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kapitel 2

Att kissa som en gammal gubbe 
Ericka Johnson

Tre minuter till nästa busshållplats. Tre låååånga minuter.
Äntligen.
Dörrarna öppnas.
Ett café med en offentlig toalett.
En låst dörr, ett litet barn som håller sin mamma i handen och 
väntar på att toaletten ska bli ledig.
 Lätt panikslagen: ”Hur länge ska jag vänta? Borde jag prova 
affären lite längre ner på gatan, eller vänta här – de kan inte ta så 
lång tid på sig, eller hur?”
Vänta.
Vänta.
Dörrarna öppnas. Barnet och mamman går in och låser igen … 
Väntar, väntar … äntligen, någon som spolar på andra sidan. 
Kranen vrids på. Handtorkaren låter. Någon mer som spolar … 
ännu ett par händer som tvättas. Handtorkaren. 
 ”KOM IGEN …”
Dörren låses upp.
Barnet springer ut medan mamman plockar upp väskorna. 
 ”Äntligen, äntligen.”
Dörren är låst. Ut med penisen, står vid toaletten och stirrar ner, 
och … väntar. Inget. En droppe. Sen en skvätt. Och sen en svag 
stråle. Men inget jämfört med hur bråttom det var nyss. Fortsätter 
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vänta. Bara väntar. Stirrar på väggen, på lampan, lyssnar om det 
väntar någon där ute. 
 ”Okej. Klar, antar jag.”
Upp med gylfen och ut igen. Fortfarande nödig, blev inte färdig. 
Suck.1

 
Många män upplever en förändring i urineringsmönster då de 
åldras, och många erfar även ett återkommande behov att uri-
nera, samtidigt som de har svårigheter att tömma blåsan. ”Att 
kissa som en gammal gubbe”, som en man kallade det. Det är en 
frustrerande situation både för kropp och själ. 

Ett återkommande tema i de intervjuer jag har genomfört för 
den forskningsstudie som ligger till grund för detta kapitel, är 
att när prostatan förändras, åldras och kanske blir sjuk innebär 
detta en ny upplevelse av det offentliga rummet för dessa män. 
Från att, i de flesta fall, ha levt i en frisk, ung eller medelålders 
kropp, så har de män jag träffat plötsligt inte längre passat in i 
den ”normala” kategorin på grund av en problematisk prostata. 
När denna förändring sker förflyttas kroppen från kategorin 
”normal” till kategorin ”icke-normal”. Förvandlingen synliggör 
samtidigt en infrastruktur av offentliga toaletter som hitintills 
varit osynlig. Detta kan komma som en chock. 

Erfarenheten av att ständigt, och brådskande, behöva urinera 
samtidigt som det inte går när mannen väl kommer fram till toa-
letten är extremt obehaglig, frustrerande och även skrämmande. 
Den kan få negativa konsekvenser för hur det går att leva sitt liv. 
I många fall ändrar män sina sociala rutiner, till exempel genom 
att sluta delta i aktiviteter de tidigare tyckt om eller genom att 
inte resa på grund av en konstant oro över att hitta en toalett. 
Jag har hört hjärtskärande berättelser om hur denna förändring 
i kroppsfunktion har visat sig mycket svår att hantera. På ett sätt 
kan man säga att de upplever effekterna, inte bara av den egna 
förändrade kroppen, utan också av en arkitektonisk inkompetens.
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Därmed kan några av de negativa konsekvenser som upp-
står på grund av en förändrad prostata uppvägas något genom 
en förändring och modernisering av tillgången till offentliga 
toaletter. Denna förändring i infrastrukturen, det vill säga hur 
många toaletter som finns, var de är placerade, hur de skyltas, 
och vem som har tillgång till dem, skulle gynna även andra 
grupper i samhället (barn, gravida kvinnor, äldre kvinnor, kvin-
nor i allmänhet, personer med rörelsenedsättningar, icke-binära   
krop par … i princip alla som inte är en ung, frisk CIS-man utan 
barn). Detta kapitel diskuterar hur den förändrade prostatan 
synliggör behovet av en förbättrad infrastruktur för offentliga 
toaletter, då den bryter mot de snäva normer som finns inbäddade 
i den nuvarande stadsbilden – normer som rentav exkluderar 
stora delar av befolkningen, trots att det offentliga rummet ska 
vara byggt för dem. 

Offentliga toaletter
I de intervjuer och samtal jag haft med män med prostatapro-
blem är ett tema särskilt framträdande: de vet alltid var det 
finns toaletter i närheten av där de själva befinner sig, på platser 
dit de ska, och längs vägen dit. De har memorerat vilka caféer 
eller restauranger som har hyfsade och tillgängliga toaletter, 
vilka busslinjer som är för långa för att våga sig på och vilka 
bensinstationer som har toaletter längs resvägen. På grund av 
sina prostatabesvär har de alltså finjusterat sin relation till den 
fysiska miljön. Allt detta vetande och kunnande om var offent-
liga toaletter finns är individuella strategier, som samtidigt är 
gemensamma för ett stort antal män. 

Offentliga toaletter är ett exempel på ett uttryck för de sociala 
normer som reglerar vem som har rätt att vistas på olika platser 
i det offentliga rummet. Exempelvis har offentliga toaletter varit 
tillgängliga för män långt innan de existerat för kvinnor. Detta 
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faktum reflekterar de uppfattningar som historiskt funnits om 
kvinnornas plats i det offentliga rummet. De toalettanordningar 
som byggdes var ofta ett försök att hindra män från att urinera 
mot väggar i gränder, alltså en strävan efter att försöka tämja den 
manliga urineringen.2

Offentlig urinering kan handla både om ett behov av att tömma 
blåsan och om att visa prov på maskulinitet. Tänk på att skriva 
sitt namn i snön, eller att stå och kissa mot en vägg i en gränd. 
Dessa är territoriella handlingar, avsedda att markera revir och 
att göra sin närvaro synlig, lika mycket som det tillgodoser be-
hovet av att tömma blåsan.3 Eller föreställ dig en man som står 
vid vägrenen, och som tittar på utsikten medan han kissar. Han 
har vänt ryggen mot strömmen av trafik, men har inte satt sig på 
huk i diket eller bakom ett träd som en kvinna skulle ha gjort. 
Varför? Vad signalerar synligheten och kroppshållningen? Det 
faktum att det handlar om en man som står upp i relativ trygghet 
i det offentliga rummet gör kissandet till en könad praktik, det 
vill säga en praktik som är tillåten att utföra för män, men inte 
lika tillåten för kvinnor. Att kunna kissa i offentligheten på detta 
sätt handlar om mycket mer än att tömma blåsan, det är en fysisk 
demonstration av rätten att vara trygg, säker och hemmastadd i 
det offentliga rummet. 

Vem som urinerar på offentlig plats avgör hur vi reagerar på 
handlingen, om vi betraktar den som moralisk eller omoralisk, 
med tolerans eller avsky. Att se en mamma hjälpa sin lille son 
kissa bakom ett träd blir något helt annat än att se en berusad 
person urinera på öppen gata sent på kvällen. Offentlig uri-
nering kan väcka frågor om vilka kroppar som tillåts och inte 
tillåts synas i offentligheten, men också om vad den individuella 
kroppen signalerar – och om hur vi delar på det offentliga rum-
met. Den kan resa frågor om privata, individuella kroppsliga 
behov, men också om relationen mellan ett privat kroppsligt 
utrymme och de strukturer som tilldelar det utrymmet till 
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vissa av oss, men inte till andra. Studiet av offentlig urine-
ring kan dessutom inbjuda till reflektion hos var och en av oss  
över hur våra individuella kroppsliga behov relaterar till kol-
lektivet. 

I Storbritannien och stora delar av Västeuropa byggdes under 
1800-talet moderna offentliga toaletter i syfte att förbättra den 
allmänna hygienen.4 Samtidigt bestämde man att fabriker och 
andra arbetsplatser var tvungna att installera toaletter för sina 
anställda. De regler och bestämmelser som infördes i samband 
med detta var ett försök att säkra bra toalettfaciliteter även på 
arbetsplatser. Reglerna var dock till största delen skrivna av män ur 
överklassen som präglades av sin tids föreställningar om kvinnans 
plats i det offentliga rummet. När kvinnor på bred front började gå 
ut i arbetslivet under 1900-talet reste aktivister ur arbetarklassen 
frågan om varför det fanns färre toaletter för kvinnor än för män 
på arbetsplatserna. Deras argument baserades på föreställningen 
om att kvinnor hade ett större behov av avskildhet än män. De 
uppmanade därför sina arbetsgivare att erbjuda separata toaletter 
för kvinnor, med mer diskreta ingångar och avskärmade bås; 
arkitekturdetaljer som de ansåg att de manliga anställda inte 
behövde.5 Historiskt sett blev skilda toaletter, både köns- och 
rassegregerade sådana, ett sätt att upprätthålla sociala kategorier i 
ett snabbt skiftande och allt mer integrerat arbetsliv. De segrege-
rade toaletterna reproducerade på detta sätt både sexistiska och 
rasistiska ideal. Med efterkrigstidens medborgarrättsrörelse blev 
avsegregeringen av offentliga toaletter (och andra utrymmen) 
symboliskt viktiga händelser som har skildrats i böcker och filmer 
som Dolda tillgångar och Niceville.6 Men toaletterna var fortfa-
rande uppdelade mellan män och kvinnor, vilket reproducerade 
en binär uppfattning om kön. De var dessutom utformade på 
olika sätt, och också ojämnt fördelade mellan könskategorierna, 
vilket fortfarande är fallet när det gäller nutida dam- respektive 
herrtoaletter. 
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Både rörelsen för allmän förbättring av hygienen i 1800-talets 
Storbritannien och det tidiga 1900-talets arbetarrörelse i USA 
kämpade implicit för en ”normal” kropp med ”normala” toa-
lettvanor och behov. Under början och mitten av 1900-talet var 
denna ”normala” kropp i allt väsentligt manlig – en mall som 
oftast baserats på unga, vita män som tagit värvning i militären, 
likt de män som framträder i böcker som The Measure of Man 
av Henry Dreyfuss.7 Denna standard skapade en kroppsnorm 
som var könad, åldersbestämd och fysiskt frisk och vars fysiska 
egenskaper och förmågor antogs spegla alla i samhället. En sådan 
kroppsnorm exkluderade dem som inte levde i någon ”normal 
kropp” eller påminde dem åtminstone om att de inte utgjorde 
normen. Paradoxalt nog inbegrep denna grupp stora delar av 
samhället: barn, äldre, kvinnor och personer med rörelsenedsätt-
ningar. Män med prostatabesvär bör också räknas in i gruppen. 

Ett nutida försök att öka antalet offentliga toaletter för kvinnor 
har gjorts av forskaren och aktivisten Clara Greed från Storbritan-
nien. Hon har kritiserat det faktum att olika urineringspraktiker 
gjorts till en medicinsk fråga i den offentliga debatten.8 Greed har 
ifrågasatt om ett ”lämpligt tillhandahållande av toaletter” över 
huvud taget behöver vara en fråga om speciella behov. Istället 
argumenterar hon för att friska, ”normala” kvinnor behöver fler 
offentliga toaletter, och att personer som behöver flera toaletter 
fortfarande är ”normala”. Till denna grupp kan även män med 
prostatabesvär räknas. Greed visar också hur delar av infrastruk-
turen, till exempel trappor eller smala dörröppningar, har bidragit 
till att skapa kategorin ”den rörelsehindrade kroppen”. På samma 
sätt har föreställningar om hur ofta en standardperson behöver gå 
på toaletten legat till grund för antalet offentliga toaletter. Greed 
kritiserar att medicinska åtgärder som tabletter, knipövningar, 
psykiatri och även operationer för att stimulera bäckenbotten-
muskulaturen ska behöva användas som individuella lösningar på 
problemen, snarare än att öka antalet toaletter i offentliga miljöer. 
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Så, precis som den allmänna förbättringen av hygienen var det 
argument som hade politisk kraft under 1800-talets uppbyggnad 
av infrastruktur för offentliga toaletter, säger Greed att dagens brist 
på offentliga toaletter grundar sig på missriktade argument ur ett 
folkhälsoperspektiv. Problemet är inte att individerna har onormala 
kroppar som behöver anpassas till den rådande strukturen, utan 
att strukturen bör anpassas efter de kroppar som finns i samhället. 
Alla kroppar, inte bara en tänkt ”normal” kropp. 

Kvinnors (inklusive småbarnsmammors) behov har legat till 
grund för en stor del av initiativen att erbjuda lika tillgång till 
offentliga toaletter. Men det som, åtminstone i den anglosaxiska 
världen, fått störst genomslag när det gäller förändringar av antal 
och utformning av offentliga toaletter, är de kampanjer som 
drivits av och för personer med rörelsehinder. Nya tillgänglig-
hetsstandarder för dessa personer började tas fram redan i slutet 
av 1960-talet. 

En av de mest inflytelserika rösterna för tillgänglighetsdesign 
i Storbritannien var arkitekten Selwyn Goldsmith. Goldsmith 
jobbade i flera decennier under slutet av 1900-talet för att sätta 
rörelsehindrade personers behov i fokus – men också alla andra 
tidigare exkluderade kroppars, som barns och småbarnsföräld-
rars. Denna bredare definition av vilka det offentliga rummet ska 
designas för är en del av en trend som rör sig mot ett universellt 
koncept med målet att skapa en publik miljö som är rättvis, 
flexibel, enkel, tolerant och bekväm, och som har plats för alla. 
Således har formgivningen av det offentliga rummet blivit mer 
inkluderande, en princip som man ser tydligt också i Sverige, till 
exempel i Boverkets regelverk över tillgänglighet eller i svensk 
lagstiftning.9

Gradvis börjar vi se en offentlig debatt om hur många toaletter 
som de facto är tillgängliga för allmänheten. På senare tid har 
”socialt innovativa” sätt att hantera bristen på offentliga toaletter 
lyfts fram i media. I vissa länder, exempelvis Tyskland, har vissa 
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kommuner börjat betala restauranger, caféer och butiker för att 
erbjuda och sköta toaletter som är gratis och till för allmänheten.10 
Detta suddar ut gränsen mellan faciliteter som sköts av kommu-
nen och sådana som erbjuds endast till kunder. Dessutom skapar 
många städer digitala kartor och appar som hjälper både turister 
och invånare att hitta närmaste offentliga toalett. Sådana initiativ 
gör att det kan upplevas som lättare att vistas i det offentliga rum-
met för individer som kan behöva snabb tillgång till en toalett, 
exempelvis män med prostatabesvär. 

Den åldrande kroppen med en förändrad prostata 
Turistbussen körde fram till restaurangen, högt uppe på berget, 
en solig dag på Teneriffa. Dörren öppnades och ut vällde en ström 
av äldre, till stor del överviktiga, turister i 60- och 70-årsåldern. 
De flesta kvinnorna gick direkt in på caféet för att beställa kaffe. 
Männen gick in på herrarnas för att kissa. Istället för en lång kö 
utanför damernas toalett, köades det nu till herrarnas. 

Jag och min familj var också där för att ta en kisspaus. När 
jag och min man möttes vid bilen igen så kommenterade han 
scenen inifrån herrtoaletten: en lång rad män vid urinoarerna 
som fumlade under sina överspända magar, försökte sikta, och  
som … väntade och väntade på strålen. Han använde ordet ”tra-
giskt” för att beskriva det hela. Men jag kunde känna en under-
liggande känsla av skräck i hans berättelse; rädslan att själv en dag 
behöva kissa som en gammal gubbe. 

Detta samtal, högt upp under den blåa skyn på en populär semes-
terort för äldre, utgjorde starten på mina reflektioner kring offentliga 
toaletter och den åldrande manliga kroppen. Jag, i min kvinnliga 
kropp, har alltid stått i den långa kön. Stått på kvinnornas sida av 
teaterfoajén och hoppats på att hinna med ett toalettbesök i pausen, 
medan min manliga dejt antingen inte behövt gå på toaletten alls, 
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eller hunnit gå både in och ut innan klockan slagit tre gånger för 
att kalla publiken in i salongen. Och som barn på basebollmatcher 
i USA väntade jag alltid länge i toalettkön med min mamma, 
när hon hjälpte mig och mina kissnödiga syskon i pausen under 
sjunde perioden. Min pappa och mina farbröder stod fortfarande 
kvar på läktaren, åt korv och pratade om matchen. Mitt bruk av 
offentliga toaletter verkade innebära långa köer och känslan av att 
missa allt det roliga. Men så, en solig dag på ett berg i Teneriffa, 
var rollerna plötsligt ombytta. Caféet var fyllt med kvinnor som 
drack kaffe och njöt av utsikten, och kön till toaletterna ringlade 
sig istället från herrarnas. Det var inte bara fler kroppar i den kön, 
utan dessa manliga kroppar tog också mycket längre tid på sig för 
att använda toaletterna. 

Detta minne följde med in i min forskning, och problemen 
som omgärdar offentliga toaletter verkade nu dyka upp överallt. I 
intervjuerna jag genomförde i min studie blev det tydligt att många 
av männen hade börjat leva i kroppar som inte längre stämde 
med normerna för vilka de offentliga toaletterna var byggda för. 

För alla dessa kroppar – min kvinnliga vuxna kropp, min 
barnkropp som väntade med mamma på de få damtoaletter som 
fanns, och äldre manliga kroppar som behöver fler toaletter till 
sitt förfogande än som yngre – blir antalet toaletter ett problem, 
vilket debatten om offentliga toaletter visar. Förändringen i befolk-
ningsstrukturen som de nordiska länderna nu upplever eller står 
inför, där antalet äldre invånare kommer att öka kraftigt, gör 
skillnaden mellan toaletternas tänkta användare och deras faktiska 
brukare ännu mer påtaglig. De män som tidigare inte behövde 
reflektera över fördelningen av offentliga toaletter, springer nu 
till herrarnas för att stå i kö och väntar desperat på sin plats vid 
urinoaren för att där, ännu mer desperat, kunna tömma blåsan. 

Företag med medicinska och kommersiella intressen i prostata-
besvär har redan noterat denna förändring och använder bristen 
på offentliga toaletter som fond för sina kampanjer. I reklam för 
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läkemedel används ofta ett bildspråk som associerar till återkom-
mande och kraftiga trängningar. Ett av de mer humoristiska inslag 
jag sett är en bild som visar två bilburna män som vinkar till var-
andra då de möts på en landsväg. Deras bilar drar var sitt släp med 
en portabel toalett på. Med hjälp av ett specifikt läkemedel, menar 
reklamen, ska män inte behöva ta med sig en egen toalett överallt.

Och om vi ser förbi specifika kulturella praktiker som att åka 
på långresa med bil och ta med en portabel toalett, sträcker sig 
prostatabesvär som påverkar både sociala aktiviteter och rörlig-
het över fler länder och samhällen. I mina intervjuer med män i 
Sverige har flera tagit upp sina relationer till kollektivtrafiken och 
det faktum att de nu, efter att ha fått besvär med prostatan, hela 
tiden är medvetna om vilka busslinjer de kan ta och vilka som 
är för långa att våga sig på, i rädsla för att inte hitta eller hinna 
fram till en toalett i tid. 

Det är dock inte enbart fördelningen av offentliga toaletter och 
en bättre tillgänglighet till dem som skulle lindra mäns lidande 
och potentiella isolering i prostataproblemens kölvatten. Vad 
som dessutom skulle hjälpa är om vi som kollektiv kunde göra 
infrastrukturen mer synlig. I mina intervjuer med män både i 
USA och i Sverige säger i princip alla att de alltid är medvetna 
om var de offentliga toaletterna finns i de delar av det offentliga 
rummet som de vanligtvis rör sig i. Denna kunskap har de byggt 
upp över tid och memorerat, och ibland delat med sig av till 
varandra. Ett extra stort bekymmer att snabbt och enkelt hitta 
en toalett kan det vara för de män som drabbats av inkontinens 
efter att kirurgiskt ha avlägsnat prostatan. Tillsammans bör vi 
hitta ett sätt att göra den nuvarande infrastrukturen mer synlig 
för en större mängd män, inklusive turister och andra besökare. 
Appar som tagits fram för Stockholm och London är exempel11 
på försök att göra just detta, precis som de tydliga skyltar som 
sätts upp på en del cafétoaletter i Tyskland, som informerar om 
att de är till för alla, inte bara caféets gäster. 
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När kroppen förändras (blir skadad, sjuk, åldras) upplever 
den världen annorlunda. Våra kroppar är inte alla likadana och 
fungerar inte heller likadant hela livet. Under vår livstid förändras 
till exempel vår urinering. Vi kan betrakta dessa förändringar 
som något som individen själv har ansvar för att hantera, till 
exempel genom medicinering, kirurgi eller inkontinensskydd. 
Men, vi kan också betrakta dessa förändringar i relation till den 
kontext inom vilken de sker, och i vilken individen agerar: det 
offentliga rummet. 

Fördelningen av offentliga toaletter är ett exempel på hur infra-
strukturen i sig gör det möjligt för en kropp att känna sig inkluderad 
eller exkluderad i det offentliga rummet. Då bilresor, bussresor, 
promenader eller deltagande i sportevenemang, besök på bio eller 
teatern konstant färgas av ett återkommande och starkt behov att 
urinera (och då ofta behöva skynda för att hinna fram, vänta och 
pressa fram urinen), skulle problemet kunna hanteras genom att 
kollektivt se till att det finns tillräckligt många toaletter som är 
både tillgängliga och synliga. Urineringsbehoven blir tydliga i den 
egna kroppen, men behoven gör också den arkitektoniska miljön 
och dess underliggande normer tydliga, liksom dess inverkan på 
användarens beteenden. Urineringsproblem kan vara ett indivi-
duellt ansvar, eller så kan det vara ett kollektivt; där vi tillsammans 
bygger och underhåller en infrastruktur som är synlig och inklu-
derande för alla, precis som när införandet av offentliga toaletter 
för kvinnor blev ett sätt att inkludera dem i det offentliga rummet. 

Under den största delen av våra liv är urinerandet något privat 
och något som vi gör i avskildhet, förutom möjligtvis när det 
gäller småbarnsföräldrar och grupper av tonårstjejer som verkar 
göra det till en mer kollektiv aktivitet. Det kan verka utmanande 
att tänka sig urinering och platser att utföra den på som ett kol-
lektivt socialt ansvar. Det offentliga rummet, och dess arkitek-
tur, har stor påverkan på hur vi ges möjlighet att vara bekväma 
med att vistas i det. Så, snarare än att tänka på förändringar i 
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urineringsmönster som något patologiskt som ska hanteras enbart 
genom den individuella mannens kropp, så föreslår formgivare, 
ingenjörer och arkitekter att ett sätt att hantera detta på är att 
ändra urineringsmöjligheterna i det offentliga rummet. Vi kan 
fortsätta att medicinera och medikalisera individers kroppar för 
att anpassa dem till antalet offentliga toaletter. Men vi kan också 
möjliggöra en infrastruktur som inte förutsätter att alla användare 
av offentliga toaletter ska passa in i den orealistiska kategori som 
haft unga och friska män som sin utgångspunkt. 

Denna insikt är varken ny eller revolutionerande, speciellt inte 
för professionella yrkeskategorier som arbetar med prostatabesvär. 
Som en urolog berättade under en intervju: 

När jag träffar mina patienter försöker jag förklara för dem att 
det är orealistiskt att vid sjuttio års ålder förvänta sig att de ska 
kunna skriva sitt namn i snön som de gjorde när de var sjutton. 

Det är lika orealistiskt, menar jag, att förvänta sig att infrastruk-
turen för offentliga toaletter, formgivna för sjuttonåriga manliga 
kroppar, skulle tillgodose behoven för alla. Min förhoppning är 
att vi kan skapa en offentlig miljö som istället möter behoven 
hos kroppar i förändring, det vill säga allas våra kroppar, oavsett 
om vi är unga eller gamla, män, kvinnor, icke-binära, rörliga, 
icke-rörliga, sjuka eller friska. 

(Kapitlet översatt från engelska av Emilia Zotevska)

Noter 
 1 Denna skildring bygger på olika mäns berättelser om prostatabesvär, 

från en intervjustudie jag gjort i både USA och Sverige. Intervjuerna 
jag hänvisar till i kapitlet kommer samtliga från denna studie. 

 2 Brown-May, Andrew & Fraser, Peg (2009). ”Gender, Respectability, and 
Public Convenience in Melbourne, Australia, 1859–1902”, i Gershen-
son, Olga & Penner, Barbara (red.), Ladies and Gents. Public Toilets and 
Gender. Philadelphia: Temple University Press, s. 75–89.
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att kissa som en gammal gubbe

 3 Johnson, Ericka (utkommer 2019). Refracting through technologies. Seeing 
and untangling bodies, medical technologies and discourses. London: 
Routledge.

 4 Greed, Clara (2004). Inclusive Urban Design: Public Toilets. Oxford: 
Architectural Press.

 5 Cooper, Patricia & Oldenziel, Ruth (1999). ”Cherished classifications: 
bathrooms and the construction of gender/race on the Pennsylvania 
Railroad during World War II”, Feminist Studies, 25(1), s. 7–41.

 6 Lee Shetterly, Margot (2017). Dolda tillgångar. Stockholm: Harper Collins 
Nordic; Stockett, Kathryn (2010). Niceville. Stockholm: Forum. Både 
Dolda tillgångar och Niceville har filmatiserats: Niceville under samma 
titel (engelsk titel The Help), och Dolda tillgångar under den engelska 
titeln Hidden Figures.

 7 Dreyfuss, Henry (1967). The measure of man: human factors in design. 
Andra utökade och reviderade upplagan. New York: Whitney. 

 8 Greed, Clara (2009). ”The Role of the Public Toilet in Civic Life”, i 
Gershenson, Olga & Penner, Barbara (red.), Ladies and Gents. Public 
Toilets and Gender. Philadelphia: Temple University Press.

 9 Se Boverkets hemsida för information om tillgänglighetsstandarder för 
toaletter: https://www.boverket.se/sv/sok/?query=toaletter, samt Svensk 
Författningssamling (SFS): Förordning (2011:339) om handikappan-
passning av vissa byggnader. 

 10 Se http://www.die-nette-toilette.de.
 11 För London: https://www.cityoflondon.gov.uk/services/trans-

port-and-streets/clean-streets/Pages/Public-Toilets.aspx. För Sverige: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.paradigm.toalettst-
h&hl=sv.
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