuddämpande åtgärder genomförs. 

Bild 15. Genom att placera papperskorgen under tvålhållaren hamnar spillet i papperskorgen.  
Källa: Tyréns.

Mer om lokalvård går att läsa i kapitel 4. 
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KAPITEL 4
Att arbeta med sociala aspekter

För att utforma duschar och toaletter på skolor som håller långsiktigt och som 
elever vill använda krävs en kombination av sociala och fysiska åtgärder.  
Detta kapitel behandlar de sociala aspekter som ofta berör det kontinuerliga 
och långsiktiga arbetet med duschar och toaletter och som fastighetsorgani-
sationer kan arbeta med för att stödja skolverksamhetens arbete. Kapitlet 
beskriver bland annat aspekter att tänka på vid renovering, hur eleverna kan 
involveras i förändringar på skolan för att minska skadegörelse och nerskräp-
ning samt lokalvård. 

”När vi började med renoveringsprojektet trodde jag i min enfald 
att det skulle vara färdigt vid renoveringens slutdatum. Men de 
här frågorna måste vi på skolan alltid arbeta med för att det ska 
fungera för eleverna på bästa sätt.”
Pedagog om skolans långsiktiga arbete, Önneredsskolan i Göteborg 

Vid nybyggnation finns det goda förutsättningar att åstadkomma rätt utform-
ning och placering av hygienrummen, men vid renovering är möjligheterna 
mer begränsade. Dessutom måste hänsyn tas till skolverksamhetens dagliga 
arbete och därför finns det flera aspekter att tänka på. Arbetet med toaletter 
och duschrum tar inte slut när renoveringen är klar utan fastighetsorganisa-
tionen och skolverksamheten måste ständigt arbeta med frågor som rör  
elevernas användning av toaletter och duschrum, minskning av skadegörelse 
och elevernas trygghet. Ansvaret för det kontinuerliga arbetet ligger ofta på 
skolverksamheten, men fastighetsägaren har en viktig roll i att stödja ett sådant 
arbete. För att toaletter och duschar ska hållas fräscha kan det vara en god idé 
att uppmuntra skolverksamheten att ha en löpande dialog med elever om hur 
de upplever hygienrummen samt vilket förhållningssätt som ska gälla på  
skolan. En annan viktig aspekt är att säkerställa att hygienrummen städas på 
rätt sätt så att de håller länge. 
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Lokalförvaltningen har renoverat elevtoaletter på din skola. Syftet är att 
skapa snygga, fräscha och trygga toaletter. Nu är arbetet klart.

Toaletterna har fått helkaklade väggar och golven nya mattor. Nya dörrar 
med lås samt toalettstolar och handfat har installerats.

Nytt är också spegel med belysning och papperskorgar m.m. 

 Vi vill be er att 

Alltid felanmäla till lokalförvaltningen när ni upptäcker ett fel eller  • 
en skada.

Ha kontinuerlig tillsyn och städning.• 

Skapa regler och rutiner som är kända av eleverna.• 

Vår förhoppning är att renoveringen bidrar till att eleverna upplever en 
bättre miljö och att toaletterna förblir snygga, trygga och fräscha under 
lång tid. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på lokalförvaltningen.

Nyrenoverade elevtoaletter

Bild 16. När renoveringen är klar brukar Göteborgs stad uppmuntra skolverksamheten till fortsatt  
arbete med att se till att toaletterna förblir fräscha och trygga. Källa: Göteborg stad Lokalförvaltningen.

”Vi har haft sex toalettrenoveringar som gått parallellt  
med varandra, och det har varit samma projektledare.  
Men verksamheterna har haft helt olika problem och  
åsikter. Varje projekt är unikt.”
Projektledare för lokalförvaltningen i Göteborgs stad

Att tänka på vid renovering

Inför renovering av duschar och toaletter är det bra att samla så mycket infor-
mation som möjligt om hur duschar och toaletter används i verksamheten 
och om det finns några särskilda problem som behöver åtgärdas eller belysas 
extra. För att få svar på dessa frågor kan fastighetsorganisationen inleda sam-
tal med en arbetsgrupp, som kan bestå av en projektledare för renoveringen, 
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fastighetsförvaltare, rektor, representanter från skolpersonal (bland annat 
pedagoger, vaktmästare, lokalvårdare, skolsköterska) och elever. Om fastig-
hetsförvaltaren är tydlig gentemot arbetsgruppen med vilka förändringar 
som är på gång samt involverar dem i förändringarna skapas förutsättningar 
för ett gott slutresultat. 

EXEMPEL PÅ FRÅGOR ATT DISKUTERA INOM ARBETSGRUPPEN INFÖR 
RENOVERING AV TOALETTER OCH DUSCHAR:

 > Hur stort tycker ni själva att renoveringsbehovet på skolan är?

 > Vilka toaletter används mest, bör vissa toaletter prioriteras?

 > Vilka störningar i verksamheten kan åtgärderna innebära? Hur kan dessa hanteras?

 > Finns särskilda önskemål om utformning?

 > Ska det vara särskilda toaletter för tjejer och killar?

 > Vill eleverna ha klassnyckel?

Involvera eleverna
Även om fastighetsorganisationen har stor vana av att arbeta med renove-
ringar skiljer sig behov av åtgärder från skola till skola. Att engagera elever 
inför renovering av toaletter och duschutrymmen är därför en god idé efter-
som de kan beskriva de eventuella problem som finns kopplade till toaletter 
och duschar på just deras skola. I dialog med elever, och gärna personal inom 
skolverksamheten, kan en kartläggning genomföras för att ta reda på vilka 
toaletter som används mest på skolan och som därmed behöver prioriteras 
eller kräver särskilda temporära lösningar under renoveringen. 

”Vad skulle göra att du gick på toaletten precis som  
när du går på toaletten hemma?”  
Utredare från Tyréns AB

Inför att Brunnsängsskolan i Södertälje skulle få nya lokaler tillfrågades  
eleverna om vad som skulle få dem att gå på toaletten precis som hemma. Målet 
var att toaletterna skulle vara så trygga och fräscha att eleverna skulle vilja 
använda dem precis som de gör hemma.
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Temporära lösningar under renovering
Om renovering av skoltoaletter och duschar genomförs under pågående  
skoltermin är det bra att det finns en plan för hur arbetet kan genomföras utan 
att det påverkar elever och personal allt för mycket. Renovering kan exempel-
vis behöva ske i etapper för att säkerställa att hälften eller två tredjedelar av 
skolans toaletter är i drift. Under planering av etapprenoveringen är det  
viktigt att lyssna på verksamheten för att hitta bra lösningar som fungerar i 
praktiken. Exempelvis kan elever i de lägre klasserna känna obehag inför att 
gå på toaletten i den delen av skolan där de äldre eleverna håller till. Med regel-
bundna avstämningar mellan entreprenör och arbetsgrupp är förutsättning-
arna goda för att störningarna på verksamheten ska bli små. Information om 
hur renoveringarna fortskrider kan lämnas till skolpersonalen, vilka i sin tur 
kan meddela eleverna, för att undvika missförstånd och missnöje. Informa-
tionen kan beskriva vilka hygienrum som påverkas inom den närmaste tiden 
och vilka temporära åtgärder som vidtas för att minska störningen. 

Uppföljning och utvärdering
Fastighetsförvaltningen bör göra ett återbesök på skolan efter att renovering-
en är avslutad. Till exempel kan det vara så att material eller inventarier i 
praktiken inte håller utlovad kvalitet eller fungerar som avsett. Det är då bra 
att förvaltaren kan ta del av dessa erfarenheter för att kunna justera under 
det fortsatta arbetet. 

Hur kan eleverna vara delaktiga i det kontinuerliga arbetet?

Som beskrivits tidigare i kapitlet bör arbetet med elevers trygghet och minskad 
skadegörelse på duschar och toaletter pågå kontinuerligt. Fastighetsförval-
taren har en viktig uppgift i att förankra ett sådant arbete hos skolverksam-
heten. 

Att involvera eleverna i förändringar på skolan såsom toalett- eller  
duschrenovering brukar vara uppskattat. Det finns goda erfarenheter av att 
skadegörelse och nerskräpning minskar när eleverna själva får vara med och 
påverka sin miljö. Elever som känner sig delaktiga tar ofta mer ansvar för sin 
skolmiljö. Eleverna kanske även har egna förslag på hur skolan kan arbeta för 
att motverka skadegörelse, öka trivseln eller nå ett specifikt mål. 

För att kunna identifiera och åtgärda eventuella problem i hygienrummen 
är det bra om inventeringar, eller miljöronder, är en del av skolans arbete. 
Under miljöronden diskuterar rektor samt representanter från lokalvård,  
vaktmästeri, pedagoger och elever statusen för befintliga utrymmen på  
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skolan, såsom duschar och toaletter. Miljöronden är ett bra forum för att öka 
kontakten mellan personal och elever i syfte att diskutera skolans hygienrum, 
identifiera eventuella problem samt tillsammans hitta lösningar. Ett liknan-
de arbetssätt har utvecklats i Umeå.

UMEÅ INVENTERAR SINA SKOLLOKALER

Inom Umeå kommun arbetar förvaltningarna för fastighet, för- och grundskolan 
samt fritid med regelbunden utvärdering av kommunens skollokaler. Utvärderingen 
genomförs genom besök på skolorna där samtal förs med rektor samt representanter 
för idrottspedagoger, elevhälsan, elevrådet och personalen. Syftet är att förvaltning-
arna ska få en bild av hur hygienrummen upplevs och på så vis öka sin kunskap inför 
framtida renoveringar. Därutöver utgör utvärderingarna en grund för riktlinjer för 
hur bra hygienrum ska utformas för att upplevas som trygga och tillgängliga. Inför 
besöket ombeds representanterna fundera över frågeställningar som sedan ligger till 
grund för diskussionerna och en rundvandring på skolan. 

Vilka regler som ska gälla för toalettbesök, exempelvis under lektionstid, kan 
vara viktigt att diskutera i dialog med skolans elevråd eller i varje klass.  
På Backaskolan i Umeå kommun brukar skolsköterskan bjuda in de yngre 
eleverna för att prata om vilka rutiner som är viktiga när de går på toaletten. 

Minska skadegörelse och öka respekten för skolans inventarier
På samma sätt som med regler för toalettbesök kan det vara bra att diskutera 
hur alla kan bidra till att skapa respekt för det materiella på skolan. Det är bra 
om pedagogerna uppmanar eleverna att tala om för personalen när det skett 
skadegörelse eftersom det gör det möjligt att identifiera vem som varit inblan-
dad. Ytterligare exempel på förebyggande av skadegörelse är utbildningar där 
elever får diskutera skadegörelse och beteendet som föranleder skadegörelsen 
samt träffa räddningstjänsten. I det skadeförebyggande arbetet kan fastig-
hetsägaren bistå med information om inventariernas kostnad och livslängd. 
Därutöver kan det även vara av intresse att återkoppla till pedagoger och  
elever när skadegörelse minskar och informera om hur mycket pengar som 
då kan sparas. Detta kan stimulera till att fortsätta arbeta förebyggande samt 
utgör ett bevis på att arbetet ger resultat. 

Ett gott exempel på hur skadegörelse kan minskas och hur fastighets-
organisationen kan delta i arbetet är projektet Sabba suger som drivs av  
Gavlefastigheter, vilket det går att läsa mer om i kapitel 5.
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Exempel på åtgärder för att minska skadegörelse:
 > Klotterskydd
 > Trygghetskameror
 > Förbättrad belysning
 > Information till eleverna om vad skadegörelse kostar.
 > Morot till eleverna att minska skadegörelse genom budskapet; använda 
pengarna till något roligare. Exempelvis resor eller aktiviteter.

 > Återkoppling till eleverna när skadegörelse minskar.

Om skadeförebyggande arbete går att läsa mer i SKL:s skrift ”Våga se, våga 
höra, våga agera!” från 2014.

”Det går inte att titta på toaletternas ålder och förstå vad eleverna 
tycker om toaletterna eller om de är i behov av renovering. 
Städningen är a och o, inte åldern på toaletten.” 
Projektledare för lokalförvaltningen i Göteborgs stad
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Lokalvård

Flera kommunala fastighetsorganisationer rapporterar att toaletternas och 
duschrummens ålder inte har någon betydelse för vilket skick toaletter och 
duschrum är i. Det handlar snarare om hur de har hållits efter och hur städ-
rutinerna ser ut på skolan. Lokalvård påverkar smittspridning men även hur 
eleverna upplever hygienrummen. En välstädad miljö bidrar till en positiv 
upplevelse av toaletter och duschar och när skolan upplevs som fräsch mins-
kar oftast skadegörelsen, vilket i sin tur även ökar trivseln. Utmaningen är 
att ha rätt städning för skolans utrymmen samt att lägga grunden för städ-
ningen redan under planeringen av skolans utformning. Vad som är bra att 
tänka på för att underlätta städning beskrevs tidigare i skriften. Om skolverk-
samheten får information om hur ytskikt och inventarier ska hanteras skapas 
förutsättningar för att inventarierna ska hålla längre. Informationen kan sam-
manfattas i en brukarpärm eller städhandbok och spridas direkt till berörda 
i verksamheten. Undermålig eller felaktig städning kan bidra till ett hårdare 
slitage till följd av det att skadegörelsen minskar. 

Mer om städning finns att läsa i SKL:s skrift Städa från 2011.
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KAPITEL 5
Inspirerande exempel

I detta kapitel får vi ta del av inspirerande exempel, exempelvis REBUS som 
är en metod för att involvera skolverksamheten i förändringar som rör skolan 
och Gavlefastigheters projekt Sabba suger som har minskat skadegörelsen  
på deras skolor. Både Brunnsängsskolan och Gällöskolan har på olika sätt  
arbetat med att utforma trygga och slitstarka hygienrum som håller länge. 

REBUS – metod för att involvera eleverna i planering

REBUS är en metod för involvering av elever, skolpersonal, arkitekturpeda-
goger och fastighetsförvaltare i förändringar som planeras i skollokaler, exem-
pelvis renovering av toaletter. Fokus ligger på resan till en bättre skolmiljö, 
på lärandet och på den demokratiska processen. Att elever får vara delaktiga 
i förändringar på skolan kan leda till ett engagerat lärande och att de är mer 
rädda om sin skolmiljö. Metoden har tagits fram av Göteborgs stad, Oslo KF 
och Dansk center for Undervisningsmiljø. Fastighetsförvaltarens roll är att 
uppmuntra och stödja skolverksamheterna att involvera elever. Fastighets-
förvaltarens stöd skapar en relation mellan de som använder lokalerna och 
de som ansvarar för byggnaderna. 

”Arkitekturpedagogik är en metod för att involvera barn och unga 
i planering och i konkret förändring tillsammans med lärare, 
pedagoger och förvaltare”.
Från REBUS utgiven av Göteborgs stad, Oslo KF, Dansk center for Undervisningsmiljø, 2012

Ett REBUS-projekt består av fyra arbetsfaser: start, design, förändring och 
utvärdering. 
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Start
Först och främst behövs en idé eller önskan om att förändra den fysiska  
skol- eller förskolemiljön och att denna förankras hos skolledningen. Där efter 
bör en styrgrupp bildas som ska utveckla idén i samarbete med alla de som 
ska vara med. I arbetet ingår en arkitekturpedagog som kan bidra med sin 
pedagogiska kunskap om arkitektur. En arkitekturpedagog är en arkitekt med 
speciellt intresse för att ge barn och unga inblick i vad arkitektur är. Arkitek-
turpedagogen samverkar med fastighetsförvaltningen och verksamheten på 
skolan. På Kulturförvaltningen i Göteborgs stad finns en arkitekturkonsult 
som håller i ett nätverk med arkitekturpedagoger. 

Design
Under designfasen studeras skolans eller förskolans olika miljöer och hur  
de används i nuläget. Vad kan förbättras? Det är viktigt att det ges tydliga för-
utsättningar innan barn och unga görs delaktiga. Sedan tas förslag, form, 
modellbyggen, skisser med mera fram. Det är i denna fas medlemmarna i  
projektets styrgrupp kommer överens om vilket förslag som ska genomföras.

Förändring
I förändringsfasen kan ibland barnen eller ungdomarna vara med och jobba 
medan andra arbeten måste utföras av en fackman. Oavsett vilket så är det 
viktigt att barnen eller ungdomarna kan följa hela processen och att styrgrup-
pen följer arbetet så att det löper som planerat. När förbättringarna är genom-
förda ska detta naturligtvis firas!

Utvärdering
Styrgruppen ska utvärdera projektet. Vilka erfarenheter, goda eller dåliga, är 
bra att lägga på minnet? Vem tar ansvar för tillsynen och underhållet av de 
genomförda förändringarna? Finns det tankar på fler projekt i framtiden?

Att sabba suger

Projektet Sabba suger drivs av Gavlefastigheter och riktar sig till ett antal  
skolor i Gävle där problemen med skadegörelse tidigare var stora. Sabba  
suger är ett samarbete mellan bland annat Gavlefastigheter, Skolfastigheter, 
Socialtjänsten, Säkerhetsenheten, Svenska Kommun Försäkrings AB, Gavle-
gårdarna, Brottsförebyggarna i Gävle, Brottsförebyggande rådet samt polisen 
och räddningstjänsten. Projektet verkar bland annat för att:
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 > Åtgärda skadegörelse så snart som möjligt
 > Försvåra skadegörelsen genom klotterskydd, kamerabevakning,  
belysning etc.

 > Dokumentera och föra statistik över kostnaderna
 > Medvetandegöra skolorna om skadegörelsens konsekvenser
 > Samverka med skolor och förskolor

Bild 17. Kortlek som bland 
annat delas ut till eleverna av 
Gavlefastigheter. 
Källa: Sabba suger.

Elever får information om skadegörelse och dess konsekvenser via föreläs-
ningar och filmvisningar. Under föreläsningarna förklaras vad skadegörelse 
verkligen kostar och vad pengarna istället kan användas till. Ett annat sätt 
att sprida informationen så att den är lättillgänglig för eleverna är tryckta 
budskap och fakta om skadegörelse på en kortlek. Det spelas mycket kort på 
skolorna och kortleken är ytterligare ett sätt att nå ut med informationen. 
Kortleken har tryckts i 4000 exemplar. 

En morot för eleverna att sluta med skadegörelse och ingå i projekt är att 
Gavlefastigheter tillsammans med fritidsgårdar finansierar resor för elever-
na. Syftet med resorna är att visa eleverna att pengarna kan användas till roli-
gare saker än att reparera och laga efter skadegörelse. 
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Har skadegörelsen minskat? När projektet startades 2009 hade de skolor 
som nu är med i projektet skadegörelse för sammanlagt 5 miljoner kronor 
årligen. År 2014 hade skadegörelsen minskat till cirka 1,2 miljoner och målet 
för 2015 är att komma ner under 1 miljon. Gavlefastigheter tror att det beror 
på att man arbetat med skadegörelse på flera olika sätt och gjort det tydligt 
vad skadegörelse verkligen innebär. Genom projektet har ungdomar fått infor-
mation om kostnaden för skadegörelse och att de själva kan påverka kostna-
den och sedan får åka på resor om skadegörelsen på deras skolor minskar.  
De har också informerats om vilka konsekvenser det kan bli för dem som enskil-
da individer om de förstör skolans egendom. Lek med en tändare och en pap-
perskorg kan leda till stora skadestånd som påverkar resten av livet. Kort och 
gott handlar det om att kommunicera till ungdomarna att ”vi kan göra annat 
för pengarna”. 

Bild 18. Vi kan göra annat för pengarna är ett av Sabba sugers motton. Här är två ungdomar ute på  
forsränning på ett av de läger som anordnats tack vare att skadegörelsen minskat. Källa: Sabba suger.

Ingen behöver längre hålla sig på Brunnsängsskolan i 
Södertälje

Brunnsängsskolan är en grundskola för elever i årskurs 1-9 i stadsdelen Brunns-
äng i Södertälje. När det beslutades om att bygga en ny skola för eleverna val-
de ägaren Telge fastigheter att fokusera extra på toaletterna. I den tidigare 
skolan hade eleverna upplevt problem med toaletterna och flera av dem höll 
sig hellre än att gå på toaletten i skolan. Många av toaletterna låg i en källar-

Inspirerande exempel
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del av skolan där vuxna inte rörde sig. Toaletterna var dessutom slitna och 
hade inte renoverats på länge. I samtal med elever på Brunnsängsskolan  
framkom att de gamla toaletterna var i mycket dåligt skick och att de var  
mörka och ofräscha. Även låsanordningen upplevdes som osäker och eleverna 
oroade sig för att någon skulle kunna öppna dörren utifrån. Toaletterna var 
dessutom ofta utsatta för skadegörelse.

”När jag kommer till skolan nu känns det inte som att det är en 
skola, utan mer som att komma hem”.
En elev på Brunnsängsskolan beskriver känslan av att gå till den nybyggda skolan

Vid nybyggnation av skolor finns det inte alltid elever eller pedagoger att  
rådfråga innan byggprocessen startar. Eftersom det handlade om en befintlig 
skola som skulle få nya lokaler, kunde Telge fastigheter involvera både  
pedagoger och elever i planeringen. I början av arbetet genomförde Telge  
Fastigheter en intressentanalys för att undersöka vilka aktörer som borde 
vara med i planeringsarbetet. Man beslutade att ta fram en kravlista för  
toalettrenoveringen i samarbete med arkitekter, entreprenörer, utbildnings-
kontoret, städpersonal samt pedagoger och elever på skolan. Man hade täta 
uppföljningsmöten med aktörerna i både planerings-, genomförande- och 
driftskedet. 

Alltid vuxna i närheten
På den nya Brunnsängsskolan är toaletterna utspridda i lokalerna och skolan 
är utformad så att personal rör sig naturligt i alla delar av den. Detta gör att 
det alltid finns vuxna i närheten av toaletterna. Flera av toaletterna är place-
rade i anslutning till personalarbetsplatserna. 

Idag har Brunnsängsskolan två lås på alla toaletter, ett undre lås som visar 
att det är upptaget och ett extra säkerhetslås som garanterar att ingen av de 
andra eleverna kan komma in. Om det skulle uppstå en nödsituation kan någon 
av skolpersonalen komma in med nyckel. Den gamla skolan hade ett system 
där det efter önskemål från eleverna fanns en hasp på insidan av toaletten. 
Telge fastigheter kom dock fram till att detta inte vara någon bra lösning ur 
säkerhetsperspektiv. Om någon elev blir sjuk eller behöver hjälp inne på toa-
letten måste skolpersonal kunna komma in. Ett system med dubbla lås där 
skolpersonal har en nyckel blev lösningen på problemet. 

Toaletterna har inte längre någon inredning på golvet utan toaletten, toa-
lettborsten och papperskorg är vägghängda, vilket underlättar vid städning. 
Rör på väggarna samlar damm och smuts och gör toaletten mer svårstädad. 
Därför har man, i den mån det varit möjligt, lagt rören innanför väggen. Andra 



52

Inspirerande exempel

Hygienrum i skolor

kanter och lister har också undvikits, till exempel är speglar ovanför hand-
fatet placerade på samma nivå som kaklet. Enligt önskemål från eleverna har 
man valt beröringsfria blandare med rörelsesensor. 

Respekt för det materiella
Idag känner sig eleverna trygga när de går på toaletten och är glada att de fick 
vara med i planeringsprocessen för den nya skolan. Telge fastigheter tror att 
många av de åtgärder som eleverna föreslog hade beslutats ändå, men tack 
vare att eleverna involverades känner de mer ansvar för toaletter och skol-
miljö. Det kan vara en av anledningarna till att skadegörelsen minskat på den 
nya skolan. Brunnsängsskolan i Södertälje arbetar ständigt med att eleverna 
ska känna respekt för det materiella och inte förstöra saker. Som en ständig 
påminnelse till både pedagoger och elever och för att ge frågan prioritet är 
”respekt för de materiella” ett av skolans värdeord.

Bild 19. Respekt för det materiella är att av de tre värdeorden på Brunnsängsskolan. Källa: Tyréns.

Toaletterna på Gällö skola fick nytt utseende 

Toalettrenoveringar ser ofta olika ut beroende på hur stor skolan är. Skolor 
med få elever har andra utmaningar kopplade till toaletter och duschar än  
vad större skolor har. På Gällö skola i Jämtland hade pedagogerna svårt att 
känna igen sig i den debatt om skoltoaletter som pågick. Pedagogerna på  
skolan bestämde sig för att uppmärksamma att inte alla skoltoaletter har  
problem med skadegörelse eller är ohygieniska. De bad om ett bidrag från  
rektorn ur skolans reparationsfond på 10 000 kronor och för de pengarna måla-
des alla toaletter vita. Varje ämnespedagog fick sedan 1000 kronor för att inre-
da en toalett vardera. Några av pedagogerna tog hjälp av eleverna och vävde 
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in undervisningen i inredningsprojektet. NO-pedagogen inredde sin toalett 
med inspiration från solsystemet. På ”musiktoaletten” spelas musik och musik-
pedagogen passar ibland på att byta musik efter vad han tar upp i sin under-
visning. 

Riktlinjerna inför renoveringen var att den nya inredningen på toaletten 
inte fick försvåra städpersonalens arbete. För att underlätta för städpersona-
len ansvarar pedagogerna själva för att städa det som är ovan axelhöjd på toa-
letten. Projektet är ett sätt att förbättra sammanhållningen bland pedagoger 
och elever på skolan. Projektet kan också bidra till att minska skadegörelse 
och slitage på toaletterna. ”Eleverna har fått vara med och ge input till toalet-
terna och de vet att pedagogerna har lagt ner mycket arbete på att göra dem 
fina, de känner därför ansvar att hålla efter toaletterna” menar en av de invol-
verade pedagogerna på skolan.

Skolverksamheten bör samråda med fastighetsorganisationen även innan 
mindre renoveringar av verksamheten, till exempel vid ommålning. 

Bild 20. Varje ämnespedagog fick bidrag till att inreda en toalett vardera. Foto: Johan Persson.
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Under de senaste åren har det visat sig att färre elever duschar efter gymnasti-
ken. Det har också visat sig många elever inte går på toa under skoldagen. Det är 
en oroande utveckling inte minst för att det leder till både fysiska och psykiska 
besvär.

Trenderna kan lätt ses som något man i första hand hänvisar till elevernas bete-
ende och psykosociala sammanhang. Något som lätt kan ses som svårt för en fast-
ighetsorganisation att påverka och snarare hör till skolverksamhetens arbete.

Det finns dock trots detta en hel del saker som fastighetsorganisationerna kan 
bidra med, dels genom att planera den fysiska miljön men också genom att stöd-
ja skolverksamheten. I den här skriften kan du läsa om flera intressanta lösning-
ar för att göra miljön i skolor tryggare.
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