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Peab och Friends skapar trygga skoltoaletter 
 

Peab och stiftelsen Friends har ingått ett avtal med syftet att skapa ökad trygghet för elever i 
skolan. Samarbetet går ut på att kartlägga befintlig skolmiljö och tillsammans med eleverna 
utveckla den fysiska miljön. Första projektet: tryggare skoltoaletter. 
 
På utvalda skolor som Peab bygger genomför Friends en kartläggning med elever och skolpersonal 
där de får svara på frågor generellt om trygghet och specifikt om skoltoaletter. Toaletter läggs extra 
fokus på eftersom tidigare undersökningar visat att det är en miljö där elever känner sig otrygga. 
Resultaten av undersökningarna redovisas för skolorna och följs av en utbildningsinsats från Friends.  

Baserat på resultatet av kartläggningen involverar Peab eleverna i utformningen av skolan som ska 
byggas eller renoveras. Målet är att skapa en ny skola där eleverna känner sig trygga och välkomna.  

– En trygg skola handlar i första hand om en miljö där alla är schyssta mot varandra. Men en trygg 
skola skapas också i den fysiska miljön. Här kan vi på Peab göra en insats för att bygga bort otrygga 
miljöer. Vi vet från andra undersökningar att skoltoaletter är en otrygg plats, därför börjar vi med dem. 
Jag är så glad över det här samarbetet med Friends, där de bidrar med sin expertis kring barns 
trygghet och vi med byggkunskapen, säger Olof Wedel, projektledare på Peab. 

Den första kartläggningen i samarbetet är redan genomförd på Dädesjö skola utanför Växjö där Peab 
startat upp byggnation av en ny F-3 skola. Där är arbete med att involvera eleverna i utformningen av 
nya skolans toaletter igång. 

På Stavborgsskolan i Stockholm, där en ny grundskola för 1200 elever är under produktion, 
påbörjades kartläggning under juni. Målet är att starta upp arbete på plats med eleverna under 
höstterminen 2021.  

Ytterligare ett skolprojekt är planerat att starta upp under hösten. 

– En av de viktigaste framgångsfaktorerna i en skolas trygghetsarbete är att arbetet genomsyras av 
delaktighet och att eleverna involveras i arbetet mot kränkningar och för en tryggare miljö i skolan. Vi 
är så glada för detta samarbete mellan oss på Friends, Peab och de olika skolorna, där vi använder 
varandras styrkor för att förbättra skolmiljön och allt byggs på elevernas egna ord, berättelser och 
röster, säger Calle Gustavsson, utbildningschef på Friends. 

  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Maria Wilund, PR-chef Peab, 070 481 72 02 

 

 

 

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal 
närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret 
finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. 


