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Inledning 

Prostitution är ett urgammalt, globalt fenomen, som säkert finns i de flesta länder i någon 

form. Ofta är den associerad med problematik och brott mot mänskliga rättigheter, som de 

många människor som ofrivilligt hamnar i sexhandeln genom human trafficking. Därför är 

prostitutionen reglerad på olika sätt i många länder, till exempel är det idag förbjudet i 

Sverige att köpa sex, men inte att sälja det, vilket är en stor skillnad mot hur det var för 150 år 

sedan. Då var de prostituerade kvinnorna i Sverige underkastade en grupp förordningar under 

namnet reglementeringen, medan deras manliga kunder inte besvärades av sådant. 

Reglementeringen var en av de lagar som infördes under 1800-talet för att minska spridningen 

av veneriska sjukdomar – könssjukdomar – vilka var utbredda och började bli ett riktigt 

samhällsproblem. System liknande reglementeringen fanns i de flesta större städer i Europa, 

där sjukdomarna frodades, och gick kortfattat ut på att ställa ortens prostituerade under 

statliga läkarkontroller, så kallade besiktningar, för att snabbt kunna behandla deras 

könssjukdomar innan dessa hann spridas till deras kunder. Reglementeringen kan ses från 

flera vinklar, av vilka en är som maktutövande. Sex och makt har ofta följts åt, antingen att 

sex ska kontrolleras och utövas makt över, eller att sex används som hjälpmedel för att utöva 

makt. Att studera reglementeringen ur ett maktperspektiv är högst relevant för den här 

uppsatsen. 

Källorna använda i den här studien diskuterar främst sjukdomarna syfilis och gonorré. Det var 

inte förrän i slutet av 1800-talet man lärde sig skilja på dessa, och bli mer på det klara med 

hur de smittade, men inte heller då fanns ett helt effektivt botemedel. Idag kan vi bota de 

flesta vanliga könssjukdomar med antibiotika, en ännu oupptäckt lyx under reglementeringens 

tid.   

Reglementeringen infördes alltså som en sanitär nödvändighet, men började under 1800-talets 

andra hälft att kritiseras. År 1878 bildades Federationen, en förening som arbetade för att få 

reglementeringen avskaffad, främst för att den la all skuld och ansvar för de veneriska 

sjukdomarna på de prostituerade kvinnorna. Debatten som följde angående reglementeringens 

vara eller icke vara (ofta kallad sedlighetsdebatten1) är vad denna uppsats kommer fokusera 

på genom att analysera tre olika texter från denna tid.  

                                                           
1 Nationalencyklopedins digitala ordbok definierar sedlighet som ”hög grad av (sexual)moral”. Sedlighet, 
Nationalencyklopedins svenska ordbok. https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-
ordbok-sv-sv?q=sedlighet [hämtad: 27/5 2019] I källorna använda för den här uppsatsen används ”sedlighet” 

https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=sedlighet
https://www-ne-se.proxy.ub.umu.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=sedlighet
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Syfte och frågeställning 

Det allra intressantaste när de gäller reglementeringen är i min mening hur den användes som 

maktmedel, för att främja borgerliga ideal. Uppsatsens syfte blir därför att undersöka hur 

kontrollen av kvinnor och deras sexualitet definierades och debatterades i början av 1900-

talet. Debatten kan delas in i tre teman, den medicinska och sanitära, den problematiska 

moralen och de prostituerades egna upplevelser av reglementeringen, vilka alla kommer 

undersökas genom varsin frågeställning. Hur användes det medicinska hotet som 

könssjukdomarna utgjorde som argument för att ställa vissa människor under sanitära 

kontroller? Hur användes moral för att rättfärdiga eller misskreditera reglementeringen? Hur 

såg de reglementerade kvinnorna på sin levnadssituation och kontrollen de ställdes under?  

De här frågeställningarna kommer förhoppningsvis leda till en bred förståelse för de åsikter 

och argument som lades fram i sedlighetsdebatten, men även för hur makt och sexualitet kan 

samverka och gynna varandra.   

 

Teori och metod 

För att undersöka sambanden mellan makt, kunskap och sexualitet tar den här uppsatsen stöd i 

Michel Foucaults Sexualitetens historia, mer specifikt i första delen: Viljan att veta. I den 

argumenterar Foucault emot den utbredda föreställningen att sexualitet var förtryckt under det 

borgerliga samhället, och har fortsatt att vara det ända in i våra dagar. Foucault grundar sitt 

argument på att förtryck är lika med tystnad, men att det under 1800-talet fanns en mängd 

diskurser2 (eller en stor, beroende på hur man ser det) angående sex och sexualitet. Speciellt 

talade man om de sexualiteter som sågs som onormala, till exempel homosexualitet och 

sexualitet hos mentalt sjuka.3 Här skulle diskursen om prostitution kunna passa in, då de 

prostituerade kvinnorna inte passade in i mallen för hur kvinnor skulle förhålla sig till sin 

sexualitet. Foucault tar även upp hur staten blandar sig i dessa diskurser i större utsträckning, 

                                                           
ofta för att beskriva något sorts gemensamt uppförande av en population, där ju mindre sex märks av, desto 
högre sedlighet.  
2 ”helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp (som styr vår verklighetsuppfattning)”. Diskurs, 
synonymer.se https://www.synonymer.se/sv-syn/diskurs [hämtad: 27/5 2019]. 
3 Michel Foucault, Sexualitetens historia: band 1: viljan att veta, [1976] övers. Britta Gröndahl (Göteborg: 
Daidalos AB, 2004) Kapitel 1-2.   

https://www.synonymer.se/sv-syn/diskurs
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och även hur sexualitet går från handling till identitet; istället för att vara en person som 

utförde vissa sexuella handlingar blir en definierad av dessa handlingar.4    

Utmärkande för det långa 1800-talet enligt Foucault är viljan att veta saker om sex, och den 

vetenskapliga studien av sex. Ett sätt att skaffa sig kunskap är genom bekännelsen, att få folk 

att prata om sina begär och sexuella aktiviteter, en handling som i sig kanaliserar 

maktutövande, eftersom det ger lyssnaren en rätt att döma om vad som är bra eller dåligt, 

normalt eller onormalt. Maktförhållanden förändras också, säger Foucault, från att operera 

genom förbud, till att operera genom diskurser och normalisering. Makt blir ett alltmer diskret 

system som bygger på vårt eget deltagande, internaliserande och producerande av det.5  

Även hur staten utövar makt förändras under den här tiden. ”Man skulle kunna säga att i 

stället för den gamla rätten att åsamka död eller låta leva har vi fått makt att ombesörja liv 

eller återförvisa till döden.”6 Staten försöker uppfostra folket på rätt sätt, och de som inte 

passar in - till exempel prostituerade som inte rättar sig efter reglementet - blir alltmer utstötta 

ur samhället. 

För att besvara frågeställningarna kommer källorna jämföras och analyseras efter olika teman 

som återknyter till diskurs och makt på olika sätt.   

 

Källor och material 

För att undersöka en debatt känns det logiskt att titta på texter med argument från båda 

sidorna, vilket jag har gjort genom Blad ur prostitutionsfrågans historia i Sverige (framöver 

kallad Blad ur prostitutionsfrågan) och Reglementeringen i Stockholm, vilka båda är skrivna 

av läkare i början av 1900-talet, och argumenterar för, respektive emot reglementeringen. 

Idealiskt hade varit att använda Federationens tidskrift Sedlighetsvännen, eftersom 

Federationen stod för de första och mest högljudda protesterna mot reglementeringen, men 

detta gick inte att genomföra inom ramarna för en C-uppsats. Reglementeringen i Stockholm 

är dock en mer än passande källa, lämplig att jämföra med Blad ur prostitutionsfrågan och 

Den undre världen.   

Blad ur prostitutionsfrågans historia i Sverige publicerades 1904, och är skriven av Edvard 

Welander, då professor i syfilidologi vid Karolinska institutet. Boken består främst av 

                                                           
4 Foucault 2004, 58-71.  
5 Ibid., Kapitel 3, 4. 
6 Ibid., 140. 
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Welanders gamla uppsatser, som han redigerat till en mer enhetlig text, där han strävar efter 

att framhålla de stora samhälleliga problemen med könssjukdomar, och därmed 

reglementeringens nödvändighet ur ett sanitärt perspektiv.  

Johan ”Jöns” Erik Johansson som skrev Reglementeringen i Stockholm (1913) fokuserar 

istället på den moraliska aspekten av reglementeringen, och vad han beskriver som hyckleriet 

i att straffa de prostituerade kvinnorna för något som också kunderna är ansvariga för, och att 

genom reglementeringen inofficiellt legalisera prostitutionen, men ändå behandla de 

prostituerade som kriminella. Johansson är även han medicinsk professor vid karolinska 

institutet, men i fysiologi, och satt som ledamot i Reglementeringskommittén skapad 1903 

(även Welander erbjöds en plats som ledamot, men tackade nej).7 Reglementeringen i 

Stockholm är ett resultat av de undersökningar och diskussioner som fördes av kommittén. 

Lustigt nog använder Johansson en del statistik sammanställd av Welander, men når ändå helt 

andra slutsatser när det gäller övergripande frågor, till exempel när det gäller kundernas 

eventuella ansvar och delaktighet i spridandet av veneriska sjukdomar.     

Dessa två källor kompletterar varandra bra, då de har nästan motsatta ståndpunkter, men 

liknande ursprung och behandlar ungefär samma teman inom det övergripande ämnet. Då 

Welander och Johansson på många sätt pratar för, och om, de prostituerade kvinnorna, utan 

att nödvändigtvis ha frågat kvinnorna vad dem anser om saken, har även en tredje källa 

använts för att kunna besvara den tredje frågeställningen. 1907 publicerades Den undre 

världen – en lifshistoria av Klara Johanson, som hade redigerat en dagbok efterlämnad av 

Anna Johannesdotter som var en av de inskrivna kvinnorna vid besiktningsbyrån i Stockholm. 

Boken skildrar kortfattat hennes liv; hennes uppväxt, första anställningar och senare hennes 

tid vid byrån och de olika turerna inom reglementeringssystemet. Den undre världen kommer 

alltså användas i den här studien som en jämförelse, eller ”reality check” mot de påståenden 

som Welander och Johansson gör. Har de berörda kvinnorna ungefär samma uppfattningar av 

reglementeringen som uttrycks i debatten?  

Det är lite oklart hur mycket som är Johannesdotters egna ord, och hur mycket som är 

Johansons, men berättelsen styrks av register hos byrån och polisen, och enligt Johanson har 

hon bara redigerat saker som struktur, grammatik och stavning. Historikern Yvonne 

Svanström lyfter fram särskilt ett stycke i slutet, som hon tvivlar på skrivits av 

Johannesdotter, men menar att det mesta av boken ändå är tillförlitligt, eftersom det styrks av 

                                                           
7 Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor: Prostitution i Sverige 1812-1918 (Stockholm: Ordfront, 2006), 273-275.  
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olika register. Det ska dock lyftas fram att sådana här böcker inte var helt ovanliga, och ett 

vanligt inslag i argumenten mot reglementeringen. Huruvida Johannesdotter hade något 

specifikt syfte när hon började föra dagbok är svårt att säga, men Johanson hade troligtvis det 

när hon beslutade sig för publicering.8  

I övrigt har den här uppsatsen också använt brev inkomna till besiktningsbyrån, skrivna från 

kunder som vill ange prostituerade som de misstänker bär på veneriska sjukdomar. Dessa är 

intressanta i relation till Foucaults beskrivning av hur makt bygger alltmer på normalisering, 

och befolkningens delaktighet i maktutövning och -producering under 1800-talet.   

 

Tidigare forskning 

Det har forskats ganska mycket om detta ämne tidigare, förmodligen för att det är så 

intressant ur flera perspektiv, kanske främst för dem som ägnar sig åt kvinno- och 

medicinhistoria. Förutom att studera själva reglementeringen finns det även många andra 

relaterade ämnen där en kan ha nytta av samma källor, som framväxten av gynekologi, eller 

studerandet av könsroller.  

En väldigt utförlig avhandling som fokuserar mer på de medicinska aspekterna av kampen 

mot de veneriska sjukdomarna i Sverige är Care and coercion: medical knowledge, social 

policy and patients with veneral disease in Sweden 1785-1903 (framöver kallad Care and 

coercion) av Anna Lundberg (1999). Den beskriver inte bara behandlingen av - och 

forskningen om - könssjukdomarna som de såg ut under det långa 1800-talet, utan beskriver 

även de insatser som gjordes av myndigheter för att stoppa smittan och hur livet kunde se ut 

för patienterna med veneriska sjukdomar. Care and coercion har gett en fantastiskt bred 

kontext att placera den här uppsatsen i.  

Offentliga kvinnor: prostitutionen i Sverige 1812-1918 (framöver kallad Offentliga kvinnor) 

av Yvonne Svanström (2006) är i sin tur mer av en djupdykning i själva reglementeringen, 

och hur den tog sig uttryck specifikt i Stockholm, men har ändå samma anda som Care and 

coercion. Här läggs betoningen på Stockholm och dess kvinnor, och sexualitet och sexuella 

normer.  

                                                           
8 Svanström 2006, 259-265. 
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Den här uppsatsen kan ses lite som en blandning av Care and coercion och Offentliga kvinnor 

i att fokus ligger på reglementeringen i Stockholm, men ger lite mer plats åt de medicinska 

aspekterna, eftersom de var en så viktig del i argumentet för att införa och upprätthålla 

reglementeringen. Detta kommer dock göras ur ett mer idéhistoriskt perspektiv, där 

huvudsakligen diskursen om prostitution och tillhörande maktaspekter studeras.  

 

Avgränsning 

En uppmärksam läsare har vid det här laget märkt att vi endast talat om prostituerade kvinnor, 

och manliga kunder, aldrig sexköpande kvinnor eller manliga prostituerade. Det är helt enkelt 

för att det är så källorna ser på saken. Welander diskuterar punkten kort, men kommer fram 

till att det inte finns prostituerade män i Sverige.  

Å [sic] somliga ställen, t. ex. London, uppgifves det, att det finnes män, som yrkesmässigt 

öfva otukt; mig veterligen finnas hos oss ej några sådana män. Men hos oss, liksom i alla 

länder, finnes det tyvärr ett stort antal kvinnor, som drifva otukt som yrke; hos oss är därför 

prostituerad liktydigt med prostituerad kvinna.9  

Även om det alltså skulle funnits prostituerade män i Sverige vid den här tiden skulle de inte 

ha omfattats av reglementeringen, och inte heller av debatten och står därför utanför den här 

uppsatsens intresse.  

Reglementeringen infördes i några olika städer i Sverige under 1800-talet, men den här 

uppsatsen kommer fokusera på Stockholm, eftersom källorna skrevs av personer verkande i 

Stockholm, och därmed har ett (kanske omedvetet) fokus på Stockholm också. Enligt 

Lundberg infördes dessutom reglementeringen först i Stockholm, vilket gör den lite extra 

intressant. 10 Avgränsningen i tid som gjorts är också på grund av källorna. Att hitta bra, 

intressanta källor var viktigare än att de passade in i den första avgränsningen tänkt för den 

här studien, och avgränsningen i tid har därmed anpassats efter dem. Med det sagt så är jag 

ändå väldigt nöjd med tidsavgränsningen 1904-1913, den är hanterbar, och träffar av en 

väldigt viktig tid i reglementeringens historia, nämligen avgörandet om reglementeringens 

fortsatta existens.     

                                                           
9 Edvard Welander, Blad ur prostitutionsfrågans historia i Sverige, (Stockholm: Hugo Gebers förlag, 1904), 
tillgänglig i faksimil via Projekt Runeberg http://runeberg.org/ewbuph/ [hämtad: 27/5 2019], 3-4. 
10 Anna Lundberg, Care and coersion: medical knowledge, social policy and patients with venereal disease in 
Sweden 1785-1903 (Umeå: Umeå universitet, 1999), tillgänglig via DiVa tillgänglig via DiVa http://umu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?language=sv&pid=diva2%3A154672&dswid=7584  185 [hämtad: 27/5 2019], 185. 

http://runeberg.org/ewbuph/
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Disposition 

Uppsatsen är i huvudsak uppdelad i tre delar, varav den första redan behandlats. De 

kommande två delarna består först av en bakgrund, som mer utförligt tar upp linjerna som 

skissats i inledningen. Här redogörs för problematiken och rädslan som följde de veneriska 

sjukdomarna, de tidiga åtgärderna mot spridningen av smittan, hur reglementeringen 

inrättades och processen att ”gå på byrån”, samt början på det som senare blir känt som 

sedlighetsdebatten. Tanken är att den här delen av uppsatsen ska ge en förförståelse för de 

argument och åsikter som studeras i del tre.  

Del tre är själva undersökningen, där olika teman som kan skönjas i källorna lyfts ut och 

studeras närmare. Alla teman relaterar på något sätt till olika maktaspekter, som vem som 

antas bära ansvaret för prostitutionen och sjukdomarna, attityder mot de prostituerade 

kvinnorna som skymtar fram i texten och hur och om prostitutionen borde bekämpas. Dessa 

teman utmynnar i kapitlet Vem har makten? där temana diskuteras i förhållande till teorin, 

och det blir förmodligen i detta kapitel uppsatsens frågeställningar blir besvarade. Även näst 

sista kapitlet i del tre, Talet om de prostituerade – en analys, är lite starkare knutet till teorin, 

eftersom det är en diskursanalys, men innehåller inte samma ansats till diskussion som Vem 

har makten?   

Uppsatsen avslutas med en liten slutdiskussion, sammanfattning och en käll- och 

litteraturlista.  
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Rädslor och kvinnokamp: reglementeringens tidslinje 

Könssjukdomens historia och behandling 

De hundra åren före reglementeringens införande vid mitten av 1800-talet präglades av 

förvirring och okunnighet när det gällde könssjukdomar. För det första var läkarvetenskapen 

osäker på om det var flera olika sjukdomar, eller en enda med många möjliga symptom, vilket 

splittrade de flesta läkare mellan unicist- och dualistteorier, speciellt utanför Sveriges gränser. 

Denna debatt tog inte slut förrän 1837, då fransmannen Phillippe Ricord lyckades visa 

definitiva skillnader mellan syfilis och gonorré.11 För det andra rådde stora frågetecken över 

hur sjukdomarna smittade. Att de spreds via könsumgänge var tidigt klart, men även mer 

”oskyldiga” sätt att få sjukdomarna diskuterades; att använda samma föremål som en smittad, 

att dela säng, eller bara bli smittad lättare genom dålig mat och ohygieniskt boende.12 

Bakterierna som orsakade gonorré identifierades 1879, men bakterierna för syfilis och mjuk 

schanker13 – eller ulcus molle som den också kallades – fortsatte vara gäckande.14   

Som om detta inte vore nog fanns väldigt lite koncensus inom den svenska läkarkåren 

angående botemedel. Varje läkare verkar ha haft sin egen kur, och man kan inte prata om 

någon form av experter med auktoritet på området förrän 1830-talet, och en mer specialiserad 

undervisning i ämnet venereologi då en professur inrättades under 1860-talet.15  

Det populäraste och mest långvariga botemedlet var kvicksilver, antingen externt som en 

salva, eller internt genom till exempel tabletter, vilket föreskrevs ända in på 1900-talet. Andra 

tidiga behandlingar av könssjukdomar kunde vara att bada och/eller dricka tjär-vatten, ”bada” 

genitalierna i rök från träkol och metalloider eller gå på olika dieter. Dessa kunde vara mer 

eller mindre effektiva för att behandla olika utvärtes symptom, men botade sällan sjukdomen 

helt, vilket innebar återfall, och att i alla fall syfilis sågs som en kronisk sjukdom.16  

De första symptomen på könssjukdomarna brukade vara olika former av utslag, sår, vårtor 

och annan dermatologisk skada, främst på könsorganen, men de kunde även visa sig i 

munnen. Ju längre sjukdomarna fick härja fritt i kroppen, desto svårare konsekvenser fick 

dem. Syfilis kunde leda till missbildningar och förlamningar, eller sprida sig till hjärnan och 

                                                           
11 Lundberg 1999, 57, 66. 
12 Svanström 2006, 39. 
13 En ”lättare” könssjukdom, symptomen är sår med mjuka kanter.  
14 Lundberg 1999, 162. 
15 Ibid., 71, 58, 83. 
16 Ibid., 175-178, 71-73, 78. 
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göra den drabbade ”galen”. Syfilis kunde dessutom gå i arv till barnen, då graviditeten inte 

resulterade i missfall vilket också var en vanlig konsekvens. Dessa barn blev då ofta sjukliga 

eller missbildade, och kunde lätt sprida sjukdomen vidare till exempelvis ammor. Långt 

gången gonorré kunde istället göra den sjuke steril, eller överföras på barn under en 

förlossning, vilket kunde göra dem blinda. Den syfilitiskt sjuke sågs som en oproduktiv börda 

för samhället, och det blev viktigt att återbörda dem till ett produktivt tillstånd, speciellt innan 

de smittade andra. 17 Att ha könssjukdomar var inte lägre en privat angelägenhet, utan hade 

blivit en ekonomisk och politisk fråga för staten, i enlighet med Foucaults teori om statens 

tilltagande försök att ”uppfostra” befolkningen. Syfilis var dessutom en dödlig sjukdom, till 

skillnad från gonorré och schanker.18 

Med så svåra konsekvenser, och så många frågetecken runt de veneriska sjukdomarna är det 

inte så konstigt att staten vidtog olika åtgärder för att minska den hemska smittan. 

 

Reglementeringens införande och procedur  

År 1812 togs de första stegen i försöken att utrota könssjukdomar i Sverige, genom att 

kontrollera vissa folkgrupper. De som reste mycket, speciellt de som var fattigare, skulle 

inspekteras, och kunna uppvisa ett pass som inkluderade hälsobevis. Detta innefattade 

personer som gårdfarihandlare, romer, glasblåsare, och de som säsongsjobbade med fiske på 

västkusten, alla bedömda som extra farliga i sanitärt hänseende. Också hamnar och garnisoner 

skulle inspekteras regelbundet, men även offentliga platser som kaffehus, värdshus och pubar 

skulle kontrolleras så personalen inte hade sjukdomar som kunde överföras till gästerna. Att 

dessa sjukdomar inte förekom bland präster, adel eller bourgeoisien sågs som självklart och 

de behövde alltså inte kontrolleras. Kyrkan involverades i att informera allmänheten om 

riskerna med könssjukdomar och vikten av att uppsöka vård, då alla gick på gudstjänst varje 

söndag. Inte långt efter började vården för veneriskt sjuka göras gratis, genom en allmän skatt, 

för att säkerställa att alla verkligen sökte vård.19 

1830- och 1840-talen såg en ökning av veneriskt sjuka i Stockholm, dels bland soldaterna 

förlagda där, men också en ökning i antalet patienter som sökte vård på sjukhuset. År 1860 

                                                           
17 Lundberg 1999, 64, 145, 126, 168, 170, 173-174, 147. 
18 Svanström 2006, 39. 
19 Lundberg 1999, 94-96, 110. 
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ska 40% av de veneriskt sjuka i Sverige ha varit bosatta i Stockholm.20 Lundberg beskriver en 

förändring i tänket runt könssjukdomar vid den här tiden, hur de alltmer associerades med 

omoraliska kvinnor som ofta sågs sällskapa med soldaterna, och beskylldes för att vara 

smittbärarna. 21 Mer effektiva sätt att kontrollera smittan började eftersökas.  

Ett förslag var bordeller under statlig kontroll, efter fransk modell, där man skulle kunna 

isolera smittan, och lätt undersöka kvinnorna regelbundet i jakt på könssjukdomar. Två 

kaffehus gjordes om till mer offentliga bordeller i detta syfte i april 1838, men möttes av 

protester från Stockholms invånare. I augusti 1838 inträffade upplopp som resulterade i 

stenkastning mot bordellerna, och 1840 inleddes en rättegång mot föreståndaren för en av 

bordellerna, där han anklagades för koppleri. Båda bordellerna verkar efter detta lagts ner.22  

År 1847 införde man istället reglementeringen, som innebar att Stockholm delades i två 

distrikt, med varsin besiktningsbyrå. Byrån grundades på ett samarbete mellan läkare och 

polis, och register över kvinnorna skulle upprättas. Vilka kvinnor som skulle undersökas var 

däremot lite oklart, reglementeringen föreskrev ”qvinnor hvilka äro i tjenst på sådane 

allmänna ställen, som stå under Polis Styrelsens speciella tillsyn”, samt de ”kvinnor som hade 

ett ’sysslolöst och oordentligt levnadssätt’”23. Förmodligen var detta ett försök att kontrollera 

dem som jobbade på inofficiella bordeller som kaffehus, och dem som sålde sig på gatan, men 

med så lösa beskrivningar blev troligtvis många icke-prostituerade också tvingade till 

kontroll. En del kvinnor protesterade, och vägrade att infinna sig till sina ”besiktningar”, men 

systemet mötte inte allmänna protester, som försöket att införa bordeller 10 år tidigare. En 

fokus på ”liderliga” kvinnor, plus att registret ofta kompletterades med kommentarer om 

kvinnornas moral eller leverne ledde till en stämpling av dessa kvinnor som ”offentliga 

kvinnor”, och allt fler fattiga undvek att söka vård på kurhuset, eftersom det var där de 

registrerade kvinnorna tvångsvårdas, och man ville inte riskera att klassas som en 

prostituerad. 24 Förändringar i diskursen ledde till att könssjukdomar och prostitution 

förknippades alltmer, och i allt mer negativa termer. Att misstas för att vara prostituerad 

skulle undvikas noga.  

                                                           
20 Lundberg 1999, 184-185, 60. 
21 Ibid., 185. 
22 Svanström 2006, 45-53. 
23 Ibid., 58-59. 
24 Ibid., 55- 62. 
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En ny version av reglementeringen infördes 1859, och nu kunde de kvinnor som inte rättade 

sig efter den dömas till straffarbete för en period mellan två månader och upp till ett år. 25 

Definitionen av vilka kvinnor som skulle undersökas stramades upp lite grann, nu gällde 

”hvar och en qvinna, som låter sig till skörlefnad bruka”.26 Reglementeringen är alltså inte 

begränsad till prostituerade, den säger inget om vare sig betalning, prostitution eller yrke, utan 

gäller alla kvinnor som har mycket sex. Förutom den föreskrivna besiktningen minst en gång i 

veckan ställde reglementeringen också upp uppföranderegler för kvinnorna inskrivna i 

systemet. Var de fick bo, hur de fick klä sig, och olika sätt kvinnorna inte fick dra till sig 

uppmärksamhet på, som att ”vid antänt ljus visa sig i fönstren”, listades i reglementet.27   

Reglementet reviderades igen 1875, och det var den versionen som fortfarande gällde när 

Welander och Johansson gör sina inlägg i debatten. Reglementeringen från 1875 var mycket 

lik den från 1859, och var uppdelad i 12 paragrafer som beskrev besiktningsskyldigheten, 

ordningsregler för kvinnorna, straff och befrielse från besiktning och slutligen de som jobbade 

vid byrån och deras skyldigheter.28 En viktig skillnad är att nu skulle kvinnorna som skrevs in 

vara prostituerade, alltså ”hvar och en kvinna, som bevisligen idkar skörlefnad såsom yrke.”29 

Kvinnorna måste nu också lämna in sina prästbevis när de skrivs in på byrån, vilket gjorde det 

i princip omöjligt att flytta till en annan stad och börja på ny kula, vilket tidigare varit ett sätt 

att lämna byrån.30 

Proceduren med att ”gå på byrån” började då byråpolisen anträffade en kvinna under 

misstänkta förhållanden, som att vara full, eller uppehålla sig på kända prostitutionsstråk, och 

kallade henne till byrån. Där blev hon förhörd om ifall hon mottagit betalning för samlaget. 

Om kvinnan nekade kunde inte mycket göras, men hennes namn och annan information 

antecknades för framtida ”anträffningar”. Om hon erkände att hon tagit emot betalning 

skickades hon på besiktning. Om det här visar sig att hon hade en könssjukdom blir hon 

tvångsinlagd på kurhuset. Om hon är frisk får hon istället gå, men informeras om att hon 

måste fortsätta med regelbundna besiktningar ifall hon skulle fortsätta med prostitutionen. 

Även här förs ett register över ”anträffade och besiktigade”. Om det visar sig att kvinnan i 

                                                           
25 Lundberg 1999, 191. 
26 Svanström 2006, 80. 
27 Ibid., 81. 
28 Johan Erik Johansson, Reglementeringen i Stockholm, (Stockholm: Wahlström och Widstrand, 1913) 
tillgänglig via sockholmkalla.stockholm.se 
https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SSA/Bibliotek/120_27_223/SE_SSA_BIBL_120_27_223.pdf 
[hämtad: 27/5 2019], 12- 17.  
29 Ibid., 12. 
30 Svanström 2006, 87. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SSA/Bibliotek/120_27_223/SE_SSA_BIBL_120_27_223.pdf
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huvudsak försörjer sig med prostitution läser polisen upp för henne rapporterna från tidigare 

förhör, och hon får skriva under att dessa är korrekta. Hon är nu besiktningsskyldig, och får 

ett exemplar med reglementet med alla regler hon måste förhålla sig till. Hon blir också 

inskriven i den s.k. rullan, där hon får ett ordningsnummer, och information som om hon 

tidigare varit dömd, ålder, födelseort, tidigare veneriska sjukdomar med mera antecknas. 

Rullan uppdateras allteftersom kvinnorna blir inlagda på kurhus, döms till böter eller 

tvångsarbete, eller annat som är av intresse för byrån. Ofta uppstår pauser i 

besiktningsskyldigheten, antingen på grund av vård på kurhus eller intagning på anstalt. Att 

lämna staden, få arbete, giftermål eller bli omhändertagen av släktingar kunde också lösa en 

kvinna från besiktningsskyldigheten. Kvinnans namn och anledning till avbrottet antecknas i 

en separat bok, och om kvinnan inte ”anträffas” på tre månader antecknas i rullan att hon 

”afgått från byrån.” Om hon däremot skulle anträffas igen tas hon upp i 

reglementeringssystemet utan utredningen om hon prostituerar sig eller inte, anteckningarna i 

rullan fortsätter som om ingenting hänt.31  

 

Begynnande tvivel och motstånd  

År 1878 bildades kvinnoorganisationen Federationen, som en svensk gren av den brittiska 

”the Federation”, som i sin tur var en hopslagning av the Ladies National Association och the 

British, Continental and General Federation. Federationen bestod främst av kvinnor från 

medelklassen och uppåt, och ville åstadkomma en gemensam sexualmoral för både män och 

kvinnor. Religionen var väldigt viktig, många engagerade i Federationen var hängivna kristna, 

och ville försöka avskaffa prostitutionen helt om möjligt.32 Federationen var Sveriges kanske 

mest ihärdiga förespråkare för reglementeringens avskaffande under 1800-talets slut, genom 

deras egen tidning Sedlighets-vännen, och regelbundna möten. Federationen skickade 

dessutom in flera petitioner och brev till riksdagen och myndigheter, där de yrkade på att 

reglementeringen skulle avskaffas. Myndigheterna i sin tur vände sig till läkaresällskapet för 

råd, men då den medicinska eliten var överens om systemets sanitära nödvändighet, och inga 

lämpliga alternativ presenterades, behölls reglementeringen i sin dåvarande form.33 

                                                           
31 Johansson 1913, 18-20.  
32 Svanström 2006, 190. 
33 Lundberg 1999, 193, 198-199. 
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När det gällde veneriska sjukdomar och hur man skulle minska dem hade Sverige länge sett 

till utlandet för inspiration och råd, till exempel var försöken att införa statliga bordeller 

modellerade efter det franska systemet.34 Ett tyskt cirkulär som informerade om 

könssjukdomar och argumenterade för avhållsamhet som enda effektiva skyddet, mottogs 

positivt i Sverige, och inspirerade till ökad utbildning av allmänheten. 35 I takt med förändrade 

åsikter angående könssjukdomar och prostitution ute i Europa, agitering från bland annat 

Federationen, och inträdandet av en ny generation läkare växer debatten, och vid sekelskiftet 

var svenska läkaresällskapet inte alls den enade fronten man uppvisat tidigare. År 1903 

tillsätts en utredning av riksdagen för att undersöka reglementeringens eventuella avskaffande 

eller reformering.36 Det är vid ungefär den här tiden som källorna Blad ur 

prostitutionsfrågans historia i Sverige och Reglementeringen i Stockholm sammanställs, 

alldeles säkert som inlägg i den pågående debatten, och det är denna debatt som är fokus för 

denna uppsats.  

Utredningen ledde till väldigt få svar, och inte förrän 1918, 15 år efter att utredningen tillsatts 

beslutade man om förändring. Lagen Lex Veneris påminner mycket om dagens 

smittskyddslag, och innebar utökad gratis sjukvård för veneriskt sjuka, mer 

upplysningsverksamhet om sjukdomarna, att med tvång behandla alla som hade könssjukdom 

och försöka uppspåra smittokällor genom olika angivningssystem. Lex Veneris ersatte 

reglementeringen som bara hade fokuserat på en liten del av befolkningen till att nu omfatta 

alla, oberoende av kön eller social ställning.37 För att använda Foucaults begrepp så 

utvidgades diskursen till att innefatta fler människor och maktutövandet blir ännu mer 

decentraliserat och beroende av allmänhetens deltagande genom normalisering.    

                                                           
34 Svanström 2006, 54.  
35 Lundberg 1999, 208. 
36 Svanström 2006, 272-273. 
37 Ibid., 290-295. 
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Två läkare och en ”hora”: inlägg i sedlighetsdebatten 

Varför prostitution? Två olika svar 

En väldigt viktig fråga som diskuterades i debatten var varför kvinnorna överhuvudtaget 

började prostituera sig? Beroende på vad man ansåg att svaret var kunde ansvaret och skulden 

läggas på olika grupper, och därmed rättfärdiga ett maktutövande över dessa. Kanske kunde 

man även hitta lösningen på hur man fick dessa kvinnor att sluta prostituera sig. Handlade det 

om nöd, som kanske kunde avhjälpas med stöd från staten, eller var det bristande moral och 

uppfostran hos kvinnorna själva som var problemet? 

Welander och Johansson tar lite olika utgångspunkter när det gäller den här frågan. Welander 

tittar mer kvalitativt på vad som kan få kvinnor att prostituera sig, och är på det stora hela 

ointresserad av hur kvinnorna blir inskrivna på byrån, eftersom han anser att en prostituerad 

kvinna är prostituerad om hon tar emot betalning, oavsett om hon är inskriven på 

besiktningsbyrån eller inte.38 Johansson är istället väldigt intresserad av hur kvinnorna kom att 

bli inskrivna på byrån, och behandlar dessa mer som en enhetlig grupp för att framföra sin 

poäng, och diskuterar därför väldigt lite de enskilda anledningarna de olika kvinnorna kan ha 

haft för att börja med prostitution. Han medger visserligen att det finns en ”hemlig 

prostitution”, det vill säga dem som säljer sex utan att vara inskrivna på byrån, men att det 

inte finns någon egentlig mening med att diskutera detta, då det saknas riktiga fakta och 

siffror om kvinnorna utanför byrån och de dessutom ofta blir upptäckta och inskrivna väldigt 

snabbt.39 

När Johansson ändå diskuterar mer konkreta, personliga skäl till att kvinnorna dras in i 

prostitutionen är han överraskande överens med Welander, båda anser att graviditet och 

nödvändigheten att försörja sitt barn inte är en speciellt vanlig anledning till prostitution, 

vilket de kommit fram till genom statistik på hur många som föder inom de närmsta åren av 

inskrivningen.40 De är också överens om hemmets betydelse för att unga kvinnor inte ska ta 

upp prostitution, men där Johansson snarare konstaterar att ju tidigare kvinnorna lämnat 

föräldrahemmet, desto yngre skrivs dem in vid byrån, fokuserar Welander mer på den 

                                                           
38 Welander 1904, 83.  
39 Johansson 1913, 52. 
40 Johansson 1913, 49; Welander 1904, 85-86, 117-120. 
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moraliska uppfostran i hemmet och trångboddhet, vilket han ansåg vara både moraliskt och 

sanitärt dåligt.41  

I en del små punkter håller alltså Welander och Johansson med varandra, men på det stora 

hela har de helt olika åsikter om var problemet ligger. Welander lägger skulden på de 

prostituerade själva och beskriver anledningen till deras prostitution som ”lättsinne, lyx- och 

njutningsbegär samt att det ganska sällan varit verklig nöd, som tvingat dem att beträda denna 

deras lastfulla bana.” 42 Detta baserar han på kvinnornas tidigare yrken och ålder, de flesta är 

så unga och i så bra hälsa att de borde kunnat fortsätta försörja sig som tjänsteflickor och 

kroppsarbeterskor tycker Welander. Han medger visserligen att kvinnorna kanske inte alltid 

hittar arbete direkt de kommer till Stockholm, och av den anledningen börjar med prostitution, 

men menar att det finns statistik som visar på något annat. Enligt hans resonemang borde 

kvinnorna inskrivits vid byrån samma år som de anlänt till Stockholm ifall de gett sig in i 

prostitutionen för att de inte hittat jobb, men hela 77,7% av dessa hade redan haft 

könsumgänge när de kom till Stockholm, något som Welander ser som ett tecken på att de 

inte haft allvarliga avsikter att söka ett vanligt jobb.43 Det intressanta här är att Welander 

tidigare i boken argumenterat för att utomäktenskapligt sex och prostitution inte är samma 

sak, utan att det är stor skillnad på att kanske bli förförd och göra ett litet snedsteg någon 

gång, och att leva på att ta emot män. Som Welander uttrycker det: ”ty blott ett fåtal af dessa 

har gått förloradt och öfvergått i de prostituerades leder.” 44 Ett snedsteg som inte leder till 

prostitution är inget att fästa sig vid, men att ha gjort ett snedsteg och sen bli prostituerad är 

tydligen en klar indikation på dålig moral.  

Johansson är som sagt endast intresserad av de kvinnor som redan finns inskrivna på byrån, 

och använder de som blir inskrivna under ett år som en sorts måttstock. Han menar att ifall 

prostitutionen ska visa på moralen eller sedligheten i samhället borde numret inskrivna på 

byrån vara i proportion med antalet nya invånare i Stockholm. Alltså, om Stockholms 

invånarantal höjs med 10% borde även intagningen på byrån höjas med 10%, då skulle 

prostitutionen kunna sägas motsvara den allmänna moralen i samhället. Istället fann 

Johansson att antalet inskrivna på byrån var ungefär samma varje år, oberoende av hur många 

som kom inflyttande till Stockholm. Han hittade inte heller samband mellan inskrivna på 

byrån och upp- och nedgångar i ekonomin, som kunde visa att kvinnorna blivit tvingade till 

                                                           
41 Johansson 1913, 48; Welander 1904, 155-156. 
42 Welander 1904, 113. 
43 Ibid., 113-116. 
44 Ibid., 84. 
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prostitution för att kunna försörja sig själva. Prostitution hade alltså inget med allmän moral 

eller ekonomiska fluktuationer att göra enligt Johansson. De samband han faktiskt hittade 

istället var mellan antalet inskrivna på byrån och förändringar på byrån eller i reglementet, 

som anställning av fler konstaplar, tillsättandet av en ny chef eller förändring i tillämpning av 

reglementet. Johansson drar därför slutsatsen att antalet inskrivna per år snarare beror på 

byråpolisens ansträngningar, och stödet som sedlighetspolisen upplever sig ha från 

allmänheten, än något annat.45 Bland annat beskriver han ett scenario där en nyanländ kvinna 

uppsöker gamla bekanta från hemorten som redan är etablerade i Stockholm, och dessutom 

inskrivna på byrån. Genom dessa kommer hon i kontakt med kundkretsen, men även med 

polisen som kan fatta misstankar. Att synas i sällskap med prostituerade kan alltså räcka för 

att själv bli tagen till byrån.46 Det är alltså graden av maktutövning över kvinnorna, och 

normaliseringen av nödvändigheten att ställa prostituerade under kontroll som styr antalet 

inskrivna, för att beskriva Johanssons argument i Foucaultiska begrepp.   

Han menar också att om kvinnan väl har blivit inskriven på byrån så är det ofta svårt att ta sig 

ur systemet, och att de kvinnor som lämnar byrån under första året inte kan ses som bevis för 

systemets framgång, eftersom de mest troligt skulle slutat prostituera sig ändå.  

Förtjänsten af denna afgång torde knappast få tillräknas den omständigheten, att de blifvit 

inskrifna. Afgången står efter all sannolikhet tillsammans med det förhållandet, att en stor del 

kvinnor, som af en eller annan anledning börjat drifva skörlefnad, efter en tid tröttna på detta 

lif och återgå till hederlig försörjning. Allt häntyder därpå, att om de under sin 

skörlefnadsperiod undsluppit inskrifningen, återgången till ett normalt lefnadssätt sker lättare. 

Såsom vi skola se, kan det svårligen undvikas att inskrifningen, såväl som ”gåendet på byrån” 

och framför allt bortdömandet i tvångsarbete kommer att utöfva en högst ogynnsam inverkan 

på kvinnan, med hänsyn till hennes återgång till hederlig försörjning.47    

Johansson ser alltså ett orättvist system, som kan sägas reproducera sig självt, medan 

Welander ser ett system nödvändigt för befolkningens hälsa, etablerat för att dessa kvinnor 

och deras dåliga moral och uppfostran gör dem till en farlig grupp i sanitärt hänseende. 

Den undre världen är egentligen den enda av källorna använda i den här uppsatsen som kan 

sägas beskriva en verklig övergång till livet som prostituerad. Trots all statistik och logik som 

Welander och Johansson lägger fram har deras resonemang en aura av spekulationer och till 

viss del gissningar, som Johannesdotter inte har, eftersom hon beskriver sin egen upplevelse. 

                                                           
45 Johansson 1913, 35-37. 
46 Ibid., 49-50. 
47 Ibid., 42. 
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Den upplevelsen passar dock inte riktigt in med någon av läkarnas sätt att se på saken, utan 

målar istället upp en bild där Johannesdotter mer av en slump faller för frestelsen, och mycket 

av ansvaret läggs på de sexköpande männen, ett ansvar som studeras närmare i nästa kapitel.   

 

Prostitutionens kunder 

Men det dröjde inte länge innan frestaren såg sig om efter rof. Och här var ju ett lamm, som 

gick lätt i snaran, så det var allt skäl att passa på. O dessa fördömda skurkar, som endast för att 

ett ögonblick få tillfredsställa sina vilda begär störta en fattig flicka i fördärfvet för tid och 

evighet! Kan det finnas något samvete hos en sådan människa? O nej!48 

Det är så här Johannesdotter beskriver hur hon började med prostitution, och det är inte en 

särskilt fördelaktig bild av hennes första kunder som hon målar upp, utan snarare en bild av 

själviska, systematiska frestare som siktar in sig på unga, fattiga kvinnor. Männens ansvar är 

något hon återkommer till lite då och då, speciellt efter att hon blivit överfallen av två män, 

och polisen inte vidtar några åtgärder. Varför straffas hon så hårt för prostitutionen, där den 

enda hon skadar är sig själv, medan män som skadar andra får gå fria?49  

Enligt hur reglementet var uppbyggt lades i princip inget ansvar eller begränsningar på dem 

som köpte sex. De fick själva uppsöka vård när och hur de ville, det fördes inga register och 

de släpades definitivt inte iväg till olika anstalter för att de missat en läkartid. Inte heller 

verkar de ha utsatts för någon skam eller dömande från resten av samhället. Under 

reglementeringens tid var det inte ovanligt att besiktningsbyrån fick brev där kvinnor som 

misstänktes prostituera sig, eller misstänktes ha någon könssjukdom angavs för polisen, ofta 

av någon kund som blivit smittad. Ibland var dessa brev anonyma, men de kunde lika gärna 

skrivas under med namn.50 Att erkänna att man träffade prostituerade var inte något problem, 

idéerna om mannens stora sexualdrift som behövde få utlopp var vitt utbredda och 

normaliserade. I Reglementeringen i Stockholm citerar Johansson sin kollega professor Möller 

som beskriver kundkretsen som män i 20-30 års åldern från alla delar av samhället, som ägnar 

                                                           
48 Anna Johannesdotter, Den undre världen: en livshistoria, 7 uppl. (Stockholm: Wahlström och Widstrand, 
1907) tillgänglig via stockholmskallan.stockholm.se 
https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/SSM/Texter/Text_0001/SSMB_0019424_01_utan_forord.
pdf [hämtad: 27/5 2019], 32. 
49 Ibid., 48-49. 
50  Brev från O. F Karlson till sedlighetspolisen 25/4 1885, Prostitutionsavdelningen E1, Överståthållarämbetet 
för polisärenden (ÖÄ), Stockholm Stadsarkiv (SSA). Tillgänglig via stockholmskallan.stockholm.se 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/20276 [hämtad: 27/5 2019]; Brev från G. Andersson till 
sedlighetspolisen 1859 – 1918, Prostitutionsavdelningen E2, Överståthållarämbetet för polisärenden (ÖÄ), 
Stockholm Stadsarkiv (SSA).Tillgänglig via stockholmskallan.stockholm.se 
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19063 [hämtad: 27/5 2019]. 

https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/SSM/Texter/Text_0001/SSMB_0019424_01_utan_forord.pdf
https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/SSM/Texter/Text_0001/SSMB_0019424_01_utan_forord.pdf
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/20276
https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19063
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sig åt fester vilka avslutas med uppsökandet av en prostituerad. Många blir snart smittade, och 

sjukdomarna blir närmast ett sorts skämt, och ses inte som allvarliga nog för att kräva 

temporärt celibat. Ett exempel på den nonchalanta attityden och andan inom kundkretsens 

gemenskap som Möller lyfter fram var bildandet av en klubb där ett av antagningskraven var 

att man haft syfilis.51 

Det är denna avsaknad av skam och ansvarskänsla som i Johanssons ögon gör de 

prostituerades kunder så farliga i sanitärt hänseende, minst lika farliga som de prostituerade 

själva. Enligt beräkningar gjorda av Johansson så har 80% av de kvinnor som inte hade någon 

könssjukdom när de började med prostitution blivit smittade efter ett år, det vill säga snart 

efter att de kommit i kontakt med kunderna. Kundkretsen är dessutom länken via vilken 

könssjukdomarna sprids mellan olika prostituerade, och mellan prostituerade och ut i 

familjerna. Johansson påpekar att vem som blir smittad spelar stor roll för var ansvaret läggs, 

är det de prostituerade kvinnorna så får de mer eller mindre skylla sig själva, men om det är 

kunden som smittas är det samhällets fel – kontrollen av kvinnorna borde varit bättre.52 

Johansson föreslår inte att även kunderna ska genomgå någon form av regelbunden 

besiktning, även om det kanske hade varit ett logiskt steg att ta om de nu verkligen är farliga i 

sanitärt hänseende. Istället använder han detta jämställande mellan de prostituerade och 

kunderna för att visa hur befängt det är att kontrollera kvinnorna. Målet med hela boken är att 

visa på reglementeringens onödighet och orättvisa, och till slut få den avskaffad. Han vill 

alltså inte ”sänka” kunderna till de prostituerades nivå, utan höja de prostituerade, och visa att 

de inte är farligare eller mer omoraliska än genomsnittsinvånaren. Eller med andra ord: ställa 

männen under samma diskurs som de prostituerade kvinnorna för att ändra diskursen och 

därmed maktförhållandena.  

Welander skulle hellre ta in fler under sanitär kontroll, än att avskaffa den man har för de 

prostituerade kvinnorna, sjukdomarna är i hans mening så farliga för samhället att intrång på 

den personliga friheten är rättfärdigat. 53 Man kanske inte kan ställa alla under den 

regelbundna kontrollen man har för de prostituerade, men det skulle inte vara så dumt om 

man kunde tvinga patienterna till vård på sjukhus tills de blivit friskförklarade när de väl 

uppsökt läkare och bevisats vara smittade. Han tror dock att detta inte är genomförbart, 

eftersom det skulle avskräcka en del från att söka vård, och dessutom bli svårt för sjukhuset 
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att genomföra praktiskt.54 Men om man inte skulle tvångsvårda alla, utan bara dem som blivit 

smittade av en prostituerad då? Welander menar att här är den stora skillnaden i hur ofta 

kunderna och de prostituerade har sex, och med hur många. De prostituerade säljer sex som 

yrke, de kommer alltså i kontakt med många olika män, minst en gång om dagen, ofta fler 

enligt Welander. För kunderna tänker han sig att sex inträffar mycket mer sporadiskt, och inte 

heller med lika många partners, och därför är de inte lika farliga som de prostituerade, inte 

tillräckligt farliga för att intrång på deras personliga frihet ska vara befogat.  

Lika litet som det skulle falla oss in, att fordra besiktning på en tjänsteflicka, en sömmerska 

[…] därför att vi veta, att hon någon gång har utöfvat ett könsumgänge, lika litet har det fallit 

oss in att fordra besiktning på en man, därför att han någon gång utöfvat ett dylikt; ty äfven 

om venerisk sjukdom kan öfverföras […] medför detta ej alls för samhället en sanitär fara så 

stor, att det kan berättiga oss till ett dylikt ingrepp i den personliga friheten.55 

Som sagt tycker Welander att det är stor skillnad på ”bara ett litet snedsteg” eller att någon 

gång falla för frestelsen, och att systematiskt sälja sex. Welander fortsätter med att om män 

började prostituera sig skulle de också ses som farliga, och ställas under regelbunden 

besiktning, och att vi i Sverige faktiskt visst har sanitära besiktningar av män – i armén, och 

att antalet besiktningar där övergår dem som genomförs på Stockholms prostituerade.56
 

 

Den ideala reglementeringen  

För Johansson är den ideala reglementeringen kort och gott en avskaffad reglementering. 

Detta är för att han inte känner att reglementeringen riktigt uppfyller något av sina potentiella 

syften; kvinnorna slutar inte med prostitution, och epidemin av könssjukdomar fortsätter 

närmast obehindrat. Snarare ställer systemet till problem, eftersom det kan bli svårt för 

kvinnorna att lämna det, och kunderna stärks i tron att kvinnorna är friska, fast de kanske bär 

på smitta. Detta kommer sig av att kvinnorna bara blir behandlade om synliga symptom 

upptäcks under besiktningen, men ibland kan de smitta utan att det finns synliga symptom, 

eller att symptomen är så små och går över så fort att de missas mellan besiktningarna, och 

kvinnor som bär på veneriska sjukdomar förklaras därmed som friska. En lösning på detta 

skulle vara att spärra in kvinnorna under hela perioden de kan tänkas smitta, det vill säga 
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några år, men det är inte något Johansson vill se, eftersom det skulle ha en negativ inverkan 

på kvinnornas moral.57  

Johansson vill istället se intermittent behandling på polikliniker, där kvinnorna behandlas 

fortlöpande i mer förebyggande syfte. Den behandlingen måste dock ske utan avbrott, 

kvinnorna får inte missa behandling för att de sitter på någon anstalt eller undviker 

behandlingen, vilket de alldeles säkert kommer göra enligt Johansson om hot om straff eller 

tvångsvård finns kvar. Reglementeringen måste alltså avskaffas i sin helhet för att detta ska 

fungera.58 Johansson menar att om det inte finns något att frukta i samband med behandlingar, 

som stigmatisering eller straff brukar folk vara duktiga på att ta hand om sådant själva, och 

han visar här ett förtroende för de prostituerade kvinnorna som det annars varit väldigt 

sparsmakat med i källorna använda för den här uppsatsen.    

Systemets huvudsakliga syfte, att minska könssjukdomar, uppfylls inte särskilt väl enligt 

Johansson, som kommit fram till detta genom logiska resonemang och statistiska beräkningar. 

Till exempel visar han att inte ens hälften av alla besiktningar genomfördes som de skulle. 

Visst gjorde reglementeringen lite nytta, men den nyttan tas ut av alla de skadliga effekter 

som följer med systemet, och andra åtgärder skulle kunna vara mycket mer effektiva. Den 

minskning av syfilis som inträffat i Sverige kan inte heller krediteras till reglementeringen, 

eftersom minskningen började redan innan reglementeringen infördes, och dessutom har haft 

störst inverkan på landet, där man inte tillämpat någon reglementering.59 Johansson vill alltså 

avskaffa reglementeringen helt. Det förslag som lades fram av kommittén han var ledamot i 

innebar dock inte ett avskaffande av reglementeringen, utan en reform, där man skulle göra 

skillnad på hel- och halvprostituerade, och även andra smittade personer skulle kunna 

tvångsvårdas; ett förslag som Johansson reserverade sig mot.60  

Welander tycker däremot att reglementeringen absolut har hjälpt till att minska spridningen av 

de veneriska sjukdomarna, och att den är väldigt viktig i den fortsatta kampen mot smittan. 

Systemets effektivitet, eller för den delen onytta, kan inte bevisas med siffror enligt Welander, 

man får helt enkelt använda sitt sunda förnuft, och Welanders förnuft säger honom att 

reglementeringen fyller en viktig funktion.61 Ungefär första halvan av Blad ur 

prostitutionsfrågan använder han för att visa på hur farliga sjukdomarna är, och de måste 
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därför bekämpas på alla fronter, med alla medel som står till buds. Speciellt måste åtgärder 

riktas mot de prostituerade, eftersom sjukdomen har ”sin källa i prostitutionen”.62 

Även om Welander är övertygad om reglementeringens nödvändighet ser även han vissa 

problem eller förbättringsområden, och är öppen för en del reformer. Varje reglementering 

och dess reformer måste dock skräddarsys efter varje stad, eftersom det överallt råder olika 

förutsättningar, och Welanders förslag är anpassade efter Stockholm.63  

En mycket viktig punkt är att reglementeringen och övervakningen av prostituerade grundar 

sig på den sanitära faran de utgör, ingenting annat, och detta är viktigt att tydliggöra både för 

allmänheten och de byråskrivna kvinnorna. För eventuellt oanständigt beteende finns redan 

lagar som omfattar såväl prostituerade som andra. För att tydligare visa att det är spridningen 

av sjukdomar som reglementeringen handlar om vill Welander se ett närmare samarbete med 

sjukhus. Sjukhuset och byrån får gärna ligga på samma plats, och byrån ska också ha en 

rådgivande funktion för de prostituerade. Man skulle även kunna flytta byrån till 

hälsovårdsnämndens ansvar, istället för polismyndighetens, och delar av polisverksamheten 

nu förlagd på byrån skulle kunna flyttas till de vanliga polisstationerna. På samma sätt ska 

besiktningarna aldrig kunna användas som ett straff, till exempel att behöva gå fler gånger fast 

det inte finns medicinska skäl, och frekvensen på besiktningar ska enbart bestämmas av en 

läkare. Welander efterlyser också att reglementeringen, besiktningen och övervakningen av de 

prostituerade kvinnorna ska ske på en tydlig laglig grund, för att ge polisen nödvändig 

auktoritet att ingripa, utan att mötas av misstro från samhället.64  

I övrigt finns det redan lagar och bestämmelser som ordnar människors offentliga beteende, 

och dessa innefattar även de prostituerade. De ska inte heller behandlas som farliga 

brottslingar bara för att de har blivit smittade, utan få tillåtelse att gå hem och ordna med sin 

bostad och andra nödvändiga saker innan de förs till sjukhuset, även om detta ska ske så fort 

som möjligt. Welander säger dock att det är befogat med vissa speciella ordningsregler, men 

specificerar inte vilka dessa skulle vara, eller hur de skulle minska sjukdomarnas spridning. 

Att bryta mot dessa ordningsregler ska kunna bestraffas, men han betonar att straffet ska vara 

i proportion med förbrytelsen, och inte onödigt hårt.65  
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Inte bara bestraffningarna ska bli mer rimliga och mildare, även inskrivningsproceduren ska 

avslappnas lite i Welanders ideala reglementering. Eftersom det finns en gråzon för när någon 

ska klassas som prostituerad borde polisen börja med en varning för de kvinnor som 

misstänks ägna sig åt prostitution, och förklara konsekvenserna som följer om de inte slutar 

med prostitutionen. De ska få en viss tid på sig att ändra leverne, till exempel en månad. 

Under den tiden kan de vara ålagda besiktning, men få genomföra denna hos en privat läkare, 

eller på andra tider än de inskrivna kvinnorna – de ska alltså inte ”brännmärkas som 

prostituerade” för att använda Johanssons ord. Om de efter en månad fortfarande prostituerar 

sig ska de inskrivas vid byrån och börja följa reglementeringen till fullo. Welander tycker 

dock att någon under 17 år aldrig ska skrivas in vid byrån, utan istället omhändertas av någon 

av de uppfostringsanstalter som beskrivs nedan.66 Welanders reformer handlar alltså till stor 

del om att förbättra reglementeringens rykte, och göra systemet lite mjukare och mer 

respektfullt mot kvinnorna. Det här är förmodligen en reaktion på förändringen i diskursen 

där kritiken ändrat riktning från de prostituerade, mot reglementeringen.    

Han vill också ändra allmänhetens intryck av behandling på sjukhus. Welander beskriver hur 

det länge rått förhållanden där dem inlagda för venerisk sjukdom hölls skilda från andra 

patienter, och sjukhusvistelsen snarare liknade fängelsestraff. Att behandlas på sjukhus var 

lika med skam och obehag. Detta måste ändras för allmänheten, så att fler söker vård. När de 

gäller prostituerade och andra ”moraliskt underhaltiga individer” finns det fortfarande en 

poäng med att isolera dem från andra patienter, eftersom de kan vara ”störande för tukt och 

ordning”. Welander vill därför se speciella kurhus för dem.67 Han menar också att sjukhus är 

bättre än polikliniker, eftersom kunden på sjukhuset blir mer isolerad och därför får svårare att 

råka smitta någon annan. Speciellt gäller detta för de lägre klasserna, som har sämre 

förutsättningar för att förhindra smitta, på grund av till exempel trångboddhet. De som har 

bättre förutsättningar kan gärna få använda polikliniker.68 Huruvida man har ”rätt” 

förutsättningar och är tillräckligt ansvarig för att sköta sin sjukdom verkar vara starkt knutet 

till social och ekonomisk ställning för Welander. Privat vård, och förmodligen då också på 

poliklinik, borde aldrig ges till prostituerade enligt Welander, eftersom dessa måste fortsätta 

sälja sig för att kunna leva, oavsett om de bär på smitta eller inte. 69 Att de isoleras på sjukhus 

är alltså avgörande för att minska spridningen av könssjukdomar, men rimmar även bra med 
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Foucaults tankar om hur de ”perversa” sexualiteterna ska uppfostras eller uteslutas ur 

samhället.  

Johannesdotter säger väldigt lite om hur hon skulle vilja att systemet var utformat, eller 

möjliga förbättringar hon ser. I allmänhet verkar hon tycka illa om hela systemet, hon klagar 

kontinuerligt på alltifrån tvångsvården på sjukhuset, behandlingen hon får av polisen, tid i 

fängelset och de bostäder hon blir anvisad.70 Troligen vill hon att reglementeringen ska 

avskaffas, men hade kanske också blivit glad över de små förbättringar som Welanders 

reformer hade fört med sig.    

  

Ett prostitutionsfritt Stockholm 

I de tidigare kapitlen har fokus legat på bland annat de anledningar som läkarna trodde ledde 

till att kvinnorna började med prostitution överhuvudtaget, vilken roll kunderna spelade och 

hur reglementeringen skulle kunna utformas för att bli ännu bättre. Under dessa kapitel har det 

snuddats lite vid ämnet ”bekämpningen av prostitution som fenomen”. Detta ska undersökas 

närmare nu.  

Welander ger en ganska dyster bild av möjligheterna att stoppa prostitutionen i sin helhet, i 

hans mening har prostitution alltid funnits och kommer alltid finnas, oavsett vad samhället 

gör, och de som säger att de kan avskaffa prostitutionen vill egentligen bara avskaffa 

kontrollen av den. 71 Ett försök att åtminstone få enskilda kvinnor att sluta med prostitution 

borde dock göras, och här borde fokus främst ligga på unga kvinnor (till viss del även unga 

män) och förebyggande arbete. Eftersom Welander tänker sig att de som håller på med 

prostitution gör det på grund av dålig moral, lättja och dålig uppfostran (se Varför 

prostitution? Två olika svar) ska alltså insatserna riktas mot hemmen, eller på andra 

uppfostrande projekt. För de unga kvinnor som redan har börjat med prostitution efterlyser 

Welander ordentliga uppfostrings- och förbättringsanstalter. Istället för att skriva in 

tonåringarna vid byrån kan man tvångsinta dem på uppfostringsanstalterna. I bästa fall 

kommer de överge prostitutionen permanent, och i värsta fall har de ändå varit isolerade för 

en tid, och därmed varit oförmögna att sprida veneriska sjukdomar.72   
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Welander ger också förslag på några mer allmänna åtgärder som skulle kunna minska smitta, 

öka sedligheten i samhället, och hålla unga kvinnor från att börja med prostitution. Dessa är 

god och sedlig uppfostran och förbättrande av hemmen, framförallt i de lägre klasserna, där 

trångboddhet och att ha en eller flera inneboende var vanligt, vilket Welander anser är dåligt 

både för hygien och moral. Dessutom ska man tidigt vänja ungdomar vid regelbundet arbete 

då alltför mycket frihet och fritid lämnar plats för frestelse och osedlighet enligt Welander.73 

Han har tidigare sagt att kvinnor väljer prostitution av lättja, vilket går väl ihop med denna 

ovana för ordentligt arbete han tycker sig se i ungdomen. Att upplysa allmänheten om 

riskerna med könssjukdomar och hur dem smittar tänker han också kommer hjälpa att minska 

spridningen, men informationen får på inga sätt ses som ett substitut för läkarvård. Allra helst 

ska upplysningen göras muntligt, eftersom det finns risk att folk börjar konsultera böckerna 

istället för läkarna. Denna muntliga upplysning skulle kunna göras på högskolor, krigsskolor 

och arbetsföreningar utan problem. Läkarnas monopol på medicinsk kunskap och det 

påföljande inflytandet kommer undersökas närmare senare i uppsatsen. Förutom insatserna 

nämnda ovan ser Welander också en fördel med att göra det juridiskt straffbart för alla att 

överföra smitta till någon annan genom samlag, inte för att han tror att det skulle gå att 

tillämpa lagen, utan för att den skulle kunna tjäna ett avskräckande syfte.74  

Johansson diskuterar väldigt lite om det alls går, eller om man borde försöka, utrota 

prostitution som samhällsfenomen. Han beskriver hur reglementeringen kan ses som ett sätt 

att stoppa moraliskt farliga individer under kontroll, och att byråpolisens uppgift är att 

kontrollera den svåraste formen av prostitution - uppgifter som systemet och polisen 

misslyckas med. Begreppet ”svåraste formen av prostitution” är väldigt vagt, och att göra sig 

av med den är svårt. De som utpekas som de moraliskt farliga individerna har Johansson 

redan visat har väldigt lite med samhällets moraliska nivå att göra och de hindras dessutom 

inte att sälja sex av reglementeringen, så länge de inte haft symptom under besiktningen. 

Johansson känner att på detta sätt får snarare prostitutionen en officiellt erkänd prägel.75 Om 

samhället verkligen försökte stoppa prostitution som fenomen hade polisen för länge sen 

stängt ner de inofficiella bordellerna som utgjordes av kaffehus och partihotell, istället för att 

”få existera med polisens goda minne [vilket] torde få anses mindre tilltalande”76. Att 

partihotell och liknande ställen inte lagts ner än kan motiveras av en svårighet att tillämpa 
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lagen, säger Johansson, men att tolkningen av lagen har förändrats, och det har blivit lättare 

att tillämpa på de inofficiella bordellerna. En annan anledning han lyfter fram är något som 

upptäckts under undersökningar i New York och Chicago, där man kunde visa hur 

inflytelserika personer investerade stora kapital i sexindustrin.77 En blomstrande handel med 

stora vinster räcker ofta för att se mellan fingrarna på något som annars skulle fördömas.       

När det gäller att få enskilda kvinnor att ge upp prostitution är reglementeringen minst lika 

dålig som när det gäller att bli av med prostitution i stort, tycker Johansson. Straff, 

avskräckande exempel eller tvång får inte kvinnorna att på något mirakulöst sätt ändra livsstil. 

Tvärtom menar han att tvångsarbete som straff för förseelser mot reglementeringen snarare 

gör det svårare för kvinnorna att hitta nya jobb. Detta baserar han på att medellängden av tid 

som kvinnorna kvarstår i besiktningsbyråns stam har blivit längre. Han menar också att den 

ganska stora andel kvinnor som avgår från byrån inom det första året har gjort så på egen 

förtjänst, och inte tack vare reglementeringen.78 Många av dem som temporärt avgår från 

byrån, på grund av tvångsarbete, sjukhusvistelse eller för att de blivit intagna på skyddshem 

återkommer ofta snart till byrån, enligt Johanssons statistik är det lika svårt att lämna byrån 

efter ett år som efter tio.79 Straffen och tvången verkar efterhand förlora sin skärpa, och bli 

något kvinnorna möter med en trotsigt nonchalant attityd. Johansson visar att det begicks en 

förseelse mot reglementet var 15:e dag under 1900-1904, och att mellan 1910-1912 så begicks 

en förseelse var 9:de dag, och menar att ett system som bryts mot så ofta måste vara illa 

anpassat. Att ålägga de prostituerade speciella ordningsregler, utan uppenbara funktioner och 

sen straffa kvinnorna när de bryter mot dessa kommer inte ge dem en högre moral, utan bara 

leda till respektlöshet. Johansson tycker det är hyckleri att ge kvinnorna intrycket av att de har 

ett riktigt yrke, och sen straffar dem för det.80  

Johannesdotters livsbeskrivning speglar på många ställen Johanssons tankar om 

reglementeringen, att tvångsarbete och fängelse lyckas bättre i att skapa förbittring och ilska 

än välvillighet och en bättre moral. Johannesdotter verkar dessutom uppleva ganska få 

påtryckningar till att lämna prostitutionen medan det går bra för henne, men när hon jobbar 

för att ta sig bort från det livet så kommer systemet mer i vägen, och hon sjunker djupare ner i 

fattigdom och desperation; hon verkar få bostäder anvisade av besiktningsbyrån, och dessa 
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hjälper henne inte heller bort från det livet, eftersom mycket av hennes pengar och ägodelar 

på olika sätt hamnar hos värdinnorna, som gärna vill att hon fortsätter sälja sig.81  

Även de gånger hon har tagit in på skyddshem, vars uppgift det är att hjälpa henne sluta med 

prostitutionen återvänder hon till byrån. Hon verkar inte riktigt trivas på skyddshemmen, och 

vill hellre försöka klara sig själv. Inte ens när hon är som mest deprimerad och 

självmordsbenägen verkar någon bry sig särskilt mycket. Ansträngningar att utrota 

prostitution är påtagligt frånvarande, bara på några få ställen nämner hon att någon uppmanat 

henne att sluta med prostitution, och då har det varit en ensam individ, inte en systematisk 

insats från samhället. 82      

 

Talet om de prostituerade: en analys 

Sättet som man talade om de prostituerade kvinnorna på under sedlighetsdebatten kan avslöja 

mycket om vad som tänktes och tycktes om de här kvinnorna, och vilken social position de 

hade i samhället. Det svåra med en diskursanalys av material som är över 100 år gammalt är 

att ords betydelse och användning förändras, och de innebörder ett ord har nu är inte 

nödvändigtvis den innebörd som menades när texten skrevs. Att titta närmare på diskursen är 

ändå en så viktig del i Foucaults teori om maktutövning, och så pass intressant att det är värt 

ett försök.   

Johansson använder främst ordet kvinnor för att beskriva de prostituerade, ofta kombinerat 

med förtydligande ord, som inskriven kvinna eller besiktningsskyldig kvinna. Detta är för att 

skilja prostituerade kvinnor från icke-prostituerade kvinnor, men även skilja mellan olika 

kategorier av kvinnor inom byrån, till exempel är inte alla byråskrivna kvinnor 

besiktningsskyldiga. Ironiskt nog yrkar Johansson i slutet av boken på att denna 

”brännmärkning” av kvinnorna som prostituerade, byråskrivna, skörlevande med mera måste 

upphöra, trots att han själv beskrivit dem så på de tidigare 120 sidorna i boken. Detta är för att 

en internalisering av diskursen kan ske, det vill säga att bli stämplad som ”prostituerad” är det 

som leder till att kvinnorna tar upp det som huvudsaklig försörjning under längre tid.83  
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Johansson ger inte ett direkt positivt intryck av prostitution, särskilt vad han kallar för ”det 

industrimässiga utnyttjandet af prostitutionen”, alltså partihotell84 och inofficiella bordeller, 

som han beskriver som en cancer för samhället.85 Det är dock prostitutionen som fenomen 

som Johansson är kritisk mot, inte de prostituerade själva, som han snarare pratar om med en 

sorts överseende, paternalistisk ton. Vid kapitel 3 börjar han måla upp de prostituerade 

kvinnorna som offer, som blivit utsatta för prostitution, snarare än aktivt valt det själva. De är 

vilse, okunniga och behandlas illa av samhället, i försök att ”förbättra kvinnorna i moraliskt 

hänseende eller att förmå dem att återgå till hederligt lefnadssätt.”86 Att Johansson på detta 

sätt försvarar kvinnorna som annars ofta var utsatta för kritik kan verka sympatiskt, men tar 

samtidigt bort kvinnornas autonomitet och självbestämmanderätt.  

I början av Blad ur Prostitutionsfrågan beskriver Welander upptakten till reglementeringen, 

till exempel cirkuläret från 1812, och här används rätt ofta ord som ”liderlighet” och ”löst 

folk”. Kaffehus och värdshus är osedlighetsnästen eller otuktshus.87 Frågan är om det är 

Welanders egna ord, eller om han använt sig av dem för att samma ord användes när 

cirkuläret skrevs; i resten av boken använder Welander främst ordet prostituerad och 

prostitution för att beskriva sexhandeln och dess utövare. På liknande sätt används de mest 

negativa beskrivningarna på kvinnorna i Reglementeringen i Stockholm då reglementet från 

1875 citeras i helhet. Här beskrivs dem så som fallna och lösaktiga kvinnor, som måste 

förvandlas till nyttiga medmänniskor.88 Det verkar alltså finnas en skillnad när man diskuterar 

prostitution under 1800-talet, och början av 1900-talet, men det är svårt att säga om det beror 

på en skillnad i attityd mot prostitutionen, eller den språkliga utvecklingen som tagit plats 

mellan dokumentens publicering.  

Welander använder som sagt gärna prostitution, ett ganska neutralt ord i sig självt. Det 

innebär inte att Welanders inställning till prostitution är neutral, han påpekar ofta 

prostitutionens faror och skadliga effekter, inte bara medicinskt, men även moraliskt.89 

Eftersom Welander menar att prostitution är ett val aktivt gjort av kvinnan är det underförstått 

att en kvinna som väljer något så dåligt också är ganska dålig. Att smittas av veneriska 

sjukdomar på annat sätt än genom sex betecknar han som ”oskyldigt”, alltså måste det vara 
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”skyldigt”, eller kanske syndigt, att bli smittad via sex, vilket är fallet för de prostituerade 

kvinnorna. 90 Det verkar inte heller finnas en ”rätt” anledning för att ha ett första samlag för 

dessa kvinnor heller. Att vara liderlig är inte bra, men Welander klandrar även de kvinnor som 

gjort det för löften om äktenskap, eller annan fördel. ”[…] framstår hon ju ej i någon 

synnerligt fördelaktig dager; det skulle ju i så fall vara kall beräkning på blifvande 

äktenskap”.91 Det verkar bara vara möjligt att vara antingen för lösaktig och osedlig eller en 

sol-och-vårare.  

I allmänhet verkar Welander ha väldigt lite förtroende för kvinnornas vilja att sluta med vad 

han kallar för ”deras lastfulla bana”.92 Han tror inte att de flesta som avgått från byrån har 

gjort det för att byta levnadssätt, och inte heller att de prostituerade kan få en lycklig framtid. 

Som exempel lyfter han fram de kvinnor som slutat gå på byrån för att de gift sig; många av 

dessa kvinnor har faktiskt goda kvalitéer och kan bli bra hustrur och mödrar, och alltså ha ett 

bra äktenskap säger Welander, men han påpekar också att inte alla äktenskap blir lyckliga. 

För att bevisa detta lyfter han fram en massa statistik som är taget från innan giftermålet, och 

alltså inte säger något om äktenskapet alls egentligen.93  

Eftersom Welander använder mycket statistik diskuterar han hur bra denna kan stämma, och 

uttrycker även här en misstro mot de prostituerade kvinnorna, eftersom de kan ljuga när de 

tillfrågas om uppfostran, tidigare yrken, första könsumgänget med mera. Därför tycker 

Welander att det borde vara läkaren som samlar in data, inte polisen, eftersom han tänker sig 

att svaren skulle vara ärligare då, i bekännelsen mellan patient och läkare, än i förhöret mellan 

misstänkt och polis.94 Vikten som Foucault tillskriver bekännelsen och det utlopp för makt 

som den utgör diskuteras mer utförligt i kapitlet Vem har makten?  

Återkommande i Blad ur prostitutionsfrågan är en ganska resignerad och uppgiven ton när 

det kommer till de prostituerade och prostitutionen. Welander har inte stora förhoppningar för 

olika åtgärder att få kvinnorna att sluta med prostitution, eller hindra andra från att börja med 

det, men menar ändå att samhället måste försöka, genom till exempel uppfostringsanstalter, 

för att ”omdana dem till nyttiga medmänniskor”.95 I Welanders värld är de prostituerade 

kvinnorna medvetna om vad de gör, och förmögna att styra sina liv själva, till skillnad från i 
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Johanssons, problemet är att de sällan väljer det moraliskt rätta och därför inte kan litas på när 

de gäller att ta ansvar för sina kroppar och sjukdomar.   

En analys av Johannesdotters språk visar på två teman. Dels framställer hon sig själv som ett 

naivt offer, dels ger hon uttryck för hur omgivningen ser på henne och andra prostituerade. 

När hon börjar beskriva sin övergång till prostitution ger hon uttryck för en inställning som 

säkert delades av många, nämligen att de kvinnor som blev förförda av män fick skylla sig 

själva. Även när hon börjat prostituera sig på riktigt är det något skamfullt, och hon försöker 

trösta sig med att det inte var så farligt, så länge hon inte var inskriven vid byrån och hennes 

familj inte visste något.96  

När Johannesdotter beskriver sig själv använder hon genomgående ord som ”barnslig enfaldig 

flicka”, ”den bedragna”, ”ett polisens offer”, ”försvarslös” och ”värnlös”.97 Hon verkar 

slussas från motgång till motgång, utan att ha särskilt mycket val eller möjlighet att påverka. 

Detta kan naturligtvis vara ett medvetet val, för att framställa sig själv i bättre ljus för 

eftervärlden, men det kan också vara hennes genuina upplevelse. Att jämföra Johannesdotters 

upplevelse med den beskriven av andra prostituerade i liknande böcker skulle kunna vara ett 

intressant ämne för en annan studie.  

Ibland ger hon uttryck för åsikter som rimligtvis inte är hennes egna, utan något hon uppfattar 

att andra tycker. Till exempel beskriver hon ett räddningshem som ett ställe där goda 

människor är beredda att hjälpa sådana som henne, vilket ger intrycket av att hon inte skulle 

vara en god människa, fast hon bara några få sidor tidigare försökt övertyga läsaren om just 

det.98 Tidigare i boken beskriver hon hur hon blir inlagd på sjukhus, och hur hon blir illa 

behandlad av personalens och inte riktigt förstår varför. ”Ty jag insåg ännu inte, att vi 

prostituerade flickor voro de dåligaste varelser som kunde finnas.”99 När hon vistades på 

sjukhus första gången visste hon alltså inte hur resten av samhället såg på henne och andra 

prostituerade, men nu när hon i efterhand beskriver händelsen har hon fått en insikt i hur 

andra ser på saken, och kanske till viss del börjat internalisera allmänhetens åsikter, en viktig 

komponent i Foucaults beskrivning av övergången från handling till identitet.     

De två temana som återfinns hos Johannesdotter går även att se hos Johansson och Welander. 

Johanssons sätt att uttrycka sig stämmer bra med Johannesdotters beskrivning av sig själv som 
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ett offer, fast i ett system utformat för att straffa de prostituerade. Welander å andra sidan 

verkar snarare hålla med åsikterna som Johannesdotter tror att andra har, det vill säga att 

prostituerade är dåliga människor och en börda för samhället. Det får antagas att även resten 

av samhället på det stora hela är delade mellan dessa motsatta ståndpunkter.   

 

Vem har makten? 

I de tidigare kapitlen har vi sett hur prostitution och de som utövar den pratas om, och för, 

men väldigt sällan har något att säga till om, eller bestämmanderätt över sina egna liv när de 

väl hamnat i systemet. Bara på ett ställe i Reglementeringen i Stockholm berättas vad några 

prostituerade kvinnor anser om reglementeringen, och detta är nog bara för att det stöder 

poängen Johansson försöker göra. Han verkar dessutom tänka sig att ingen egentligen bryr sig 

om hur de prostituerade kvinnorna uppfattar sig själva och sin roll i samhället, men 

argumenterar för att allmänheten kan få samma uppfattning – att prostitutionen är 

nödvändig.100 De prostituerades egna föreställningar och tankar är alltså inte värda att 

diskutera, om de inte kan återfinnas hos samhället i stort, eller användas i ett argument. 

Samma sak verkar gälla för Johannesdotters Den undre världen, som blev publicerad efter 

hennes död, och förmodligen utan hennes vetskap.101 Boken kanske består av Johannesdotters 

egna, riktiga tankar men publicerades i slutändan av någon annan, i kanske ett helt annat syfte 

än vad Johannesdotter tänkte sig, det får vi nog aldrig veta. Även Johannesdotter hade alltså 

inga egentliga medel för att göra sin röst hörd, utan blev beroende av hjälp, eller kanske bättre 

uttryckt tillåtelse, från någon av högre klass och social status att sprida berättelsen åt henne. 

De prostituerade var alltså ganska effektivt utestängda från en debatt som rörde dem i allra 

högsta grad, de som fick uttala sig och ansågs värda att lyssna på var alltid från en högre 

samhällsklass, och skulle allra helst besitta någon speciell kunskap om ämnet. Speciellt 

läkarna och det svenska läkaresällskapet som helhet hade oerhört mycket inflytande och 

bestämmanderätt gällande reglementeringen. Federationen fick uttala sig i debatten, och 

lämnade in några prepositioner, men eftersom läkarna sa nej förblev reglementeringen 

oförändrad. Läkarna åtnjuter detta inflytande just för att de besatt ”den rätta kunskapen”, ett 

monopol de vaktade ganska noga.102  
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Welander framhåller gärna läkarnas ansvar och vikt i bekämpningen av könssjukdomarna. I 

”Ett prostitutionsfritt Stockholm” beskrivs hur Welander diskuterar hur allmänheten, speciellt 

de fattiga ska utbildas, hur det ska göras muntligt av läkare, och om det ska ske genom texter 

får dessa under inga omständigheter ses som ett substitut för riktig läkarvård. I ett föredrag till 

svenska läkaresällskapet försöker Welander uppmuntra de andra läkarna till att se hur viktiga 

dem är.  

Jag vill blott än en gång framhålla den stora betydelse vi läkare och vårt personliga inlägg som 

läkare hafva i kampen mot de veneriska sjukdomarnas spridning och huru viktigt, ja 

nödvändigt det är, att vi alla äro genomträngda af pliktkänsla mot samhället i detta afseende.103  

Senare i samma text påpekar han hur viktigt det är med en riktig behandling. Alltså borde 

ingen annan än licensierade läkare få behandla veneriskt sjuka, då ingen annan än läkare kan 

besitta den nödvändiga kunskapen. Alla andra som påstår sig kunna behandla veneriska 

sjukdomar är kvacksalvare och ska förbjudas.104 Vid ett tillfälle citerar Johansson en av sina 

kollegor, dr Lindblad som diskuterar kontroller som de prostituerade kvinnorna och kunderna 

utför på varandra innan samlag, i ett försök att skydda sig mot könssjukdomar. Det Johansson 

vill åt är skillnaden Lindblad gör på kunderna och de prostituerade, men Lindblad säger också 

att kontrollerna egentligen är överflödiga, eftersom ingen av dem har tillräckligt med kunskap 

för att känna igen veneriska symptom. Johansson gör inga invändningar mot detta, utan verkar 

hålla med.105 Mycket tack vare läkarna växer klyftan mellan de medicinskt kunniga – läkarna- 

och allmänheten, vilket leder till en alltmer snedfördelad maktbalans. Uttrycket ”kunskap är 

makt” gäller i allra högsta grad här, till läkarnas fördel. Den medicinska kunskapen ger dem 

makt att införa restriktioner i vissa personers liv, i den sanitära nödvändighetens namn.  

Den rådande metoden för att skaffa sig kunskap i det borgerliga samhället enligt Foucault var 

bekännelsen, vilket speglas i källorna använda i den här uppsatsen. Welander och Johansson 

bygger sina argument på statistik som de fått genom just bekännelser, de prostituerade 

kvinnornas bekännelser inför polis eller läkare om sin uppväxt, tidigare uppehällen och 

nuvarande försörjning och levnadssituation. Även Den undre världen kan ses som en 

bekännelse, en sista chans att lätta sitt hjärta och berätta sin historia, fast med papper och 

penna då Johannesdotter inte verkat haft någon som var villig att lyssna. Som Foucault visat 

inbjuder systemet med bekännelser också ett maktutövande. Eftersom Johansson och 
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Welander besitter statistiken (bekännelserna) har de också rätten att säga vad som är det 

normala för de prostituerade kvinnorna, vad som är önskvärt, och vad som är ”fel” och ska 

bort. 

En annan del av Foucaults analys angående makt och sexualitet är en ökad decentralisering av 

makt, som i större grad bygger på normalisering och samverkan från folket. För Foucault är 

makt inte en sak, utan består av flera tvångsrelationer som påverkar varandra.106 På samma 

sätt bygger reglementeringen på ett visst mått av samarbete, både från de som omfattas av 

reglementeringen, men också allmänheten. Johansson har på flera ställen visat hur 

reglementeringen är beroende av samtycke; mängden inskrivna under ett år är direkt relaterat 

till verkningsgraden hos polisen. Polisens aktivitet är i sin tur kopplad till hur mycket stöd och 

sympati de upplever komma från allmänheten, till exempel i formen av angivningsbrev. Hela 

stadens befolkning engageras i att hålla koll på och ange varandra vid brott mot de ålagda 

normerna, vilka i första hand säger att kvinnor inte ska prostituera sig, och i andra hand att om 

hon gör det måste vissa regler följas. Reglementeringen vilar också på att de prostituerade ska 

följa den hyfsat väl på egen hand, att genomföra reglementeringen helt baserat på tvång menar 

Johansson inte är möjligt när det gäller ett stort antal individer spridda över en stor yta.107 För 

att ett så decentraliserat maktsystem ska fungera krävs en viss normalisering och 

internalisering. En närmare titt på Den undre världen visar hur Johannesdotter inte böjer sig 

för systemet, men ändå internaliserar föreställningarna om prostituerade till viss del, till 

exempel när hon försöker dö i en snödriva för att ”jag tyckte mitt lif var inte bättre värdt än att 

sluta där”, eller att hon inte förtjänar att få hjälpen som finns på ett räddningshem.108 Hon har 

misslyckats både med att inte utöva prostitution och följa reglementeringen och därmed inte 

uppfyllt normen om den tysta, kvinnligt blyga ”idealskökan” som Johansson kallar det.109  

Johannesdotters benägenhet att begå självmord behöver inte vara direkt kopplad till 

missödena hon upplever inskriven vid byrån, redan innan hon prostituerar sig har hon 

perioder med depression, men enligt Foucaults teori skulle det absolut kunna finnas ett 

samband. Han beskriver en övergång från rätten att ta liv till att fostra och främja det för att nå 

livets absoluta potential. ”Man skulle kunna säga att i stället för den gamla rätten att åsamka 

död eller låta leva har vi fått makt att ombesörja liv eller återförvisa till döden.”110 Det här 
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citatet har redan använts en gång i den här uppsatsen, men är så är värt att ta upp igen, 

eftersom den verkligen fångar poängen i Foucaults resonemang. Den som inte följer 

samhällets utstakade bana och uppfyller normerna för en nyttig samhällsmedborgare kan först 

försöka uppfostras, och om detta inte hjälper långsamt uteslutas ur samhället och till sist livet. 

Endast önskvärt liv, vilket oftast inte var de prostituerade kvinnorna, hade plats i det 

borgerliga samhället.  

Reglementeringen vilar på folkets deltagande, men hade inte heller varit möjlig utan 

inblandning från staten och myndigheter, något som Foucault anser öka under det långa 1800-

talet. Befolkningen blir ett ekonomiskt och politiskt problem, men också en resurs att utnyttja 

maximalt vilket kräver administration och ett intresse i födelse- och dödstal, 

hälsoförhållanden och mycket annat. Foucault utrycker det som att man inte längre ska bara 

fördöma eller tolerera könet, utan genom diskursen nyttiggöra det, och reglera till optimal 

funktion till samhällets största nytta.111 Att döma av kapitlen Talet om de prostituerade – en 

analys, och Prostitutionens kunder är samhällets största nytta en i princip ohämnad sexualitet 

för männen, och en sorts outtalad acceptans av prostitution som fenomen. Även Johansson 

som påpekar att kunderna är en sanitärt farlig grupp vill inte utsträcka reglementeringen till att 

omfatta även dem. En ohämnad sexualitet för kvinnor är däremot otänkbar, och de kvinnor 

som har mycket sex måste kategoriseras, tystas och gömmas undan genom reglementeringens 

uppföranderegler, och misskrediteras på olika sätt. Till exempel genom att beskriva kvinnorna 

som vilsna och oförmögna att bestämma över sina egna liv, eller som omoraliska, låga 

varelser, förmodligen bortom räddning. En framgångsrik industriell stat behöver inte bara en 

stor befolkning, den behöver även en frisk, stark och långlivad befolkning, med rätt moral och 

arbetsetik som tjänar statens intressen. Dessa individer växer upp i den borgliga kärnfamiljen, 

inte hos ensamstående föräldrar eller i fattiga, morallösa hem om en ska tro Welander och 

Johansson. Den borgerliga kvinnan, hängiven sin man och barnens uppfostran är grunden för 

rätt sorts befolkning, men en stark och frisk man är också enligt diskursen en sexuellt aktiv 

man. Logiken kräver att några kvinnor i samhället finns tillgängliga för de ogifta männen, och 

det kan inte vara de borgerliga, potentiella fruarna. Diskursen gör alltså prostitutionen 

nödvändig, en mening som speglas i Den undre världen.  

Tre sidor ägnas åt reflektioner kring prostitution och den prostituerades plats i samhället. 

Huruvida allt på dessa sidor är skrivet av Johannesdotter själv eller inte är omdebatterat, men 
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åtminstone merparten verkar vara det.112 Här jämförs de prostituerade med slavar, och som 

dygdens och den borgerliga kvinnans viktigaste skydd. Även i Den undre världen uttrycks 

tanken att prostitutionen är nödvändig, för att ”skydda kvinnan af de bättre 

samhällsklasserna”, och att det faller på de fattiga kvinnorna att offra sig kroppsligt och 

moraliskt för samhällets bästa. Foucault skulle förmodligen säga att Johannesdotter 

framgångsrikt hade internaliserat normerna om prostitutionens nödvändighet och samhällets 

behov av henne.  

Diskursen runt prostitution i början av 1900-talet kan ses befinna sig i en brytpunkt, enligt de 

två ståndpunkterna som diskuterades i kapitlet ”Talet om de prostituerade”. Welander kan ses 

höra till ”den gamla diskursen” från tidigt 1800-tal, där vissa grupper i samhället bär ansvaret 

för sjukdomarna, och problemet är deras egen moral. Johansson hör till en mer ”ny diskurs”, 

där kritiken istället riktas mot systemet och det hycklande samhället som tillåtit prostitutionen 

så länge och samtidigt fördömt den. Welanders diskurs är på vissa sätt mer exkluderande, och 

riktas bara mot vissa personer, och Johanssons mer inkluderande, alla kan diskuteras och ska 

omfattas av normerna uttryckta i diskursen. Trots skillnaderna i diskursen finns dock 

gemensam mark; samhället måste på något sätt ta hand om de prostituerade, vare sig det är ”ta 

hand om” som i att sköta om, eller ”ta hand om” som i att lösa ett problem. Ingen av dem talar 

om de prostituerade som människor med förmåga och rättighet att bestämma över och ta 

ansvar för sig själva och deras kroppar.  
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Slutdiskussion 

Att kvinnor inte fullt ut kan förtros med ansvaret för sig själva och sina kroppar i sexuella 

sammanhang är tyvärr inte en föreställning som försvann tillsammans med reglementeringen. 

Den är ofta återkommande i debatter angående preventivmedel och abort. I skrivande stund är 

den fantastiskt aktuell då vissa stater i USA, till exempel Georgia och Alabama, precis har 

förbjudit abort, med hårda straff för dem som ändå väljer att avbryta en graviditet, eller 

hjälper någon annan att genomgå abort.   

Inte bara fenomenet prostitution är levande idag, utan även sambanden mellan makt och 

sexualitet, och båda utgör intressanta fält för fortsatt forskning inom en mängd olika 

discipliner, till exempel inom historia, idéhistoria och sociologi. Försök att kontrollera 

kvinnors sexualitet är på inga sätt förpassade till historien, men kanske kan vidare historiska 

studier sprida ytterligare ljus över varför den här kontrollen är så viktig, och de många sätt 

den utförs på.  

Foucault argumenterade i Sexualitetens historia: viljan att veta att vi egentligen inte har en 

förtryckt sexualitet, och inte haft det heller, utan att vi själva skapar en diskurs där sex är 

negerat, allt för att vi ska kunna tänka oss en vacker framtid då vi äntligen befriat oss från 

restriktionerna och tvånget. På många sätt är hans resonemang logiskt, men eftersom tvången 

inte bara uppstår genom normalisering och internalisering av diskursen, utan tar sig uttryck i 

högst reella förbud och lagar i statens uppfostringsförsök anser jag att uppfattningen om att 

det existerar ett visst förtryck av sexualitet är befogad. I min mening kan förändringen av 

diskursen som innebär en frisläppt sexualitet inte komma fort nog.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen tog sin utgångspunkt i att undersöka debatten runt reglementeringen och då 

med särskilt fokus på hur kontrollen av kvinnor och deras sexualitet definierades och 

debatterades i början av 1900-talet. Tanken var för det första att undersöka hur det medicinska 

hotet som könssjukdomarna utgjorde användes som argument för att ställa vissa människor 

under sanitära kontroller. I ”Rädslor och kvinnokamp – reglementeringens tidslinje” 

redogjordes för den kunskapsbrist som omgärdade könssjukdomarna och rädslan som därmed 

följde. Att förhindra ytterligare spridning av de veneriska sjukdomarna var ytterst viktigt för 

Welander, och detta kunde åstadkommas genom reglementeringen av prostituerade, eftersom 

prostitutionen var källan till smittan enligt Welander. Hela Welanders argument går att koka 

ner till att sjukdomarna är så farliga, inte bara för individen, utan samhället i stort att 

inskränkningar på den personliga friheten är befogade, och då den personliga friheten hos 

dem med tvivelaktig sexualmoral, till exempel prostituerade kvinnor.  

För det andra ville jag studera hur moralen användes för att rättfärdiga eller misskreditera 

reglementeringen. Moral användes först som ett sätt att rättfärdiga myndigheternas 

inblandning, och nedvärdera kvinnorna. Eftersom de hade dålig moral kunde man inte räkna 

med att de skulle söka behandling och undvika att smitta någon, utan myndigheter var 

tvungna att gå in med regelbundna kontroller för att skydda resten av befolkningen. Diskursen 

får dock snart en ny dimension när man vänder på frågan och visar upp hur omoraliskt och 

orättvist själva reglementeringssystemet är. Johansson ifrågasätter hur samhället kan straffa 

kvinnorna för att de prostituerar sig, men samtidigt låta de inofficiella bordellerna verka 

obehindrat. Det är inte längre de prostituerade kvinnornas moral som kritiseras, utan moralen 

hos dem som bibehåller reglementeringen. Argument om den sanitära nödvändigheten hamnar 

i bakgrunden, det kan lösas på många andra sätt utan att diskriminera mot en enskild grupp 

som reglementeringen gör.  

För det tredje var det intressant att undersöka hur de reglementerade kvinnorna såg på sin 

levnadssituation och kontrollen de ställdes under. Johannesdotters livsredogörelse målar upp 

en bild av en sorglig och ensam tillvaro under reglementeringen. I början går det bra för 

henne, men direkt hon inte längre följer reglementeringen till punkt och pricka blir hon hårt 

straffad och alltmer utstött. Alkoholism, depression och ännu mer problem med polisen följer 

snart. En diskurs som försöker tvinga in kvinnorna i en viss roll och ”sexualitet”, och som 
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genom normalisering inbjuder hela samhället att reproducera diskursen och maktutövningen 

genomsyrar hela reglementeringens tillämpningstid.  

  



38 
 

 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Otryckta källor 

Stockholm Stadsarkiv (SSA) 

Överståthållarämbetet för polisärenden (ÖÄ) 

Prostitutionsavdelningen E1  

Brev från O. F Karlson till sedlighetspolisen 25/4 1885 (tillgänglig via

 stockholmskallan.stockholm.se). 

Prostitutionsavdelningen E2 

 Brev från G. Andersson till sedlighetspolisen 1859 – 1918 (tillgänglig via

 stockholmskallan.stockholm.se). 

 

Internet 

Nationalencyklopedin svensk ordbok. 

 NE.se 

Synonymer.se 

 

 

Litteratur 

Foucault, Michel. Sexualitetens historia: band 1, viljan att veta, [1976] övrs. Britta Gröndahl, 

Göteborg: Daidalos AB, 2004. 

Johannesdotter, Anna. Den undre världen: en lifshistoria, 7 uppl. Stockholm: Wahlström & 

Widstrand, 1907. Tillgänglig via stockholmkallan.stockholm.se. 

Johansson, Johan Erik. Reglementeringen i Stockholm, Stockholm: Wahlström & Widstrand, 

1913. Tillgänglig via stockholmkallan.stockholm.se. 

Lundberg, Anna. Care and coercion. Medical knowledge, social policy and patients with 

veneral disease in Sweden 1785-1903, Umeå: Umeå universitet, 1999. Tillgänglig via 

http://www.diva-portal.org 

Svanström, Yvonne. Offentliga kvinnor. Prostitutionen i Sverige 1812-1918, Stockholm: 

Ordfront förlag, 2006. 

Welander, Edvard. Blad ur prostitutionsfrågans historia i Sverige, Stockholm: Hugo Gebers 

förlag, 1904. Tillgänglig via runeberg.org. 

 


	Framsida
	Magda Andersson

