
Vill du höra en gåta? 

Vad är det man har 

skitkul på? Toaletten. 

Tjej 5 år



Att skapa en glad och trygg 
toalettupplevelse – med och för barn

Utformningen

Roligare och 

mysigare!

Fräschhet

som en röd tråd 

genom allt

Storleksanpassning

Lilla toaletten en USP

Ljud och 

oljud

Familjesituationen

Placering av 

funktioner

Låset och 

dörren



Fräschhet

Kan vi förbättra 

fräschheten indirekt 

genom att jobba med 

alla de andra delarna?

Äckligt med papper på 

golvet, det borde vara 

en röst som säger "TA 

UPP PAPPERET” 

Tjej 7 år

Luktar äckligt 

därinne. Vad ska 

det lukta? Det 

ska lukta gott. 

Vad luktar gott? 

Jordgubbar.

Tjej 4 år



Utformningen

Det borde vara 

himmel i taket

Golv grönt som gräs

Djungel på väggen

Toalettstolen borde 

vara varm och fin

Toaletterna är inte fina och 

inte mysiga, de borde vara 

färggladare. På min förskola 

hade vi kaninöron på 

toalettstolen. Man kan ha 

bilder på väggarna och i taket 

kan man måla blå himmel och 

lampan kan vara ett moln.

Flicka 7 år

Vill att toan ska 

vara färgglad och mer 

som hemma. Kanske 

med eldflames på.

Flicka 6 år



Storleksanpassning

Barnanpassa höjder 

och storlekar

En lila toalett, 

som är liten.

Kille 3 år

Toaletterna är för stora. Vill ha 

små toaletter.Jag vill också ha 

fina färger. Jag vill ha fåglar på 

väggen. Det ska lukta tvål i 

hela rummet.

Tjej 5 år



Placering av 

funktioner

Vanlig vask vill jag 

ha. Inte inne i 

väggen.

Tjej 6 år

Ibland 

sitter toapapperhålllaren

så långt ifrån toastolen 

att man måste resa 

sig för att nå.

Tjej 11år

Många barn upplever 

att det är obehagligt 

att sticka in händerna 

i ett hål. 



Ljud och 

oljud

Vill ha toalett där man 

kan välja musik. 

Handfat av 

Star Wars lasersvärd. 

Inga handtorkar, bara 

pappersservetter.

Kille 8 år

Det är ofta såna tokiga 

som blåser luft och då 

kan man få det i ansiktet 

och det låter schh och 

det gillar inte jag

Tjej 4 år

Vuxenvrål på vuxentoan 

när man spolar, 

bebisdinosaurievrål på 

barntoan, eller tvärtom!

Kille 9 år

Många av de yngre 

barnen är rädda för 

handtorken!



Låset och 

dörren

Dörren ska vara lätt

Tydlighet i hur man låser 

och låser upp

Vad händer om man bli 

inlåst

”Dörren är 

jättejättejättetung”

Flicka 7 år



Familjesituationen

Har två barn 

- blir kaosigt för alla! 

Behov av att 

uppehålla den andra

Förälder till 2 och 5-

åring

Som förälder ser jag ett 

behov av krokar så man 

slipper ställa skötväska och 

ryggsäckar på golvet, samt 

ett fräscht skötbord

Förälder till 6,9 och 11-åring



Arbetsgruppens hiss- och disslista

TOPPENTOA

Det här gör att jag kan/vill gå på toa

• Rent och fräscht

• Fina färger

• Kontraster i färger –extra viktigt vid synnedsättning

• Nåbarhet till toapapper och annat

• Bra ljus

• Storleksanpassat med toa och handfat för både stora och 
små

• Lätt och tydligt att tvätta händerna 

• En dörr som är lätt att öppna och låsa

• Behagliga ljud ex fågelkvitter

• Om lufttorken krävs – kan den utvecklas?

• Toa av tåligt material som har lock, men inte aluminium

• Kontaktuppgifter/larm om jag låser in mig eller blir hotad

• Lekfullhet i färg, form och ljud – både exteriört och interiört

• Tillräcklig storlek för familj

KASSDASS

• Smutsigt och luktar illa

• Kala och sterila färger

• Allt i samma färg-svårt för synskadade

• Mörkt och läskigt

• Bara stor toa

• Vask och tvål inne i väggen. Läskigt och konstigt

• Autospolning är obehagligt. Kan få det i rumpan när man inte 

är klar

• Tung dörr som är svår eller känns osäker att låsa

• Toalettens ljud tar över och känns läskiga. 

• Lufttorken till händerna – skapar obehag och rädsla hos barn.

• Aluminiumtoalett – kal, kall, utan lock, obehaglig

• Avsaknad av kontaktuppgifter/larm









Under H22 city expo kommer vi: 

• Att föra en dialog med barn och familjer för att 
ytterligare öka kunskapen om hur design, utformning 
och teknik kan underlätta för barn och familjer att 
använda toaletten och göra den mer trygg.

• Att utvärdera hur en tydlig design, utformning och 
teknik för barn och familjer påverkar tryggheten på den 
allmänna platsen.

Nyfiken på att veta mer?

https://innovation.helsingborg.se/initiativ/familjetoaletten/ 

https://www.h22cityexpo.se

Arbetet framåt


