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Inledning med syfte och problemformulering 

 
”Enligt uppgift af byråns föreståndare, poliskommissarien Dahlqvist, har det, 
såvidt han kan erinra sig, ej förekommit, att en kvinna efter det ofvannämnda 
erkännandet vägrat att låta sig besiktigas.”1 

Så menade poliskommissarien P. Dahlqvist att kvinnor som av olika anledningar 
inspekterades av prostitutionsreglementeringens läkare agerade inför den gynekologiska 
undersökning de underordnades att göra. Sådana uttalanden och de åsikter som de genomsyrar 
är vad jag är intresserad av att undersöka. Jag ämnar lyfta diskursen om den prostituerade 
kvinnan, de attityder och egenskaper som tillskrivs henne, från ett individuellt plan till ett 
institutionellt plan, och de uttalanden som fått företräde där. Främsta syftet för 
undersökningen är att synliggöra och analysera attityder om de prostituerade kvinnorna, 
antaganden om deras livsvillkor och egenskaper utifrån de betydelsefulla officiella dokument 
jag valt som material, vilka troligen haft hög trovärdighet under sin tid, åren 1910, 1915 och 
1918.2 

Kvinnorna som var föremål för den reglementerade prostitutionen kom främst från 
underklassen och var förknippade med spridning av sjukdomar, oavsett om de var 
prostituerade eller inte. De veneriska sjukdomarna ansågs följaktligen skapas av och spridas 
från de fattiga kvinnorna till de mer sedliga samhällsmedborgarna, nämligen över- och 
medelklassen.3 Reglementeringen var därför ett sätt att försöka reglera och minska 
spridningen av veneriska sjukdomar. Oberoende av dess effekt innebar det att prostituerade 
kvinnor eller kvinnor som misstänktes för prostitution underkastades systemet. Under början 
av 1900- talet ifrågasattes systemets faktiska inverkan på smittspridning och en kommitté 
tillsattes för att utreda hur den reglementerade prostitutionen kunde utvecklas för att få större 
inverkan på minskad smittspridning av könsjukdomar, bland annat syfilis.4 I själva verket 
kom syfilissmittan under 1900- talet att minska av sig själv, läkarna under 1900- talet menade 
då att tidigare försök att bota smittan varit relativt meningslösa.5 Upptäckten av penicillinet 
kom först 1928 och i bruk först på 1940- talet, vilket då innebar en renässans för läkarkårens 

                                                            
1 Reglementeringskommittén (1910), Åtgärder för motarbetande af de smottosamma könssjukdomarnas 
spridning, s. 2. 
2 Här går att läsa lite om Medicinalstyrelsen, reglementeringen och dess tillsatta kommitté: Nordisk familjebok 
Uggleupplagan; Sökord: Medicinalstyrelsen, s. 1435 ff. Sökord: Reglementeringen och 
reglementeringskommittén, s. 1225 ff. Sökord: Medicinalstyrelsen 1435 ff. I Historisk bakgrund och Empiriskt 
material pressenteras källorna utförligare. 
3 Johannisson, Karin (1994), Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, s. 85 f. Veneriska 
sjukdomar är ett samlingsnamn för flertalet könssjukdomar, där bland syfilis och gonorré. Om dessa går att läsa 
mer om i tillexempel Yvonne Svanströms avhandling Offentliga kvinnor (2006) s, 38 ff. 
4 Svanström, Yvonne (2006), Offentliga kvinnor: prostitution i Sverige 1812-1918,  
s. 11 ff. Inledningen till riksdagens bihang, om tillsättandet av kommitté. 
5 Walkowitz, Judith R. (1982), Prostitution and Victorian Society: women, class, and the state, s. 48 ff.  
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bekämpning mot sjukdomar men var alltså inte inblandat i den reglementerade prostitutionen 
och innebar ingen möjlighet till lösningen på smittspridningen.6 

I dag känns den reglementerade prostitutionen avlägsen, Sverige var 1997 det första landet att 
förbjuda köp av sexuella tjänster.7 Dock pågick den statligt kontrollerade prostitutionen i 
Stockholm i drygt 70 år, 1812- 1918.8  

Jag menar att de empiriska källorna jag valt, har haft auktoriteten att definiera och tilldela de 
prostituerade kvinnorna olika egenskaper och förmågor, vilka kvinnorna själva inte haft rätten 
eller möjligheten att själva påverka och definiera, experter har i stället talat för dem. 9 Jag är 
intresserad av att se på hur framställningen av de prostituerade bedrivits. Är den sympatisk 
och solidarisk eller framställs kvinnorna som samhällets avskum, hur nyanserad var 
diskursen? Hur kvinnorna omnämns uppfattades troligen i sin tid som normalt och givet, 
samtidigt menar jag att vad som ansågs normalt inneslöts av omedvetna maktstrukturer. 
Eftersom strukturer av makt uppkommer sociala relationer, i detta fall har institutioner och de 
experter dessa är i besittning av tagit makten att definiera den svaga länken.10 De 
prostituerade kvinnornas attityder och egenskaper är utifrån detta synsätt tilldelade dem, utan 
att kvinnorna själva haft reell möjlighet till påverkan.  

Historisk bakgrund om prostitutionen och införandet av reglementeringen 

Vid sekelskiftet 1900 var samhället baserat på uppdelning av kön och klass. Klass kan här 
även förstås som ras och biologisk skillnad. Egenskaperna hos kvinna och man skilde sig åt 
samtidigt som könet kvinna innebar olika för olika klasser. Över- och medelklassens kvinnor 
ansågs ha andra behov och betydelse än underklassens kvinnor. Idén hade sin grund i 1800- 
talets biologiska vetenskaper, där man hävdade att över- och medelklass kvinnor var av 
bräckligare och svagare material, medan underklassens kvinnor var av hårdare, grövre 
material med tendens till att ha onaturliga avsikter. Klasskillnaden innebar även en tro om att 
underklasens kvinnors skapande sjukdomar, främst veneriska sjukdomar. De smutsiga och 
ohälsosamma levnadsförhållandena för underklassens kvinnor ansågs skapa smittorna, vilka 
genom prostitution spred sjukdomen till över- och medelklassens män. Männen ansågs dock 
till en början endast föra smittan vidare till över- och medelklassens kvinnor och inte som en 
bidragande faktor till att underklassens prostituerade kvinnor blev smittade.11 

Reglementerad prostitution innebar att de kvinnor som misstänktes vara prostituerade skrevs 
in i prostitutionsbyrån och beordrades gå på gynekologisk undersökning en gång i veckan på 
byrån.12 Införandet av en reglementerad prostitution bör ses i den historiska kontexten Sverige 
befann sig i. Omvandlingen Sverige upplevde av industriell utveckling, växande städer och 

                                                            
6 Nationalencyklopedin (2014), sökord: penicillin 
7 Nationalencyklopedin (2014), sökord: köp av sexuella tjänster.  
8 Svanström (2006), s. 295 ff. 
9 Reglementeringskommitténs betänkanden, 1910. Reglementeringskommitténs betänkande som bihang till 
riksdagen i Stockholm, 1918. Medicinalstyrelsens utlåtande om reglementeringskommitténs betänkande, 1915.  
10 Börjesson, Mats, Rehn, Alf (2012), Makt, s. 21 ff. 
11 Johannisson, Karin (1994), s. 82 ff.  
12 Svanström (2006), s. 55 ff.  
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demografisk förändring, till större antal kvinnor än män under slutet av 1800- talet och början 
av 1900- talet, innebar en stor påfrestning för de sociala inrättningarna.13 Den ökade 
urbaniseringen berodde bland annat på att människor sökte sig till städerna på grund av 
hungersnöd ett resultat av inflyttningen till städerna blev att många levde i mindre familjer än 
tidigare. På landet var det vanligt med storhushåll där flera generationer levde tillsammans 
med anställda pigor och drängar, de förändrade livsvillkoren i städerna hade en bidragande 
faktor i människors sårbara ekonomiska situation. Familjen bestod i städerna ofta av färre 
generationer, samtidigt kunde anställda eller inneboende bidra till trångboddhet. 
Trångboddheten bidrog ofta till ohygieniska bostadsförhållanden och därför ökad risk för 
sjukdomar.14 Den ekonomiska utvecklingen bör ses som en central del i prostitutionens 
utbredning, eftersom flertalet prostituerade, prostituerade sig i brist på annat arbete eller 
mycket låga löner i sitt sedliga arbete. I takt med den växande ekonomin Sverige erfor under 
perioden 1898 fram till 1907-08 ökade även levnadskostnaderna, när trenden sedan vände 
sjönk lönerna och många blev arbetslösa, strejker och konflikter avlöste varandra. Samtidigt 
var nivån på levnadskostnaderna fortsatt höga och växte. De hårdast drabbade fick då ta till de 
medel de rådde över för att överleva.15  

En bidragande faktor till kvinnors brist på arbetstillfällen var även den så kallade 
skyddslagstiftningen om nattarbetsförbud för kvinnor, skyddslagstiftningen infördes 1909, för 
övrigt det år som män fick allmän röst rätt. Förbudet berörde inte alla arbeten utan kom endast 
att infördes och påverka kvinnor som arbetade i mansdominerade yrken. Hemarbeten, så som 
hembiträden, påverkades inte av lagen. Olika röster för och emot lagstiftningen menade att 
lagen var till för att skydda kvinnorna, medan andra menade att den förminskade kvinnors 
ekonomiska möjligheter och självständighet. Viljan att skydda männens domän tog sig 
således uttrycket att instifta en lag mot nattarbete för kvinnor. Likheter går att se med den 
reglementerade prostitutionen. Prostitutionen sågs som en nödvändighet samtidigt som de 
skörlevande kvinnorna ansågs vara ytterst ansvariga för spridning av venerisk smitta. 
Reglementeringens besiktningar ansågs ta hand om den sanitära biten utan att männen skulle 
behöva offra sin konsumtion av prostitution och bli mer avhållsamma.16 

Under tidigt 1900-tal var inte bara ekonomiska och sociala omdaningar i rörelse även 
omtolkning eller nytolkning av kristendomen blir synliga, bland annat i forskning av Anna 
Jansdotter.17 Trots omtolkning menar forskaren Judith Walkowitz att de traditionellt kristna 

                                                            
13 Andersson Irene, Bokholm, Sif, Hammar, Inger, Hillerström, Lena, Jansdotter, Anna, Carlsson Wetterberg, 
Christina, Östberg, Eva (2002), Det vidgade rummet - och det låsta. Kvinnor, moral och moderniteter, s. 13 f.  
14 Nilsson, Ulrika (2005). Det heta könet: gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet, s. 9 ff.  
15 Levin, Hjördis (1994), Masken uti rosen: nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880-1910 : 
propaganda och motstånd, s. 223 ff. 
16 Karlsson, Lynn (2001), ”Inledningen till en ”maskulin renässans” Debatten kring 1909 års förbud mot 
nattarbete för kvinnor”, i Wikander, Ulla & Manns, Ulla (red.) Det evigt kvinnliga. En historia om förändring, s. 
161-193. Wikander, Ulla & Manns, Ulla (red.) (2001). Det evigt kvinnliga: en historia om förändring., s. 5 f.  
17 Andersson, Bokholm, Hammar, Hillerström, Jansdotter, Carlsson Wetterberg, Östberg, (2002), s. 26 f. 
Jansdotter, Anna (2002), ””Syster kan ändå aldrig lemna mig” Prostitution, filantropi och ett personligt möte vid 
sekelskiftet 1900”, i Österberg, Eva & Carlsson Wetterberg, Christina (red.), Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i 
offentligheten 1880-1940. s, 47 ff. Jansdotter, Anna (2004), Ansikte mot ansikte: räddningsarbete bland 
prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920, s. 299 ff.  



Lisa Melin 

6 
 

samhällena höll patriarkatet som idealbild. Där anställdes män framför kvinnor, ogifta mödrar 
och änkor gavs inte den sociala hjälp de behövde utan tvingades ut i prostitution. Samma 
samhälle som ansåg att prostituerade var av moralisk skada för över- och medelklassens 
pojkar och män var de som skapade kvinnornas situation.18 

Reglementeringens införande måste även ses till bakgrunden av den utveckling 
industrialiseringen och urbaniseringen inbar för samhälls administration, genom vilken de 
sociala förhållandena var påverkbara, menar Tommi Lundqvist. År 1862 förändrades 
kommunallagen och innebar ett ökat självstyre för kommunerna. Lundqvist menar att 
”moderniseringen och utbyggnaden av polis- och hälsoväsendet kan ses som ett uttryck för 
myndigheternas strävan att utöka sin kontroll över medborgarna.”19 Samtidigt var ökningen 
av syfilissmittade ett stort samhällsproblem under 1800- talets första hälft, vilket kan förklara 
varför inrättandet av en reglementerad prostitution sågs som en del av lösning på 
spridningen.20 Johan Söderberg menar att samhället under början av 1800- talet i större 
utsträckning började se sociala problem som samhällsproblem och därför påverkbara av 
samhällsförändringar, så som förbättringsprojekt. Reglementeringen kan ses som ett sådant 
förändringsprojekt eller förbättringsprojekt, vilket ämnade försöka stoppa eller minska 
spridningen av venerisk sjuka. De prostituerade vilka tilldelats rollen som smittspriderskor var 
avsedda detta projekt.21 Då polisväsendet vid samma tid utvecklades och en ökad möjlighet 
till kontroll och straff växte fram, möjliggjordes det i praktiken för en reglementerad 
prostitution.22 

Barnbegränsning och sexualitet 

Samtida feminister ansåg inte att barnbegränsning genom olika preventiva medel i första hand 
var till kvinnors fördel. Även om preventivmedel kunde begränsa barnaskaran, ansågs det inte 
var rätt väg att gå, man menade att det innebar ett fortsatt och stärkt övertag för mannen. 
Hustrun var av lag tvungen att tillmötesgå mannens krav av både arbete och sexualitet, 
preventivmedel innebar då att mannen även skulle få kontroll över barnalstringen utan att 
behöva tygla sin starka sexuella drift, vilken män ansågs äga i brist på kvinnans starka 
moral.23 Troligen var det från medel- och överklass kvinnor perspektiv som preventivmedel 
begränsade kvinnors rättigheter, för de hårt arbetande underklasskvinnorna innebar troligen 
preventivmedel istället frihet. 

De sjukdomar som spreds bidrog såklart till att människor blev mycket sjuka. Många smittade 
dog och många blev sterila, även ofödda barn smittades och föddes med sjukdomarna och de 
svåra fosterskador som bland annat syfilis kunde ge.24 Läkarna, Seved Ribbing och Elizabeth 

                                                            
18 Walkowitz (1982), s. 32 ff. 
19 Lundquist, Tommie (1982), Den disciplinerade dubbelmoralen: studier i den reglementerade prostitutionens 
historia i Sverige 1859-1918, s. 222. 
20 Jansdotter (2002), s. 32 f. 
21 Östberg, Eva (2002), Det låsta rummet. Kvinnors farlighet och samhällets rädsla, i Österberg, Eva & Carlsson 
Wetterberg, Christina (red.). Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940, s. 79 ff.  
22 Ibid. s. 83 ff. 
23 Levin (1994), s. 136 ff. 
24 Koren, Elisabeth S. (2007) Från moral till hälsa? Debatter om förebyggande av könssjukdom i Norge, i 
Jansdotter, Anna och Svanstöm, Yvonne (red.) Seligt, renligt, lagligt, s. 186 ff. 
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Blackwell (Englands första kvinnliga läkare) menade att sexualfrågor borde diskuteras öppet 
och ansåg exempelvis att föräldrar borde ta ansvar för att hålla sina barn (med antydan på 
söner) oskuld tills de blev 25 år, vilket för övrigt borde vara den ålder de ansågs giftas mogna. 
Avhållsamhet för män efter 30 ansågs vara skadligt.25  

Sedlighetsdebatt och reglementeringskommitténs grundande 

Samhällsdebatten om sedlighet var dämpad från 1880- talet fram till 1896 då dikten En 
morgondröm av Gustav Frödings aktualiserade sedlighet i den offentligdebatten, dikten 
anspela på sexuellt ungänge före äktenskap.26 Så efter att en rapport från Stockholms 
prästerskap kommit till Överståthållarämbetet 1902, där det uttrycktes att de prostituerade 
störde den allmänna ordningen, vilket innebar att bryta mot reglementeringens regler, kom 
debatten om den reglementerade prostitutionen på agendan. Kungl. Maj:t tillsatte 1903 den 
kommitté som ämnade utreda reglementeringens inverkan på minskning av smittspridning 
och hur reglementeringen skulle kunna utvecklas. Vid samma år gav två liberaler, Edward 
Wavrinski och Adolf Hedin förslag i riksdagen ”om avskaffandet av de sociala 
missförhållanden som underlättade rekryteringen av prostituerade”.27 Sedlighet och moral kan 
ses som grundpelare i samhällsdebatten, två delar av diskursen om sedlighet kan urskiljas, den 
ena riktad mot barnbegränsning som lösning på den fattigdom och emigration stora 
barnfamiljer erfor. Den andra med tyngd på prostitution och vad den innebar för 
smittspridning och omoralisk samhällsutveckling.28 Eva Östberg menar dock att 
prostitutionens utbreddhet överskattats och att de verkliga problemen skapades av 
fattigdomen. Den ökade debatten om prostitution berodde enligt henne inte på dess ökning 
utan mer troligt på, ”att bekymret över de fallna kvinnorna blev så uttalat bland vissa av 
medelklassens och överklassens kvinnor, liksom hos läkare och präster, säger i det 
perspektivet kanske mer om dessa gruppers förmåga att kring sekelskiftet rycka till sig 
privilegiet att formulera problemet, än om faktiska skräckupplevelser på Stockholms gator.”29 
Samhällsdebatten om prostitution och sedlighet bör därför, menar Östberg, ses ur ett medel - 
och överklass perspektiv. Debatten uttrycker en oro av samhällsutvecklingen och av de 
grundläggande värdesystemen förknippade med moral.30 Då feminism introduceras som ett än 
mer radikalt element än begreppsapparaten, kvinnofrågan, växte debatten om sedlighet.31 
Frida Steenhoffs pjäs Lejonets unge satte frågan om fri kärlek och kvinnors emancipation på 
agendan då hon ansetts propagera för födelsekontroll och kärlek utanför äktenskapet.32 

Den kanske främsta organisationen som behandlade reglementeringen var Federationen. 
Federationen var en förening som propagerade mot den reglementerade prostitutionen, 
liknande organisationer fanns i flera länder. Den svenska Federationen var en underavdelning 
                                                            
25 Levin (1994), s. 156 ff.  
26 Ibid. s. 17. Dikten går att läsa i heltext från bland annat Projekt Runberg, sökord: En morgondröm.  
27 Ibid. s. 227. 
28 Östberg (2002), s108 ff. 
29 Ibid. s. 108. 
30Ibid. s. 109 ff. 
31Irene Andersson, Sif Bokholm, Inger Hammar, Lena Hillerström, Anna Jansdotter, Christina Carlsson 
Wetterberg, Eva Östberg (2002), s. 12 ff. 
32 Levin (1994),s. 17 f. Carlsson Wetterberg, Christina (2010), -bara ett öfverskott af lif-: en biografi om Frida 
Stéenhoff (1865-1945), s. 87-95. 
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till den brittiska och verkade från sitt huvudkvarter i Stockholm 1878 – 1920. Federationens 
upplysningsverksamhet innebar till stor del, i likhet med sedlighetsrörelsens mål, lika 
sexualmoral för kvinnor och män och avskaffande av den reglementerade prostitutionen. 
Genom sin tidskrift Sedlighets-Vänner, som gavs ut 1878 - 1909, spreds deras budskap. Den 
bestod av två delar, vilka hade lite olika inriktning. Den ena delen kallades Välgörenhet, 
inriktad mot filantropi. Den andra delen kallades Helsovård och behandlade den 
reglementerade prostitutionen.33  

Federationens ordförande under 1890 – 1907, förste kammare riksdagsledamoten Hugo 
Tamm, menade att kvinnor endast var ämnade för att vara maka och moder, och i denna roll 
menade Tamm att kvinnor såg reglementeringen som kränkande.34Alltså var det samhällets 
idealbild av kvinnan som mamma och hustru som blev kränkt och inte kvinnorna som 
underkastad klass till männen. Tamm bör dock ses tillhöra de som var emot den 
reglementerade prostitutionen. 

Syftet att uppnå ökad sedlighet 

Ett resultat av sedlighetsdebatten som blossat upp under 1900-talets början innebar, förutom 
reglementeringskommitténs bildande, i beslutet om förbud mot informationsspridning av 
preventivmedel som genomfördes 1910. Kunskap om preventiva metoder ansågs vara skadligt 
för samhället, framför allt unga mäns sedliga beteende. Förbud mot information om 
preventivmedel ansåg bidra till minskade sexuella kontakter och därmed minskad spridning 
av veneriska sjukdomar och till ökad moral i samhället.35 

Då reglementeringskommitténs analys och betänkande av den reglementerade prostitutionen 
var klar, 1910. Tog det fem år innan medicinalstyrelsens uttalande om betänkandet var 
färdigt. Medicinalstyrelsen var då, formulerat av Nordisk familjebok: ”det ämbetsverk, som i 
Sverige står i spetsen för medicinalväsendet”.36 Ursprunget till styrelsen kan spåras från en 
skråförening för läkare som 1663 fick privilegier men blev ett administrativt ämbetsverk först 
från 1813. Ämbetsverket bar namnet Sundhetskollegium och från 1878 beteckningen 
Medicinalstyrelsen. ”Medicinalstyrelsen utöfvar högsta tillsynen öfver den allmänna hälso- 
och sjukvården i riket samt handlägger ärenden, som röra rikets medicinalväsen.”37 
Medicinalstyrelsen hade därför troligen stor auktoritet bland läkare men även i övriga 
samhället. 

Lex Veneris var en lag som antogs vid 1918 års riksdag, lagen innebar bland annat att den 
reglementerade prostitutionen upphävdes, men att så kallade heltidsprostituerade i stället 
skulle ses som lösdrivare. Moralen skulle ökas i hela landet, spridning av könssjukdomar blev 
olagligt och alla medborgare kunde bli tvingade till kontroll. Dock var debatten under 
riksdagen oväsentlig, trots att den hade föregåtts av många års utredningar och protester från 
                                                            
33 Svanström (2006), s. 190 ff. 
34 Ibid. s. 238 f. Federationen var en förening som arbetade för att öka samhällets sedlighet, med olika inriktning 
under sin existens.. Se t.ex. . Svanström (2006). s, 190-200. 
35 Elgán, Elisabeth (1997), ”När sex blev politik” i Bergenheim, Åsa & Lennerhed, Lena (red.), Seklernas sex: 
bidrag till sexualitetens historia, s. 227 f. 
36 Nordisk familjebok, Uggleupplagen, uppslagsord: Medicinalstyrelsen ,s. 1435 f. 
37 Ibid. s. 1436 f. 
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olika organisationer, föreningar och privatpersoner.38 Stiftandet av lagen kan inte anses tagit 
hänsyn till medicinalstyrelsens uttalande kanske på grund av dess splittrade uppfattningar.39 
Lagstiftningen gick på reglementeringskommitténs förslag om att heltidsprostituerade borde 
gå under lösdriverilagen, vilket innebar att det var fullt lagligt att vara prostituerad bara 
personen i fråga hade någon form av anställning.40 

Forskningsläge 

Forskningsläget inleds men en presentation av de viktigaste arbetena jag använt mig av.  

Anna Jansdotters avhandling Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade 
kvinnor i Sverige 1850 – 1920. Lyfter frågan om genus och makt, men främst skillnad mellan 
de fallna prostituerade kvinnorna och de ärbara räddningsarbetande kvinnorna. Jansdotter 
menar att denna trend av tvärvetenskapligt forskningsläge, sakområdet prostitution och olika 
former av genusperspektiv, haft sin framväxt från andra hälften av 1980 talet, och räknar sin 
avhandling till denna kategori.41 Jansdotter menar även att samhällets genusordning, där män 
tilldelats makt över kvinnor är en central del att undersöka även i förhållande till 
räddningsarbetet riktat till prostituerade, eftersom omsorg tillskrevs som kvinnligt attribut.42  

Yvonne Svanströms Offentliga kvinnor. Prostitution i Sverige 1812 till 1918. Behandlar 
reglementeringens införande och den ökade styrningen av de prostituerade kvinnornas liv, 
med syfte att belysa hur alla kvinnor påverkades av reglementeringens regler och krav på 
uppförande. Även relationen genus och klass är två teman vilka går att se i förhållandet till 
kvinnor i allmänhet och prostituerade i synnerhet. Svanström ger en diger bakgrundshistoria 
till synen på den prostituerade kvinnan och även till viss del kvinnor i allmänhet.43 

Rebecka Lennartssons avhandling Malaria Urbana. Om byråflicka Anna Johannesdotter och 
prostitutionen i Stockholm kring 1900. Visar på hur kvinnor kunde bli behandlade i 
reglementeringssystemet, genom att följa Anna Johannesdotters från då hon anländer i 
Stockholm 1897, till sin död i tuberkulos 1906 på försörjningsinrättningen Gubbens gärde, 28 
år gammal.44 Något av det främsta med Lennartssons avhandling är hennes beskrivningar av 
staden och dess rum som levandegör idén om klass och uppförandekoder.45 Lennartsson ger 
även viktig inblick i hur prostituerade kunde framställas genom försök till dokumentation 
genom porträttfotografering och även hur prostituerade kvinnor kunde framställas i 
vetenskapliga undersökningar.46 

 

                                                            
38 Svanström (2006), s. 292ff. 
39 Medicinalstyrelsen (1915). 
40 Lundquist (1982), s. 378 ff. 
41 Jansdotter (2004), s. 15 ff. 33 ff. 
42 Ibid. s. 19 f. 
43 Svanström (2006), s. 11-16, 80-112. 
44 Lennartsson, Rebecka (2001), Malaria urbana: om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i 
Stockholm kring 1900, s. 33 f. 253 f. 
45 Ibid. s. 65-76. 
46 Ibid. s. 246-253. 121 ff. 
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Ämnet för uppsatsen berör åtskilliga discipliner om genus, makt och klass. Jag har valt att 
koncentrera forskningsläget vid en ganska snäv inriktning för att anpassas till arbetets 
omfattning. Forskningsläget pressenteras i nedan tre avsnitt: 

- Samtida förklaringar till varför kvinnor prostituerade sig och framställningar av den 
prostituerade kvinnan. 

- Klädsel och egenskaper, en maktrelation mellan de ärbar kvinnorna och de 
prostituerade kvinnorna. 

- Synen på sexualitet och läkarnas kunskapsmakt. 

Samtida förklaringar till varför kvinnor prostituerade sig och framställning av den 
prostituerade kvinnan 
Hur de prostituerade kvinnorna framställs i olika situationer visar på vilka attityder som fanns 
om kvinnorna. Det visar även på vilka egenskaper som gavs eller fråntogs de prostituerade 
kvinnorna. Jansdotter menar, utifrån reglementeringsreglerna ”och som ett tema i debatten om 
den moderna storstadens faror” att över- och medelklassens kvinnors önskan att följa 
modetrender och sminka sig, i sig var något som ansågs osedligt, fåfängt och opraktiskt.47 
Vissa menade att detta beteende kunde locka fattiga flickor till ökad inkomst via prostitution, 
för att kunna klä sig likt de vackra medel- och överklasskvinnorna. Kvinnor med stora 
ekonomiska resurser kunde då ses som ett hot mot sedligt uppförande, men andra menar att de 
kvinnor som prostituerade sig knappast gjorde det för lyx och flärd utan för ett mål mat. De 
menade att trashanken, som Jansdotter uttrycker det, var den vanligaste prostituerade 
kvinnan, hon prostituerade sig på grund av fattigdom som en sista ekonomisk möjlighet. De 
kvinnorna hade så trasiga kläder att dem knappt täckte kroppen48 Trots den utbredda 
fattigdomen framgår det att fina kläder eller kläder som liknande de kläder som kvinnor från 
över- och medelklassen bar, men av sämre material, lockade kvinnor in i prostitution. Men det 
är föga troligt att detta var anledningen till att de fortsatte vara prostituerade, möjligheten till 
försörjning var för många begränsad då de flesta var ogifta och från fattigare förhållanden och 
därför saknade kvalifikationer till annat än tjänar yrken eller fabriksyrken.49 

De prostituerade kvinnorna kunde framställas utifrån olika syften, så som den glada horan 
eller den fallna kvinnan, vilka framför allt skildrades i skönlitteraturen. Den glada horan var 
trots sitt arbete en kvinna med hög moral. Hon var vacker och karaktäriseras som gudfruktig, 
moderliga, medkännande och gladlynta. Svanström menar att den glada horan var samhällets 
och inte minst polisens och läkarnas idealbild av den prostituerade och ett sätt att legitimera 
prostitutionen. Verkligheten var troligen, som även Svanström påpekat, att de som 
prostituerade sig gjorde det för att klara sin ekonomiska situation. Även om alla prostituerade 
ansågs fallna var den kvinna som uppenbarligen bedrev prostitution för ekonomiska skäl en 
fallen kvinna vilken inte var lika angenäm för samhället och henne såg man inte på med blida 
ögon.50 Den samtida skribenten Klas Åkermark visar hur synen på klass, kön och 
kunskapsbrist kunde betonas då han 1903 skriver ””Oerfarna lantflickor, som komma till 

                                                            
47 Jansdotter (2004), s. 101. 
48 Ibid. s. 101 ff. 
49 Ibid. s. 108 ff. 
50 Svanström (2006), s. 122 ff. 
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städerna för att söka arbete, fattiga flickor, som får ta de platser, som stå dem till buds, på 
värdshus, hotell och dylika, farliga ställen eller i straffvärdet uselt aflönade affärer, lockas och 
drifvas lätt i fördärfvet””.51 De omständigheter som gjort att just fattiga, okunniga kvinnor 
från landet blev lurade eller av andra anledningar hamnade i prostitution var troligt att de 
sökte sig till städerna för att arbeta, men på grund av bristen på arbete kunde prostitution bli 
en sista utväg eller en temporär försörjning.52  

Olika sätt att avbilda prostituerade kvinnor på och vad det kunnat innebära för antagandena 
om henne visar även Lennartsson avhandling på. Där framkommer att prostituerade i 
medicinska tidskrifter ofta fick ett överdrivet manligt utseende både till anletsdrag och 
kroppsbyggnad. Medan prostituerade kvinnor i mer konstnärliga sammanhang avbildades 
med andra drag, hon innehade mer lidelsefulla uttryck och var ofta vacker.53 

Klädsel och egenskaper, en maktrelation mellan de ärbara kvinnorna och de 
prostituerade kvinnorna. 
I en analys av kläder och egenskaper som Jansdotter gör belystes hon maktrelationen mellan 
de prostituerade kvinnorna och räddningskvinnorna. Vilket även belyser de egenskaper de 
prostituerade får i relationen. Räddningskvinnornas kläder var strikta och skulle visa på 
sedlighet, ofta bar de uniformsdräkter vilket ingav respekt och visade på yttersta sedlighet.54 
De prostituerade kvinnorna vilka tog eller kom i kontakt med räddningshem av olika slag var 
oftast utblottade med mycket dålig klädsel. Kvinnorna fick bland annat hjälp genom att få 
rena och ordentliga kläder på de olika räddningshemmen, att ge kläder kunde dock resultera i 
att de prostituerade kvinnorna gav sig av, vilket medförde att räddningskvinnorna kunde bli 
anklagade för att understödja prostitution.55 Utseendet på räddningskvinnornas uniformer 
berodde på rang och organisation, vissa organisationer hade bestämda regler angående 
klädnad istället för uniform. Främst tre kategorier av räddningskvinnor och deras utseende 
beskrivs av Jansdotter: Diakonissor, Frälsningssoldater och Bibelkvinnor (vilka inte bar 
uniform utan skulle klä sig som goda förebilder för de kvinnor de ville rädda).56 Skillnaden i 
klädsel mellan de intagna och räddarna kan i sig ses som en maktskillnad, främst visar 
kläderna på den auktoritet räddningskvinnorna hade gentemot de intagna prostituerade, vars 
kläder i många fall knappt täckte kroppen. Även den prostituerade kunde vara välklädd, men 
hon skilde sig från andra kvinnor eftersom hon ofta ansågs bära allt för utsvävande dräkter 
och för mycket accessoarer.57 

Egenskaper som framträder hos de prostituerade och hos de räddande kvinnorna är enligt 
Jansdotters analys nästintill motsatser till varandra. De olika uttrycken av egenskaper som de 
prostituerade kvinnorna tillskrivs är; brist på självkontroll, där hon liknas vid ett barn som 

                                                            
51 Svanström, s. 125. 
52 Ibid. s. 125 ff.  
53 Lennartsson (2001), s. 121 ff. 243-253. 253 f. 
54 Jansdotter (2004), s. 101 ff. 
55 Ibid. s. 106-113. 
56 Ibid. (2004), s. 102 ff. 
57 Ibid. (2004), s. 106 ff. 



Lisa Melin 

12 
 

ännu inte lärt att behärska sina känslor. Även en hotfull sexualitet, där lust och fräckhet är 
inräknat. Ytterligare en framträdande skildring är den utblottade prostituerade.58 

Synen på sexualitet och läkarnas kunskapsmakt 
Sexualitet och osedlighet var vid sekelskiftet 1900 intimt förknippade, samtidigt var det 
många, bland annat läkare som ansåg att kvinnor och flickbarn (så unga som 6 år) själva valde 
att bli prostituerade.59 Attityden att kvinnor, främst fattiga, blev prostituerade för att de vill 
tjäna stora pengar på sexuella tjänster är genomgående, men Svanström visar även på 
motsatsen, vilket tyder på ett samhälle med ideologiska skiljaktigheter. Bland annat omnämns 
läkaren Gottfrid Stéenhoff som ansåg att reglementeringssystemets så kallade besiktning, 
tvingande till gynekologiska undersökningar, inte gick att styrka med lag. Stéenhoff vägrade 
således genomföra besiktningar i hälsovårdsnämndens lokaler och erbjöd i stället de som 
ville, gratis undersökning på hans privata kontor, där han även upplyste kvinnorna om att 
besiktningen var frivillig.60 Gynekologiskundersökning var utifrån synen på sedlighet dock 
problematisk, främst då det var ogifta eller prostituerade kvinnor som skulle undersökas, 
menar Ulrika Nilsson. Läkarskrifters framställning av den prostituerade kvinnan, i samband 
men förlossning eller operation, visar vilken allmän syn läkare hade av den prostituerade. Till 
skillnad från den gifta kvinnan är den prostituerade varken individ eller bräcklig i sin 
situation.61 Även Svenska läkarselskapet syn på kvinnor ur kategorin kriminella, där även en 
del prostituerade kunde inräknas, tydliggörs då kvinnliga fångar fick agera försökskaniner för 
nya behandlingsmetoder.62  

Walkowitz ger exempel på hur några prostituerade kvinnor upplevde undersökningen hos 
reglementerigsläkare i England. Undersökningen tog max tre minuter och förhoppningsvis 
hade instrumenten hunnit steriliseras mellan varje patient, men då var det troligen fortfarande 
varmt. Att kvinnorna upplevde undersökningen som både förnedrande och smärtsam är 
kanske inte så konstigt. Men att kvinnorna tyckte denna uppvisning var pinsam och 
förnedrande, menar Walkowitz att läkarna hade svårt att förstå, kvinnorna var ju trots allt 
prostituerade och läkarna förstod inte skillnaden i vad undersökningstvånget och 
prostitutionen innebar.63  

Reglementeringens regler inskränkte alla kvinnors rörelse i staden. ”Det blev kvinnors eget 
ansvar att inte uppföra sig så att de kunde tas för offentliga kvinnor”.64 Svanström menar 
därför att reglementeringen blev ett sätt att kontrollera kvinnor, inte ett sätt att kontrollera 
smittspridning.65 Grunden till detta menar Svanström var en skillnad i synen på kvinnor och 
män gällande könssjukdomar eftersom ”när män var smittade sågs de endast som fysiskt 
sjuka, medan när kvinnor var sjuka ansågs även deras karaktär vara fördärvad”.66 1847 års 

                                                            
58 Jansdotter (2004), s. 116 ff. 
59 Svanström (2006), s. 67 ff. 
60 Ibid. s. 133 f. 
61 Nilsson (2005), s. 158 ff. 
62 Ibid. s. 198 ff. 
63 Walkowitz (1982), s. 201 ff. 
64 Svanström (2006), s. 87. 
65 Ibid. s. 80 - 87. 
66 Ibid. s. 62. 
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reglementeringslag innebar, enligt Svanström, att kontrollen av sjukdomarna hade gått från att 
handla om klass, till att nu handla om kön.67 Kvinnan tillhörde i stort sätt alltid någon annan, 
var det inte hennes man eller annan manlig släkting, så var det nu staten som i och med 
reglementeringen ansågs vara ansvariga för de prostituerade kvinnorna. När kvinnorna skrevs 
in på byrån fick de lämna ifrån sig sitt prästbevis och hade då endast besiktningsboken som 
identitetshandling, detta omöjliggjorde för kvinnorna att söka sig till en annan stad och annat 
arbete. Vilket kan bidragit till att behålla kvinnorna i prostitution.68 

Karolina Widerström blev år 1888 Sveriges fösta kvinnliga läkare, hon uttryckte att både unga 
kvinnor och unga män hade dåliga kunskaper om könssjukdomar.69 Samtidigt visade, enligt 
Svanström, läkaren Anders Lindblad en negativ inställning till att prostituerade undersökte 
sina kunder före köp. Han undersökte de prostituerade kvinnors inställning till 
reglementeringens veckovisa gynekologiska undersökningar och fick då veta att ”73 % av 
kvinnorna undersökte om männen hade sjukdom före de antog dem som kund”.70 Som 
påpekat av Svanström borde ju ett sådant åtagande ses som högst positivt för att stoppa 
smittspridning. Lindblad fick veta att även köpare kunde kräva att se friskhetsintyg, eller 
själva undersöka om kvinnan var frisk. Lindblad hade själv sätt resultat av sådana 
undersökningar, genom bland annat brännmärke från cigarr, ljus och tändstickor på kvinnors 
kroppar, eftersom dessa ofta bedrevs på mörka platser.71 Som jag tolkar Svanström menar hon 
att Lindblads attityd mot de prostituerade kvinnorna var att de sjönk än lägre i sin kvinnlighet 
och osedlighet då de undersökte sina kunder.  

Sammanfattning av forskningsläget 

Attityder om sexualitet kopplat till kvinnors (och barns) egna val av att vara prostituerade är 
kanske det mest tänkvärda och för vår tid häpnadsväckande åsikterna. Dock är det främst 
framträdande i den tidigare forskningen om attityder om de prostituerade kvinnorna en syn på 
kvinnorna som omoraliska och fallna. Beroende av olika antaganden om den prostituerade 
kvinnan ges hon dock olika egenskaper, vacker och lidelsefull växlar men egenskaper som 
brist på självkontroll, lättja och okvinnlighet. Möjligt kommer även en sådan spridning av 
åsikter framträda i materialet för min undersökning. 

 

 

 

                                                            
67 Svanström, s. 61 f. 
68 Ibid. (2006), s. 87 f. 
69 Ibid. s. 225 f. Några föregångare fanns dock till Winblad, men de hade inte svensk utbildning, om dessa och 
andra svenska kvinnliga läkare går det läsa mer om ibland annat i Nilsson (2005), s. 59 ff. s, 265-309. 
70 Svanström (2006), s. 106. Efter att jag själv läst samma rapport från vilken Svanström hämtat informationen 
om läkaren Anders Lindblad och hans inställning till de egenhändigt utförda kontrollerna, från både 
prostituerade och köpares sida, har jag en annan uppfattning av Lindblads åsikter än de Svanberg ger uttryck för. 
Min uppfattning är att han ansåg både prostituerade och köpare inneha allt för dåliga kunskaper om de veneriska 
sjukdomarnas yttrande för att kunna bedöma om en person var frisk eller inte. Vilket innebar att dessa 
undersökningar kunde inge falsk och felaktig information och istället bidra till en minskning av smittospridning. 
71 Svanström (2006), s. 106 ff. 
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Frågeställningar 

Syftet med arbetet är att undersöka de åsikter och attityder om de prostituerade kvinnorna som 
framträder i materialet. 1910, 1915 och 1918 

Frågor jag ämnar svar på: 

- Hur omtalas de prostituerade kvinnorna? 

- Vilka egenskaper kopplas till/ fråntas de prostituerade kvinnorna? 

- Vad innebar attityderna som framkommit för institutionernas och samhällets syn på 
prostituerade kvinnorna? 

Teoretiska grundvalar 

Det finns en mängd teorier vilka behandlat prostitution i ett historiskt perspektiv, Lennartsson 
menar att ett funktionalistiskt perspektiv har varit det främsta. Där har den biologiska och 
sexuella skillnaden mellan män och kvinnor varit av intresse för undersökningar. Perspektivet 
har troligen, oundvikligt, alltid varit följt av ett eller annat feministiskt perspektiv. 
Feministiska perspektiv är intresserade av att se på de strukturer som skapat männens makt 
över kvinnor. Jag ämnar utgå från att rådande maktstrukturer av patriarkat och tolkningen av 
genus under början av 1900-talet bidrog till formandet av de prostituerades egenskaper.72 
Förutom strukturer av könsmakt menar jag att makten till tolkningsföreträdet är intressant i 
skapandet av de prostituerades egenskaper.73 Mellan de experter som har yttrandemöjlighet i 
de empiriska dokumenten och de prostituerade kvinnorna, vilka tilldelas egenskaper av 
experterna, finns en tydlig maktrelation, där de prostituerade kvinnorna är i underläge.74 I 
undersökningen utgår jag således från den makt jag menar att reglementeringskommittén och 
medicinalstyrelsen ägde över åsiktsbildningen av de prostituerade kvinnorna, eftersom 
kommitténs och styrelsens uttalanden ägde stark auktoritet i samhället.75 Under diskursanalys 
utvecklas vidare hur källmaterialet kommer bearbetas. 

Begrepp 

Begreppet patriarkat syftar till den struktur i samhället där män är överordnade kvinnor men 
”könsmöjligheterna varierar över tid, klass och etnisk grupp”.76 Jag manar att 
arbetsklasskvinnors möjligheter till bland annat arbete var begränsat under början av 1900-
talet pågrund av det patriarkala samhällssystemet. Den reglementerade prostitutionen var 
kanske det yttersta tecknet på ett system grundat i ett patriarkalt samhälle.  

                                                            
72 Lennartsson (2001), s. 17- 19. 
73 Börjesson & Rehn (2012), s. 45 – 47. 
74 Järvinen, Margareta (1997), Foucault-a-go-go – om konstruktivistisk könsforskning i Bergenheim, Åsa & 
Lennerhed, Lena (red.), Seklernas sex: bidrag till sexualitetens historia, s. 59 ff. 
75 Ibid. s. 64 f. 
76 Walby, Sylvia (2003), Patriarkatet som system och olika strukturer, i Björk, Gunnela & Anna G. Jónasdóttir 
(red.), Teorier om patriarkatet: betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer, s. 15. Nationalencyklopedin 
(2014), Sökord: Patriarkat. 
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Genusbegreppet är en del i ett feministiskt perspektiv vilket syftar till de egenskaper som i en 
viss kultur vid en viss tidpunkt tillskrivs män respektive kvinnor, dessa egenskaper är således 
inte könsbundna utan kulturellt skapade. ”Genus baseras på en kulturell tolkning av de 
biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är viktigt att framhålla att det inte är de 
biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan det är tolkningen av dessa.”77 

Empiriskt källmaterial och undersökningsmetod 

Det empiriska källmaterialet består av: 

- Reglementeringskommitténs betänkanden, 1910. 
- Reglementeringskommitténs betänkande som bihang till riksdagen i Stockholm, 1918. 
- Medicinalstyrelsens utlåtande om reglementeringskommitténs betänkande, 1915.  

Valet av källmaterial påverkar högst troligt utgången av en undersökning, eftersom jag valt att 
undersöka hur attityder om de prostituerade formulerades och skapades i nämnda 
samhällsinstitutioner ger det en bild av diskursens prägling på en expert nivå. Skulle annat 
material använts så som Fridrika-Bremer-Förbundets eller Federationens attityder om de 
prostituerade kvinnorna hade möjligen andra egenskaper lyfts fram. 

Här följer en kort kommentar till materialet. 

År 1903 tillsatte kungen en kommitté för att utreda hur den Reglementerade prostitutionen 
kunde utvecklas för att bli mer effektiv. 1910 gavs utlåtandet ut då inkom många olika 
utlåtanden om kommitténs förslag till utveckling av den reglementerade prostitutionen.78 
Bland annat Medicinalstyrelsens utlåtande 1915. 

De båda skrifterna från Reglementeringskommittén antogs av mig först innehålla samma text, 
men uttrycken hade omarbetats mellan åren 1910 och 1918. Även om kontentan var den 
samma, var uttalandena om de prostituerade nya. Eftersom jag inte ämnar göra en komparativ 
analys, utan vill se till de olika attityder och åsikter som framkommer och analysera vad dessa 
innebär för synen på den prostituerade kvinnan, menar jag att detta inte är något problem. 
Medicinalstyrelsens utlåtande anser jag är intressant i sammanhanget eftersom läkare 
tillskrevs stor auktoritet i samhället, både som individer men främst som institution. Samt att 
minskning av smittspridning tillhörde deras domän.79 

Urval i materialet har gjorts då jag letat efter uttalanden om de prostituerade kvinnorna 
innebär det således att jag inte tagit i akt all information som berör män. Jag har tagit med 
åsikter riktade mot män om dessa varit av direkt inverkan för synen på den prostituerade 
kvinnan. Eftersom undersökningen riktar sig till de egenskaper och åsikter som skapats om 
den prostituerade kvinnan, och inte en genusanalys. 

                                                            
77 Kulick, Don (2004), Hur man blir en riktig kvinna eller man, i  
Kulick, Don & Bjerén, Gunilla (red.). Från kön till genus: kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv, s. 11. 
78 Svanström (2006), s. 227-229. Lundqvist (1982), s. 396-402. 
79 Uggleupplagan: Uppslagsord: Medicinalstyrelsen, s. 1435 ff. 
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Diskursanalys 

Här utvecklas hur källmaterialet ska bearbetas. 

Eftersom jag vill se på vilka olika värderingar och föreställningar som ges uttryck åt i texterna 
är ett diskursanalytiskt grepp av det empiriska materialet lämpligt med siktet inställt på 
uttalanden om attityder och idéer om de prostituerade kvinnorna. 

Här hänvisar jag till hur Lennartsson menar att Foucault uttrycker begreppet diskurs, som de 
sätt kunskaper och sanningar kommer till uttryck i olika tider och på olika platser. Dessa 
historiskföränderliga diskurser kommer till uttryck i språket, genom tal och skrift som 
berättelser och utlåtanden. Foucault menar även att diskursen fungerar som ett regelverk för 
var, när och hur olika personer får ge uttryck till sina åsikter.80 Så ”varje kunskapsuttalande 
[är] en del av en maktapparat som gör just denna kunskap tillåten, legitim och betraktad som 
nyttig, samtidigt som alla makttekniker till en del handlar om att upprätta en kontroll över 
kunskapen.”81 Vilket innebär att diskurser alltid är genomsyrade av makt, genom de giltiga 
sätt att tala om olika företeelser i olika sammanhang av vissa grupper och individer. 

Diskurser i det moderna samhället har ofta sitt ursprung, och då även sin grundprincip eller 
formulerade sanning definierade utifrån olika institutioner där kyrkan tidigare haft monopol 
att definiera diskurser.82 Runt sekelskiftet 1900 var det moderna samhället en realitet men 
troligen hade kyrkan fortfarande ett starkt grepp om människors liv, eftersom religionsfrihet 
infördes först 195183 Kyrkans inverkan i diskursen om de prostituerade kvinnorna fanns 
troligen och kan möjligen lysa igenom i Medicinalstyrelsens, och 
Reglementeringskommitténs texter. Jag kommer dock inte rikta mig mot kyrkans egna 
uttalanden, på grund av tid och utrymmes brist. Jag utgår från att den reella makten vid tiden 
inte längre låg hos krykan, utan hos de samhälliga, rationaliserade och kunskapsledande 
institutionerna . 

Diskursanalysen riktas som ovan nämnt in på hur de prostituerade kvinnorna omtalas, vilka 
egenskaper som kopplas till dem och vilka egenskaper som tas ifrån dem.84 

Undersökning 

Reglementeringskommittén tillsattes som redan nämnt 1903, den 6 november. Då beslöt 
Eders Kungl. Maj:t att en kommitté skulle utreda vilka samhälliga insatser som ”borde vidtas 
för att på ett humanare och tillika verksammare sätt, än för närvarande äger rum, motarbeta de 
smittosamma könssjukdomarnas spridning”.85 När kommittéuttalandet blivigt känt kom 
Medicinalstyrelsens uttalande angående kommitténs uttalande fem år senare. Ytterligare tre år 
senare gavs en omarbetad upplaga av Reglementeringskommitténs utlåtande ut som bihang 

                                                            
80 Lennartsson (2001), s. 27 f. 
81 Börjesson, Rehn (2012), s. 46. 
82 Lennartsson (2001), s. 27 f.  
83 Nationalencyklopedin (2014), sökord: Svenska kyrkan. 
84 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken, s. 158 f. 
85 Reglementeringskommittén (1918), Bihang till Riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 
1918, Riksdagen (1918),s. 9 ff. 
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till riksdagen 1918. Både Reglementeringskommittén och Medicinalstyrelsen hade 
medlemmar som inte ansåg sig hålla med om allt kommittén respektive styrelsen kommit 
fram till i sitt uttalande. Därför har några medlemmar valt att lägga till egna uttalanden, som 
bilagor till vad som kan klassas de offentliga uttalandena. Eftersom jag ämnar se till vilka 
åsikter och attityder om de prostituerade kvinnorna som fått spela in i de olika dokumenten får 
även dessa individers uttalanden vara med i undersökningen, under rubricering: Särskilda 
yttranden. 

De aktiva medlemmarna i Reglementeringskommittén var: Häradshövding Johan Wold, förste 
stadsläkare Ivar Andersson, professor J.E. Johansson, amanuens sekreterare Carl Malmrot, 
överläkare Magnus Möller, assessor Bror Petrén och direktör Otto Westerberg. Under hösten 
1905 beräknade kommittén kunna börja sitt arbete, eftersom det ansågs behöva göras en 
mängd utredningar för att kunna behandla frågor om vilka insatser samhället skulle ta för att 
öka motarbetandet av könssjukdomarna. 86  

Professor J.E. Johansson är inte enad i kommitténs uttalande och har i båda upplagorna av 
kommitténs uttalande egna utsagor, i upplagan för 1918 har även Otto Westberg anslutit sig 
till J.E. Johanssons uttalanden.  

Medicinalstyrelsens offentliga uttalande bygger till stor del på dess chef Bruhes åsikter, menar 
Svanström. Trots skilda åsikter i styrelsen blev det offentliga utlåtandet från styrelsen därför 
att reglementeringskommitténs utlåtande inte följde de undersökningsresultat man fått, 
eftersom kommittén ville tillämpa lösdriverilagen på helhetsprostituerade, vilket enligt 
styrelsen skulle innebära en ny sorts illegitim reglementering.87 Medicinalstyrelsens 
åsiktslinje om den reglementerade prostitutionen följer således Reglementeringskommitté 
ledamoten J.E. Johanssons åsikter. 

Medlemmarna i Medicinalstyrelsen: Herr generaldirektören B. Buhre, Herr Medicinalrådet E. 
Sederholm, Herr Medicinalrådet F. Bissmark, Herr Medicinalrådet F. Block och Herr 
Byråchef S. Ribbing. Intressant är att alla deltagare med betäckningen Medicinalrådet har 
invändningar mot medicinalstyrelsens utlåtande angående Reglementeringskommitténs 
betänkande. De utsagor om betänkandet som styrelsen har är mycket knapphändiga i 
antaganden och åsikter om de prostituerade kvinnorna. Både styrelsen och de enskilda 
styrelsemedlemmarna uttrycker sig i stor utsträckning i allmänna termer, vilka inte direkt 
pekar ut varken de prostituerade kvinnorna eller köparna. Jag kan, i många fall, inte tolka in 
attityder mot de prostituerade kvinnorna på grund av det. Ofta används begreppet personer, 
vilket innebär att de slipper precisera om det handlar om köpare, prostituerad, kvinna eller 
man. De använder ibland även begreppet han när de åsyftar till prostituerade eller smittade, 
jag antar att detta beror på den medicinska traditionen där mannen ses som norm.88 Eftersom 
man menar att det är kvinnor som prostitueras sig, även om det förekommer män, är dem inte 
i fokus. 

                                                            
86 Reglementeringskommittén (1918), s. 2 ff. Svensk rikskalender, Sökord: Reglementeringskommittén 
87 Svanström (2006), s. 290 ff. 
88 Nilsson (2005), s. 9 f.  
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Reglementeringskommitténs betänkanden, 1910 

Kommitténs betänkande utgick från en översikt av olika kategorier av kvinnor vilka utgjordes 
av prostituerade, dessa hade insamlats från besiktningsbyråns anteckningar, olika kurhus och 
sjukhus anteckningar, journaler, rullor och förhörsprotokoll. Polismästare P. Dahlqvist som 
var byråns föreståndare stod för en stor del av insamlandet av materialet.89 

I en överskit av vilka kvinnor som var prostituerade menar kommittén att de som nekar till att 
vara prostituerade inte går att vidta åtgärder mot. Samtidigt uttrycker polismästare Dahlqvist 
att de kvinnor vilka erkänner sig som prostituerade inte vägrat låta sig undersökas. Parallellt 
menar kommittén att man från besiktningsbyrån försöker tillmötesgå kvinnors vilja att inte bli 
inskrivna eftersom det ”nämligen [är] en allmänt utbredd föreställning bland kvinnorna, att, 
om de en gång blivit ´inskrivna`, de sedermera ej utan svårigheter kunna ´komma ifrån 
byrån`, och många af dem hava ej för afsikt att fortsätta skörlefnaden.”90 Uttalandena är något 
motsägelsefulla angående de prostituerade kvinnornas möjligheter till nekande av 
undersökning och inskrivande, å ena sida vill de troligen inte skrivas in i byrån, å andra sidan 
vill de troligen vara tillmötesgående för att inte skapa agg hos polisen. Polismästare Dahlqvist 
menar nämligen att ”såvidt han kan erinra sig, ej förekommit, att en kvinna efter det 
ofvannämnda erkännandet vägrat att låta sig besiktigas.”91 Kvinnorna erkänner således att de 
är prostituerade för att sedan undergå så kallad besiktning. Kommittén menar att händelsen 
inte innebär att kvinnan nödvändigtvis blir inskriven. Jag tolkar att, tillmötesgå, de misstänkt 
prostituerade kvinnorna inte behövde innebära att tillmötesgå hennes vilja att inte bli 
undersökt, men hennes vilja att inte bli inskriven. Kvinnorna, vilka misstänks för prostitution 
och därför undersöks har ingen egentlig möjlighet att undvika undersökning, eftersom 
misstaken att de är prostituerade då skulle öka. Makten att bestämma över sin egen kropp blir 
alltså tillintetgjord. 

Kommittén fortsätter och menar att en intagen kvinna som ansågs vara prostituerad eller som 
själv insisterade på att hon tänkte fortsätta med skörlevnad, blev inskriven och belagd med 
besiktningsskyldighet. Här framkommer inte hur kvinnan erkänner prostitution eller hur hon 
uppenbarligen är prostituerad. Vad som dock framkommer är att byrån ville veta vilken 
samhällsställning kvinnans föräldrar hade, samt i vilken stad hennes första sexuella kontakt 
ägt rum och vilken samhällsställning mannen eller, förföraren som det uttrycks, hade.92 Här 
framkommer en antydan från reglementeringsbyrån att en klasskillnad förekommer mellan 
köpare och prostituerad. Samt att köparen omnämns som förövare ger en invit om kvinnans 
sårbarhet som möjligen kan kopplas till både klass och kön. Här tilltalas kvinnan som ett offer 
och hon tilldelas underordning från sina föräldrar, utifrån deras ursprung och klass. Kvinnan 
som nu anses vara prostituerade, tilldelas dock främst en förtryckt position, särskilt från 
köparen då denne omnämns som förövare. 

                                                            
89 Reglementeringskommittén (1910), Åtgärder för motarbetande af de smottosamma könssjukdomarnas 
spridning (1910), s. 1 f.  
90 Ibid. s. 2. 
91 Ibid. s. 2. 
92 Ibid. s. 2f. 
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Kommittén menar att de kvinnor som prostituerat sig, efter relativt kort tid fördärvat sin 
moral, depravation ansågs alltså inleda med yrkesvalet.93 Inte tillhöra en viss klass eller vissa 
omständigheter utan utvecklas under utövandet, av det så kallade yrket. De prostituerade 
kvinnorna ger moraliskt fördärv ett ansikte och tilldelas där med även skuld i spridningen av 
moraliskt fördärv till omgivningen.  

Kommittén uttrycker även att antalet anmärkta företeelser mot reglementeringen ökat trots att 
antalet prostituerade kvinnor minskat, och menar att detta tyder på att kvinnorna inte hade 
någon särskild ”aktning för offentlig myndighet”94 Inte ens tvångsarbete avskräcker 
kvinnorna från att fortsätta med sitt levnadssätt. Kommittén menar att reglementeringen är 
”synnerligen opraktiskt” och menar att den i stället för att hålla de prostituerade under 
kontroll, skapar en ”klass af förbrytare”.95 De inskrivna prostituerade kvinnorna följer, enligt 
kommittén, inte de regler för reglementeringen som de anses ålagda att följa. Även då 
gruppen prostituerade anses minska tillskrivs de återstående kvinnorna en brist på aktning för 
myndigheterna. Någon reflektion från kommittén angående kvinnornas ovilja att anpassa sig 
efter reglerna eller varför inte ens tvångsarbetet tycks ha någon effekt återfinns inte. 
Kommittén visar dock med sitt uttalande en tydlig inställning mot att reglementeringen är 
oändamålsenlig, istället för ordning bidrar den till att skapa kriminalitet.  

Kommittén menade att de män som köper sexuella tjänster är väl medvetna om att de utsätter 
sig för en risk att bli smittade av venerisk sjuka, och att samhället är skyldiga att sprida 
kunskap om smittspridningen för att risken att bli smittad är mycket stor. Kommittén 
uttrycker samtidigt att Sverige till skillnad från andra länder inte velat erkänna prostitutionens 
nödvändighet. Här säger kommittén uttryckligen ”nödvändigheten af de tillfälliga 
könsförbindelserna”.96 Men uttrycker inte vidare vad dessa nödvändigheter är. Kommittén 
konstaterar med uttalandet att de anser prostitution som nödvändig, men förtydligar inte 
varför. Rätten att köpa och rätten att sälja sexuella tjänster anses därmed som en nödvändighet 
för samhället. Jag tolkar att kommittén utgår från att de främst är kvinnor som säljer och män 
som köper sexuella tjänster. Utlåtandet innebär även att kvinnor som prostituerade blir en 
nödvändighet för samhället, trots att kommittén menar att kvinnorna är både omoraliska och 
bidrar till kriminalitet. 

Man konstaterar dock att reglementeringens tvångsåtgärder mot kvinnorna ”måste förefalla 
stötande, så länge dessa åtgärder ej afse dess undertryckande”.97 Jag tolkar att kommittén 
menar att även köparna borde undersökas för att ta bort det stötande elementet, men även för 
att minska smittspridningen av sjukdomar. I nästa stund menar kommittén docka att ett annat 
förhållande måste påpekas i relation till att tvångsåtgärderna upplevs undertryckande, 
nämligen att det främst är flickor från lägre klasser som blir prostituerade och att deras kunder 
är av högre bättre bemedlade klasser. Kommittén uttrycker att kvinnorna ”valt det 
ifrågavarande, ej erkända yrket”, vilket kan tolkas som att kvinnorna haft ett val, ett val att 

                                                            
93 Reglementeringskommittén (1910), s. 54 ff.  
94 Ibid. s. 55.  
95 Ibid. s. 54. 
96 Ibid. s. 56. 
97 Ibid. s. 56.  
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välja ett annat yrke.98 Kommittén menar därför att hämtning av kvinnor till besiktningsbyrån 
kan upplevs som en social orättvisa. Kommittén menar således att det både finns en orättvisa i 
förhållandet kön, men även i deras klassförhållande. Kommittén visar att de har förståelse för 
de prostituerade kvinnornas känsla av att bli kränkta av de tvångsåtgärder reglementeringen 
innebar, så som gynekologiska undersökningar. Samtidigt bidrar klasskillnaden mellan köpare 
och säljare till ännu en dimension av orättvisa. Ekonomi, klass och kön är tre utmärkande 
dimensioner av maktskillnader, där kvinnan i prostitution tilldelats den svagare och syndande 
delen.  

Kommittén menar att livet som prostituerad ”hafva sin grund i den tilldragande kraft det 
sedeslösa lifvet utövar på individen, som en gång börjat ägna sig åt detsamma. Den 
jämförelsevis lättvunna förtjänsten utövar också en viss lockelse”.99 Här hänvisar man till 
statistik som visar på att störst andel kvinnor lämnar yrket efter ett år, de som fortsätter efter 
det första året anses ha en större tendens att bli kvar många år.100 Livet som prostituerad 
framställs som attraktivt och lockande, lättvunna inkomster gör det svårt att lämna. Om 
inkomsterna var lättvunna i jämförelse med andra arbeten, var det kanske inte så konstigt att 
kvinnor blev kvar i prostitution. Kvinnornas val att välja andra yrken framstår igen i 
uttalandet och visar på en attityd mot kvinnorna, att de själva ska ta tag i sina liv och gå över 
till sedliga arbeten. 

Kommittén påpekar att reglementeringen i sig, med sitt regelverk och besiktning, för 
allmänheten och för de prostituerade kvinnorna medför en viss legitimering av skörlevnaden 
från statens sida. Att benämna prostitutionen som yrke är även att befästa företeelsen som ett, 
från samhällets sida, ansenligt sätt att tjäna pengar, vilket kommittén menar att det trots 
benämningen inte är. Benämningen yrke är ett olyckligt men påtagligt nyttjat språkval i 
sammanhanget. Här tillkännager kommittén även att samhällets ingripande mot spridning av 
venerisk smitta, genom reglementeringen, medverkat till att kvinnor fortsatte att vara 
prostituerade.101Konstaterandet av den motsatta effekten för reglementeringen skvallrar om 
kommitténs negativa inställning till systemet, men trots det rekommenderar man att hålla kvar 
reglementering i en annan form än tidigare, vilket bland annat innebar att den lades under 
lösdrivarlagen. 

Eftersom besiktningarna skedde på bestämda tider så kom det flera kvinnor dit vid samma 
tidpunkt vilket drog till sig åskådare, kommittén menar att vissa kvinnor då passade på att 
göra reklam för allmänheten. ”Detta affischerande torde således svårligen kunna tillskrivas 
enbart kvinnornas fräckhet och depravation. I alla händelser kan ej samhället frånkännas en 
viss skuld däri, då det i ej oväsentlig mån genom sina bestämmelser bidrar att sammanföra 
dessa mer eller mindre depraverade element.”102 Det är en balansakt som förs av kommittén, 
här visar de att kvinnornas beteende bör betraktas ut ett samhälligt perspektiv, utan 
besiktningen skulle troligen inte samlas på det viset. När kvinnorna tvingas till undersökning 

                                                            
98 Reglementeringskommittén (1910), s. 56. 
99 Ibid. s. 109. 
100 Ibid. s. 109. 
101 Ibid. s. 183.  
102 Ibid. s. 183. 
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på bestämda platser och tider passa på att göra reklam för sig själva, affischerandet blir 
förutom en sorts reklam samtidigt en protest mot besiktningen. 

Särskilda yttranden 

Här följer åsikter och attityder om de prostituerade kvinnorna från J.E. Johanssons egna 
uttalande, Bilaga 1 Reglementeringssystemets brister och olägenheter samt dess 
utvecklingsmöjligheter.  

J. E. Johansson sammanställer en diskussion om fördelar, nackdelar och 
utvecklingsmöjligheter för reglementeringen. Johansson menar, att om systemet ska kunna 
stoppa spridningen av venerisk smitta, måste en förändring ske. Genom att förstärka och 
utöka byråpolisen antas fler misstänkta kvinnor kunna tas in till förhör. En ökad polisiär insats 
antas emellertid öka ”antalet misstag, som nu kunna antagas vara ganska sällsynta, skulle helt 
säkert ökas. Det behöfves endast, att ett fåtal sådana misstag komme till allmänhetens 
kännedom, för att trycket af den allmänna opinionen skulle afsevärdt förlama polisens 
spaningsverksamhet.”103 Samhället i allmänhet kommer således känna en större misstro till 
polisen och dess jakt efter prostituerade. Inte bara prostituerade kvinnor utan alla kvinnor 
skulle bli mer inskränkta i sitt liv.  

Johansson sammanfattar att en skärpning av systemet genom frekventare besiktningar är 
otänkbart, och att det endast skulle medföra svårigheter för kvinnorna att åter gå till vad som 
kallas hederligt arbete samt öka klagomålen på polisen. Han menar i stället att utökad 
behandling av syfilissmittade prostituerade borde vara fokus för reglementeringssystemet. 
Förslaget skulle vara kostsamt och i praktiken svårt att genomföra, ”att sammanföra detta 
stora antal kvinnor, bland hvilka många i moralisk hänseende ganska förekomna individer äro 
att finna”, samt att kvinnor som inte var sängliggande skulle behöva sysselsättas.104 Johansson 
föreslås någon sort arbetet likt de som utfördes på redan existerande räddningshemmen. Även 
om Johansson ser problematiken med smittspridning tilldelar samtidigt de prostituerade 
egenskapen av att vara omoraliska. 

Besiktningen vilar, menar Johansson, på den goda viljan från de besiktningsskyldiga. 
”Systemets kärnpunkt, den regelbundna och oafbrutna sanitära kontrollen, hvilar till väsentlig 
grad på kvinnornas frivilliga medverkan”.105 Reglementeringens försök att ha kontroll över 
vilka av de prostituerade som var smittade och inte var i sig en omöjlighet, menar Johansson. 
Jag tolkar Johanssons uttalande som att de prostituerade, vilka redan tillskrivits låg moral, 
knappast självmant skulle underkasta sig besiktning. Upprätthållandet av reglementeringen 
och där med kontrollen över smittspridningen antas därför vara omöjlig. 

Samtidigt menar Johansson att kvinnorna inte är hela problemet, ”man inskränker isolering till 
de skörlevande kvinnorna utan att taga hänsyn till de män, som infektera dessa 
kvinnor”.106Här visar sig en mer nyanserad bild av synen på den prostituerade kvinnan som 

                                                            
103 Reglementeringskommittén (1910), s.186. 
104 Ibid. s. 187 ff. 
105Ibid. s. 189. 
106 Ibid. s. 199. 
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smittspridare, även mannen, köparen tilldelas en del av skulden. Även ett erkännande av att 
kvinnorna faktiskt blev inskränkta av reglementeringen kommer till ytan.  

Bihang till Riskdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm, 
Kommittébetänkande. 1918 

Bihanget betecknas Om åtgärder mot de smittosamma könssjukdomarnas spridning. Jag 
använder mig i min undersökning av del I. Förslag och motiv. Och J.E. Johansson uttalanden 
under, Särskilda yttranden. 

Kommittén uttrycker att de ”män och kvinnor vilka äro mindre nogräknande i sina 
könsförbindelser, förr eller senare [blir] smittade.”107 Kommittén menar att alla statistiska 
underökningar som gjorts visar på att män ”flera gånger överstiga de sjuka kvinnorna”108 
Trots konstaterandet, anser kommittén att både de männen och kvinnorna som upprätthåller 
prostitutionen, är skyldiga till att föra smittan vidare till kretsen utanför prostitutionen. Även 
om kommittén här medger männens, köparnas skuld i smittspridning bär de prostituerade 
kvinnorna fortfarande minst lika stor skuld. 

Kommittén försöker även förklara orsakerna till prostitutionen. Jag tolkar att man utgår från 
ett manligt perspektiv, vilket kan sägas belysa de grundvalar kommittén förutsätter. Här blir 
synen på mannens avhållsamhet en del av problemet, på grund av låg inkomst eller lång 
utbildning menar kommittén nämligen att männen inte kan bilda familj. Deras starka könsdrift 
kan därför få utlopp hos prostituerade. Även välbemedlade män ses som möjliga kunder till 
prostitutionen, då kommittén menar att även män med god ekonomi, gifta och ogifta, av olika 
anledningar väljer, vad man kallar, korta förbindelser. Här synliggörs alla möjliga anledningar 
till varför män går till prostituerade, kommittén rättfärdigar inte beteendet, men det visar 
samtidigt på en förlåtande inställning till beteendet.109 I de uttalade ståndpunkterna gällande 
män göms åsikter om de prostituerade kvinnorna, vilka visar på att hon är nödvändig för 
många av samhällets män, men samtidigt föraktad av samhället i stort. 

I denna kontext visar kommittén på sin attityd gentemot de prostituerade kvinnorna. Först 
framhålls kvinnornas situation på arbetsmarknaden och att kvinnolöner är så pass låga att de 
inte täcker kvinnornas levnadskostnader, ”eller i hvarje fall [vad de] anse sig behöfva för att 
tillfredsställa sina anspråk på lifvet.”110 Kommittén uttrycker att rådande arbetsklemat och 
löner är ett problem men säger samtidigt emot att detta skulle vara anledningen till att 
kvinnorna prostituerar sig. Man menar att det ”sällan torde vara direkt nöd, som drifver 
kvinnorna att sålunda hängifva sig åt skörlevnad.”111 Prostitution ses av kommittén här som 
ett sätt för kvinnor att få ett bättre liv, kvinnorna är inte i någon nödsituation utan vill leva ett 
mer flärdfullt liv. För att tillfredställa sina krav på livet, prostituerar de sig, utan vidare 
betänklighet på tänkbara följder av smittspridning, tolkar jag att kommittén åsyftar. 

                                                            
107 Reglementeringskommittén (1910), s. 69. 
108 Ibid. s. 69. 
109 Reglementeringskommittén (1918), s. 74ff. 
110 Ibid.  s. 75. 
111 Ibid. s. 75. 
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Kommittén menar dock att kvinnor från lägre klasser är det största problemet eftersom de i 
större utsträckning gör prostitution till en heltidssyssla, de har störst kundkrets och smittar 
därför i störst utsträckning. ”Den omständighet som otvifvelaktigt spelar den största rollen för 
rekryteringen af de kvinnor, som göra skörlevnaden till sitt hufvudsakliga eller enda förvärf, 
är den lockelse själfva prostitutionslifvet utöfvar på en hel del bland de lägre klassernas 
kvinnor. Detta sätter dem nämligen i tillfälle att föra att obundet och lättjefullt lif och att 
tillfredställa sin inneboende smak för fester, nöjen, fina kläder och dylikt.”112 Här synliggör 
kommittén både sina åsikter om de prostituerades smak och de liv de anses vilja leva. Till de 
prostituerade kopplas egenskaper av osedlighet, den fattigare kvinnan prostituerar sig för att 
få vara obunden, festa och bära fina kläder. Viljan att vara sin egen herre och inte i 
beroendeställnig till en man eller sin familj, kan under perioden tolkas som 
uppseendeveckande. Och bör som allt tolkning göras i dess historiska sammanhang, kvinnans 
heder var inte i behåll om hon vistades i vissa offentliga miljöer, som fester kunde innebära. 

Kommittén menar att unga kvinnor från ”fattiga, men likväl goda hem”113 blivigt lockade av 
de redan prostituerade till ett liv av fest och njutning. Men de motsäger samtidigt att kvinnor 
skulle bli lurade in i prostitution. Varken förförelse, graviditet, eller så kallade oäkta barn 
utgjorde i realiteten anledningar till prostitution.114 Även då den vanligaste förekommande 
prostituerade är trashanken, menar kommittén att de prostituerade levde ett liv i fest och 
njutning. Jag upplever uttalandet som en inbillad och förvriden bild av prostitutionen, där 
kvinnorna fått en livskraft och lyx, utan att anstränga sig, vilken sticker i ögonen på 
kommittémedlemmarna.  

Kommittén har tidigare nämnt att kvinnors löner är låga, därför skiljer man på kvinnor som 
prostituerar sig för att dryga ut sin inkomst, från sitt hedliga arbete och kvinnor som 
prostituerar sig på heltid. Man menar att om straff införs för de kvinnor som har ett hedligt 
arbete, skulle även de bli arbetslösa och tvingas till prostitution på heltid. Därför ansåg 
kommittén att endast kvinnor som prostituerar sig på heltid skulle straffas. Framför allt skulle 
de straffas, eftersom de ”såväl såra den allmänna anständighetskänslan som ock till följd af 
sin demoraliserande inverkan å en del af befolkningen bidraga till förgiftning af den allmänna 
moraliska uppfattningen i samhället.”115 Kommittén menar dock att kvinnor borde få 
bestämma över sina egna kroppar, alltså ha sexuellt umgänge med vem hon behagar. Dock 
blir smittspridningen ett resultat och ett samhällsproblem, vilket inte kan fortgå. Kommittén 
diskuterar även här mannens inverkan, och frågar sig varför mannen ska gå fri. ”Hvarför skall 
icke lastens köpare likställas med dess säljare?”116 Men kommittén föreslår dock ingen 
lagstiftning mot köp av sexuella tjänster, eller undersökning av männen.117  

Heltidsprostituerade är en sak och de som drygar ut hushållskassan med prostitution en annan, 
detta resonemang är svårt att förstå, framför allt då anledning till att helhetsprostitution ses 
som sämre är den omoraliska inverkan på omgivning de prostituerade anses ha. Den dåliga 
                                                            
112 Reglementeringskommittén (1918), s. 75. 
113 Ibid. s. 76. 
114 Ibid. s. 76.  
115 Ibid. s. 191. 
116 Ibid. s. 193. 
117 Ibid. s. 193. 
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inverkan torde dock både hel- och deltidsprostituerade åstadkommit. Kommittén anser att det 
troligen är svårt för före detta prostituerade att få ett hedligt arbete, främst om de tidigare varit 
straffade, samtidigt blir kvinnors låga löner ett legitimt argument till att bedriva prostitution, 
på deltid.  

Kommittén menar emellertid att samhällets särskiljande av de prostituerande genom 
reglementeringssystemet, bidrar till att dessa kvinnor känner sig än mer utanför samhället. 
Utanförskapet och vad det medför, bland annat, svårigheter att förändra sitt liv till ett sedligt. 
Bidrar enligt kommittén till att kvinnorna anser känna sig mindrevärda och blir därför än mer 
likgiltiga till sitt bidragande av smittspridning.118 Återigen anses omoralen hos de 
prostituerade kvinnorna utgöra en brist för reglementeringssystemets upprätthållande. Man 
ålägger skulden och bördan att upprätthålla systemet på kvinnorna i prostitutionen, istället för 
att lägga skuld på strukturer av manlig makt. Män vilka genom sin finansiering tillsammans 
med låga kvinnolöner och brist på arbete för kvinnor var de faktiska bevararna av fenomenet 
och därmed smittspridningen.  

Särskilda yttranden 

Här följer analys av J.E. Johanssons eget stycke, Särskilda yttranden, åsikter vilka även Otto 
Westberg ansluter sig till.  

De båda konstaterar att de inte ställer sig bakom en rad åsikter och åtgärder majoriteten av 
kommittén pressenterar. Kommittén anser bland annat att reglementeringen bör avskaffas, 
men att den ska finnas kvar för de heltidsprostituerade kvinnor. Johansson och Westberg 
menar istället att reglementeringen bör avskaffas helt.119  

Johansson menar att kommittén anser det omöjligt att införa en generell straffbestämmelse 
mot prostitution som riktar sig mot både män och kvinnor.120 Johansson uttrycker ”I våra 
dagar har man kommit så långt, att ojämnheten i behandlingen af den kvinnliga och den 
manliga parten i prostitutionsföreteelsen börjar falla i ögonen”.121 Johanssons uttalanden kan 
ses som självklara då han menar att prostitutionen inte skulle existera om dess kunder inte 
fanns, eftersom ”de existera på kundernas pengar”.122 Han menar samtidigt att kommittén 
uttrycker att ”kvinnorna utgöra den farligare parten”.123 Vilket han inte kan instämma i, då 
båda parter endast tillsammans kan bidra till att sprida smitta. Johansson menar att 
kommitténs förslag att rikta reglementeringen endast till de helhetsprostituerade kvinnorna i 
realiteten blir att kriminalisera kvinnornas del av prostitutionen. Eftersom lösdriverilagen 
skulle inträda då kvinnorna inte hade någon annan inkomstkälla än prostitution. Johansson 
menar att man inte vill säga rakt ut att kvinnorna faktiskt straffas för att de lever ett från 

                                                            
118 Reglementeringskommittén (1918), s. 429. 
119 Ibid. s. 525 ff. 
120 Ibid. s 526 ff. 
121 Ibid. s. 526. 
122 Ibid. s. 528. 
123 Ibid. s. 528. 
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samhället sätt, osedligt liv som prostituerade utan gömmer den reella anledningen bakom 
lösdriverilagen.124 

Själv menar Johansson ”att dessa kvinnors lefnadssätt är moraliskt förkastligt, är ju 
uppenbart”.125 Samtidigt menar han att det inte gått att lagstifta mot detta omoraliga 
levnadssätt. Något ironiskt visar Johansson på hur besynnerligt förslaget om reglementering, 
endast för heltidsprostituerade, kunde ta sig på en förbättringsanstalt. Då en kvinna kunde 
hävda att hon visst inte levt osedligt utan endast råkat bli utan fast arbete och därför blivit 
tagen av sedlighetspolisen.126 

Medicinalstyrelsens utlåtande angående reglementeringskommitténs 
underdåniga betänkande. 1915 

Först följer styrelsens uttalanden och sedan särskilda yttranden med åsikter av de tre Herrarna 
Medicinalrådet.  

Medicinalstyrelsen menar att förslaget om kriminaliserande av heltidsprostitution, men inte av 
deltidsprostitution är ohållbart och skulle innebära att olika klasser inte var lika inför lagen.127 
Eftersom kvinnorna i ”den av kommitterade föreslagna lösdrivarbehandlingen av de 
prostituerade är icke ens befriad från den anstötlighet, som vidhåller det nuvarande 
förfarandet, nämligen att de prostituerade dömas till tvångsarbete formellt för en sak, men i 
verkligheten för något helt annat.”128 Man ansåg att den nya lagen inte skulle innebära någon 
faktisk skillnad för de prostituerade, utan menade att kvinnorna hålls ”i ett tillstånd av 
rättslöshet, som saknar motstycke inom övriga områden av samhället”.129 Medicinalstyrelsen 
ville tilldela de prostituerade kvinnorna samma rättigheter som övriga samhällsmedborgare. 
De medger att reglementeringssystemet förtrycker de prostituerade kvinnorna, genom att 
straffet är ämnat deras osedliga moral och inte prostitutionen i sig. Men styrelsen menar även 
att promiskuösa sexuella förhållanden bör bli ”ett särskilt brott av allmänfarlig natur behandla 
det fall, då någon, som lider av smittsam könssjukdom, med vetskap eller misstanke därom 
inlåter sig i lösa och tillfälliga könsförbindelser.”130 Prostituerade, vilka på grund av sitt yrke, 
borde således misstänka sig vara smittade av någon könssjukdom, automatiskt skulle de då bli 
misstänkta för brott. Det kan antas att en sådan lag skulle göra de prostituerade kvinnorna till 
en än mer marginaliserad grupp av samhället. Uttalanden om lika rättigheter blandas så med 
åsikter om segregation. 

Särskilda yttranden 

Herr Medicinalrådet E. Sederholm 

Sederholm menar att det för andra samhällsfarliga sjukdomar som tuberkulos och alkoholism 
tas större åtgärder, från samhällets sida, så som tvångsåtgärder för att få bukt med dem. Och 
                                                            
124 Reglementeringskommittén (1918), s. 530 ff. 
125 Ibid. s. 534. 
126 Ibid. s. 537. 
127 Ibid. s. 69. 
128 Medicinalstyrelsen (1915), s. 70. 
129 Ibid. s. 70. 
130 Ibid. s. 85. 
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menar att det samma borde gälla mot de personerna med könsjukdomar, här preciseras inte 
ägaren av sjukdomen, så troligt vänder Sederholm sig till alla personer med smittsamma 
könsjukdomar.131 Inga specifika åsikter om de prostituerade går därför att skönj, dock innebär 
attityden att prostituerade, och alla andra med könssjukdomar bör behandlas och upptäckas 
med större effektivitet. Sederholm tar reglementeringskommitténs sida i fråga om att söka upp 
de med smitta. ”För att på ett verkligen effektivt sätt kunna motarbeta de ifrågavarande 
sjukdomarnas spridning i de största städerna kräves sålunda som ytterligare åtgärder att hålla 
prostitutionen under övervakning”.132 De prostituerade ska övervakas mer, men annorlunda, 
”övervakningen måste humaniseras och göras i sanitärt avseende om möjligt effektivare; från 
att vara en polisåtgärd bör den bliva en rent sanitär åtgärd, skött av läkare och 
hälsovårdsmyndigheter.”133 Ökad övervakning av de prostituerade, uttrycks nu som del i 
lösningen. Sederholm menar att ”alla, som öva skörlevnad som yrke, böra noga övervakas för 
att vid behov genast kunna isoleras.”134 Sederholm ger inget förslag på lag mot prostitution, 
han agerar i sina uttalanden troligt utifrån åsikten att prostitution är ett nödvändigt ont. 
Sederholms syn på de prostituerade kvinnorna är svår att tyda. Kvinnorna ska behandlas 
humanare, men även lätt kunna tvångsomhändertas och isoleras om de visar sig vara smittade. 

Herr Medicinalrådet F. Block. 

Block menar att det är de prostituerade kvinnorna som smittar männen, men visar samtidigt på 
att även männen sprider smitta, fast inte till lika många som kvinnorna. Block säger att 
”vidare kan man möjligtvis tyda siffrorna så, att kvinnor äro mindre benägna än män att söka 
läkarvård. Men här i ligger naturligtvis en särskilt stor fara för smittans överförande från 
kvinnorna till männen.135 Antagandena må vara korrekta, men uttrycker att det är kvinnorna i 
prostitutionen som är farliga, och inte männen. Trots att det var männen som upprätthöll 
handeln med sina köp, samt spred vidare sjukdomarna till sina fruar, och i vissa fall barn. 
Åtgärder måste ske mot de farligaste individerna för smittspridning, menar Block samt ”att 
sådana åtgärder mycket oftare behöva tillgripas mot kvinnor än män, beror helt säkert på den 
kvinnliga prostitutionen och kan ej betraktas som en orättvisa mot könet.”136 Det var således, 
enligt Block de prostituerade som spred smitta, vilka råkade vara kvinnor. Samhällets 
patriarkala struktur ses inte som bidragande faktor till kvinnors behov att prostituera sig.  

Herr Medicinalrådet F. Bissmark. 

Bissmark anser att läkarna bör göra hembesök till de prostituerade, eftersom de prostituerade 
troligen inte vill besöka läkaren självmant. Här synliggörs åsikter om de prostituerade som 
obenägna att söka läkarhjälp. Varför kvinnorna troligen inte vill besöka läkare självmant 
uppmärksammas inte. Den stigmatiseringen de prostituerade kvinnorna troligen upplevde och 
deras pressade ekonomiska situation skulle kunna vara anledningar, men tas inte med i 
uttalandet. 

                                                            
131 Medicinalstyrelsen (1915), s. 91 ff. 
132 Ibid. s. 92. 
133 Ibid. s. 92. 
134 Ibid. s. 93. 
135 Ibid. s. 103. 104.  
136 Ibid. s. 104. 
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Resultat 

Jag ämnar här sammanställa de yttringar som framkommigt om de prostituerade kvinnorna, 
hur de omtalas och vilka egenskaper som tilldelats eller fråntagits dem. De olika attityderna 
och egenskaperna som framkommer och tilldelats de prostituerade kvinnorna visar på 
institutionernas, och i förlängningen, samhällets syn på och uppfattning av dem. 

En stor faktor till att kvinnorna blev prostituerade anses vara deras höga krav på livet, krav 
som inte kunde tillfredställas genom sedliga arbeten. De prostituerade tilldelas av kommittén 
egenskaper av att vara lycksökerskor med orealistiska krav på livet. Att kvinnornas löner från 
sedliga arbeten var så pass låga att de ibland behöva prostituera sig för att klar sin ekonomiska 
situation var uppenbarligen inte lika allvarligt som att prostituera sig på heltid. Då en kvinna 
endast var prostituerad var hon opasslig och det ansågs legitimt att straffa henne för 
lösdriveri.137 Uppfattningen att kvinnor prostituerar sig för att öka sin levnadsstandard kanske 
stämmer, men kommittén menar att kvinnorna inte befunnit sig i nöd, utan menar att de hade 
för höga anspråk på sina liv. Arbetarklasskvinnor kan möjligen prostituera sig på deltid, men 
inte på heltid. I båda fallen torde det ske för att hon är i ekonomisk krissituation, kommittén 
ser annorlunda på saken och antyder istället att kvinnorna är giriga lycksökerskor.138 Det är 
fester och njutning som av kommittén antas locka kvinnor till prostitution att kvinnor skulle 
luras in i yrket antas vara ovanligt. Nej, kvinnor blir medvetet prostituerade för att de vill ha 
ett härligt njutningsfullt liv utan hårt arbete. Attityden och egenskaperna kommittén ger de 
prostituerade kvinnorna är framför allt att kvinnorna inte är några offer. Bristen på 
medlidande och empati från kommitténs sida är häpnadsveckande stor och samtidigt svår att 
förstå i relation till vetskapen om att de flesta prostituerade kvinnor var mycket fattiga.139  

Den misstänksamma inställningen mot att kvinnor kunde vara prostituerade och inte 
registrerade i reglementeringen, innebar att alla kvinnors liv inskränktes. Begränsning av 
kvinnors liv antogs av Johansson öka om utökat sökande efter prostituerade infördes, eftersom 
fler misstag då kunde ske.140 De kvinnor som misstänktes för prostitution gavs ingen reell 
möjlighet att avstå undersökning av läkare, makten att bestämma över sin egen kropp blev 
därför tillintetgjord och kvinnorna tilldelades maktlöshet.141 Medicinalstyrelsen ville införa en 
lag som skulle innebära att personer som kunde misstänkas bära på könssjukdom och trots det 
hade sexuellt umgänge, skulle straffas. Lagen skulle innebära att både prostituerade och 
köpare fick ansvar för smittspridningen och inte endast de prostituerade. Styrelsen menar även 
att heltidsprostituerade kvinnor, genom lösdriverilagen, skulle komma att straffas för sitt 
osedliga yrke och inte att de saknade anställning. Styrelsen tilldelar de prostituerade 
kvinnorna rättigheter och skyldigheter. Främst påfallande är erkännandet av kvinnornas lika 

                                                            
137 Reglementeringskommittén (1910). 
138 Reglementeringskommittén (1918). 
139 Ibid. 
140 J.E. Johansson utlåtande i Reglementeringskommittén (1910). 
141 Reglementeringskommittén (1910) 



Lisa Melin 

28 
 

rättigheter inför lagen och det hyckleri den särbehandlande lagen om lösdriveri skulle 
innebära.142  

Kommittén menar att de prostituerade kvinnorna inte känner sig accepterade av samhället, 
utanförskapet bidrar, menade de, till att kvinnorna inte var villiga att följa reglementeringens 
regler. Eftersom de prostituerade vid flertalet gånger tilldelas egenskaper som osedliga och 
omoraliska spridare av könssjukdomar kanske påståendet inte är helt fler riktat. Kvinnornas 
ovilja att rätta sig efter ett system de anser förtrycker dem menar kommittén är det största 
problemet för smittspridningen.143 För att få de prostituerade att följa reglementeringens 
regler, brukades bland annat tvångsarbete som straff. Kommittén menar att detta straff inte 
hade någon inverkan, vilket berodde på att de prostituerade kvinnorna inte hade respekt för 
myndigheterna. Kvinnorna tilldelas därigenom egenskap som respektlösa delinkventer.144  

Åsikter om männens behov av tillfälliga förbindelser visar på inställningen att de 
prostituerade kvinnorna är nödvändiga för samhället och samtidigt föraktade.145 Skuld till 
smittspridning ges till de prostituerade kvinnorna, trots att männen, köparna i större 
utsträckning var bärare av könssjukdomar.146 En mer nyanserad bild av den prostituerade 
kvinnan blir tillgänglig genom Johanssons yttringar, han visar på att tankar om kvinnors 
jämställdhet med mannen var aktuella. Johansson vill tillskriva alla parter ansvar för 
smittspridning men påpekar trots jämlikhetstankarna att kvinnorna är omoraliska.147  

Kommittén menar att kvinnorna blir moraliskt fördärvade snart efter att de inträtt i 
prostitutionsyrket. Man menar även att yrket bidrar till att dra ner kvinnornas självkänsla, 
vilket i sin tur blir en bidragande faktor till att kvinnorna inte bryr sig om de smittar sina 
kunder med könssjukdomar.148 Rätten för män att köpa sexuella tjänster uttrycks än en gång 
som en nödvändighet, vilket implicit innebär att kvinnor som prostituerade blir en 
nödvändighet. Samtidigt anser kommittén att kvinnorna är både omoraliska och bidrar till 
kriminalitet.149  

Sammanfattningsvis vill jag belysa den dubbelhet av åsikter om de prostituerade som 
framkommit. Kvinnors utsatta position på arbetsmarknaden tas från ena hållet i akt medan det 
från annat håll inte tillskrivs någon orsak eller ens ses som ett problem. De åsikter och 
attityder om de prostituerade kvinnorna som blev synliga var främst maktlösheten över att inte 
bestämma om sin kropp med underklass och underkastelse gentemot köpare och samhälle. 
Även de som uttryckt omtanke och humanitet gentemot kvinnorna menar att de är omoraliska 
med låg självkänsla, de är respektlösa delinkventer.  

                                                            
142 Medicinalstyrelsen (1915) 
143 Reglementeringskommittén (1918) 
144 Reglementeringskommittén (1910) 
145 Reglementeringskommittén (1918) 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Reglementeringskommittén (1910) 
149 Ibid. 
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Avslutande diskussion 

Syftet med den reglementerade prostitutionen var att få kontroll över spridningen av de 
veneriska sjukdomarna. Kontrollen riktade sig mot de prostituerade kvinnorna eftersom de 
ansågs vara både skapare och spridare av smutts och sjukdomar. Två effekter av 
reglementeringen var att de prostituerade blev än mer stigmatiserade och att de hölls kvar i 
prostitutionen, vilket även tillkännagivs av Reglementeringskommittén. I likhet med 
Jansdotters avhandling visar, främst Reglementeringskommittén, på en attityd om de 
prostituerade som lycksökerskor som lockas av vackra kläder, smink och en lättförtjänt 
inkomst. Motsatsen kan ses i Svanströms analys som menar att de prostituerade framför allt 
var mycket fattiga, Kommitténs uttalanden kan inte ses styrka den tesen, utan visar snare 
tvärtom att det inte var direkt nöd utan lättja som var problemet med förekomsten av 
prostitution. 

Det svenska samhällets patriarkala struktur av arbetsmarknad, klass och kvinnosyn kan ses 
som bidragande faktorer till att ett system av kontroll över de prostituerade kvinnorna tog 
from i stället för ett utökat system av ekonomiskt och socialt hjälp. Eftersom prostitution 
ansågs nödvändigt eller i alla fall omöjligt att bortse från, kan det tyckas naturlig att inte se 
möjligheten att kriminalisera köp eller försäljning av sexuella tjänster. Den lag som blev 
resultatet av riksdagen 1918 och berörde prostitutionen, Lex Veneris, innebar bland annat att 
de så kallade heltidsprostituerade i fortsättningen skulle behandlas som lösdrivare. Om den 
reglementerade prostitutionen innebar dubbelmoral, förakt för de prostituerade samtidigt som 
de ansågs nödvändiga för männens sexualitet, innebar den nya lagen en än större dubbelmoral 
då heltidsprostitution blev olagligt medan deltids prostituerade undgick reglementeringen. 

Lagen kan i seg ses som ett eko av de åsikter om de prostituerade kvinnorna som gjorde sig 
synliga, främst från Reglementeringskommitténs betänkande och utlåtanden från enskilda 
Medicinalstyrelsemedlemmar. I likhet med den tidigare forskningen visar även materialet för 
denna undersökning att de prostituerade ansågs omoraliska, åsiktens innebörd kan nyanseras 
utifrån synen på den prostituerade och vilka egenskaper som tilldelas henne. Så som olika 
antaganden om varför kvinnan var prostituerad. 

De prostituerade kvinnorna hade själva inte makten eller möjligheten att definiera sina 
egenskaper, varken i Reglementeringskommitténs eller i Medicinalstyrelsens uttalanden. 
Kvinnornas omoral framträder från samtliga källor som en egenskap vilken kvinnorna 
förvärvat genom utövandet av yrket, vilket även framkom i den tidigare forskningen som 
främsta karaktärsdraget. Möjligt är att institutionernas uttalanden om de prostituerades 
antagna egenskaper påverkade både lagstiftningen och den allmänna attityden mot kvinnorna, 
vilka högst troligt var i både ekonomiskt och socialt dåliga situationer. 
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Sammanfattning 

Reglementering och besiktning av prostituerade kvinnor pågick i Stockholm i drygt 70 år, 
mellan åren 1812- 1918. Syftet med kontrollen av de prostituerade kvinnorna var att minska 
spridningen av veneriska sjukdomar, så som syfilis och gonorré. Vid början av 1900-talet 
ifrågasattes systemets effekt och en kommitté tillsattes 1903 av Kungl. Maj:t för att utreda 
saken. Den så kallade Reglementeringskommittén bestod framförallt av läkare men även 
andra högt uppsatta personer, medlemmarna bestod både av män och kvinnor.  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Reglementeringskommittén och Medicinalstyrelsen 
uttryckte sig om de prostituerade kvinnornas egenskaper och vilka förmågor som tillskrivs 
dem. Jag menar att de experter kommittén och styrelsen bestod av förfogade över makten att 
definiera de prostituerade kvinnorna, kvinnorna själva har i dokumenten ingen egen röst.  

Det empiriska materialet består av: 

- Reglementeringskommitténs betänkanden, 1910. 
- Reglementeringskommitténs betänkande som bihang till riksdagen i Stockholm, 1918. 
- Medicinalstyrelsens utlåtande om reglementeringskommitténs betänkande, 1915.  

Frågor:  
- Hur omtalas de prostituerade kvinnorna? 
- Vilka egenskaper kopplas till/ fråntas de prostituerade kvinnorna? 
- Vad innebar attityderna som framkommit för institutionernas och samhällets syn på 

prostituerade kvinnorna? 
 
Resultatet visar på varierande åsikter om de prostituerade och de egenskaper som tillskrevs 
dem varierar något både mellan kommittén och styrelsen men även inom institutionerna. 
Reglementeringskommitténs offentliga uttalande visar på ett förakt mot kvinnorna genom att 
de anses vara lycksökerskor och antogs inträda yrket av lättja och ovilja att anpassa sina krav 
på livet till den lön som hedligt arbete ansågs kunna ge. Därför ville kommittén fortsätta 
undersökningarna och reglementeringen av de kvinnor som bedriver prostitution som enda 
inkomstkälla. Medicinalstyrelsen, i likhet med reglementeringskommittémedlemmen J.E. 
Johansson menade att ett sådant system skulle vara synnerligen otänkbart och 
dubblemoraliserande. Samtliga uttrycker dock att de prostituerade kvinnorna var omoraliska, 
oberoende av orsaken till prostitutionen. Bristen på arbete, som en produkt av den rådande 
patriarkala strukturen och nämnda struktur i sig, var troligen bidragande faktorer till åsikten 
om kvinnornas omoral och lättja. 
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