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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka individer, i Karlstad, det var som blev föremål för de 

långtgående, kontrollerande och registrerande åtgärderna § 8 i Lex Veneris utgjorde. Uppsatsen kommer 

att ta spjärn mot Michel Foucaults bio-politiska teori vilken finns närmare beskriven i avsnittet om min 

teoretiska utgångspunkt och även mot tidigare forskning rörande veneriska sjukdomar och Lex Veneris . 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

• Hur ser könsfördelningen ut bland de som är föremål för § 8 enligt Lex Veneris? 

• Vilka är det som har blivit föremål för § 8 enligt Lex Veneris sett utifrån socialgruppstillhörighet? 

Utifrån ett källmaterial bestående av venera erkännande där bland annat namn, yrke och sjukdom finns 

upptaget har jag, kvantitativt sammanställt faktorerna kön och yrke för att utifrån detta kunna dra kvali-

tativa slutsatser. 

Bilden som framträder är att sjukdomsincidensen för kvinnor på det stora hela ökar under den undersök-

ta perioden medan sjukdomsincidensen för män visar en nedåtgående trend. För mer utförliga resone-

mang kring sannolika bakgrundsfaktorer till denna utvecklingen hänvisar jag dig till att läsa min uppsats.  

I mitt arbete med att utreda vem och/eller vilka som kom att bli föremål för lex veneris har jag använt 

mig av de rapporterade individernas yrkestillhörighet för att göra en socialgruppsindelning i enlighet 

med SCB:s indelning i socialgrupperna I till och med III. Resultaten av denna undersökningen ger vid 

hand att det nästan uteslutande är individer ur socialgrupp III som är föremål för registrering samt be-

handling av veneriska sjukdomar. Detta trots att veneriska sjukdomar i sig sannolikt inte tog hänsyn till 

socialgruppstillhörighet.  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1. Inledningskapitel 

1.1 Bakgrund 

Idag kan det anses fastslaget att sjukdomen syfilis har sitt ursprung i Amerika. Den kände svenske pato-

logen Folke Henschen (1881-1973) gjorde efterforskningar i sjukdomens äldre historia. Henschen gjorde 

själv osteoarkeologiska studier på amerikanskt, pre-columbianskt, skelettmaterial och kunde konstatera 

att förekomsten av förändringar av benmaterial på grund av syfilis var rikligt förekommande. Detta från 

pre-columbiansk tid och från Nord-, Central- och Sydamerika. Mellanamerikanska skelettfynd som re-

dovisades 1988 i Current Anthropology ger ytterligare stöd för tesen att syfilis har sitt ursprung i det pre-

columbianska Amerika. I Europa har man hitintills inte funnit spår av syfilis i gravar anlagda före 1493, 

däremot i gravar anlagda efter 1493. 1493 är alltså årtalet för Columbus återkomst till Europa efter sin 

upptäckt av Västindien.   1

Gonorrén som sjukdom kan ha beskrivits omkring år 1380 av engelsmannen John Arden enligt ett manu-

skript publicerat av William Beckett under det tidiga 1700-talet. Ardens skrift beskriver kardinalsymp-

tomet vid gonorré, sveda vid urinering. Enligt Thyresson ska det ur en engelsk bordellföreskrift daterad 

till år 1430 framgå att kvinnor som uppvisar dessa symptom ej får hållas på bordell. Straffet för brott 

mot detta var böter. Liknande föreskrifter ska under 1300-talet ha funnits i andra europeiska länder.  2

Vad det anbelangar syfilisens intåg i Sverige anser Thyresson att det skedde under de sista åren av 1400-

talet. Som stöd till sin tes nämner Thyresson bland annat brevkorrespondenser ur Sturearkivet. Ur korre-

spondensen påvisas bland annat att riksföreståndaren Svante Nilssons död 1512 troligen var syfilisrelate-

rad. Då sjukdomsförloppet är långsamt och går i vad som kan liknas vid skov menar Thyresson att Svan-

te Nilsson troligen ådrog sig sjukdomen i slutet av 1400-talet.  3

Under 1800-talets senare del görs framstegen kring de veneriska sjukdomarna (sexuellt överförbara 

sjukdomar) i snabb takt. År 1879 upptäcks orsaken bakom gonorré av A. Neisser i Tyskland. Orsaken 

var en bakterie som låg bakom ögoninflammationer likväl som gonorré, gonokocken. 1889 lyckas den 

italienske dermatologen Augusto Ducrey slå fast att sjukdomen mjuk schanker uppstår på grund av en 

streptobacill. Under det tidiga 1900-talet, nämligen 1905, görs slutligen upptäckten av syfilis smittämne. 

 Thyresson, Nils (1991), s. 131

 Thyresson, Nils (1991), s. 10-112

 Thyresson, Nils (1991), s. 16, 17, 20 3
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Året efter, 1906, skapas en metod för att kunna diagnostisera sjukdomen, följa förloppet och följa be-

handlingen. Testet döps efter sin uppfinnare Wassermann till Wassermannreaktion.  4

Syfilis, gonorré och mjuk schanker  är de tre veneriska sjukdomarna som var upptagna i Lex Veneris och 

för vilka man var skyldig att söka vård. Gonorré gick vid den här tiden under namnet dröppel och det är 

under det senare namnet sjukdomen återfinns i ällmaterialet. Mjuk schanker är även det en sjukdom som 

kan gå under ett flertal olika namn: mjuk schanker, mjuk chancre och ulcus molle är de varianter jag har 

stött på. I uppsatsen ämnar jag hålla mig till mjuk schanker. Lex Veneris å sin sida är benämningen på 

dåtidens smittskyddslag, föregångaren till vad som idag kallas smittskyddslagen. 

När Lex Veneris träder i kraft den 1 januari 1919 är det en lag som sträcker sig längre in i medborgarnas 

liv än någon tidigare lag ämnad att få bukt med det problem som de veneriska sjukdomarna utgjorde. I 

och med detta tilldelas den svenska staten ett stort ansvar. Staten och dess tjänstemän får en central roll. 

För att rättfärdiga den numer långtgående kontrollen, eller om man vill åsidosatta integritet, tog stat och 

myndigheter på sig det ekonomiska ansvaret för behandlingen av veneriska sjukdomar. Vården blir såle-

des gratis.  5

1.2 Inledning 

För att möta hotet som de veneriska sjukdomarna ansågs utgöra infördes 1812 obligatoriska undersök-

ningar och gratis vård för utövare av vissa yrken. Ofta ”kringresande yrken”. Idén bakom detta var ett 

antagande om att vissa grupper i samhället var mer benägna att bära på venerisk smitta än andra. Några 

exempel på grupper som ofta var utsatta för obligatoriska läkarundersökningar var vagabonder, kvinnor 

som jobbade på värdshus, soldater, ammor och månglare. Resande judar var också en grupp som var ob-

jekt för dylika undersökningar. Dessa var tvungna att ha ett hälsointyg vilket skulle förnyas var tredje 

månad för att få resa inom landet.  Historikern Ida Blom påvisar här att det drygt 100 år innan lagen vid 6

namn Lex Veneris tillkomst främst var människor i samhällets marginal som sågs som smittbärare. De 

människor som uppfattades som sämre bemedlade och lägre stående alltså. 

 Thyresson, Nils (1991) s. 126-1284

 Lundberg, Anna (2008) s. 175

 Blom, Ida (2012). Medicine, morality, and political culture: legislation on venereal disease in five northern European 6

countries, c. 1870-c. 1995. Lund: Nordic Academic Press, s. 36
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Under 1800-talet kom även vikten av att leva ett moraliskt riktigt liv att framhållas. Tidigare idéer om att 

människan själv grundlade sina sjukdomar kvarlevde. Dock kom en förskjutning i synen på sjuk-

domskällor att ske. Tidigare ansågs brott mot naturens regler orsaka sjukdomar men under 1800-talet 

kommer idén om att avsteg från samhällets moraliska normer orsakar sjukdom att kliva in på manegen. 

Roger Qvarsell menar att orsaken till förskjutningen mot den moraliserande sjukdomsuppfattningen san-

nolikt står att finna i det faktum att flertalet av patienterna på landets lasarett under 1800-talets början 

led av en eller annan smittsam venerisk sjukdom.  7

Under 1800-talet gick idéerna om demokrati, rätten till rena och hygieniska bostäder samt en hälsosam 

levnadsmiljö hand i hand. Under 1900-talets tidigaste del kom bakteriologer att ställa sig bakom refor-

mer som istället för att rikta sig mot sanitära angelägenheter propagerade för en utökad isolering av de 

sjuka och smittobärande individerna. Detta menar historikern Anna Lundberg förändrade tanken på 

medborgarskapet utifrån ett hälsoperspektiv. Medborgarskapet kom hädanefter att bestå av rättigheter till 

hälsofrämjande insatser och miljöer samt skyldigheter att underkasta sig samhällets eller statens regle-

ringar för att hindra smittspridning. Här i Sverige tar sig detta idag uttryck genom en kombination av en 

sträng lagstiftning som innebär en icke valfri smittspårning samt tvångsvård. Detta inom ett sjukvårds-

väsende byggt på gratis sjukvård för att hindra utbredningen av veneriska sjukdomar.  8

Kring sekelskiftet 1900 uppstår socialliberalismen. En ny ideologi vilken i större utsträckning än tidigare 

ideologier var positiv till statlig inblandning i medborgarnas vardagliga liv och privata angelägenheter. 

Det tidigare liberala individbegreppet kom här att omformuleras och innebörden blev att en individ alltid 

ingick i ett kollektiv med andra individer och detta kollektiv var i sin tur en spegling av kollektivets 

medlemmar. Socialpolitiken och dess reformer skulle därför syfta till att förbättra individerna, och ge-

nom uppfostran och förändring förbättra kollektivet.  9

Samtida med socialliberalismens framväxt är många sociala undersökningar, både privata och statliga 

genom vilka främst arbetarklassen blev föremål för vetenskapen. Denna kunskapsproduktion kom att 

omformulera den sociala problematiken från ett fattigvårdsproblem till ett arbetarklassproblem.   Vad 10

 Qvarsell, Roger, Vårdens idéhistoria, Carlsson, Stockholm, 1991, s. 33-347

 Lundberg, Anna (2008). Läkarnas blanka vapen: svensk smittskyddslagstiftning i historiskt perspektiv. Lund: Nordic Aca8 -
demic Press, s. 10-11

 Prestjan, Anna, Att bota en drinkare: idéer och praktik i svensk alkoholistvård 1885-1916, Örebro universitetsbibliotek, 9

Diss. Örebro : Örebro universitet, 2004,Örebro, 2004, s. 43

 Prestjan, Anna (2004) s. 4410
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som här skedde var alltså att det nya sociala tankegodset som framträdde sammanslingrades med dåti-

dens vetenskap vikens objektivitet och sanningshalt dåtidens svenska socialliberaler inte ifrågasatte i 

särskilt stor utsträckning. Genom att socialpolitiken på detta vis gjordes vetenskaplig uppfattades således 

socialpolitiken i någon mån objektiv och sann.   11

Lex Veneris stadfästes den 20 juni 1918 och kom att träda i kraft den 1 januari 1919. Med Lex Veneris  

blev spridning av veneriska sjukdomar var straffbart och alla smittade människor, oavsett kön eller klass, 

ålades att underställa sig behandling. I gengäld var vården gratis och konfidentiell. En patients identitet 

fick enbart röjas om personen i fråga var föremål för rättsliga åtgärder, exempelvis i form av tvångsvård. 

För att hålla de veneriska sjukdomarna i schack gjorde Lex Veneris det obligatoriskt för läkarna att rap-

portera alla sjukdomsfall till en sundhetsinspektör. Läkarna skulle även spåra smittan samt att undersöka 

och behandla alla smittade personer. Den smittade skulle vid rapportering till sundhetsinspektör anges 

med kön, ålder samt bostad. Även smittspårning skulle genomföras av läkaren. Motsträvighet mot detta 

kunde leda till att polisen, med våld om nödvändigt, eskorterade den smittade till lämplig vårdinrättning. 

Smittade personer blev förbjudna att gifta sig och ett äktenskap kunde annulleras om en partner smittade 

den andra. Vidare var det läkarna som hölls som ansvariga för att implementera den nya lagen. Gjorde 

läkarna inte sitt jobb så som det stipulerades av Lex Veneris kunde de bli bötfällda.  12

Lex Veneris kom att utgöra ett ingrepp i medborgarens privatliv och integritet. Vissa menar att Sverige 

har en gammal tradition av att ha en absolutistisk stat med total kontroll över vården. Statsmakten kom 

att spela en central roll när den nya lagen stadgades. Genom att staten stod för vårdkostnaderna ansåg 

man den mycket omfattande kontrollen av medborgarnas privatliv som rättfärdigad. De som kom att få 

den nya makt som Lex Veneris i praktiken gav var statstjänstemän i form av läkare.  13

Vårdens funktion i samhället bör förstås utifrån mer långtgående principer än att just erbjuda vård till 

den enskilda individen. Utöver den rent medicinska funktionen manifesterar även vården rådande före-

ställningar kring samhället och människan. Vården ska ses som ett socialt fenomen då den alltid sker i 

ett socialt sammanhang vilket förutsätter hierarkiska relationer mellan människor och dess syfte är att 

 Prestjan, Anna (2004) s. 4411

 Thyresson, Nils (1991). Från fransoser till AIDS: kapitel ur de veneriska sjukdomarnas historia i Sverige. Stockholm: 12

Carlsson, s. 15; Blom, Ida. (2012), s. 38

 Lundberg, Anna (2008) s. 1713
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förändra människan från ett sämre tillstånd till ett bättre. Därigenom omfattar vården ideal för männi-

skans leverne, människosyn och samhällsuppfattning.  14

Medicinska beteckningar är sociala domslut, menar bland andra Conrad och Schneider, liksom 
accepterandet av en medicinsk modell är ett politiskt beslut. Att applicera medicinska beteck-
ningar på ett beteende, ett tillstånd eller en egenskap är en moralisk dom, eftersom innebörden 
är att beteendet, tillståndet eller egenskapen inte är önskvärt.  15

Utöver de för individen stundtals långtgående konsekvenserna av att få en medicinsk diagnos innebär 

också sjukdomsdefinitionen att staten och politiken får nya förutsättningar för att hantera avvikelser, ofta 

av individuell art, vilka uppfattas som problematiska. I definierandet av ett beteende, en egenskap eller 

ett tillstånd som sjukt finns det all anledning att ställa frågor kring medicinen som instrument i praktise-

randet av social kontroll över samhällsgrupper vilka utifrån olika motiv och skäl har setts som avvikan-

de, störande eller hotande.  16

Under 1919 inträffar en epidemi av veneriska sjukdomar i Sverige. Enligt Lundberg når alltså sjuk-

domsincidensen för syfilis och gonorré sin kulmen det året under perioden 1911-1945. Antalet syfilisfall 

når en incidens på 110 fall per 100 000 i riskbefolkningen medan gonorrén når så högt som 350 fall per 

100 000 i riskbefolkningen. Efter 1919 kom syfilisen att rapporteras allt mer sällan medan gonorrén för 

en allt mer märkbar tillvaro. Under 1940-talets början och framförallt under åren 1942 och 1943 menar 

Lundberg att man kan se en tydlig höjning i sjukdomsincidensen för gonorré.  17

Myndighetsutövning som sker på bekostnad av, eller gör ingrepp i den personliga integriteten är ännu 

idag ett ämne som är på tapeten och kommer med all sannolikhet att så vara även i framtiden. Utifrån 

dessa faktorer bör min uppsats bli intressant då mig veterligen varken Värmland eller Karlstad har blivit 

undersökt tidigare. 

 Prestjan, Anna (2004), s. 2614

 Prestjan, Anna (2004), s. 2715

 Prestjan, Anna (2004), s. 27-2816

 Lundberg, Anna (2008), s. 13017
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka individer, i Karlstad, det är som blir föremål för de 

långtgående, kontrollerande, registrerande och i vissa fall kuvande åtgärderna § 8 i Lex Veneris utgör. 

Uppsatsen kommer att ta spjärn mot Michel Foucaults bio-politiska teori vilken finns närmare beskriven 

i avsnittet om min teoretiska utgångspunkt och även mot tidigare forskning rörande veneriska sjukdomar 

och Lex Veneris . 

Uppsatsens frågeställningar lyder: 

• Hur ser könsfördelningen samt ut bland de som är föremål för § 8 enligt Lex Veneris? 

• Vilka är det som har blivit föremål för § 8 enligt Lex Veneris sett utifrån socialgruppstillhörighet? 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen omfattar åren 1920, 1940, 1941, 1943 samt 1944. Dessa avgränsningar är gjorda då det 

källmaterialet jag har baserat min undersökning på saknas under flertalet år. Min utgångspunkt var att 

göra nedslag var femte år från och med 1920. Vid genomgång av källmaterialet kom det till min känne-

dom att formulären som av läkaren fylldes i enligt § 8 i Lex Veneris saknades då jag gjorde nedslag med 

fem års mellanrum. Det är alltså med utgångspunkt ur formulären gällande § 8 i Lex Veneris min under-

sökning är sprungen. 

Formulären som avser § 8 är en god källa till den socioekonomiska bakgrunden hos de personer som 

drabbas av venerisk sjukdom. § 8 är den paragrafen i Lex Veneris som ger vid hand att en läkare, vid 

iakttagande av venerisk sjukdom hos en person, skall upplysa den smittade personen om sjukdomens art 

samt vilken behandling personen har att vänta sig. Läkaren skall även informera om förebyggande av 

vidare smitta. Dessa formulären är alltså en säker källa till de personer som faktiskt diagnosticerades 

med en venerisk sjukdom under de aktuella åren. Efter vad jag har förstått kunde behandlingar pågå över 

en lång tid och patienter kan finnas kvar i journalföringen i flera år, och ibland långt efter att deras 

provsvar var negativt.  18

 Lundberg, Anna (2008), s. 14618
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Under 1919 inträffar en epidemi av veneriska sjukdomar i Sverige. Enligt Lundberg når alltså sjuk-

domsincidensen för syfilis och gonorré sin kulmen det året under perioden 1911-1945. Antalet syfilisfall 

når en incidens på 110 fall per 100 000 i riskbefolkningen medan gonorrén når så högt som 350 fall per 

100 000 i riskbefolkningen. Efter 1919 kom syfilisen att rapporteras allt mer sällan medan gonorrén för 

en allt mer märkbar tillvaro. Under 1940-talets början och framförallt under åren 1942 och 1943 menar 

Lundberg att man kan se en tydlig höjning i sjukdomsincidensen för gonorré.  Utifrån dessa  faktorer 19

bör min uppsats bli intressant då mig veterligen varken Värmland eller Karlstad har blivit undersökt ti-

digare.  

Lundberg nämner att mobiliseringen som skedde i Sverige under krigsåren kan ha lett till ett en ökad 

sjukdomsincidens. Under mobiliseringen skedde en förflyttning av människor i landet, nya möten och 

nya kontakter knöts. Detta ledde till en högre frekvens av gonorré.  20

De faktorerna jag kommer använda mig av för att definiera klasstillhörigheten hos individerna är yrkes-

tillhörighet och kön. I de fall där yrke eller eller kön ej går att bestämma ämnar jag att placera dessa i en 

egen kategori då underlaget ska bli så precist som möjligt. 

1.5 Tidigare forskning 

Historikern Peter Baldwin beskriver det skandinaviska systemets utformning som originellt. Originalite-

ten ligger i att det skandinaviska systemet, för att möta hotet som de veneriska sjukdomarna utgjorde, 

inte gjorde skillnad på män och kvinnor, klasser och sjukdomar. Grundregeln var allas likhet inför lagen 

samt individens subordination i förhållande till kollektivet.  Baldwin menar vidare att den sanitära sta21 -

tismen som denne väljer att benämna den svenska hanteringen av de veneriska sjukdomarna når sin 

kulmen under det tidiga 1900-talet. Den sanitära statismen har dock varit närvarande redan innan dess.   22

Begreppet statism ska här förstås som statens inflytande över socialpolitiken. 

Ida Blom å sin sida påpekar att Lex Veneris, likt så många andra uttryck för socialpolitiken under den 

här tiden, inte helt och hållet stod över klasskillnader och kön. Blom förklarar att folk som hade det eko-

 Lundberg, Anna (2008), s. 13019

 Lundberg, Anna (2008), s. 13420

 Baldwin, Peter. (1999). Contagion and the state in Europe, 1830-1930 [Elektronisk resurs]. Cambridge, UK: Cambridge 21

University Press, s. 408

 Baldwin, Peter (1999) s. 40122

!7



nomiskt förspänt kunde nyttja mer diskreta vägar för att komma under behandling. Nämligen privatläka-

re. Människor som hade medel för att betala privatläkare kunde på så vis undgå sitgmatiseringen det in-

nebar att rapportera smittkällan samt registreras som bärare av venerisk sjukdom. Tanken med Lex Vene-

ris var dock att mottagen behandling inte skulle ses som fattighjälp och därigenom stigmatiseras. Lex 

Veneris och behandlingen som lagen erbjöd, eller snarare påtvingade, skulle ses som en rättighet för den 

enskilde medborgaren och en väg till självhjälp.  23

Roddy Nilsson bjuder på en tredje tolkning av historien vilken i stor mån fusionerar Baldwins och 

Bloms teser. Nämligen att socialpolitiken under 1800-talet utmärks av stora klass- och genusskillnader 

samt relativt starka repressiva inslag. Utöver detta kännetecknas den även av stark decentralisering  och 

nödlindring. 1900-talets socialpolitik, vilken växer fram hand i hand med socialliberalismen, utmärks 

istället av små klass- och genusskillnader samt relativt svaga repressiva inslag. Andra faktorer vilka 

Nilsson lyfter som kännetecknande är ökad centralisering samt målsättningen att tillse en viss standard 

hos medborgarna snarare än att lindra nöd.  24

Att sexualiteten kom att underkastas politiken menar Nilsson har flera orsaker och det är inte heller en 

isolerad svensk företeelse. I Sverige fanns det en kritik mot emigrationen och oro för arvsmassans för-

sämring sprungna ur teorier om befolkningens allmänna degenerering fanns det teorier. Utöver detta till-

kom många moraldiskussioner som en tilltagande sedeslöshet. Nilsson påpekar att fransmannen och 

historikern Michel Foucault kom att benämna detta för ”biopolitik”. Vars centrala målsättning var att 

stärka befolkningens hälsa, välmående och nativiteten. Hur detta rent faktiskt tog sig uttryck kunde skil-

ja sig mellan olika länder men lagstiftning och tvångsmedel var två sätt att implementera politiken på.  25

1910 stiftas preventivmedelslagen vilken Nilsson ser som kulmen på en diskussion som startade decen-

nier tidigare. Preventivmedelslagen stipulerar i korthet att upplysning och försäljning av preventivmedel  

blev straffbart. Riksdagen oroade sig för nativiteten, sexuell lössläppthet och veneriska sjukdomar. Den 

kanske största rädslan var dock befolkningsstockens eller rasens dekadens. I riksdagen var man nämli-

gen mycket orolig för att de grupper i samhället man gärna såg föröka sig skulle lyssna till propagandan 

 Blom, Ida. (2012) s. 39-4023

 Nilsson, Roddy, Kontroll, makt och omsorg: sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940, Studentlitteratur, 24

Lund, 2003, s. 13

 Nilsson, Roddy (2003), s. 22925
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om preventivmedel medan de ”okunniga”, ”slaviga” och ”undermåliga” delarna av befolkningen skulle 

fortsätta att föröka sig och sprida veneriska sjukdomar.  26

I det historiska sjukdomsförebyggandet lyfts av Signild Vallgårda fyra motiv bakom de insatser som har 

införts i det av henne benämnda utopiska projektet: 

1. Hjälp till den enskilde medborgaren att leva ett hälsosamt liv - som ett utslag av en slags paternalistisk  

omsorg för att i förlängningen ge människan styrka i kampen för ett bättre liv. 

2. Förhindrande av sjukdomar förorsakade av mänsklig smittspridning. 

3. Reducera kostnaden för sjuk- och fattigvård. 

4.  Stärkande av staten/nationen/samhället genom en så frisk och stark befolkning som möjligt.  27

Bakom dessa fyra motiv finns både myndigheters och organisationers föreställningar om att det var en 

samhällelig plikt och rättighet att lägga sig i medborgarnas liv och leverne. Det fanns nämligen en ut-

bredd tro på att vissa väl valda delar av samhället besatt både en skyldighet och rättighet att använda 

sina, åtminstone i sina egna ögon, överlägsna kunskaper för att hjälpa medborgarna att leva det goda li-

vet. Även om det innebar att dessa kunskaper kom att riktas mot enskilda individer. En statligt eller folk-

rörelseförankrad uppfostran alltså.  Detta kan bland annat ses genom att arbetarrörelsen i sina program 28

under 1940-talet kopplar hälsa till hög moral medan ohälsa kopplades till omoral.  29

Anna Lundberg menar i sin bok, Läkarnas blanka vapen, med stöd ur en äldre studie att de veneriska 

sjukdomarna ökade när männen hade pengar på fickan och spenderade dessa på alkohol och kvinnor. 

Dock uppmärksammar Johan Wintzells studie att sjukdomsincidensen ökar när lönerna minskar och 

klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. Andra faktorer som bidrar till en hög sjukdomsincidens är närhet 

till hamnar och garnisoner samt hög mobilitet.  Städer där många människor passerar uppvisar alltså 30

hög sjukdomsincidens. Detta faktum är intressant då Karlstads geografiska läge innebär att det vid tiden 

för min undersökning fanns både en hamn likväl som ett regemente. Karlstads geografiska läge innebar 

även att ett stort antal soldater bör ha passerat staden under tiden för andra världskriget med tanke på 

läget som rådde i grannlandet Norge.  

 Nilsson, Roddy (2003). s. 23126

 Vallgårda, Signild, ”Utopi och nytta - Historisk forskning om att förebygga sjukdom”, i Humanistisk hälsoforskning - en 27

forskningsöversikt, red. Roger Qvarsell & Ulrika Torell, (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 127–148, s. 130.

 Vallgårda, Signild (2001), s. 130-13128

 Vallgårda, Signild (2001), s. 13429

 Lundberg, Anna (2008), s. 14530
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Gonorréns och syfilisens sjukdomsincidens förändras mellan 1911 och 1945. Fram till första världskri-

gets utbrott ökade incidensen för både gonorré och syfilis. 1919 når sjukdomen syfilis sin kulmen då 

Blom talar om en epidemi i sin avhandling. Incidensen för syfilis är då 110 sjukdomsfall per 100 000 

invånare i Sverige. Samma år, 1919, når gonorréincidensen så högt som 350 fall per 100 000 invånare. 

Inrapporteringen av syfilis minskade rejält under 1920-talet och kom aldrig att bli lika förekommande 

som under epidemin 1919. Gonorrén kommer under 20- och 30-talen att se en ökad incidens. Detta un-

der en period med en skör ekonomi på grund av inflation och hög arbetslöshet. Även under krigsåren 

under andra världskriget sker en tydlig ökning av incidensen i framför allt gonorré.  Denna utveckling 31

är i sig intressant då jag med framgång kan ställa den mot mina undersökta år för att utröna huruvida 

mönstret i Karlstad följer det allmänna svenska mönstret. 

Lundberg har i en undersökning av de behandlade kvinnorna på Karolinska institutets venereologiska 

avdelning mellan åren 1924 till 1933 sett att det vårdades 966 kvinnor på avdelningen. 58% av dessa 

kvinnor återfanns i yrkeskategorierna hembiträden och restaurangpersonal. Intressant är även att bland 

dessa 966 kvinnor har bara cirka 7% angivit att de är gifta. Vidare skriver Lundberg att även arbeterskor, 

städerskor och sömmerskor sökte vård på avdelningen. Lundberg gör här antagandet att kvinnorna som 

söker vård kommer från Stockholms fattigare befolkning. De kvinnor som vårdades var marginaliserade 

ekonomiskt och fick vackert finna sig i de villkor som stipulerades av Lex Veneris.  32

Undersökningen Lundberg har genomfört spänner även över Eira sjukhus där denne har excerperat de 

200 första journalerna för 1919 och de 200 första journalerna för 1922. Eira skall ha varit en gammal 

anstalt samt ha fungerat som kurhus för prostituerade. Enligt undersökningen skall 59% av kvinnorna 

inte ha angivit något yrke, samtidigt finns det inga anteckningar om att dessa skulle ha varit prostituera-

de. Den näst största gruppen bland de som vårdades på sjukhuset var just hembiträden eller tjänarinnor. 

Bland männen är det 45% som inte har uppgett något yrke. Lundberg pekar på att en anledning till detta 

kan vara att läkaren helt enkelt har underlåtit sig att anteckna yrket i journalerna.  De vanligaste yrkena 

bland männen var yrken såsom arbetare eller chaufförer. Intressant i sammanhanget är att Lundberg på-

visar att 17% av männen tillhörde medelklassen då de arbetade som antingen ingenjörer eller lärare.  33

 Lundberg, Anna (2008). s. 13031

 Lundberg, Anna (2008) s. 14832

 Lundberg, Anna (2008) s. 148-14933
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Lundbergs undersökningar från Eira sjukhus från året 1922 där denne har excerperat de första 200 jour-

nalerna från sjukhuset utgörs 124 av dessa journalerna av kvinnor och 76 av dessa av män.  Alltså upp34 -

går antalet kvinnor under detta år till 62% av de undersökta journalerna medan männen utgör 38% av 

journalerna. Lundbergs studie täcker även Kisa, Mörsil, Trollhättan, Mora och Hallstahammar. Doktorn i 

Kisa vårdar under perioden 1937-1941 45 patienter varav 64% av dessa är män och 36% är kvinnor.   35

I Mörsil, under perioden mellan 1919 och 1928, var de vanligaste yrkesgrupperna återfunna bland de 

138 sjukdomsdrabbade tjänsteyrken. Hembiträden exempelvis. Hustrur och barn var den näst största 

gruppen. I Lundbergs undersökning från Trollhättan, under perioden 1936 till 1944, återfinns 173 patien-

ter. Av dessa är 71% män. Bland de manliga patienterna återfanns det en stor social mångfald. En stor 

grupp av männen återfanns inom industrisektorn eller som arbetande åt mindre företagare. Chaufförer, 

kypare, och kuskar var inte heller ovanliga. Bland medelklassmännen återfanns ingenjörer, tandläkare 

och företagare. Dock anger inte Lundberg någon siffra angående antalet män som återfinns i medelklas-

sen.  36

I Mora vårdades 111 patienter för veneriska sjukdomar under perioden 1932 till 1937. 29% av dessa var 

kvinnor. 73 av dessa patienter var hemmahörande i antingen Mora eller närliggande Sollerön. De vanli-

gaste yrkena bland männen var chaufförer, skogsarbetare eller handelsresande. De flesta kvinnorna 

anges som hemmadöttrar eller hustrur.  Lundberg uppger inte var de resterande 38 patienterna är hem37 -

mahörande. Min tolkning är dock att dessa inte är hemmahörande i Mora eller dess närområde. I Hall-

stahammar vårdades 61 patienter för veneriska sjukdomar under perioden 1936 till 1941. Av dessa var 

merparten män.   Dock anger Lundberg inte någon exakt siffra över antalet män eller kvinnor. Så att 38

tolka hennes ord ”merparten” är svårt. Användandet av ”merparten” bör, med gott samvete, kunna tolkas 

som att det åtminstone är mer än 50% av antalet sjuka som är män. Någon närmare gissning vågar jag 

mig inte på. 

 Lundberg, Anna (2008) s. 148-14934

 Lundberg, Anna (2008) s. 14935

 Lundberg, Anna (2008) s. 150-15136

 Lundberg, Anna (2008) s. 15137

 Lundberg, Anna (2008) s. 15138
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Dessa siffror och yrkeskategorier som är redovisade ovan är intressanta då dessa tangerar mina valda 

undersökningsområden, könsfördelning samt yrkesroller och social tillhörighet. De undersökta orterna är 

även fördelade över landet och orterna i sig är av skiftande karaktär. Lundbergs resultat kommer således  

vara intressanta att ställa mot mina egna resultat i Karlstad. 

Vidare menar Lundberg, med stöd av den amerikanska professorn i engelska Bruce Thomas Boehrer, att 

syfilis som sjukdom under 1500-talet definierades annorlunda beroende på de drabbades klasstillhörig-

het. När bättre bemedlade skikt i samhället drabbades sågs sjukdomen som kontrollerbar och möjlig att 

bota. De som kunde betala för sig fick lättare vård. När fattiga skikt i samhället drabbades sågs syfilis 

som ett tecken på osedligt leverne och något som skulle regleras av staten. Vården kom till ett högre so-

cialt pris för de redan utsatta.  Enligt Lundberg beskrivs sjukdomen under 1700-talet annorlunda bero39 -

ende på vem som är drabbad. Klasstillhörigheten är av betydelse. Det finns enligt Lundberg få källor 

kvar som berättar om syfilisens framfart bland finare familjer i Sverige. Dock beskrivs de ur den fattiga-

re delen av befolkningen som drabbade på grund av att de levde felaktigt eller var just fattiga.  40

Som synes finns det inom den tidigare forskningen vissa olika drag som framträder. Bland annat råder 

det delade meningar om huruvida socialpolitiken var jämställd och inte men även kring socialpolitikens 

bakomliggande tankegods. Nilsson är mycket tydlig i sin framställan där han menar att en stor anledning 

till sexualitetens och i förlängningen de veneriska sjukdomarnas politiska underkastelse sannolikt står att 

finna i teorier och diskussioner om befolkningens allmänna dekadens och degenerering. Ansträngning-

arna som gjordes mot de veneriska sjukdomarna målas av Nilsson upp som kontrollmekanismer. Blom å 

sin sida menar att Lex Veneris i mångt var uttryck för en väg till självhjälp snarare än ett sätt att för sta-

ten att utöva kontroll över sina medborgare. Vallgårda ligger i sin framställning mellan Blom och Nils-

son. 

Samstämmig är dock forskningen kring det faktum att de veneriska sjukdomarna sågs som något väldigt 

problematiskt och att detta krävde en insats från samhällets makthavare och i förlängningen . Det finns 

även indikationer på att de veneriska sjukdomarna inte drabbade samhällets medborgare på samma vis. 

Ur ett rent fysiologiskt hänseende bör självfallet de flesta medborgarna ha drabbats på liknande vis. Där 

det enligt forskningen tycks skilja sig är mellan samhällets olika klasser eller socialgrupper om man så 

vill. 

 Lundberg, Anna (2008) s. 4239

 Lundberg, Anna (2008) s. 5140
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1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats grundar sig i Michel Foucaults begrepp bio-politik. 

Foucaults definition av begreppet bio-politik kräver lite bakgrund. Foucault menar att kungamaktens, 

alltså den gamla maktens, privilegium länge hade varit rätten över liv och död, med betoning på död. 

Foucault spårar detta så kallade privilegium till romartiden. Rätten över liv och död ska inte förstås som 

gudomlig utan snarare som rätten att döda eller att låta bli att döda. Över tid menar Foucault att det har 

skett en förskjutning från den gamla rätten att åsamka död eller låta leva till att vi idag snarare förbehål-

ler oss makten att åsamka liv eller kasta tillbaka in i döden. Förskjutningen innebär således att makten 

istället för att ta saker (beskattning), livet i värsta fall, numer avser att producera krafter, ordna dessa och 

att få dessa att växa genom den kontroll makten har skapat sig över livet.  Numer upprätthåller alltså 41

makten sitt grepp över livets hela bana med döden som bortre gräns för maktens kontroll över männi-

skan istället för att upprätthålla sin makt över döden. 

Den utveckling som Foucault här beskriver anser jag bör förstås som en utveckling vilken har gått från 

att makten beskattade sina medborgare ur ett oftast monetärt eller varumässigt hänseende till att istället 

foga in medborgarna i en förfinad produktionsapparat. En produktionsapparat vilken genom långtgående 

kontrollmekanismer helat iden strävar efter att förfina och öka produktionen och dess avkastning. Den 

gamla rätten att åsamka död går möjligtvis också att se som en slags beskattning även om jag vill göra 

gällande att det snarare bör ses som ett straff. Den förskjutning som beskrivs i ovanstående stycke menar 

jag är det faktum att livet seglat upp som en oerhört viktig faktor att kontrollera, mycket viktigare att 

kontrollera än döden. Döden är den bortre gränsen för en människas produktivitet medan livet är det 

spann under vilket människan har möjlighet att vara produktiv och skapa ekonomiska värden. Livet ter 

sig alltså betydligt viktigare att kontrollera än döden i det kapitalistiska och industrialiserade samhället. 

Vidare beskriver Foucault biopolitiken som byggd kring två poler. Den ena polen utgörs av människo-

kroppen som maskin. En maskin vilken makten har sökt dressera och maximera för att sedan effektivt 

foga in den lönsamma kontrollsystem exempelvis.  Den andra polen är centrerad kring kroppen som 42

medium för livets  ”mekanik” och de biologiska skeenden vilka reglerar och stipulerar faktorer såsom 

nativitet, mortalitet, hälsa och livslängd exempelvis. Detta är vad Foucault kallar en bio-politik för be-

folkningen.  Dessa två poler ska inte ses som diametrala motsatser utan snarare förbundna genom ett 43

nätverk av relationer. 

 Foucault, Michel, Sexualitetens historia 1 Viljan att veta, Gidlund, Stockholm, 1980. s. 169-170, 17541

 Foucault, Michel (1980) s. 17442

 Foucault, Michel (1980) s. 174-17543
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Det är alltså viktigt för makten att både kontrollera den delen av människan som utför arbete och skapar 

ett ekonomiskt värde samt att kontrollera den delen av människan vilken dels förökar sig och är föremål 

för sjukdomar, reglerar mortaliteten och reglerar nativiteten. Som Foucault skriver är dessa två delar av 

människan tätt sammanbundna. För att en individ ska vara produktiv och kunna maximeras inom ramen 

för det lönsamma kontrollsystem som produktionen utgör är det snudd på en förutsättning att individen 

är frisk. Är man frisk kan man nämligen jobba. Lever man länge kan man jobba länge. Föder man friska 

barn vars livslängd förväntas vara lång kan dessa jobba både mycket och länge. Långt är inte steget till 

tankar och idéer om ras och rashygien eller tankar kring vilka individer som faktiskt ska tillåtas föröka 

sig. Eftersom en frisk individ tycks vara en mycket viktig faktor inom den bio-politiska tanken om en 

välfungerande produktionsapparat menar jag att det går en tydlig linje mellan dessa idéer och det faktum 

att individer i Sverige kunde erhålla äktenskapsförbud eller till och med få sina befintliga äktenskap an-

nullerade p.g.a. venerisk sjukdom. Äktenskap har historiskt varit en viktig del av att bilda familj. Fick 

två individer inte ingå äktenskap var det sannolikt inte helt sjävklart att de skaffade barn menar jag. Det-

ta bör således ses som ett sätt på vilket makten sökte dressera och kontrollera människan som helhet, till 

och med kuva henne. 

Foucault menar att bio-politiken, inom vilken bio-makten ingår, har varit en bidragande faktor till kapi-

talismens framväxt. Och inte nog med det, dessa två poler vilka jag ovan har redogjort för, har blivit allt 

mer fusionerade genom kapitalismens framväxt. Kapitalismen kom även att kräva mer. I spåren av dessa 

båda polernas tillväxt kom även teknikerna för att utöva makten att förfinas och utvecklas. I vissa fall 

har dessa tekniker utvecklats till institutioner såsom skolor, privatläkare och hälsovård.  Bio-politiska 44

institutioner och krafter liknande dessa menar Foucault har verkat som faktorer, kanske även katalysato-

rer, för ökande sociala klasskillnader samt segregation. De har även säkrat och upprätthållit maktrelatio-

ner och hegemonier.  Lagen som sådan, lagboken om man så vill, får på grund av dessa ovanstående 45

förvecklingarna stå tillbaka en aning till förmån för normer. Den institution som lagen har utgjort för-

svinner inte utan övergår närmast i ett kontinuum av exempelvis medicinska och administrativa institu-

tioner vilka fungerar reglerande.   I detta fall övergår lagen som institution och dess arbete och/eller ut46 -

förande till en stor mängd nya enheter vilka verkar på olika nivåer. I fallet för min undersökning finns 

det anledning att se den medicinska institutionen som en reglerande och dömande instans. 

 Foucault, Michel (1980) s. 176-17744

 Foucault, Michel (1980) s. 17745

 Foucault, Michel (1980) s. 18146
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Med hjälp av detta teoretiska grepp kommer framförallt diskussionen kunna belysa faktorer bakom Lex 

Veneris. Teorin kommer även att kunna belysa faktorer bakom den behandling de sjuka fick. Behandling 

som ofta sträckte sig längre än de rent medicinska eller fysiologiska aspekterna av sjukdomen. Detta 

möjliggörs då den teoretiska utgångspunkten erbjuder ett breddat synsätt bortom fysiologin samt ökad 

förståelse för de bakomliggande politiska och/eller ideologiska överväganden som kan  ligga bakom Lex 

Veneris utformning och genomförande.  

1.7 Metod, källor och källkritik 

Källmaterialet jag har använt mig av i den här uppsatsen kommer från hälsovårdsnämndens arkiv i Karl-
stad. Materialet består av ”venera erkännanden” och är ett formulär som ansvarig läkare fyller i, i enlig-
het med § 8 i Lex Veneris, då en person diagnosticeras med en venerisk sjukdom. Åren jag har undersökt 

är 1920, 1940, 1941, 1943 och 1944. De sjukdomar som omfattas av Lex Veneris är gonorré, syfilis eller 
mjuk schanker. De venera erkännandena skall innehålla namn, yrke och bostad. Namnet finns alltid ned-
tecknat. Vad det anbelangar yrke och bostad är det inte alltid så att detta finns nedtecknat. Det är främst i 

materialet från år 1920 dessa uppgifter saknas. För övriga år är formulären i högre grad komplett ifyllda. 
Om bostaden saknas i det venera erkännandet väljer jag att ta upp dessa i min undersökning då de åt-
minstone för stunden befinner sig i Karlstad och av allt att döma inte är hemmahörande någon annan-

stans. I de fall där individer har uppgett exempelvis Göteborg eller Malmö som bostadsort är dessa inte 
medtagna i undersökningen då jag har valt att fokusera undersökningen på Karlstad. Summa summarum 
ger källmaterialet många svar trots att det är ett litet formulär utfärdat i all enkelhet. 

Personuppgifter i form av namn har jag valt att anonymisera då namnen inte fyller något syfte i själva 

uppsatsen.  Namnen har jag använt som vägledning vid könsbestämning av individer, därefter benäm47 -

ner jag individerna med kön, sjukdom, yrke och bostad i nämnd ordning. I de fall där jag ej har kunnat 

utläsa namnet har jag valt att inte könsbestämma individerna. I något fall har jag använt mig av yrket för 

att göra en bestämning av kön då många yrken under den undersökta perioden så att säga var könsbe-

stämda. Exempelvis servitris/servitör eller fabriksarbeterska/fabriksarbetare. 

Indelningen jag ämnar att göra utifrån yrkestillhörighet görs utifrån de välkända och ibland även omtvis-

tade socialgrupperna I, II och III. Denna indelningen användes för första gången 1911 och var aktuell 

under tiden för min undersökning. Vidare är socialgruppsindelningen ämnad att indela folk i grupper uti-

från deras yrkesmässiga tillhörighet vilket gör den användbar för min undersökning. Socialgrupp I består 

 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska Principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (http://www.codex.vr.se/47

texts/HSFR.pdf)
!15

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


av större företagare och högre tjänstemän, socialgrupp II består av lägre tjänstemän och mindre företaga-

re och socialgrupp III består av arbetare i offentlig och privat tjänst.  48

För att ge en djupare beskrivning av socialgrupperna och vilka yrken som finns i de tre socialgrupperna 

redovisar jag här nedan socialgrupperna enligt SCB:s egna beskrivning:  49

    Figur 1. Socialgruppsindelning enligt SCB:s modell. Källa:  http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/
_dokument/Sociala-grupperingar-for-nationellt-och-internationellt-bruk.pdf. 

Metoden jag har använt för arbetet är i stora drag kvalitativ då jag har tolkat resultaten från de i huvud-

sak kvantitativa momenten som sammanställningen av antalet venera erkännanden, könstillhörighet och 

yrkestillhörigheten utgör. För att få ordning på dessa faktorer har jag sammanställt dessa kvantitativt för 

att sedan kvalitativt tolka och bena ut vad resultaten i sig innebär. 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III

Företagare, företagsledande 
tjänstemän och fria yrken

Bönder och medhjälpande 
hustrur

Småbrukare, fiskare, 
skogsarbetare

Högre tjänstemän i den 
offentliga sektorn

Småföretagare och 
medhjälpande hustrur

Arbetare i privata företag

Hemmafruar Förmanspersonal Biträdespersonal i den 
privata sektorn

Universitetsstuderande Tekniker och 
kontorspersonal

Arbetare och 
biträdespersonal i den 
privata sektorn

Pensionärer utan 
förvärvsarbete

Lägre tjänstemän i den 
offentliga sektorn

Oanställda

Hemmafruar Invalidiserade

Gymnasiestuderande och 
motsvarande

Hemmafruar

Pensionärer utan 
förvärvsarbete

Övriga studerandekategorier

Pensionärer utan 
förvärvsarbete

 http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/_dokument/Sociala-grupperingar-for-nationellt-och-internationellt-bruk.pdf (s.48

70)

 http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/_dokument/Sociala-grupperingar-for-nationellt-och-internationellt-bruk.pdf (s.49

71)
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Jag har gjort en genomgång av de venera erkännandena under åren 1920, 1940, 1941, 1943 och 1944. Ur 

dessa venera erkännandena har jag lyft ut uppgifter gällande kön, yrkestillhörighet samt sjukdom. Den 

informationen har jag delvis sammanställt i diagram för att den ska vara lättare att tolka. Tolkningen som 

görs utifrån den kvantitativa informationen som diagrammen och sammanställningarna innebär är såle-

des kvalitativ.  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2. Undersökning 

I undersökningen ämnar jag att besvara mina två forskningsfrågor: 

• Hur ser könsfördelningen ut bland de som är föremål för § 8 enligt Lex Veneris? 

• Hur ser klasstillhörigheten ut bland de individer, bosatta i Karlstad, som är föremål för § 8 enligt Lex 

Veneris, sedd utifrån faktorn yrke? 

Den första frågan jag besvarar i undersökningen är ”Hur ser könsfördelningen ut bland de som är före-

mål för § 8 enligt Lex Veneris?”. Den frågan besvaras genom mina sammanställningar av källmaterialet 

och redovisas i form av ett antal linjediagram för att det ska vara lätt att följa utvecklingen över den un-

dersökta tidsperioden. 

Min andra frågeställning ”Hur ser klasstillhörigheten ut bland de individer, bosatta i Karlstad, som är 

föremål för § 8 enligt Lex Veneris, sedd utifrån faktorn yrke?” besvaras i form av en indelning i social-

grupper.  Denna fråga redovisas genom ett stolpdiagram per undersökt år för tydlighetens skull. 

 

Figur 2. Venera erkännanden över hela den undersökta perioden. Källa: Karl-

stad stad, hälsovårdsnämndens inkomna handlingar EI:15. 
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Under det första undersökta året, 1920, framkommer det att 38 personer har mottagit venera erkännan-

den enligt §8 i Lex Veneris. Av dessa är 7 stycken personer kvinnor medan 26 stycken personer är män. 

Vidare finns det 5 stycken personer som jag har valt att inte tilldela något kön då förnamnen inte har gått 

att utläsa på grund av en väldligt svårtydd handstil. I de venera erkännandena för dessa personer har det 

inte heller funnits något yrke angivet som skulle kunna ge en ledtråd till personernas kön. Jag vill dock 

sätta en parentes kring två av dessa individer då de skulle kunna vara män. Då jag inte med 100 procents 

säkerhet kan utläsa förnamnen låter jag dessa befinna sig kategorin ”oklart kön”. 

Av dessa totalt 38 personerna uppgår antalet smittade av mjuk schanker till fem stycken. Antalet fall av 

syfilis uppgår till två fall och antalet fall av gonorré eller dröppel som sjukdomen benämns uppgår såle-

des till 31. Gonorré är alltså den utan tvekan vanligast förekommande sjukdomen hos de individer som 

mottager venera erkännanden under 1920.  

Under 1940 har 44 personer mottagit venera erkännanden i enlighet med § 8 i lex Veneris. Av dessa är 

26 personer män medan 18 personer är kvinnor. I kategorin oklart kön återfinns inga personer då för-

namnen eller yrkesbeteckningarna har gjort att jag har kunnat könsbestämma alla aktuella individer som 

har mottagit venera erkännanden detta året. Vad det anbelangar sjukdomsfallen ser fördelning ut som 

följer: Alla de 44 venera erkännanden som är utställda år 1940 gäller gonorré. 

Bland de venera erkännandena år 1941 återfinns totalt 42 personer vilka har mottagit venera erkännan-

den. Av dessa är 22 personer män medan 20 personer är kvinnor. I kategorin för oklar könstillhörighet 

återfinns inga personer. Vad det anbelangar sjukdomsfördelningen är alla 42 personer drabbade av go-

norré. 

År 1943 är siffran över antal venera erkännanden 35. Av dessa är 21 stycken utställda till män medan 14 

stycken är utställda till kvinnor. I kategorin oklart kön återfinns inte några personer alls. Sjukdomsför-

delningen hos de personer som har mottagit venera erkännanden under år 1943 ser ut som följer: ett fall 

av mjuk schanker, ett fall av syfilis och 40 fall av gonorré. 

År 1944 är antalet venera erkännanden 37 stycken fördelade på 18 män, 18 kvinnor samt en person vil-

ken jag inte kunde bestämma könet på. Den personen innehar yrket affärsbiträde vilket är ett könsne-

utralt yrke. Av det jag kan utläsa av förnamnet tyder det mesta på att det är en man, men jag kan inte 

med säkerhet slå fast detta varpå personen befinner sig i kategorin med oklart kön. Sjukdomsfördelning-

en bland de som har mottagit venera erkännanden under år 1944 består av 37 fall av gonorré. 
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Undersökningen ger vid hand att det finns ett år som sticker ut i förhållande till de andra sett utifrån fak-

torerna köns- och sjukdomsfördelning. Detta är år 1920. Drygt 18% av de venera erkännandena har 

ställts ut till kvinnor medan hela 82% av de venera erkännandena är utställda till män. detta är en väldigt 

låg andel kvinnor sedd till medelprocenten kvinnor sedd över de fem undersökta åren då den uppgår till 

cirka 39%. Att notera här är dock att det finns fem personer som jag ej har kunnat tilldela ett kön. År 

1940 och 1943 ligger antalet kvinnor på 40% och andelen män på 60%. År 1941 ligger antalet kvinnor 

på 47,6% och antalet män på 52,4%. År 1944 ligger andelen kvinnor på 48,6% medan antalet män lan-

dar på 51,4%. Således sticker år 1920 ut väsentligt mer än övriga år sett till könsfördelningen. 

Vidare ser kurvorna för männen och kvinnorna olika ut. Antalet män ligger under de första två undersök-

ta åren, 1920 och 1940 på 26 stycken för att sedan minska stegvis ned till 18 stycken under det sista un-

dersökta året. Det kvinnliga linjediagrammet uppvisar helt annat mönster. Antalet kvinnor som har mot-

tagit venera erkännanden är lägst, 7 stycken, under det första året i undersökningen (1920). För att sedan 

öka lavinartat till 20 stycken år 1940. Året därpå, 1941 sker en nästan lika kraftig sänkning till 10 styc-

ken venera erkännanden. Därefter sker en gradvis ökning  upp till 14 venera erkännanden år 1943 för att 

under det sista undersökta året, 1944, hamna på 18 venera erkännanden. Kurvan, eller linjen om man så 

vill i männens fall är sjunkande. Alltså färre venera erkännanden för varje år som går. Kurvan för kvin-

nornas venera erkännanden fluktuerar dock kraftigt.  

Vad det anbelangar sjukdomsfördelningen, alltså förhållandet mellan de tre anmälningspliktiga sjukdo-

marna gonorré, syfilis och mjuk schanker finns det även där förändringar som går att tyda under den un-

dersökta perioden. År 1920 finns bland 38 venera erkännanden fem fall av mjuk schanker, samt två fall 

av syfilis. Varav de övriga venera erkännadena gäller gonorré. Detta år är anmärkningsvärt genom att det 

ställs ut hela sju venera erkännanden som inte gäller gonorré. År 1940, 1941 och 1944 gäller samtliga 

venera erkännanden fall av gonorré. 

Antalet fall av både syfilis och mjuk schanker tycks alltså minska. Allra tydligast när det gäller antalet 

fall av mjuk schanker. Medan gonnorréfallen är den utan konkurrens vanligaste orsaken till utställan av 

venera erkännanden. 

När det kommer till klass- eller sociala förhållanden redovisas dessa i form av socialgrupper. Här nedan 

redovisas indelningen av socialgrupperna I till och med III i enlighet med SCB:s beskrivning. Här nedan 

har ingen hänsyn tagits till kön, däremot har jag valt att lägga till en kategori vid namn ”oklara” i vilken 

!20



individer med just oklar socialgruppstillhörighet placeras. I alla fall där det inte har gått att fastslå soci-

algrupp beror det på att det inte finns något antecknat yrke i källmaterialet. 

    Figur 3. Socialgruppsindelning enligt SCB:s modell. Källa: http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/
_dokument/Sociala-grupperingar-for-nationellt-och-internationellt-bruk.pdf 

Indelningen i socialgrupper ser ut som följer: 

Socialgrupp I Socialgrupp II Socialgrupp III

Företagare, företagsledande 
tjänstemän och fria yrken

Bönder och medhjälpande 
hustrur

Småbrukare, fiskare, 
skogsarbetare

Högre tjänstemän i den 
offentliga sektorn

Småföretagare och 
medhjälpande hustrur

Arbetare i privata företag

Hemmafruar Förmanspersonal Biträdespersonal i den 
privata sektorn

Universitetsstuderande Tekniker och 
kontorspersonal

Arbetare och 
biträdespersonal i den 
privata sektorn

Pensionärer utan 
förvärvsarbete

Lägre tjänstemän i den 
offentliga sektorn

Oanställda

Hemmafruar Invalidiserade

Gymnasiestuderande och 
motsvarande

Hemmafruar

Pensionärer utan 
förvärvsarbete

Övriga studerandekategorier

Pensionärer utan 
förvärvsarbete
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 Figur 4. Källa: Karlstad stad, hälsovårdsnämndens inkomna hand-

lingar EI:15. 

Här framkommer det med all tydlighet att det det enbart är 50% av personerna i det undersökta materia-

let för år 1920 vilka det går att dra slutsatser om gällande deras socialgruppstillhörighet. Detta är av den 

enkla anledningen att det inte har funnits några yrken redovisade för 19 stycken av personerna. Av de 

personer där det har gått att utröna vilket yrke vederbörande har besuttit ser vi dock med tydlighet att de 

flesta rapporterade individerna finns i socialgrupp III. 

 Det hade kunnat vara möjligt att dra vissa slutsatser utifrån de redovisade adresserna hos de 19 personer 

vilka har en oklar socialgruppstillhörighet. Dock finns inte bostad med som faktor i min valda metod av 

att bedöma socialgruppstillhörighet.  
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Figur 5. Källa: Karlstad stad, hälsovårdsnämndens inkomna hand-

lingar EI:15. 

För år 1940 ser vi en markant skillnad i materialets kvalitet. Här finns det av 44 stycken rapporterade 

individer enbart två stycken vilka inte står uppskrivna med yrke. Av resterande 42 stycken återfinns 39 

stycken i socialgrupp III och tre stycken i socialgrupp II.  

Figur 5. Källa: Karlstad stad, hälsovårdsnämndens inkomna 

handlingar EI:15. 

För år 1941 ser vi ett väldigt snarlikt resultat som för år 1940. Av 42 rapporterade individer återfinns två 

av dessa i kategorin ”oklara” medan 36 respektive fyra individer återfinns i socialgrupp III och II. 
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Figur 6. Källa: Karlstad stad, hälsovårdsnämndens inkomna hand-

lingar EI:15. 

För år 1943 återfinns 35 stycken individer i det undersökta materialet varav fem stycken ej går att tillde-

la en socialgruppstillhörighet. Av övriga 30 individer återfinns 26 stycken i socialgrupp II och fyra styc-

ken i socialgrupp II. 

  

Figur 7. Källa Karlstad stad, hälsovårdsnämndens inkomna hand-
lingar EI:15. 
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Av 37 stycken undersökta individer år 1944 återfinns som synes noll individer med oklar socialgrupp-

stillhörighet, 34 stycken har sin tillhörighet i socialgrupp III och tre stycken räknas in i socialgrupp II. 

Vad som med all tydlighet framgår i undersökningen är ett par saker. År 1920 sticker ut rejält då det åter-

finns så många individer rapporterade under det året vilka inte anges med yrke. Antalet individer tillhö-

rande socialgrupp II ligger dock i linje med övriga undersökta år. Som jag tidigare snuddade vid säger 

adresserna sannolikt en del vilken socialgrupp de individer som inte står uppskrivna med yrke skulle 

kunna tillhöra och hade jag dragit några slutsatser utifrån adresserna hade det gjort att så gott som alla 

19 individer i den ”oklara” stapeln hade placerats i socialgrupp III. I de övriga oklara staplarna är läget 

snarlikt. Dock är det en inte helt säker metod, dels då den frångår min valda metod där yrke står till 

grund för indelning men också för att yrket sannolikt är mer talande än adressen i detta fallet. 

För åren 1940, 1941, 1943 och 1944 är mönstret detsamma. Proportionerna mellan främst socialgrupp II 

och III är väldigt lika varandra medan antalet individer som återfinns i den ”oklara” stapeln fluktuerar 

mellan noll och fem. Genomgående vill jag alltså säga att resultaten för åtminstone år 1940-1944 är väl-

digt lika varandra.  

Ca. 76,5% av de rapporterade individerna ingår i socialgrupp III. 

Ca. 9,2% ingår i socialgrupp II 

Ca. 14,3% inår i den ”oklara” gruppen 

Exakt 0% ingår i socialgrupp I 

Hade jag räknat in de oklara 14,3% i socialgrupp III där de åtminstone till övervägande del sannolikt 

skulle placerats om yrken fanns nedskrivna hade fördelningen sett ut som följer: 

Ca. 90,8 % i socialgrupp III 

Ca. 9,2% i socialgrupp II 

Exakt 0% i socialgrupp I 

För en jämförelse såg socialgruppsfördelningen bland alla Sveriges invånare i åldrarna 15-75 år 1968 ut 

som följer år: 
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Socialgrupp I: 7,8% 

Socialgrupp II: 34,7% 

Socialgrupp III: 57,5%  50

 (https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/sociala-grupperingar-for-nationellt-och-internatio50 -
nellt-bruk.pdf , s. 71
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3. Diskussion 

Som syns av undersökningen ligger sjukdomsincidensen i Karlstad på mellan 35 och 44 fall av sjukdo-

mar vilka är föremål för Lex Veneris. Det är en cirka 20% fluktuation. Inom grupperna män respektive 

kvinnor finns det också en viss fluktuation, cirka 30% för män och 60% för kvinnor från det undersökta 

år med lägst incidens till det undersökta år med högst incidens. Anna Lundberg menar att faktorer som 

bidrar till hög sjukdomsincidens är närhet till hamnar och garnisoner samt hög mobilitet.  Tydligt är att 51

trenden för mäns sjukdomsincidens i Karlstad är sjunkande. Den går från 26 fall år 1920 till 18 fall år 

1944. Detta trots att Karlstad har både regemente och hamn, samt ett geografiskt intressant läge under 

andra världskriget i och med sin närhet till Norge. För kvinnor ser utvecklingen dock helt annorlunda ut. 

Från endast 7 fall år 1920 till 18 fall år 1944, med vissa fluktuationer däremellan. Det året som uppvisar 

högst sjukdomsincidens är år 1940. Samma år som Norge ockuperas av Tyskland. Ett intressant samband 

med tanke på Lundbergs teori. 

Vad som även är intressant i förhållande till Lundbergs teorier om mobilitet, hamnar och garnisoner är 

att den kvinnliga sjukdomsincidensen ökar under krigsåren medan den manliga sjunker. Detta skulle 

kunna förklaras av att det är många män som rör sig i och förbi Karlstad vilka är smittade och i Karlstad 

för smittan vidare. Med tanke på kriget och allmänna mobiliseringar är det högst tänkbart att dessa män 

sedan rör sig vidare, närmre den norska gränsen till exempel. Enligt detta resonemang skulle kvinnorna 

då insjukna samt bli behandlade i Karlstad medan männen insjuknar och får behandling på andra orter.  

Åtminstone får behandling på annan ort. ”Det krävs två för att dansa tango”, och i det här fallet skulle 

jag bli förvånad om det inte krävdes två för att sprida en könssjukdom. Här vill jag dock lämna en brask-

lapp. Under år 1944 är det lika många män som kvinnor vilka har fått venera erkännanden utställda (18 

stycken till män och lika många till kvinnor) vilket öppnar för möjligheten att alla som har smittat och 

alla som har blivit smittade i Karlstad finns i materialet. Sannolikheten för att det faktiskt är fallet skulle 

jag dock vilja säga är liten. Detta borde snarast förklaras av slumpen. Kanske främst med tanke på att det 

inte finns några liknande tendenser någon annanstans i materialet. 

Vad min undersökning här påvisar är att sjukdomsincidensen i Karlstad tycks minska totalt sett, medan 

incidensen hos respektive kön uppvisar annorlunda trender. 

 Lundberg, Anna (2008), s. 12751
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Lundberg har i sin forskning en intressant tanke kring en tidigare studie vilken påvisar att de flesta kvin-

norna i undersökningen var hembiträden och servitriser, men även sömmerskor och städerskor. Kjellin 

som stod för den studien menar att detta påvisar att prostitutionen i princip var utrotad. Lundberg riktar 

kritik mot detta genom att föra fram ett resonemang kring individers önsketänkade. Kvinnorna i det här 

fallet kan ha hittat på eller drömt om sin sociala situation, menar Lundberg. Variationen av yrken bland 

kvinnorna menar Lundberg tyder på att dessa tillhör olika sociala grupper, men har en gemensam näm-

nare i sina låga inkomster.  Lundberg riktar samma kritik mot sin egen undersökning utförd på Eira 52

sjukhus. De angivna yrkena kan vara en produkt av ett önsketänkande eller en önskad status om man så 

vill. Den egna önskade statusen.  53

Summan av Lundbergs resonemang är således att det uppgivna yrket inte alltid är det faktiska yrket. Det 

uppgivna yrket kan vara den egna önskan om en annan social position än den man faktiskt innehar. En 

prostituerad kan tänkas uppge ett annat yrke för att skydda sig själv, dels från stigmatiseringen yrket in-

nebär men även från andra repressalier. Att däremot leda detta i bevis, att det uppgivna yrket inte är det 

faktiska yrket bör dock vara snudd på omöjligt. Dock vill jag påstå att i den mån det finns prostituerade 

som döljer sig bakom yrken såsom servitriser etcetera torde det inte påverka socialgruppstillhörigheten 

nämnvärt. Detta resonemang fungerar samtidigt som en påminnelse om att det kan finnas en viss osä-

kerhet i materialets tillförlitlighet. 

I det materialet jag själv har undersökt lyser väl ansedda yrken med sin frånvaro. De yrken som är repre-

senterade är i de allra flesta fallen att anse som både lågavlönade och lågstatusyrken. Jag anser att Lund-

bergs resonemang förvisso kan stämma men att det med allra största sannolikhet inte är applicerbart på 

mitt undersökta material. Då de yrken som är angivna i de venera erkännandena i stor utsträckning åter-

finns i samhällets lägre skikt anser jag det vara otroligt att de uppgivna yrkena är ett uttryck för en önsk-

värd social position. En person ur de lägre samhällsskiktens önskade sociala position antar jag återfinns i 

den högre eller åtminstone mellersta delen av samhällets stege snarare än den nedre delen som enligt de 

venera erkännandena tycks vara fallet. Därav anser jag att de uppgivna yrkena är pålitliga. 

Roddy Nilsson erbjuder som jag tidigare har redogjort för en tolkning av historien vilken fusionerar både 

Baldwins och Bloms teorier. Nilsson menar att socialpolitiken under 1800-talet utmärks av stora 

klasskillnader och starka repressiva inslag för att under 1900-talet känntecknas av små klass- och genus-

skillnader och utöver detta svaga repressiva inslag.  I min undersökning av socialgruppstillhörigheten 54

 Lundberg, Anna (2008), s. 14852

 Lundberg, Anna (2008) s. 14953

 Nilsson, Roddy (2003) s. 1354
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framgår det med all tänkbar tydlighet att de individer som återfinns i materialet till övervägande del till-

hör socialgrupp III. Något som inte alls går i linje med Nilssons definition av 1900-talets socialpolitik. 

Åtminstone inte om man ser till hur politiken implementerades i det här fallet och på den här orten. Vad 

som däremot blir tydligare är att materialet inte tycks uppvisa att det har gjorts någon egentlig skillnad 

mellan män och kvinnor vilket rimmar väldigt väl med genusaspekten i 1900-talets socialpolitik. De re-

pressiva inslagen kommer jag att ha anledning att återkomma till. 

Ser man till Lundbergs forskning vilken har utgått från Karolinska Institutet, Eira sjukhus, Mörsil och 

Mora är det i väldigt stor mån arbetare eller socialgrupp III vilka återfinns i materialet. Även det faktum 

att individers yrke inte finns uppskrivet har likheter med min undersökning. Lundberg menar att detta 

skulle kunna ha en så enkel förklaring som att läkaren/läkarna helt enkelt underlät sig att anteckna detta. 

Vidare konstaterar Lundberg att de kvinnor som söker vård på Karolinska Institutet kommer från Stock-

holms fattigare befolkning samt att enbart 7% har uppgett att de är gifta.  Detta ställt mot Prestjans teori 55

om att den sociala problematiken vilken tidigare hade setts som ett fattigvårdsproblem kom att förskjutas 

till att bli ett arbetarklassproblem gör att resultaten i min undersökning blir talande.   Roddy Nilsson å 56

sin sida menar att sexualiteten kom att underkastas politiken av anledningar såsom att politiker och and-

ra höjdare var relativt överens om att den svenska befolkningsstocken var på dekis. Med en Foucaultsk 

term kallas detta för biopolitik och syftar främst till att politikens centrala målsättning var att stärka be-

folkningen ur flera perspektiv, medicinska bland annat.  Ett problem som inte helt osannolikt går att 57

härröra till samma tankegods som återfinns i Prestjans perspektiv här ovan. 

Samma tankegods torde stå som grund till preventivmedelslagen (1910) vilken i all korthet syftade till 

att förbjuda all upplysning om och försäljning av preventivmedel. Detta då riksdagen oroade sig för 

bland annat nativiteten och veneriska sjukdomar. Dock var den kanske största faktorn bakom rädslan att 

befolkningen var på dekis. Detta då riksdagen och dess medlemmar var tämligen samstämmiga i sin oro 

över att de grupper man såg som ”okunniga”, ”slaviga” och ”undermåliga” skulle fortsätta att föröka sig 

samt sprida veneriska sjukdomar och därigenom bidra till dekadensen.  58

 Lundberg, Anna (2008) s. 148-15155

 Prestjan, Anna (2004) s. 4456

 Nilsson, Roddy (2003) s. 22957

 Nilsson, Roddy (2003) s. 23158
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Dessa två ovanstående stycken menar jag kokar ner till att det fanns (enligt vissa och inflytelserika per-

soner) oönskade element i form av individer i samhället och dessa skulle enligt konstens alla regler 

tyglas. Att det tidigare så allvarliga fattigvårdsproblemet numer var ärvt av arbetarklassen vilken i stor 

mån utgör socialgrupp III blir i min undersökning tydligt. Thyresson och Blom är överens om att att Lex 

Veneris syftade till att alla smittade människor, oavsett klass eller kön, skulle underställa sig behandling 

samt. Vidare menar dessa att smittade personer förbjöds att gifta sig samt att de repressiva inslagen kun-

de sträcka sig så långt som att annulera ett äktenskap om ena parten smittade den andra.  Prestjan menar 59

i samklang med den bild som börjar framträda med tydlighet att socialliberalismen vilken under sekel-

skiftet 1900 börjar göra entré bland annat byggde på föreställningar om att socialpolitiken skulle förbätt-

ra och uppfostra individerna och därigenom kollektivet.  60

I min undersökning menar jag att det med all önskvärd tydlighet framgår vilka individer och vilka delar 

av kollektivet det var som behövde förbättras och uppfostras. Nämligen socialgrupp III. Jag har mycket 

svårt att tro att det enbart är ett ytterst litet antal individer ur socialgrupp II och ett mycket stort antal in-

divider ur socialgrupp III som drabbades av veneriska sjukdomar. Att en hel socialgrupp, socialgrupp I, 

på något vis undslapp veneriska sjukdomar anser jag vara mycket osannolikt. Således sluter jag mig, uti-

från resultaten i min undersökning, till att det uppenbarligen var socialgrupp III som dels innehöll indi-

vider i ”behov” av förbättring samt snudd på enkom utgjorde de delar i kollektivet som behövde förbätt-

ras för att kollektivet skulle vara välfungerande och inte dekadent. 

För att börja knyta ihop säcken med detta arbete vill jag återigen lyfta två, i min mening, mycket viktiga  

och centrala citat ur mitt inledningskapitel: 

Medicinska beteckningar är sociala domslut, menar bland andra Conrad och Schneider, liksom ac-
cepterandet av en medicinsk modell är ett politiskt beslut. Att applicera medicinska beteckningar på 
ett beteende, ett tillstånd eller en egenskap är en moralisk dom, eftersom innebörden är att beteendet, 
tillståndet eller egenskapen inte är önskvärt.  61

Samt: 

Vårdens funktion i samhället bör förstås utifrån mer långtgående principer än att just erbjuda vård till 
den enskilda individen. Utöver den rent medicinska funktionen manifesterar även vården rådande 

 Thyresson (1991) s. 15; Blom (2012) s. 3859
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föreställningar kring samhället och människan. Vården ska ses som ett socialt fenomen då den alltid 
sker i ett socialt sammanhang vilket förutsätter hierarkiska relationer mellan människor och dess syf-
te är att förändra människan från ett sämre tillstånd till ett bättre. Därigenom omfattar den ideal för 
människans leverne, människosyn och samhällsuppfattning.  62

Det här tycker jag är oerhört talande utifrån inte bara min undersökning utan även utifrån den bild av 

samhället som jag genom arbetet tycker mig ha sett växa fram. Om vården manifesterar de rådande före-

ställningarna kring människan och samhället samt utöver detta finns och verkar i ett sammanhang vilket 

kräver hierarkier så tycks implementerandet av Lex Veneris åtminstone i Karlstad ha cementerat skillna-

den eller klyftorna, om man så vill, mellan olika socialgrupper och människor. Som jag förstår 

vården ,vilken gavs enligt Lex Veneris i Karlstad, har den kanske inte nödvändigtvis fungerat som en 

moralisk dom i den meningen att den sjukes journaler etc. har torgförts. Det som däremot har skett är att 

någonting icke önskvärt genom medicinska beteckningar och medicinska och sociala åtgärder har för-

sökts åtgärdas eller kanske till och med rationaliseras bort.  

De faktum att äktenskap med lagstöd kunde annuleras baserat på venerisk sjukdom samt att smittade in-

divider förbjöds att ingå äktenskap kanske ska förstås utifrån mycket mer långtgående premisser än just 

medicinska. Barn utanför äktenskapet var inte helt och fullt socialt accepterat i dåtidens samhälle. Äk-

tenskap var kanske snarare regel än undantag om man ville skaffa barn eller för den delen hade barn. 

Kunde man då förbjuda vissa delar av samhället att ingå äktenskap eller till och med annullera redan in-

gångna äktenskap fanns det alltså en möjlighet att rädda den svenska befolkningen undan den upplevda 

dekadensen och degenereringen som formulerades som ett så stort hot för vissa under den aktuella tiden. 

De hierarkiska relationer människor emellan tycks mig snarare ha förstärkts och cementerats snarare än 

att byggas bort då det i så fenomenalt stor utsträckning är just socialgrupp III som rapporteras enligt Lex 

Veneris. Detta trots att det omöjligen snudd på enbart kan ha varit dessa som har burit på venerisk sjuk-

dom. 

Det framgår även med tydlighet att vården som institution har en reglerande roll. Vården har ansvar över 

att tillse både registrering och tillfrisknande av dess patienter. Vården har även förpliktelser så som att 

annullera äktenskap eller helt sonika utfärda äktenskapsförbud, förvisso med lagstöd. Vården framstår 

således som ett reglerande medium. 

 Prestjan, Anna (2004), s. 2662
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Jag menar alltså att det finns en hel del som tyder på att det var någonting annat än de veneriska sjuk-

domarna som behövdes hållas under kontroll och kanske till och med registreras i någon form. Detta ef-

tersom även socialgrupp I bör ha drabbats av veneriska sjukdomar men inte tycks återfinnas någonstans 

av någon. 

Självfallet finns det stora vinster i att ha en frisk befolkning. Och lika självfallet finns det således ett 

stort intresse i att ha en frisk befolkning i Karlstad och Sverige. Huruvida detta intresse grundade sig i 

medmänsklighet eller rent ekonomiska och/eller politiska agendor låter jag Foucault svara på: 

[…]bio-makt har, det kan inte betvivlas, varit en bidragande orsak till kapitalismens utveckling. För-
utsättningarna för denna var kropparnas kontrollerade införande i produktionsapparaten och befolk-
ningsmassornas anpassning till de ekonomiska processerna. Men kapitalismen krävde mer; den hade 
behov av bägges tillväxt, deras förstärkning men även deras användbarhet och deras foglighet; den 
hade behov av att maximera krafterna, förmågorna, livet i allmänhet utan att för det göra dem svårare 
att kuva[…]  63

Den bild som har vuxit fram, menar jag är en bild av ett samhälle där vissa delar av befolkningen var 

lika inför lagen. Socialgrupp III tycks vara lika inför lagen. Inte lika inför lagen som socialgrupp I eller 

II, utan snarare att de inom socialgrupp III var jämlika. Socialgrupp I å andra sidan, tycks åtminstone i 

Karlstad inte ha varit föremål för vårdens reglerande eller dömande funktioner. Således har inte social-

grupp I legat i riskzonen för äktenskapsförbud eller annullerade äktenskap av den anledningen som ve-

neriska sjukdomar utgör. Inte heller socialgrupp II kan sägas vara representerade i någon större utsträck-

ning i det undersökta materialet. 

De vars kroppar behövde kontrolleras under produktionsapparaten och de som behövde fogas in och 

formas under kapitalismens utveckling var enligt min undersökning socialgrupp III. De skulle alltså med 

hjälp av vården, genom äktenskapsförbud, genom den registrering som faktiskt genomfördes och den 

hierarkiska ordning som upprätthölls genom socialpolitikens utformning stärkas. De skulle stärkas i den 

mån att tillväxten (den ekonomiska) ökade. Dock inte stärkas i den mån, eller snarare riktning, att de ut-

vecklade en vilja att slå sig fria ur detta väloljade maskineri. De skulle som Foucault så tydligt poängte-

rar fortfarande gå att kuva. Med största sannolikhet var inte dessa individer införstådda i det samman-

hang de kom att ingå i, eller ens de egentliga grunderna för den långtgående medicinska behandlingen 

dessa sannolikt utsattes för. En behandling som vissa gånger dessutom helt tycks sakna medicinska inci-

tament. Därför bör delar av behandlingen snarare benämnas som ”medicinsk behandling” där det huvud-

sakliga syftet tycks ha varit att kontrollera befolkningen. Denna behandlingen som på många vis sträckte 

sig bortanför medicinen och in i privatlivet och saknar även jämlikhet då den av allt att döma inte var 

 Foucault, Michel (1980) s. 176-17763
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lika för alla. Den absoluta majoriteten av de som utsattes för den långtgående behandlingen var just till-

hörande socialgrupp III.  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