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En viktig del för att öka tryggheten i 
det offentliga rummet handlar om att 
skapa förutsättningar för att alla ska 
känna sig välkomna. Här kan kun-
skapen om situationell brottspreven-
tion komma väl till pass. 

En viktig aspekt av den situationella 
preventionen är att skapa en levande 
offentlig miljö som är attraktiv för 
olika samhällsgrupper. På det viset 
blir flödet av människor större, och 
den sociala kontrollen högre.

Ett ökat fokus på olika samhälls-
gruppers intressen och behov är allt-
så fundamental i den situationella 
brottspreventionen. Här kommer 
den feministiska stadsplaneringen in 
som ett viktigt och aktuellt koncept. 
Den förtydligar hur vi skapar en of-
fentlig miljö som uppmärksammar 
samhällsstrukturer, påverkar män-
niskors upplevelse och beteende 
och i slutändan ökar säkerheten och 
tryggheten på platsen. Genom en 
ökad medvetenhet kring vem våra 
offentliga miljöer faktiskt planeras 
utifrån, kan strukturer synliggöras 
och förändringar genomdrivas.

Som en del av detta har Stiftelsen 
Tryggare Sverige under hösten 2021 
genomfört en kartläggning av de 
offentliga toaletterna i Göteborgs 
stad. Bakgrunden är insikten om 
att offentliga toaletter spelar en vik-
tig roll för människors möjlighet att 
röra sig fritt i det offentliga rummet.

Historiskt sett har det inrättats fler 
offentliga toaletter för män än för 
kvinnor. Syftet med kartläggningen 
har därför varit att undersöka hur 
tillgängliga de offentliga toaletterna 
i centrala Göteborg är, med fokus på 
kvinnors behov.

Kartläggningen visar hur feministisk 
stadsplanering kan bidra till att öka 
tryggheten och jämställdheten i det 
offentliga rummet.

Magnus Lindgren 
Generalsekreterare 
Stiftelsen Tryggare Sverige
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Planering och utformning av den 
offentliga miljön är ett av många 
områden som påverkar förutsätt- 
ningarna för ett jämställt samhälle.1 
Syftet med den här skriften är att 
visa hur feministisk stadsplanering 
kan användas för att belysa och för-
ändra strukturer och förhållanden 
som motverkar jämställdhet i det 
offentliga rummet. Ämnet, offent-
liga toaletter, är ett exempel på hur 
kön och genus påverkar kvinnor och 
mäns möjligheter att vistas i det of-
fentliga rummet på lika villkor.

Fokus är på säkerhet och trygg-
het, och hur dessa frågor påverkar 
människors hälsa och tillgång till 
det offentliga rummet. Brottsföre-
byggande rådets (Brå) Nationella 
Trygghetsundersökning visar att fler 
kvinnor än män är otrygga i sitt bo-
stadsområde på kvällstid. Fler kvin-
nor än män uppger också att de und-

Jämställdhet är ett demokratiskt ar-
bete, vars mål är att människor ska 
kunna leva fritt utan att begränsas 
av könsstereotyper eller otrygghet.3 
Genom att inta ett kritiskt förhåll-
ningssätt till hur offentliga platser 
används syftar feministisk stadspla-
nering till att tillgodogöra behoven 
för olika samhällsgrupper.

Feministisk stadsplanering defini-
eras som ett kritiskt förhållnings-
sätt vars ändamål handlar om att 
tillgodogöra olika samhällsgruppers 
behov i stadsutvecklingen.4

viker att vistas utomhus på grund 
av otrygghet.2 Trygghet är med 
andra ord en förutsättning för att 
människor ska kunna röra sig fritt i 
det offentliga rummet. Att kvinnor 
är mer otrygga än män visar att det 
också är en viktig jämställdhets-
fråga.

Säkerhet och trygghet

Feministisk stadsplanering

2.

Stadsplanering utifrån ett 
feministiskt perspektiv



Säkerhet definieras som risken 
att utsättas för brott och ord-
ningsstörningar, medan trygg-
het definieras som individens 
upplevelse av säkerheten/ris-
ken.5

36 procent kvinnor i Sverige 
uppger att de är otrygga i sitt 
bostadsområde kvällstid. Mot-
svarande siffra för män är 19 
procent.6

I Sverige uppger 48 procent 
kvinnor i socialt utsatta om-
råden att de är otrygga i sitt 
bostadsområde kvällstid. Mot-
svarande siffra för män är 22 
procent.7

48% 22%

36% 19%
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10 procent kvinnor i Sverige 
uppger att de undviker att vistas 
utomhus på grund av otrygg-
het. Motsvarande siffra för män 
är 2 procent.11

Planlagda utomhusytor för spon-
tanidrott används till 74 % av poj-
kar och män. 80 % av användar-
na mellan 7–19 år är pojkar.12

Enligt FN:s globala mål ska värl-
dens länder år 2030 tillhandahål-
la offentliga platser som är säkra, 
tillgängliga och inkluderande, i 
synnerhet för kvinnor, barn, äldre 
och personer med funktionsned-
sättning.

Eftersom kvinnor länge var ute-
slutna från utbildning, politik och 
yrkesverksamhet har det historiskt 
varit män som planerat, ritat och 
byggt städer. Den offentliga sfären 
har dominerats av män medan 
kvinnors plats har varit i hemmet. 
Uppfattningen var länge att kvinnor 
inte skulle röra sig i stadsrummet; 
offentlig kvinna var exempelvis sy-
nonymt med begreppet prostitu-
erad. Trots att samhället har 
förändrats mycket utgår samhälls-
planeringen fortfarande till viss del 
från traditionella föreställningar om 
kvinnligt och manligt i relation till 
det offentliga rummet.8

Studier visar exempelvis att betyd-
ligt fler pojkar och män använder 
utomhusytor för spontanidrott än 
flickor och kvinnor9, men att endast 
en femtedel av kommunerna arbe-
tar aktivt för att öka användandet 
bland tjejer.10 Genom att synliggöra 
till vilken grad offentliga platser an-
vänds av flickor, pojkar, kvinnor och 
män, kan platser utformas så att fler 
grupper känner sig välkomna. Detta 
gäller för spontanidrottsplatser såväl 
som för offentliga toaletter.

Offentlig kvinna

10% 2%
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Traditionella föreställningar 
om kvinnans plats i det 
offentliga rummet lever 

fortfarande kvar till viss del 
i dagens samhällsplanering

”
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Efter att den kvinnliga rösträt-
ten hade införts i Sverige år 1919 
började kvinnor i allt större ut-
sträckning att delta i det offentliga 
livet; i politik, beslutsfattande och 
yrkesliv. De flesta kvinnor som ar-
betade med arkitektur och stads-
planering gjorde det inom statlig 
eller kommunal sektor, och det var 
vanligt att de drev frågor gällande 
bostäder, daghem, skolor, pensio-
närshem, parker och trädgårdar. 
Det var alltså frågor som i hög grad 
gällde traditionellt kvinnliga erfa-
renhetsområden kring boende och 
omsorg.13

upprättandet av barn- och mödra-
vårdskliniker, offentliga bad, parker, 
lekplatser, och toaletter. Kvinnor-
na argumenterade för att toaletter 
behövdes i stadsrummet utifrån ett 
socialt perspektiv, men deras krav 
bemöttes ofta med svaret att det 
skulle kosta för mycket, eller utgöra 
ett oattraktivt inslag i stadsmiljön. 
Detta hindrade dock inte upprät-
tandet av urinoarer för män. Kvin-
nornas kamp handlade om att flytta 
gränserna för det privata ut i offent-
ligheten och att feminisera stads-
rummet, vilket innebar att föra in 
sociala frågor i stadsplaneringen.

Rösträtt i Sverige

Det är ett mönster som går igen även 
utanför Sverige. Kvinnors inflytande 
i stadsplaneringen i exempelvis Lon-
don, Dublin, Toronto och Chicago, 
fokuserade mycket på offentliga toa-
letter.14 Kvinnoorganisationer i dessa 
och andra städer förde fram krav på 

Internationell organisering Offentliga toaletter 
i Sverige
Kvinnor har länge drivit krav om 
offentliga toaletter i Sverige. År 
1920 lämnade socialdemokratiska 
kvinnor in en motion om ”gratis 
klosettrum” till stadsfullmäktige 
i Stockholm. I motionen ingår ett 

Det feminiserade 
stadsrummet
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I Göteborg invigdes en underjordisk 
bekvämlighetsinrättning, ”Kabinet-
tet”, år 1915. Den hade en herravdel-
ning med sju toaletter och en urino-
ar med plats för tolv personer samt 
en damavdelning med plats för fyra 
toaletter och ett så kallat ”rum för 
betjäning”.

blåsans överfyllnad hos kvinnor så-
väl som hos män kan förorsaka sjuk-
liga förändringar och plågsamma
symtom. Det är därför givetvis, då 
ett allt större antal kvinnor måste 
vistas utom sina hem flera timmar 
i sträck, behövligt att kommunen 
anordnar avgiftsfria bekvämlighets-
inrättningar för kvinnor”.10

”

Under 1960-talet kunde man 
finna ett flertal offentliga toa-
lettbyggnader i olika storlekar 
och utförande i Göteborg. De 
flesta av dessa bestod enbart 
av urinoarer, och kunde därför 
endast använndas av män.

År 1915 inrättades de första of-
fentliga toaletterna i Göteborg, 
eller ”Kabinettet” som de kallad-
es. Kabinettet var placerad i när-
heten av Lejontrappan i dagens 
Brunnsparken och ledde ned till 
två underjordiska avdelningar.

Antalet offentliga toaletter i 
i centrala Göteborg

1915-1989 (Bemannade)

2021 (Obemannade)

12 urinoarer
7 toaletter

4 toaletter
1 ”rum för betjäning”

8 anläggningar:    
23 gemensamma toaletter
6 urinoarer

För män:

För kvinnor:

intyg av Sveriges första kvinnliga lä-
kare, Karolina Widenström, där hon 
skriver att:

Hur ser 
utvecklingen 

ut i din 
kommun?
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Säkra och trygga offentliga toaletter 
handlar om rättigheten till frihet från 
våld, till trygghet och till god hälsa. 
En situation där det finns det färre
toaletter för kvinnor än för män är 
problematiskt på flera sätt. Bland an-
nat ökar risken för att utveckla mag- 
och tarmproblem, urininkontinens 
och urinvägsinfektion av oregelbun-
dna och uteblivna toalettbesök.15

Sanitet och hälsa
Sandra Rawls visar i sin avhandling 
Restroom Usage in Selected Public 
Facilities: A Comparison of Females 
and Males att det i genomsnitt tar 
dubbelt så lång tid för kvinnor som 
för män att besöka toaletten.16 Rawls 
förklarar detta utifrån att två tredje-
delar av männen använder urinoar, 
medan kvinnor alltid behöver sitta 
ner vilket är mer omständligt och 
kräver mer tid för av- och påkläd-
ning. En situation där kvinnor har 
tillgång till färre faciliteter än män, 

En feministisk 
offentlig toalett

trots att kvinnor behöver mer tid på 
sig när de använder en toalett, inne-
bär att oregelbundna eller uteblivna 
toalettbesök och risken för att ut-
veckla tarm- och blåsrelaterade pro-
blem kan antas vara större för kvin-
nor än för män.

Kvinnor som menstruerar, eller har 
andra vaginala blödningar i samband 
med exempelvis graviditet, behöver 
tillgång till rymliga toaletter med 
tvål, vatten och sanitära behållare. 
Toalettutrymmen är ofta så små att 
det är svårt för kvinnor att sätta sig 
på toaletten utan att vidröra väggar 
och ytor runt omkring. Det innebär 
att det kan vara omöjligt för kvinnor 
att byta mensskydd utan att komma i
kontakt med orena ytor. Tillräckligt 
med utrymme och en genomtänkt 
plan för hur sanitetsbehållare och 
handfat är placerade är därför fakto-
rer med implikationer för kvinnors 
hälsa.17, 18

8.



Kvinnor kan också behöva använda 
en toalett oftare än män. Förutom 
behovet av att byta mensskydd be-
ror det på att inkontinens är vanli-
gare bland kvinnor än män,21, 22 att 
kvinnor oftare har det huvudsakliga 
ansvaret för vård och omsorg av 
barn23 och att kvinnor kan behöva 
besöka en toalett för att amma.

Andra grupper för vilka tillgång till 
offentliga toaletter är särskilt viktig 
inkluderar äldre för vilka inkonti-
nens är vanligare. Män med pro-
statabesvär och personer med olika 
mag- och tarmbesvär utgör andra 
grupper för vilka tillgången till of-
fentliga toaletter är direkt avgöran-
de för möjligheten att röra sig fritt 
i stadsrummet.

Inom ramen för kartläggningen 
i centrala Göteborg avgränsades 
begreppet offentlig toalett till att 
innefatta toaletter som tillhan-
dahålls av kommunen och är till-
gängliga för allmänheten.19

1 av 10 användare av offentliga 
toaletter i centrala Göteborg är 
kvinna.20 

Fram till januari 2022 finns det 
endast 2 offentliga toaletter som 
är avgiftsbelagda. Därefter införs 
en avgift på 5 kr vid samtliga of-
fentliga toaletter och urinoarer i 
Göteborgs stad. 

Kvinnor behöver 
mer tid och ut-
rymme än män 
när de använder 
en toalett

”

”
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För att en toalett ska vara trygg be-
höver användarens behov av kropps-
lig integritet tillgodoses. Det är där-
för viktigt att låsen upplevs som 
pålitliga, det vill säga att de både är 
lätta att låsa upp från insidan, och att 
de inte går att öppna av obehöriga 
från utsidan. Det är samtidigt viktigt 
att det går att öppna dörren utifrån i 
händelse av nödsituation.24

En feministisk intersektionell ana-
lys av offentliga toaletter behöver 
också ta hänsyn till de erfarenhet-
er av våld och diskriminering som 
transsexuella personer utsätts för 
när de vid ett toalettbesök tvingas att 
identifiera sig som antingen kvinna 
eller man.25, 26, 27 Könsseparerade to-
aletter blir platser där könsnormer 
upprätthålls och övervakas, och där 
personer som bryter mot den binära 
uppdelningen mellan kvinnligt och 
manligt riskerar att utsättas för hat 
och våld.28

Säkerhet och trygghet Ett pilotprojekt i Göteborg med 
avgiftsbelagda toaletter visa-
de att besöksantalet minskade 
med 80% under 1 år. Samtidigt 
minskade skadegörelsen på de 
avgiftsbelagda toaletterna.29

Ingen av de offentliga toaletterna 
i centrala Göteborg har sanitetsbe-
hållare eller skötbord.30

0%

0%
Ingen av de offentliga toaletterna i 
centrala Göteborg är bemannade.31

10.



Könsseparerade 
toaletter blir platser 
där könsnormer 
upprätthålls och 
övervakas
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Tillgången till säkra, trygga och hygieniska toaletter är en för-
utsättning för en god hälsa. Det kan också vara en förutsätt-
ning för att människor ska kunna röra sig obehindrat i of-
fentliga miljöer. 

I centrala Göteborg använder betydligt färre kvinnor än män de 
offentliga toaletterna, trots att forskning visar att kvinnor kan
ha ett större behov av offentliga toaletter än män. 

Det är därför hög tid att på ett tydligt sätt markera att den 
offentliga toaletten ska tillgodose kvinnors specifika behov 
samt tillgängliggöras för användargrupper med speciella 
behov. 

Använd denna checklista och gå ut i din stad och 
kontrollera!

Kriterier

12.



Finns det toalettpapper?

Finns det en sanitetsbehållare inom räckhåll från toalettsitsen?

Är toaletten könsneutral?

Är toaletten så pass rymlig att två personer kan vistas där samtidigt?

Är toaletten tillgänglighetsanpassad?

Fungerar toalettens lås?

Finns det rinnande vatten och tvål?

Är det tydligt när toaletten är upptagen?

Är toaletten kostnadsfri?

Finns det personal som regelbundet städar toaletten och säker-
ställer att den är sanitär och fräsch att använda?

Finns det skötbord på toaletten?

Finns det en upphängningskrok?

Finns toaletten på en plats där människor kan ha uppsyn över 
vad som händer?

Är staden fri från enskilda urinoarer som inte erbjuder kvinnor 
samma möjlighet att nyttja en toalett?

13.



Följande fem krav säkerhetställer en tydligare plats för den of-
fentliga toaletten i det urbana rummet. Om dessa krav följs främ-
jas säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer som gynnar 
samhällsnyttan, affärsnyttan och bidrar till att uppfylla de globala 
målen.

Våra krav

Att varje kommunvarje kommun tar fram kommunspecifika riktlinjer som reg-
lerar placering, utformning och förvaltning av offentliga toaletter

Att alla offentliga toaletter ska vara kostnadsfria

Att det ska finnas en hög formell social kontroll i närheten av den 
offentliga toaletten

Att det ska finnas tillräckligt med toaletter i det offentliga rummet 
för att människors rörelsefrihet inte ska begränsas

Att den privata sektorn tar ett gemensamt grepp om offentliga 
toaletter tillsammans med den offentliga sektorn

14.



Under 1970- och 1980-talet gjorde 
budgetbesparingar att öppettiderna 
för de bemannade toaletterna kor-
tades, och att bemannade toaletter 
ersattes  med mynttoaletter.32 Idag 
finns det inte längre några offentliga 
toaletter som är bemannade, vilket 
gör att möjligheterna till tillsyn och 
underhåll har försämrats.

I Tyskland finns modellen ”Nette 
Toilette”, som innebär att kommuner 
subventionerar näringsidkare som 
upplåter sina toaletter för gratis bruk 
av allmänheten. En sådan lösning 
innebär att kommunen tillsammans 
med andra aktörer i det offentliga 
rummet tar ett gemensamt ansvar 
för att tillhandahålla toaletter som 
både är avgiftsfria och som garante-
rar en hög social kontroll.

Tyska modellen 
”Nette Toilette”

- ett gemensamt ansvar mellan 
kommun och näringsidkare

15.
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NÄTVERKET FÖR FEMINISTISK STADSPLANERING

Stiftelsen Tryggare Sverige är initiativtagare till Nätverket för Feministisk 
Stadsplanering. Nätverkets syfte är att sammanföra yrkesverksamma 
inom området, att utveckla konceptet och att sprida inspiration och kun-
skap.

Inom ramen för vårt arbete med utvecklingen av konceptet anlägger vi 
ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi i våra diskussioner är 
medvetna om att varken gruppen män eller kvinnor är homogena, utan 
att människor utifrån faktorer som etnicitet, klass och kön har olika för-
utsättningar att påverka det offentliga rummet. Vi strävar efter ett jäm-
likt och inkluderande samhälle, där alla samhällsgrupper får möjlighet 
att ta plats och påverka.

Bli gärna medlem i nätverket och hjälp oss att utveckla konceptet. Att 
vara medlem innebär att du är positiv till det övergripande konceptet 
feministisk stadsplanering, att du i största möjliga mån medverkar aktivt 
vid nätverksträffar samt genom tankar och diskussioner driver utveck-
lingen framåt.



Feministisk stadsplanering är ett kritiskt förhållningssätt med syfte att 
tillgodogöra olika samhällsgruppers behov i stadsutvecklingen. Målet är 
ett jämlikt och inkluderande samhälle, där alla samhällsgrupper får möj-
lighet att ta plats och påverka. Offentliga toaletter är ett exempel på en 
funktion som påverkar människors möjlighet att använda det offentliga 
rummet.

Under hösten 2021 har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en kart-
läggning av de offentliga toaletterna i centrala Göteborg. Syftet har varit 
att undersöka hur säkra och trygga de offentliga toaletterna är, med fo-
kus på kvinnors behov. Kartläggningen visar att kvinnor har sämre till-
gång till offentliga toaletter, och att majoriteten av användarna är män. 
Stiftelsen Tryggare Sverige har därför tagit fram en checklista som kan 
användas för att säkerhetsställa att offentliga toaletter blir tillgängliga för 
fler, och därmed bidra till att främja säkra, trygga och attraktiva offentliga 
platser för alla.

Säkra och trygga offentliga 
toaletter i Göteborg

- en feministisk kartläggning

Nätverk för Feministisk Stadsplanering

Stiftelsen Tryggare Sverige
Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, 112 69 Stockholm

Telefon: 08-29 20 00    www.tryggaresverige.org    info@tryggare sverige

Följ vårt arbete: @tryggaresverige


