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Willing whore or victim of vice? – a study of the idea of 
the prostitute during regulation in Stockholm  
 
Abstract  
 
The prostitute has always been a canvas for society to paint its picture on. Who she was 
was not as important as who society made her out to be. This essay intends to show how 
the idea of the prostituted woman was constituted during the regulation of prostitution 
in the late 19th and early 20th century in Stockholm. Basing my study on the idea of 
constructivism as well as Foucaults theories of power, I performed a discourse analysis 
on newspaper articles written in the abolitionist newspaper Sedlighetsvännen as well as 
medical and social argumentative writings from doctors and professors. With that I have 
sketched an image of the prostituted woman as she was during the regulation. This 
image or idea may serve as an illustration as to how social identity is constructed 
through discourse.  
 
Nyckelord 
Prostitution, Reglementeringen, Diskursanalys 
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1 Inledning 
 
”Lovely ladies 

Waiting for a bite 

Waiting for the customers 

Who only come at night 

Lovely ladies 

Ready for the call 

Standing up or lying down 

Or any way at all 

Bargain prices up against the wall!”1 

 

Horan, den offentliga kvinnan, fick vara närvarande men inte deltagande i det offentliga 

rummet. Hennes funktion i den borgerliga samtiden var att tillfredsställa den manliga 

befolkningens omättliga sexuella lust i en tid där män gifte sig allt senare, på ett sätt 

som inte gick ut över ”ärbara” kvinnor. Hon beskrevs av vissa som att vara ungefär 

likvärdig med en kloak. Genom att finnas och framförallt synas i det offentliga rummet 

så överskred hon de osynliga men tydliga gränser som fanns i samhället. Hennes 

existens var en skamfläck, en svulst på samhällskroppen, men samtidigt helt nödvändig 

för samhällets fortlevnad. Det här gör henne både farlig och intressant.  

 

I min undersökning kommer jag i fortsättningen att använda mig av begreppet 

”prostituerad kvinna” för att benämna kvinnorna ifråga. Detta för att det är ett 

gemensamt begrepp inom diskursen om kvinnorna runt 1800-talets slut och 1900-talets 

början. Jag använder mig av dåtidens betydelse av begreppet, det vill säga kvinnor som 

har sex mot betalning som huvudsaklig inkomstkälla.  

 

1.1 Syfte 
 
Min studie kommer att handla om reglementeringen i Stockholm 1847-1918. Främst 

kommer studien att behandla hur idén om den prostituerade kvinnan skapades och 

förändrades under reglementeringen. Reglementeringen var ansedd som ett 

kontroversiellt system som ivrigt debatterades i offentligheten under 1800-talets slut 

och 1900-talets början2.  

                                                
1	Herbert	Kretzmer.	Lovely	Ladies.	1985.	
2	Yvonne	Svanström.	Policing	Public	Women	–	The	Regulation	of	Prostitution	in	Stockholm	1812-1880.	
Bjärnum:	Atlas	Akademi,	2000,	3	



  
 

2 

Debatten blev snabbt polariserad och bestående av förespråkare och motståndare3. Idén 

om den prostituerade kvinnan konstituerades och reproducerades i debatten om 

reglementeringssystemets vara eller icke vara. Genom att undersöka hur både 

reglementeringens förespråkare och dess motståndare talade om och refererade till den 

prostituerade kvinnan så kan man närma sig en bild av henne.  

 

Anledningen till att studera reglementeringen och hur kvinnorna inom systemet 

uppfattats är dels att på en makronivå undersöka hur idéer formar vår verklighet samt på 

mikronivå uppfatta i vilken utsträckning ett samhälles idé om en grupp människor 

påverkar dem och deras omgivning.  

 

2 Tidigare forskning 
 

Det har gjorts mycket tidigare forskning både om prostitution under 1800-talet i 

allmänhet och reglementeringen i Stockholm i synnerhet. Flitigt citerade verk inom 

ämnet är skrivna av bland andra Hjördis Levin, Judith Walkowitz, Yvonne Svanström 

och Rebecka Lennartsson och jag kommer i min undersökning också att utgå ifrån dem. 

Främst kommer jag att använda mig av källor som diskuterar eller drar slutsatser om 

den prostituerade kvinnans karaktär eller personlighetsdrag. Dessutom kommer jag att 

till viss del utgå ifrån sexualteoretisk forskning. Jag kommer alltså bland annat använda 

mig av Foucaults verk om utvecklingen av människans sexualitet, The History of 

Sexuality. De verk jag använder mig av inom forskning om prostitutionen är Rebecka 

Lennartssons Malaria Urbana, Hjördis Levins bok Testiklarnas herravälde, Yvonne 

Svanströms avhandling Policing Public Women, Tomas Söderbloms avhandling Horan 

och batongen och Judith Walkowitz bok Prostitution and Victorian Society: Women, 

Class and the State. 

 

Rebecka Lennartsson beskriver i sin avhandling Malaria Urbana – Om byråflickan 

Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 hur livet tedde sig för 

en inskriven kvinna som levde i slutet av reglementeringen.  

 

                                                
3	Svanström,	Policing	Public	Women,	6		
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Genom att ”analysera de processer som frambringade den moderna prostitutionen, 

definierade den som ”det stora sociala onda” och avskilde kvinnorna inom den som en 

separat kategori” så närmar sig Lennartsson frågan om hur idén om prostitutionen 

skapades4. Lennartsson skriver att ”prostitutionen sågs som stadens patologi”5. Hon 

skriver om hur reglementeringen infördes och vad som krävdes av kvinnorna inom 

systemet utifrån en hermeneutisk utgångspunkt i en människas liv.  Fokus ligger på hur 

kvinnorna och prostitutionen uppfattas. Hon poängterar bilden av den prostituerade 

kvinnan som källa till smitta och fördärv, som en fysisk manifestation av ”stadens 

skuggsida”6. Den prostituerade var enligt Lennartsson både smittad och smittan själv7. 

Parallellt med den bilden fanns en annan bild av den prostituerade kvinnan som offer 

för liderliga män och för ett gudlöst samhälle8.  

 

Hjördis Levin skriver i sin bok Testiklarnas herravälde – Sexualmoralens historia om 

hur man i Europa har sett på sex och kön under historien. Hon redogör bland annat för 

hur det såg ut i Sverige år 1880-1920.  Levin fastslår att könssjukdomarna i landet ökat i 

takt med industrialiseringen9. Ungefär samtidigt, år 1864, så upphävdes en lag som 

kriminaliserade sex mellan ogifta parter10. Detta kan ha bidragit till att man ansåg 

reglementeringen som nödvändig. Levin berättar om en huvudstad i sexuell oordning 

där kvinnorna var den underordnade och utsatta parten; 
”Kvinnor som kom till Stockholm blev byten i en vild jakt. Staden vimlade av män som 

var ute efter sexobjekt: (…) libertiner ute för att tillfredsställa sitt behov av perversa 

förlustelser. Det var säkert inte lätt att säga nej för godtrogna flickor från landsbygden, 

vana vid ett gammalt mönster där trolovning gällde som äktenskap och där det var vanligt 

att det sexuella samlivet inleddes så fort man höll ihop med någon. Män drog sig inte för 

några helst metoder för att lura flickor och kvinnor till samlag.”11 

I allmänhet skrämmer storstaden och vad den innebär för ”sedligheten” många samtida 

intellektuella12. Olika förslag läggs fram till lagar som ska skydda kvinnor från att bli 

antastade.  

                                                
4	Rebecka	Lennartsson.	Malaria	Urbana	–	Om	byråflickan	Anna	Johannesdotter	och	prostitutionen	i	
Stockholm	kring	1900.	Stockholm:	Brutus	Östlings	Bokförlag,	2001,	16	
5	Lennartsson,	Malaria	Urbana,	17	
6	Lennartsson,	Malaria	Urbana,	200	
7	Lennartsson,	Malaria	Urbana,	201	
8	Lennartsson,	Malaria	Urbana,	223	
9	Hjördis	Levin.	Testiklarnas	herravälde	–	Sexualmoralens	historia.	Stockholm:	Natur	och	Kultur,	1989,	54	
10	Levin,	Testiklarnas	herravälde,	54	
11	Levin,	Testiklarnas	herravälde,	55	
12	Levin,	Testiklarnas	herravälde,	57	
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Samtidigt skapas ett större behov av att kategorisera kvinnorna och man drar en skarp 

skiljelinje mellan prostituerade kvinnor och ”moraliska” kvinnor13. Angående 

prostitutionsfrågan så är den gängse uppfattningen runt 1880-talet att prostitutionen var 

ett nödvändigt ont som behövdes för att ”leda de sinnliga drifternas abnorma avlopp på 

ett sådant sätt, att det hela och dess delar i möjligaste mån skyddas för översvämning av 

de lössläppta liderligheternas störtflod”14. Senare, runt sekelskiftet och i början av 1900-

talet, så avkrävs istället ”sedlighet” av båda könen samt kvinnans frigörelse i större 

utsträckning. Argumentet om en ostoppbar sexuell drift hos männen försvinner 

alltmer15.  

 

Svanström har i sin avhandling Policing Public Women skrivit om reglementeringen i 

Stockholm under 1800-talet. Avhandlingen är en beskrivning av själva fenomenet från 

dess början till slut. Hon förklarar vilka idéer och processer som ledde till att 

reglementeringen infördes och hur det fungerade för kvinnorna under reglementeringen 

både i Sverige och andra läder i Europa. Bland annat fastslår Svanström att 

reglementeringens syfte i första hand inte var att ha ett regelverk kring ett yrke, utan 

snarare att utöva kontroll över en s.k. ”farlig” grupp på medicinska och sociala 

grunder16. Framförallt var man rädd för de dolda prostituerade, de som agerade från de 

metaforiska skuggorna. Den här allra ”farligaste” gruppen måste regleras hårdast17. 

Förespråkare för reglementeringen angav oftast som skäl att prostitutionen var ett s.k. 

”nödvändigt ont” som behövdes för att ”skydda de moraliska kvinnorna”18. Man såg 

alltså prostituerade som en skild kategori från andra kvinnor. Svanström fastslår att 

horan i grund och botten sågs som omoralisk19.  

 

Tomas Söderblom skriver i sin avhandling Horan och batongen – Prostitution och 

repression i folkhemmet om den prostituerade kvinnan som ett hot mot det folkhem man 

försökt bygga under 1900-talets början20.  

                                                
13	Levin,	Testiklarnas	herravälde,	56	
14	Levin,	Testiklarnas	herravälde,	57	
15	Levin,	Testiklarnas	herravälde,	83	
16	Svanström.	Policing	Public	Women	,16	
17	Svanström,	Policing	Public	Women,	18	
18	Svanström,	Policing	Public	Women,	18	
19	Svanström,	Policing	Public	Women,	16	
20	Tomas	Söderblom.	Horan	och	batongen	–	Prostitution	och	repression	i	folkhemmet.	Stockholm:	
Gidlunds	Bokförlag,	1992,	200	
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Avhandlingen redogör också för hur de prostituerade kvinnorna levde under 

lösdriverilagen efter reglementeringens avskaffande, internerade på tvångsanstalten i 

Landskrona. Det Söderblom poängterar är att lösdriverilagen fungerade ungefär likadant 

som ett reglementeringssystem. Kvinnorna blev fortfarande registrerade, men nu som 

lösdriverskor, och deras göranden och låtanden blev fortfarande utförligt 

dokumenterade i journaler21. Den prostituerade kvinnan fastslogs bland annat vara 

”psykiskt bristfällig”, ”vanartig” och ”av naturen lättsinnig” 22. 

 

Judith Walkowitz skriver i sin bok Prostitution and the Victorian Society – Women, 

Class and the State om reglementeringen i Storbritannien, den så kallade Contagious 

Diseases Act, och hur den påverkade de prostituerade kvinnorna i det viktorianska 

England. Walkowitz kommer bland annat fram till att det är under reglementeringen 

som begreppet ”prostituerad” först börjar dyka upp som en profession specifikt 

innehavd av kvinnor som ansågs bedriva hor23. I polisrullorna från tiden mellan 

reglementeringens början och slut börjar begreppet dyka upp istället för kvinnans yrke i 

arresteringsrapporter. I Sverige sker det här runt 1800-talets slut. Kvinnor som sålde sex 

blev under reglementeringen mer och mer fastställd som en homogen grupp24.  

 

Det finns en hel del forskning gjord om reglementeringen och prostitution som 

fenomen. Mycket av forskningen undviker dock att diskutera de prostituerade själva, 

undantaget de undersökningar som gjorts om hur kvinnorna först hamnat i prostitution. 

Sammanfattningsvis har forskningsläget slagit fast att de prostituerade kvinnorna ansågs 

som ett farligt hot av sin samtid. De var ett uttryck av den urbanisering, industrialisering 

och modernisering i många större städer som på många sätt skrämde såväl som lockade. 

Man har förklarat att de under reglementeringen blev konstituerade som en homogen 

grupp. Dock uppfattar jag att det saknas en mer avgränsad undersökning om hur man i 

dåtiden uppfattade den prostituerade kvinnans personlighet eller karaktär. Man 

konstaterar att hon sågs som en storstadens sjukdomstillstånd eller ett nödvändigt ont, 

men hur pratade man om henne? Vilka karaktärsdrag och idéer tog man för givet att hon 

hade? Hur vi uppfattar en person eller en grupp avgör på många sätt hur vi väljer att 

behandla den här personen eller gruppen.  
                                                
21	Söderblom,	Horan	och	batongen,	150	
22	Söderblom,	Horan	och	batongen,	139	
23	Judith	Walkowitz.	Prostitution	and	the	Victorian	Society	–	Women,	Class	and	the	State.	Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	1980,	202	
24	Walkowitz,	Prostitution	and	the	Victorian	Society,	204	
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Idén om den prostituerade kvinnan hänger på så sätt ihop med reglementeringens vara 

eller icke vara. Vad samtidens uppfattning om de prostituerade kvinnorna bestod av 

ville jag således ta reda på i min undersökning. 

 

3 Frågeställningar 
 
Studien ämnar analysera diskursen kring de prostituerade kvinnorna under 

reglementeringen för att se hur reglementeringen påverkade kvinnorna i systemet. Vad 

blev det idémässiga resultatet, konsekvenserna av och kanske till och med för 

reglementeringen? Min huvudfrågeställning är alltså ”Hur såg idén om den 

prostituerade kvinnan ut under reglementeringen?”  Utökade frågor som hör till 

frågeställningen lyder ”hur skapades den här idén?”, ”hur har den förändrats?” och ”kan 

man förklara den här förändringen på något sätt?”.  

 

4 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt om reglementeringen. Detta avsnitt redogör 

för varför systemet infördes, hur det såg ut, vilka konsekvenser det hade för både 

prostituerade kvinnor och kvinnor i allmänhet, vilken kritik som fanns gentemot 

systemet, vilka det var som framförde kritiken och hur reglementeringen slutligen 

avreglerades. Sedan redovisar jag den tidigare forskning jag använt som grund till min 

undersökning. Avsnittet uppmärksammar tidigare undersökningar som gjorts både om 

prostitution i Europa under 1800-talet i allmänhet och reglementeringssystemet i 

synnerhet. Vikt läggs vid forskning som gjorts om de prostituerade kvinnornas av sin 

samtid uppfattade karaktär eller personlighet. Den forskning och de böcker jag baserar 

min undersökning på är skrivna av Rebecka Lennartsson, Hjördis Levin, Yvonne 

Svanström, Tomas Söderblom och Judith Walkowitz. Efter en redogörelse för 

forskningsläget så presenterar jag mina frågeställningar där huvudfrågeställningen är; 

”hur såg idén om den prostituerade kvinnan ut under reglementeringen?” Därefter 

presenteras uppsatsens teoretiska förankring i konstruktivismen med Foucaults 

analysverktyg och socialkonstruktivistisk diskursanalys som teoretiska grunder. Här 

presenteras också en viss kritik av Foucault. Sedan diskuteras material och metod. Jag 

kommer att presentera de källor jag använt mig av i min forskning samt kort redogöra 

för dess upphovsmän. En motivering av urvalet av samt avgränsning för källmaterialet 

presenteras.  
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Dessutom redovisas kritisk diskursanalys och dess tre delar som metod för analys av 

argumenterande text. Metodens fördelar och nackdelar diskuteras. Resultatet av min 

undersökning är uppdelat efter källmaterial och presenterat kvantitativt i diagram såväl 

som kvalitativt med relevanta citat. Resultaten av undersökningen kommer därefter att 

analyseras och diskuteras utifrån Faircloughs metod, kritisk diskursanalys, med 

kopplingar till tidigare forskning samt med konstruktivismen som teoretisk grund. Efter 

analysen följer en kort didaktisk diskussion. Där ger jag förslag på hur man kan använda 

undersökningens resultat i en undervisningssituation. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av studien, vad slutsatserna av analysen blev samt ger förslag på 

framtida forskning inom ämnet.  

 

5 Bakgrund 
 
5.1 Kvinnorna och urbaniseringens sanitära konsekvenser 
 

Könssjukdomar var en samhällsfara som i och med urbaniseringen spreds lavinartat 

bland befolkningen i Sverige under sena 1700- och tidiga 1800-talet25. De som pekades 

ut som skyldiga var arbetarklassen och de som i allmänhet sågs som lägre stående folk.  

 

Detta dels på grund av deras dåliga levnadsförhållanden och trånga och snuskiga 

bostadsutrymmen, dels också en slags idé om biologisk predestinerad skörlevnad26. 

Arbetarklassen och särskilt dess kvinnor sågs automatiskt på som mer ”lössläppta” och 

”liderliga” än resterande befolkning27. De styrande i samhällsapparaten insåg snart att 

de skulle behöva vidta tydliga åtgärder för att hindra spridandet av veneriska sjukdomar. 

I resten av Europa testade man under 1800-talets början olika varianter av 

reglementeringssystemet, d.v.s. att man tvingade kvinnor som sålde sex att registrera sig 

hos polisen på en särskild byrå eller avdelning, samt ålägga sig att dyka upp för 

hälsokontroller med jämna mellanrum28. Sverige och särskilt Stockholm, som sades lida 

av ett tydligt landsbygdskomplex bredvid de andra stora europeiska städerna, var inte 

sena att ansluta sig till systemet29.  

                                                
25	Svanström,	Policing	Public	Women,	124	
26	Birgit	Petersson,	”Den	farliga	underklassen”	–	Studier	i	fattigdom	och	brottslighet	i	1800-talets	
Sverige.	Kungälv:	Umeå	Universitet,	1983	,21	
27	Petersson,	”Den	farliga	underklassen”,	19		
28	Svanström,	Policing	Public	Women,	69	
29	Svanström,	Policing	Public	Women,	126	
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Försök till gynekologiska kontroller hade genomförts tidigare, men aldrig i sådan 

omfattning som då reglementeringen infördes30. En annan sak som var annorlunda med 

den ”nya” reglementeringen var att det var först då man pekade ut kvinnor, och då 

särskilt prostituerade kvinnor, som smittospridare. Tidigare har både män och kvinnor 

kontrollerats31. 

 

5.2 Reglementeringen och besiktningens sociala konsekvenser 
 
År 1847 öppnade besiktningsbyrån på Trädgårdsgatan 3 i Gamla Stan i Stockholm efter 

ett antal upptrappningar i polisiära åtgärder för hygienisk kontroll av människor som 

ansågs vara sannolika smittobärare32.  

Där både registrerades och genomfördes veckovisa kontroller av de prostituerade 

kvinnorna. I samband med registreringen beslagtogs kvinnornas prästbetyg, vilket 

placerade kvinnorna under polisens kontroll då prästbetyg fungerade som 

identitetspapper33. De prostituerade kvinnorna fick en liten bok i vilken 

reglementeringens förhållningsregler stod tryckta, med hennes namn och födelseår på 

framsidan34. I böckerna fanns detaljerade regler för hur de prostituerade förväntades 

bete sig. Allt ifrån hur man fick klä sig och hur snabbt man fick gå på gatorna till vilka 

gator man fick beträda vilka tider var tydligt angivet. Bröt man mot förhållningsreglerna 

kunde man förvänta sig att bli arresterad35. Befanns kvinnorna vara smittade med en 

könssjukdom så skickades de till kurhuset Eira för behandling, någonting som skyddes 

av kvinnorna ifråga då det ofta innebar bland annat en förlust av inkomst och eventuellt 

vräkning från sin bostad36. Dessutom fick kvinnorna sällan hämta sina tillhörigheter på 

resan mellan polisstationen och kurhuset vilket resulterade i en avsevärd förlust av 

kapital och tillgångar37. 

 

Förutom att begränsa rörelsefriheten för prostituerade kvinnor så innebar 

reglementeringssystemet också att ”ärbara” kvinnor som bara genom att befinna sig i 

det offentliga rummet var beskådade och utvärderade, kontrollerade. Var hon ”en sån”? 

                                                
30	Svanström,	Policing	Public	Women,	124	
31	Svanström,	Policing	Public	Women,	142	
32	Svanström,	Policing	Public	Women,	141	
33	Svanström,	Policing	Public	Women,	145	
34	Svanström,	Policing	Public	Women,	146	
35	Lennartsson,	Malaria	Urbana,	164		
36	Lennartsson,	Malaria	Urbana,	165	
37	Svanström,	Policing	Public	Women,	153	
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Hur var hon klädd, hur snabbt gick hon och var befann hon sig, på vilka gator? Att man 

inskränkte friheten för de prostituerade innebar ju i realiteten att man kunde kontrollera 

alla kvinnor. De prostituerade hotade man med kurhuset Eira och fängelse, och de 

”ärbara” kvinnorna hotades med förnedringen i att behandlas som en prostituerad. Det 

enda som var värre än att bli ertappad och angiven som prostituerad var att bli oskyldigt 

anklagad. 

 

5.3 Federationen och osedlighetens moraliska konsekvenser 
 

Systemet var kritiserat från början, men systematisk och nationell blev inte kritiken 

förrän Svenska Federationen bildades år 1878. Den Svenska Federationen var en 

systerförening till den brittiska Ladies National Association for the Repeal of the 

Contagious Diseases Act. Det var en brittisk förening grundad av Judith Butler och vars 

syfte dels var att avskaffa reglementeringen, dels att ”höja den sexuella moralen”38. I 

Sverige grundades föreningen av pastor A. Testuz. Federationen utkom med tidskriften 

Sedlighetsvännen månatligt under hela sin verksamhetstid. I tidskriften publicerades 

många debattartiklar som kritiserade reglementeringen och som på många sätt startade 

den offentliga debatten om ämnet39. Övervägande delen av dessa artiklar publicerades 

utan underskrift, skribenterna var alltså anonyma. Medlemmar av Federationen var till 

en början främst bestående av två grupper; uttalade feminister och sociala puritaner, 

vilket inte skapade några motsättningar inom föreningen40. Dock valde föreningen efter 

viss medial kritik 1880 att fokusera på frågan om sedlighet och sexualmoral, och 

därmed lämnade många feminister föreningen runt 1880-188141. Federationen lämnade 

in två petitioner till överståthållaren, år 1881 respektive 1883, där reglementeringens 

avskaffande krävdes på moraliska, juridiska och sanitära grunder42.  

 

I petitionerna fastslår Federationen bland annat att reglementeringen inte haft någon 

effekt när det gällde att minska könssjukdomarnas spridning och att antalet smittade 

snarare verkade öka i och med reglementeringen. Ingen av petitionerna ledde dock till 

någon vidare debatt vare sig inom parlamentet eller i den allmänna opinionen. I 

allmänhet gick vägen mot ett avskaffande av reglementeringen långsamt.  
                                                
38	Svanström,	Policing	Public	Women,	422	
39	Svanström,	Policing	Public	Women,	421	
40	Svanström,	Policing	Public	Women,	422	
41	Svanström,	Policing	Public	Women,	423	
42	Svanström,	Policing	Public	Women,	428	



  
 

10 

I början av 1900-talet resulterade ett antal artiklar i Aftonbladet skrivna av en medlem 

av parlamentet i att ännu en petition lämnades in till regeringen43. Den här gången 

fokuserade man på ekonomiska och sociala orsaker som förklaringar till prostitution. 

Petitioner leder till att debatten om reglementeringens vara eller icke vara tas upp i 

offentligheten, man ger under åren 1902-1093 ut ett visst antal pamfletter som 

argumenterar för eller emot systemet44. 1903 lade två medlemmar av parlamentet upp 

en motion, där man föreslog en revision av systemet. En undersökningskommitté 

tillsattes och deras arbete med att undersöka reglementeringen effektivitet och 

nödvändighet tog sju år. Resultaten av kommitténs arbete publicerades 191045.  

Man föreslog där att systemet skulle avskaffas, men att vissa kvinnor fortfarande skulle 

stå under myndigheternas kontroll. Man delade upp de prostituerade kvinnorna i två 

underkategorier; ”helyrkesprostituerade” och ”delvis prostituerade”. De kvinnor man 

kallade för ”helyrkesprostituerade” skulle fortsatt vara kontrollerade46. Detta för att man 

ansåg de delvis prostituerade som mindre demoraliserade då de förutom prostitution 

också livnärde sig på andra sätt47. Kommittén hänvisade också till lösdriverilagen som 

ett sätt att fortsätta reglementera samhällets ”lägre stående”48. Genom att besiktiga 

personer anhållna för lösdriveri och skicka eventuellt smittade till kurhus, allt detta med 

eller utan den anhållnas samtycke, så kunde man fortsätta arbetet med att minska 

könssjukdomarnas spridning. Kommitténs förslag blev vida kritiserat och debatterat i 

offentligheten såväl som i vetenskapliga. Federationen förhöll sig kritiska till förslaget 

då deras mål alltid varit en fullkomlig avskaffning av systemet, inte en revision. En 

annan kritiker till förslaget var bland annat doktor J. E. Johansson som var ordförande 

för Svenska Läkaresällskapet, ett samfund vari förslaget debatterades flitigt. Förslaget 

om att kontrollera en mindre grupp av de prostituerade kvinnorna avslogs till slut 1914 

av den Kungliga Hälsokommittén49. Istället presenterades en ny lag angående 

könssjukdomar kallad Lex Veneris år 1918. Lagen är formulerad så, att om en läkare 

upptäcker en könssjukdom hos en patient av vilket kön som helst, så måste denne läkare 

rapportera detta till en hälsoinspektör. Läkaren borde ej avslöja patientens namn men 

kunna delge all annan relevant data.  

                                                
43	Svanström,	Policing	Public	Women,	429	
44	Svanström,	Policing	Public	Women,	429	
45	Svanström,	Policing	Public	Women,	429	
46	Svanström,	Policing	Public	Women,	429	
47	Svanström,	Policing	Public	Women,	430	
48	Svanström,	Policing	Public	Women,	430		
49	Svanström,	Policing	Public	Women,	431	
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Smittokällan skulle sedan uppsökas och underkasta sig att undergå kostnadsfri 

behandling för sin sjukdom50. Prostituerade kvinnor kontrollerades fortfarande till viss 

del under lösdriverilagen. Detta då lagen var formulerad så att den som gör sig skyldig 

till lösdriveri var den som inte hade ett ”ärligt yrke” och som därmed ”skapar våda för 

allmän säkerhet och ordning” genom att ”driva runt på offentlig plats utan särskild 

anledning”. Denna formulering gjorde att prostituerade kvinnor ofta blev dömda för 

lösdriveri och därmed tvångsarbete51.  

 

Reglementeringen var alltså ”från början motiverat som en kontrollåtgärd för att hindra 

spridning av könssjukdomar” men som till slut i och med ”det arbiträra systemet, både 

angående åtgärderna som togs av polis samt undersökningarna som utfördes av läkarna 

var en konstant källa för klagomål”  avskaffat52. Som system med syfte att stoppa 

spridningen av könssjukdomar så hade reglementeringen helt enkelt ingen vidare 

framgång, enligt en utredning som gjordes av en kommitté i början av 1900-talet.  

 

6 Teori 
 
Jag kommer i den här undersökningen att utgå ifrån det konstruktivistiska perspektivet 

inom genusforskning. Konstruktivism är teorin om att kön och sexualitet är socialt 

skapade konstruktioner som förändras över tid i och med att samhället förändras.  

 

Detta innebär att prostitutionen och framförallt den prostituerade kvinnan kommer att 

analyseras som ett socialt skapat kulturellt fenomen i förändring, där förändringen avser 

reglementeringssystemet. Det ligger nära tillhands att då förlita sig på Foucaults teorier 

om kön och sexualitet. Framförallt kommer jag att utgå ifrån prostitutionen som en 

social konstruktion, idén om ”den andre” samt Foucaults tankar om makt respektive 

dominans.  

 

Jag kommer i min undersökning att utgå ifrån Foucaults teorier om den konstruerade 

sexualiteten och om prostitutionen som kulturellt fenomen som skapas i en social 

kontext, precis som många andra gjort inom genusforskning. Det är dock viktigt att sätta 

in Foucault i sin rätta kontext.  

                                                
50	Svanström,	Policing	Public	Women,	431	
51	Svanström,	Policing	Public	Women,	432	
52	Svanström.	Policing	Public	Women,	3.	
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Margareta Järvinen har till exempel en utmärkt poäng i att problematisera uppfattningen 

av Foucault som urfadern till idén att sexualitet och kön är ett mänskligt skapat 

fenomen53. Idén om kön som någonting konstruerat har tagits upp av bland andra Mary 

Wollstonecraft i publiceringen The Docile Body och Simone de Beauvoir i Det andra 

könet, publicerade 1792 respektive 1949. Att då hävda att konstruktivismen hade sin 

födelse i och med Foucault på 1980-talet är inte bara historielöst utan också ett rent 

faktafel.  

 

Anledningen att trots allt använda Foucault istället för de Beauvoir eller Wollstonecraft 

som teoretisk utgångspunkt är, som Järvinen säger, för att Foucault gav oss ”en teoretisk 

referensram och en analytisk begreppsapparat”, någonting som de Beauvoir och 

Wollstonecraft inte gör54. Genom att ha i åtanke att Foucaults tankar speglas i tidigare 

feministiska skrifter så görs utgångspunkten i konstruktivismen mer relevant för min 

undersökning.  

 

En annan av mina utgångspunkter i den här undersökningen kommer vara Foucaults 

föreställning om ”den Andre”. Den Andre är den part som diskursen handlar om, som är 

närvarande men inte deltagande i konstruktionen av sig själv. I Foucaults texter finns 

den Andre i periferin, ofta för att hjälpa till med att definiera centrum. Genom att fastslå 

vad eller vem i samhället som är avvikande, sjuklig och fel kan man avgöra vad eller 

vem som är normal, frisk och rätt55. Att kartlägga, observera och kategorisera den Andre 

blev alltså ett identitetsskapande projekt för samhällskroppen under 1700- och 1800-

talet. I kölvattnet av de processerna så blir de prostituerade till en kategori av avvikare, 

en närmast patologisk grupp skapad av samhällets experter. Experterna består i det här 

fallet av läkare, förståsigpåare och kvinnokampskvinnor. De skrev pamfletter om den 

prostituerade kvinnans roll som samhällsfara, handböcker i hur man navigerar hennes 

värld samt debattartiklar om hur man bäst skulle frigöra henne från detta tänkta ok. Allt 

detta utan hennes aktiva inblandning. Det som uppsatsen syftar till att göra är alltså en 

analys av diskursen; hur framställdes den prostituerade kvinnan, vem var hon? Hur 

förändras den här diskursen under tiden för reglementeringen?  

 

                                                
53	Margareta	Järvinen.	Foucault	a-go-go.	Bjärnum:	Carlsson	Bokförlag,	1997,	55	
54	Järvinen,	Foucault	a-go-go,	57	
55	Michel	Foucault.	The	Will	to	Knowledge.	London:	Penguin	Books,	1976,	19	
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Margareta Järvinen föreslår att använda feministisk teori som motvikt till Foucaults 

alltför genusdistanserade teoriverktyg. Detta för att synliggöra att maktanalysen som 

pågår faktiskt vilar på en förutsättning av manlig överordning. När man använder sig av 

Foucaults maktperspektiv måste man alltså tydliggöra vad det är man undersöker.  Hans 

ursprungliga tolkning av hur makt fungerar menar att en maktbalans är en interaktion 

mellan två fria individer. När det inte är två fria parter som interagerar så menar 

Foucault att det inte är en maktbalans vi talar om utan snarare dominans, överordning 

och våld. Genom att en grupp av experter skapar en diskurs kring de avvikande, i det 

här fallet de prostituerade kvinnorna, så kan man genom att använda Foucaults 

maktteorier fastslå att reglementeringen var ett system byggt på dominans och våld i 

kontrollerande syfte. Hur det här våldet såg ut i början respektive slutet av 

reglementeringen är centrala frågor i den här undersökningen.   

 

I min undersökning kommer jag också att utgå ifrån diskursteori. Detta innebär att jag 

utgår ifrån att gruppidentiteter såsom identiteten ”prostituerad kvinna” till stor del 

skapas av och genom diskursen. Den här teorin går bra ihop med Foucaults idéer om 

kulturella fenomen som något konstruerat såväl som konstruktivismen i stort.  

 

Teoretiskt kommer jag alltså att utgå ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv med 

utgångspunkt i Foucaults analysverktyg om hur sexualitet och identitet är sociala 

konstruktioner skapade under specifika kulturella och sociala förhållanden. Jag kommer 

även att utgå ifrån socialkonstruktivistisk diskursteori för att kunna fördjupa mig i hur 

en social identitet konstitueras genom diskurs.  

 

7 Material och metod 
 

För att kunna avgöra vilka attityder gentemot den prostituerade kvinnan som 

dominerade det offentliga samtalet så analyserar jag olika sorters samtida tryckt 

källmaterial. Materialet består av två olika sorters publikationer; artiklar skrivna av 

medlemmar i Svenska Federationen och utgivna i tidningen Sedlighetsvännen samt 

medicinska eller juridiska skrifter skrivna av läkare och akademiker i argumenterande 

syfte. Detta för att närma mig idén av den prostituerade kvinnan och se hur den har 

förändrats beroende på vem det är som talar och när.   
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En stor del av mitt material består av artiklar ur tidningen Sedlighetsvännen, utgiven av 

Svenska Federationen. Federationens mål var som tidigare nämnts att avreglera 

reglementeringssystemet. Det urval jag valt att göra består av de tre första numren som 

utgivits de första tre åren samt de tre första numren som utgivits de fyra sista åren då 

tidskriften var i tryck. Tidskriften gavs ut en gång i månaden under 32 år, från 1878 till 

1909. Sammanlagt blir det 384 lösnummer. Mitt urval består alltså av ungefär 5 % av 

det sammanlagda materialet.  

 

Anledningen till avgränsningen består framför allt av tidsbegränsningen. Jag har dock 

försökt göra en spridning av material fokuserad på nedslag vid två tidsperioder. Att 

undersöka ett antal nummer i början av publiceringen och i slutet kan förhoppningsvis 

fungera som ett sätt att få en överblick av hur Sedlighetsvännen fungerat och vilket 

språkbruk som varit vanligast. Resultaten har jag valt att redovisa i cirkeldiagram och 

korrelationsbilder, för att visa vilket språkbruk som var vanligast.   

 

De tre mediciniska och juridiska argumenterande skrifter jag har använt som material 

består av; Om äktenskapet, pauperismen och prostitutionen – en medicinsk social 

utredning av doktor Anton Nyström år 1885, Om prostitutionen och de verksammaste 

medlen till de veneriska sjukdomarnes hämmande, med särskilt afseende fästadt på 

förhållandena i Stockholm skriven av doktor Anders Fredrik Kullberg år 1874 samt 

Prostitutionen och lösdrifvarlagen av professor J.E. Johansson år 1912. Doktor Anton 

Nyström (1842-1931) var läkare, stark förespråkare av positivismen och expert på 

könssjukdomar56. Han var en fritänkare i dåtidens mått mätt, bland annat så var han en 

av de första i Sverige som argumenterade för darwinismen. Han var också för att 

avkriminalisera homosexualitet och inte minst en stor förespråkare av profylaktiska 

metoder rörande det s.k. ”könsumgänget” och var som sådan en stor anhängare av 

reglementeringssystemet, sina upplysningsidéer om individens frihet till trots57. Doktor 

Anders Fredrik Kullberg (1832-1882) arbetade som besiktningsläkare i Göteborg år 

1865-1874 och blev senare förste stadsläkare i Göteborg från 1876 till sin död58. 

Professor Johan Erik Johansson (1862-1938) var från början fysiolog med visst fokus på 

näringslära som också var ledamot i reglementeringskommittén mellan 1904-1910. 

Johansson blev senare också ordförande för Svenska Läkaresällskapet.  

                                                
56	Svenskt	biografiskt	lexikon		
57	Svenskt	biografiskt	lexikon	
58	Svenskt	porträttgalleri	1911.	Volym	XIII	Läkarekåren	
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Under tiden för reglementeringsdebatten så utmärkte han sig som motståndare till 

systemet. Han yrkade på att systemet behövde avskaffas och att all sorts kriminalisering 

av prostitution var av ondo59. 

 

Samtliga tre publikationer är skrivna av läkare. Då publikationerna är skrifter om 

ungefär 60-100 sidor var ett kvantitativt förhållningssätt inte ett bra sätt att undersöka 

språkbruk och diskursiv praktik. Istället har jag valt att undersöka de tre publikationerna 

kvalitativt utifrån fyra huvudfrågor varav tre också återspeglas i resultatet från 

Sedlighetsvännen. De tre frågorna är ”vad är upphovsmannen åsikt om Federationens 

mål?”; ”vad eller vem anser upphovsmannen räknas som prostituerad kvinna?”; ”hur ser 

enligt upphovsmannen de prostituerade kvinnornas karaktärer eller personligheter 

vanligtvis ut?”; ”hur hanterar enligt upphovsmannen de prostituerade kvinnorna 

besiktningen och reglementeringen/statlig kontroll?”. Svaret på frågorna redovisas med 

hjälp av relevanta citat ifrån texten. Detta för att få en uppfattning om vilket språkbruk 

kring de prostituerade kvinnorna som var vanligt för respektive upphovsman och för att 

förenkla en jämförelse mellan upphovsmännen och Sedlighetsvännen.  

 

Detta urval syftar till att skapa en uppfattning om vilka idéer som rådde kring den 

prostituerade kvinnan inom den offentliga diskursen. Genom att ta diskursiva stickprov 

från olika delar av det offentliga samtalet kan man skapa en ytlig men allmän bild av 

den prostituerade kvinnan. Att dessutom göra nedslag vid olika årtal möjliggör en 

analys av en större del av reglementeringen. Samtligt material förekommer i tryckt 

form. Det är värt att notera att allt material är producerat av auktoriteter i samhället; 

läkare, journalister samt statligt anställda.  

 

Eftersom jag kommer att tolka skrivet material så använder jag mig av en kritisk 

diskursanalys i tre delar skapad av Norman Fairclough. Studien är både kvantitativ och 

kvalitativ. Kritisk diskursanalys, utvecklad av Norman Fairclough, används för att 

”teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv 

praktik och social och kulturell utveckling i olika sammanhang”60.  

 

                                                
59	svenskt	biografiskt	lexikon	
60	Marianne	Winther	Jørgensen	&	Louise	Phillips.	Diskursanalys	som	teori	och	metod.	2000.	Lund:	
Studentlitteratur,	66	
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Denna metod passar alltså väl till min undersökning, då jag ämnar använda diskursiva 

praktiker för att beskriva den konstituering och förändring av social identitet för 

prostituerade kvinnor som skapats under det sena 1800-talet samt tidiga 1900-talet. 

Winter Jørgensen och Phillips poängterar att syftet med en kritisk diskursanalys är ”att 

kasta ljus över den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala och kulturella 

fenomen och förändringsprocesser i sen-moderniteten”61. Syftet med min undersökning 

är att försöka följa hur bilden, eller den sociala identiteten, av den prostituerade kvinnan 

förändras i och med reglementeringen. Detta görs bäst genom att använda kritisk 

diskursanalys som metod, då ”diskursen inte bara bidrar till att forma och omforma 

sociala strukturer och processer utan speglar dem också”62. Att jag använder mig av en 

kritisk diskursanalys istället för till exempel en poststrukturalistisk beror på att den 

kritiska metoden tar hänsyn till att diskursen är så kallad socialt och historiskt situerad. 

En diskursanalys som jämför förändringen av en social identitet blir uddlös om man inte 

tar konstitueringens historiska situering, d.v.s. reglementeringens varande och 

avskaffande, i beaktande.  

 

Jag utgår också i min undersökning från att diskursiva praktiker skapar och 

upprätthåller maktförhållandet mellan centrum, det normala och Den Andre, den 

avvikande, någonting som kritisk diskursanalys också hävdar63. Inom kritisk 

diskursanalys kallas detta för ”ideologiska effekter”. Jag kommer alltså i min 

undersökning närma mig de ideologiska effekterna som reglementeringen skapade 

angående synen på de prostituerade kvinnorna. På så sätt kan jag använda mig av kritisk 

diskursanalys som ett komplement till Foucaults teorier om kön och makt, då Foucault 

försummar ideologi i sin analysapparat. Kritisk diskursanalys är således inte objektiv, i 

den meningen att den är politiskt neutral eller utan ideologi. Tvärtom ämnar metoden 

belysa social ojämlikhet och i och med att den tydligt ställer sig på den underställdes 

sida bidra till social förändring64. Denna metod lämpar sig därför att använda i min 

undersökning om en av samhällets lägst stående grupper, de prostituerade. 

 

I min undersökning kommer jag att använda mig av Faircloughs analysmodell för 

diskurs.  

                                                
61	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	67	
62	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	68	
63	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	69	
64	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	70	
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Den består dels av en detaljerad empirisk textanalys inom disciplinen lingvistik och dels 

av en social analys. Fairclough menar att man inte enbart kan arbeta lingvistiskt för att 

få insikt i diskursiva processer, då försummas kopplingen mellan text och samhällelig 

kontext. Man måste alltså arbeta tvärvetenskapligt för att se samband mellan diskurs 

och sociala strukturer och hur de tillsammans skapar vår upplevda verklighet65. 

Fairclough delar upp sin analys av språkbruk i tre delar; texten, den diskursiva praktiken 

samt den sociala praktiken. Först tittar man på själva texten och dess olika språkliga 

komponenter. I min studie har jag valt att fokusera på ordval i samband med orden 

”prostituerade kvinnor”. Därefter placerar man texten i sin diskursiva praktik. Man 

identifierar med andra ord vilka diskurser som texten bidrar till att producera. I min 

studie är diskursen ifråga reglementeringsdiskursen, eller prostitutionsdiskursen. I vissa 

fall skulle man kunna koppla den till diskursen kring den s.k. ”sociala frågan” d.v.s. 

rädslan för underklassen66. Sedan tar man hänsyn till den sociala praktiken som texter 

existerar inom, det som finns utanför texten och diskursen. I den här studien består den 

sociala praktiken om politiken som förs kring prostitutionskontrollens juridiska vara 

eller icke vara. Med hjälp av den spridning jag har i mitt material så hoppas jag kunna 

belysa både språkbruk och de sociala strukturer som ligger bakom diskursordningen i de 

olika texterna som konstituerar mina källor. Målet med en kritisk diskursanalys är 

framförallt att identifiera förbindelser mellan språkbruk och social praktik67. Hur hänger 

språkbruket kring de prostituerade kvinnorna ihop med hur de sågs på och därmed hur 

de behandlades? 

 

Genom att kvalitativt och till viss del kvantitativt gå igenom språkbruket i mitt 

källmaterial hoppas jag kunna identifiera vilket språkbruk som använts genom att hitta 

vissa nyckelord eller fraser som används i samband med de prostituerade kvinnorna.  

 
8 Resultat 
 
8.1 Sedlighetsvännen 
 
I min undersökning av tidningen Sedlighetsvännen så har jag utgått ifrån ett kvantitativt 

förhållningssätt till materialet.  

                                                
65	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	72	
66	Pettersson,	Den	farliga	underklassen,	5	
67	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	76	
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Fokus låg på tidningens språkbruk genom att titta på vilka ord och uttryck skribenterna 

använde för att beskriva eller referera till prostituerade kvinnor. Genom att använda de 

tre första numren de tre första åren då Sedlighetsvännen gavs ut (1878-1880) samt de tre 

första numren de fyra sista åren innan tidningen lades ned (1906-1909) så ämnade jag 

skapa en bild av hur tidningens språkbruk eventuellt hade förändrats över tid. De ord 

och uttryck som var vanligast har jag valt att redovisa med två cirkeldiagram, ett för 

varje tidsperiod. Detta för att skapa en bild av vilka ord som dominerade diskursen inom 

tidningen Sedlighetsvännen. De ord eller uttryck som bara användes en eller ett fåtal 

gånger hamnade i kategorin ”övrigt”. Då denna kategori blev väldigt stor så valde jag 

att redovisa ett urval av de ordval som gjorts mer sällan i tidskriften i två figurer, figur 1 

och figur 2.  

 

 
 
Diagram 1a illustrerar vilka ord eller uttryck som var de fem vanligaste av 

Sedlighetsvännen att använda i samband med de prostituerade kvinnorna år 1878-1880. 

Genom att kvantifiera ordvalen i tidskriften så kan man få en överskådlig blick över 

språkbruket. Det här kan i sin tur ge en ledtråd till vilka värderingar och idéer som 

tidskriftens skribenter har kring de prostituerade kvinnorna de skriver om.  

Diagrammet visar att det vanligaste ord man använt är ”olyckliga”, nästan var femte 

omnämnande av kvinnorna innehöll ordet. Näst vanligast var ordet ”fallna”, vilket 

förekom i 14 % av de gånger som prostituerade kvinnor nämns i texten. Därefter 

kommer ordet ”medsystrar” som i 11 % av fallen används för att beskriva de 

prostituerade kvinnorna.  

19%	

14%	

11%	

8%	
10%	

38%	

1a. Språkbruk i Sedlighetsvännen 1878-1880 

Olyckliga 

Fallna 

Medsystrar 

Slafvinnor 

Värnlösa 

Övrigt 
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Nästan lika vanligt är ordet ”värnlösa” som upptar 10 % av ordvalet kring kvinnorna. 

Det femte vanligaste ordet skribenterna använde var ”slafvinnor” som tar upp 8 %. Den 

i särklass största gruppen var dock gruppen ”övrigt” med 38 %. Gruppen ”övrigt” består 

av uttryck som använts ett fåtal eller enstaka gånger. De uttryck som användes mer än 

en gång var ”arma qvinnor” samt ”synderskor” som förekom tre respektive två gånger i 

tidningen, annars är kategorin ”Övrigt” helt bestående av ord eller uttryck som enbart 

används en gång i de undersökta texterna. Figur 1 illustrerar kategorin ”övrigt” mer 

utförligt. 

 

 
Diagram 1b redovisar vilka sex ord eller uttryck som var vanligast att använda i 

Sedlighetsvännen i samband med prostituerade kvinnor åren 1906-1909. Också under de 

sista åren av tidskriftens utgivning så var ordet ”olyckliga” ett vanligt ord att använda 

när man beskrev prostituerade kvinnor med 11 %. Uttrycket ”slafv” har också använts i 

11 % av fallen då prostituerade kvinnor har nämnts. Detta uttryck kan sägas vara 

motsvarande 1878-1880 års ”slafvinnor”. Därefter kommer ordet ”fallna” som upptog 8 

% av ordvalen följt av ”offer” med 6 %. De ord som båda upptog 5 % av sammantagna 

ordval var ”skörlefvande” och ”pariaklass”. Kategorin ”övrigt” hade i detta fall stigit till 

hela 54 %. I figur 2 illustreras ett urval av de ord eller uttryck som enbart förekommer 

ett fåtal eller enstaka gånger.  

11%	

11%	

8%	

6%	

5%	
5%	
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1b. Språkbruk i Sedlighetsvännen 1906-1909 
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Figur 1 ämnar illustrera ett urval av det språkbruk som använts i Sedlighetsvännen 

1878-1880 inom kategorin ”Övrigt” Diagram 1a. Då språkbruket inom kategorin 

”Övrigt” var så pass stor procentuellt fann jag det rådigt att visa ett urval av de ord eller 

uttryck som använts, om än mer sällan, om de prostituerade kvinnorna. Samtliga 

enskilda ord eller uttryck har använts en till tre gånger i den undersökta texten. De flesta 

uttryck används dock enbart en gång. Jag har med korrelationsbilden försökt att på ett 

tydligt sätt redovisa den spridning av ord och uttryck som använts för att beskriva de 

prostituerade kvinnorna i tidskriften Sedlighetsvännen mellan åren 1878-1880. Orden är 

beskrivande, många av dem är värdeladdade. Jag har valt att inte göra någon skillnad på 

hur skribenterna i Sedlighetsvännen själva beskriver de prostituerade kvinnorna och hur 

de beskriver att samhället ser på dem. Detta då jag anser att samtliga ord eller uttryck 

ger diskursiva ledtrådar till idén om den prostituerade kvinnan som uttrycktes av 

reglementeringsmotståndare under 1800-talets senare del.  

 

Prostituerade 
kvinnor 
"Övrigt"  

arma		

utstötta 

fördärvade 

förnedrade 

farliga 

synderskor 

lösaktiga 

sedeslösa 

lastbara 

okunniga 

fattiga		

förlorade 

felande 

djupt 
sjunkna 

Figur	1.	Illustration	av	språkbruk	i	kategori	”Övrigt”	i	diagram	1a.	 



  
 

21 

 

Figur 2 illustrerar ett urval av de ord och uttryck som använts av skribenter i 

Sedlighetsvännen ett fåtal eller enstaka gånger för att beskriva eller referera till 

prostituerade kvinnor under åren 1906-1909.  

 

8.2 Om äktenskapet, pauperismen och prostitutionen – en medicinsk 
social utredning av Anton Nyström 
 
Läkaren Anton Nyström skrev sin medicinska sociala utredning 1885. Den var alltså 

samtida med tidskriften Sedlighetsvännen och Nyströms skrift förhåller sig till den 

förening som är ansvarig för tidskriften, Svenska Federationen, i en gemensam 

diskursiv praktik som är genomgående för hela texten.  

 

 

Prostituerade 
kvinnor 
"Övrigt"  

fattiga  
lösaktiga 

bonde och 
arbetar-

klass 

stackare 

förnedrade 
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förförda 

spermiekloak 

samhällets 
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lättfärdiga 

värdelösa		
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beklagans-
värda 

ringa 

Figur	2	–	Illustration	av	språkbruk	i	kategori	”Övrigt”	i	diagram	1b. 
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I sitt företal skriver Nyström bland annat;  
”Trots de varmaste sympatier för sällskapet Federationens verksamhet för höjandet av 

moralen, har jag ej kunnat undgå att uttala mig emot dess särskilda mål att söka få 

prostitutions-kontrollen upphäfd. Lika öfvertygad som Federationens aktade medlemmar 

om möjligheten att kunna med tiden utrota prostitutionen, lika viss är jag om, att 

angripandet af den kontroll, som samhällena med ledning af samvetsgranna och erfarna 

läkares och myndigheters råd inrättat för att tjäna som ett nödvändigt skyddsmedel, ej är 

rätta sättet att motverka osedligheten och förbereda en lyckligare tid för den 

äktenskapliga moraliteten.”68 

 

Man kan alltså fastslå att Nyström är en förespråkare för reglementeringssystemet. För 

att fastslå vilken bild Nyström har av de prostituerade kvinnorna så kommer jag att 

fokusera på språkbruk och ordval när han skriver i relation till eller refererar till 

kvinnorna.  

 

Först fastslår Nyström vad och vem han anser vara en prostituerad kvinna; 
”med prostitution förstås endast det offentliga och för penningar utbjudna könsumgänget”69 

”avses ett sinligt könsumgänge, som fås för penningar”70 

”tjänsteflickor och arbeterskor som ingalunda från början ansett sig skola utgöra något särskilt slägte eller 

lefva på könsumgänge såsom yrke”71 

”svagare naturer”72 

”fattiga kvinnor”73 

”värnlösa och vilsekomna unga flickor”74 

”orsaker till prostitution vara könsinstinkten, naturens urartande, liknöjdhet och lättja, dålig uppfostran, 

nöd, dryckenskap, koketteri, lystnad efter nöjen”75 

 

Angående hur de prostituerades karaktärer och personligheter ser ut; 
”I allmänhet kan man säga, att okunnighet och inskränkt förstånd utmärka de prostituerade. Bådadera 

kunna ibland gränsa till det otroliga.”76 

”sorglösheten och samvetslösheten kan hos somliga prostituerade nå en fasaväckande grad.”77 

                                                
68	Anton	Nyström.	Om	Äktenskapet,	Pauperismen	och	Prostitutionen	–	en	medicinsk	social	utredning.	
Stockholm:	Looström	&	Komp,	,1885,	4		
69	Nyström,	Om	äktenskapet,	23	
70	Nyström,	Om	äktenskapet,	51	
71	Nyström,	Om	äktenskapet,	56	
72	Nyström,	Om	äktenskapet,	56	
73	Nyström,	Om	äktenskapet,	98	
74	Nyström,	Om	äktenskapet,	98	
75	Nyström,	Om	äktenskapet,	52	
76	Nyström,	Om	äktenskapet,	53-54	
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”de prostituerade sakna blygsel”78 

”I Besigtningsbyrån har man gjort bedröfliga erfarenheter af den fullständigaste brist på all känsla av 

blygsel.”79 

”Dessa kvinnor, som sålunda blir inskrivna, äro därför att betrakta såsom för tillfället lägst stående.”80 

”dessa föraktade prostituerade kvinnorna”81 

”olyckliga och odugliga”82 

”ständigt nattvak, utssväfningar, dryckenskap, lättja, elände, syfilis m.m.”83 

 

Angående reglementeringen och besiktningen; 
”I många fall kan den prostituerade hafva sin egen lösaktighet att tacka för den förnedring, för hvilken 

hon senare blivit utsatt.”84 

”den blygsamhet, som tillåter en kvinna att vara prostituerad, omöjligt kan såras av läkare-besigtningen, 

som är en följd af hennes yrke.”85 

”man torde helt visst kunna anse, att de flesta prostituerade ej betrakta besigtningen med synnerlig fasa, 

utan anse den tämligen likgiltig.”86 

 

8.3 Om prostitutionen och de verksammaste medlen till de veneriska 
sjukdomarnes hämmande, med särskilt afseende fästadt på 
förhållandena i Stockholm – prisbelönt täflingsskrift av Dr Anders 
Fredrik Kullberg 
 

Angående Federationens mål; 
”Vi torde kunna anse oss berättigade antaga såsom bevisadt att prostitutionen är ett nödvändigt ondt, som 

ingen lagstiftning kan utrota, en nödvändig skuggsida af våra sociala förhållanden”87  
 

Vad och vem Kullberg anser vara prostituerad; 
”såsom allmänna qvinnor anses alla, hvilka bevisligen idka skörlefnad såsom yrke mot betalning”88 

”qvinnor som kunna anses vådliga för allmänna sundheten”89  
”hvilka elände och fattigdom tvinga att leva såsom prostituerade”90 

                                                                                                                                          
77	Nyström,	Om	äktenskapet,	58	
78	Nyström,	Om	äktenskapet,	65	
79	Nyström,	Om	äktenskapet,	65	
80	Nyström,	Om	äktenskapet,	95	
81	Nyström,	Om	äktenskapet,	24	
82	Nyström,	Om	äktenskapet,	59	
83	Nyström,	Om	äktenskapet,	54	
84	Nyström,	Om	äktenskapet,	103	
85	Nyström,	Om	äktenskapet,	65	
86	Nyström,	Om	äktenskapet,	66	
87	Anders	Fredrik	Kullberg.	Om	prostitutionen	och	de	verksammaste	medlen	till	de	veneriska	
sjukdomarnes	hämmande,	med	särskilt	afseende	fästadt	på	förhållandena	i	Stockholm.	Stockholm,	1874,	
4	
88	Kullberg,	Om	prostitutionen,	47	
89	Kullberg,	Om	prostitutionen,	11	
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”bedrivande af otukt”91 

”unga qvinnor, som innehafva en tjenst eller försörja sig med sömnad och arbete på fabriker”92 

”unga flickor, hvilka förde ett lättsinnigt och sedeslöst lefnadssätt”93 

”verklig nöd, som af qvinnorna sjelva ofta uppgifves såsom orsak till deras fall, torde väl sällan vara den 

enda orsaken”94 

 

Angående hur de prostituerades karaktärer och personligheter ser ut; 
”dessa lösaktiga qvinnor”95  

”en lösaktig qvinna”96 

”lösaktiga qvinnor”97 

”förförda”98 

”hemfallna åt lösaktiget”99 

”liderliga qvinnor”100 

”de hängifva sig åt lösaktighet”101 

”qvinnor, som hemfallit åt liderlighet och lasten”102 

 

Angående reglementeringen och besiktningen; 
”den, som vill försöka taga reda på de prostituerade kvinnornas föregående historia (erfarenhet av 

besiktningsbyrån, min anm.), måste noga akta sig att obetingadt sätta lit till deras uppgifter, i de flesta fall 

äro de missledande”103 

 

8.4 Prostitutionen och lösdrivarlagen av Professor J. E. Johansson 

Angående Federationens mål; 
”icke önskvärt att afskilja prostituerade från övriga medborgare såsom en särskild pariaklass”104 

 

                                                                                                                                          
90	Kullberg,	Om	prostitutionen,	33	
91	Kullberg,	Om	prostitutionen,	37	
92	Kullberg,	Om	prostitutionen,	50-51	
93	Kullberg,	Om	prostitutionen,	52	
94	Kullberg,	Om	prostitutionen,	52	
95	Kullberg,	Om	prostitutionen,	9	
96	Kullberg,	Om	prostitutionen,	73	
97	Kullberg,	Om	prostitutionen,	74	
98	Kullberg,	Om	prostitutionen,	15	
99	Kullberg,	Om	prostitutionen,	9	
100	Kullberg,	Om	prostitutionen,	12	
101	Kullberg,	Om	prostitutionen,	47	
102	Kullberg,	Om	prostitutionen,	54	
103	Kullberg,	Om	prostitutionen,	50	
104	Johan	Erik	Johansson.	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen	–	reservation	till	Reglementeringskommitténs	
betänkande	rörande	lösdrifarlagens	tillämpning	på	de	s.k.	helyrkesprostituerade.	Stockholm:	Oskar	
Eklunds	Boktryckeri,	1912,	



  
 

25 

Vad och vem Johansson anser vara prostituerad;  
”under ovillighet till hederligt arbete hafva skörlefvnad till sin enda eller huvudsakliga förvärvskälla”105 

”yrkesmässig skörlefnad”106 

”Öfver hufvud taget är ett begrepp ”prostitution” af jämförelsevis sen tillkomst. Det första man fick klart 

för sig på det ifrågavarande området var begreppet ”sköka”.107” 

 

Angående hur de prostituerades karaktärer och personligheter ser ut;  
”skörlefvande kvinnor”108 

”det icke är de enstaka sexuella excesserna, som föranleda samhällets ingripande, utan det är det 

anstötliga, demoraliserande och förvända i hela lefnadssättet”109 

”att skörlefvande kvinnor draga med sig andra, torde vara konstaterat i flera länder”110 

”individen får lefva ett liv, som i den allmänna uppfattningen betecknas som sedeslöst”111 

”ett antisocialt lefvnadssätt”112 

”de prostituerade äru degenererade individer”113 

”i regel förhåller det sig så, att kännedom om att en kvinna är ”allmän” verkar afskräckande”114 

”den buttra uppsynen, det otillgängliga, tvära sättet, som är så karaktäristiskt för de internerade 

kvinnorna, har sin förklaring”115 

”Men säger man, motiven för deltagandet i prostitutionsföreteelsen äro så olika á mannens och kvinnans 

sida, könsdrift å den förres, vinningslystnad å den senares. Denna skillnad är uppenbar och tvifvelsutan är 

den mer eller mindre medvetna värdeästtningen af dessa två drifter i jämförelse med hvarandra en mäktigt 

bidragande orsak till det utpräglade föraktet för den kvinna, som säljer sig.”116 

 

Angående reglementeringen och besiktningen; 
”dessa förfaringssätt (kring prostitution, min anm.) upptecknades som lagar, hvilka naturligt nog nu 

hufvudsakligen voro riktade mot den kvinnliga parten och voro ett uttryck för den frie mannens förakt för 

skökan och slafvinnan”117 

”tilltror man verkligen dessa kvinnor en så utvecklad reflektionsförmåga, att de skola fatta förbudets 

verkliga och efter kommitténs mening samhällsuppfostrande innebörd?”118 

”dessa kvinnor visa benägenhet att byta vistelseost, när de veta att de äro sjuka”119 

                                                
105		Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	7	
106	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	6	
107	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	10	
108	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	7,	8,	12,	52	
109	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	32	
110	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	34	
111	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	23	
112	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	38	
113	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	41	
114	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	34	
115	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	41	
116	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	12	
117	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	10	
118	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	39	
119	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	52	
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”låt oss emellertid för ett ögonblick betrakta dem som människor, med en viss om ock ringa grad af 

reflektionsförmåga, af förmåga att bedöma sitt läge, att uppfatta sammanhanget mellan den behandling de 

röna i samhället och sitt eget lefvnadssätt”120 

 

9 Kritisk diskursanalys  
 
9.1 Texten – språkbruk i Sedlighetsvännen samt Nyströms, Kullberg 
och Johanssons texter 
 
9.1.1 Sedlighetsvännen 
 
Språkbruket i Sedlighetsvännen består nästan uteslutande av värdeladdade ord. Man kan 

i språkbruket urskilja tre grupper som orden faller in i; ord som konstituerar kvinnorna 

som en passiv och underlägsen grupp, ord som konstituerar kvinnorna som värda att 

känna medlidande för och slutligen ord som konstituerar kvinnorna som en grupp med 

dåliga egenskaper som alltså inte är värda att sympatisera med.  

 

De orden som använts om de prostituerade kvinnorna som konstituerar dem som en 

grupp i socialt och passivt underläge är bland annat ”slavar”/”slavinnor”, ”värnlösa”, 

”pariaklass”, ”utstötta”, ”förkastad”, ”under belägringtillstånd”, ”samhällets 

olycksbarn” och ”offer”.  Tillsammans etablerar de en idé om den prostituerade kvinnan 

som del av en passiv grupp som blivit förolyckade av ”överheten” och resten av 

samhället. Det här sättet att representera de prostituerade var vanligt för motståndare av 

reglementeringssystemet och Federationen yrkade ofta i sina texter på att kvinnorna 

ifråga inte själva var ansvariga för sina öden.  

 

De ord och uttryck som använts om kvinnorna som konstituerar dem som en grupp 

värda att känna medlidande för är bland andra; ”olyckliga”, ”arma”, ”bedrövade”, 

”fallna”, ”medsystrar”, ”hjälplösa”, ”förlorade”, ”fattiga”, ”okunniga”, ”från bonde- och 

arbetarklassen”, ”beklagansvärda”, ”föraktade”, ”stackare”, ”förförda”, ”svaga”, 

”lottlösa”, ”värdelösa” och ”ringa”. Den här sortens ord och uttryck var absolut 

vanligast i min undersökning av språkbruket i Sedlighetsvännen. En vanlig strategi för 

reglementeringsmotståndare var att utmåla de prostituerade kvinnorna som en 

ömkansvärd grupp kvinnor som behövde ”räddas” från prostitutionen. Den här sortens 

                                                
120	Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	40	
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retorik användes nästan uteslutande av de som ville avskaffa inte bara reglementeringen 

utan också själva prostitutionen som samhällsfenomen.  

 

De ord och uttryck som däremot konstituerade de prostituerade kvinnorna som en grupp 

med dåliga egenskaper som inte var värda medömkan var bland andra; ”lösaktiga”, 

”lata”, ”vanartiga”, ”synderskor”, ”smutsreservoirer”, ”spermiekloaker”, ”farliga”, 

”viljeslappa”, ”syndens käril”/”käril för orenlighet”, ”felande”, ”depraverade”, 

”förråade”, ”njutningslystna”, ”lata” och ”skandalösa”. I Federationens fall användes de 

här orden främst i samband med manifest intertextualitet, alltså när de hänvisade till vad 

en viss skribent i en annan text eller tidskrift sagt om kvinnorna eller vad man ”i 

allmänhet” brukar anse om dem. Detta följdes ofta upp med en replik på dessa 

presumtiva antaganden om den prostituerade kvinnans karaktär.  

 

Om man synar diagrammen och figurerna som redovisar resultaten från 

språkbruksundersökningen i Sedlighetsvännen så kan man se en viss skillnad i ordval. 

De vanligaste uttrycken är likartade mellan de två nedslagen i tid i viss mån, orden 

”olyckliga”, ”fallna” och ”slav/slavinnor” består. Däremot kan man se en förändring 

åren 1906-1909. Orden ”värnlösa” och ”medsystrar” har försvunnit och istället har 

orden ”offer”, ”skörlevande” och ”pariaklass” tillkommit som allra vanligast. 

Anledningen till förändringen kan bland annat härledas till den sociala praktiken och 

politiska verkligheten som skiljer sig åt mellan åren1878 och 1909. Till exempel så kan 

man märka att man under 1900-talets början börjat tala om klass på ett annat sätt än 

man gjort tidigare i och med en växande socialdemokratisk rörelse i landet. Värt att 

nämna är dock att språkbruket fortfarande rör sig inom samma diskurs. 

 

9.1.2 Nyström, Kullberg och Johanssons texter 
 
I texterna skrivna av Nyström, Kullberg och Johansson kan man identifiera två av de tre 

grupper som jag använt för att sortera materialet från Sedlighetsvännen. Den gruppen är 

de ord och uttryck som används för att konstituera de prostituerade kvinnorna som en 

passiv och underlägsen grupp såväl som de ord och uttryck som konstituerar kvinnorna 

som en grupp med dåliga egenskaper som inte är värda att sympatisera med.  
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Angående ord som konstituerar kvinnorna som en passiv och underlägsen grupp så 

skriver Nyström bland annat att de prostituerade är kvinnor av ”svagare naturer”, de är 

”värnlösa och vilsekomna unga flickor”, ”odugliga”, ”fattiga”, ”föraktade” och ”lägst 

stående”. Kullberg skriver att kvinnorna är ”fattiga” och främst består av medlemmar ur 

arbetarklassen. Johansson hävdar att de prostituerade kvinnorna är en ”slavinna” som är 

medlem i en ”särskild pariaklass” och att själva vetskapen om att en kvinna är 

prostituerad fungerar ”avskräckande”.  

 

Angående ord och uttryck som konstituerar kvinnorna som besittande av dåliga 

egenskaper och som inte värda att sympatiserade med så skriver Nyström att ”i 

allmänhet kan man säga, att okunnighet och inskränkt förstånd utmärka de 

prostituerade”. Vidare menar han att kvinnorna är ”lösaktiga”, ”lystna efter nöjde”, 

”liknöjda”, ”lättjefulla” och ”dåligt uppfostrade”. De är ”sorglösa och samvetslösa” till 

en ”fasaväckande grad” och de ”sakna blygsel”. Kullberg hävdar att kvinnorna är 

”eländiga”, ”vådliga för den allmänna sundheten”, ”lättsinniga”, ”lögnaktiga”, 

”lösaktiga” och ”liderliga”. Johansson skriver att kvinnorna är ”anstötliga”, 

”demoraliserande”, har ”ringa grad av reflektionsförmåga”, ”sedeslösa”, ”antisociala” 

och ”degenererade”. De äger en ”butter uppsyn, ett tvärt sätt som är så karaktäristiskt 

för internerade kvinnor”.  

 
9.2 Den diskursiva praktiken – hur språkbruket i de olika texterna 
hänger ihop 
 
Att analysera diskursiv praktik är enligt Fairclough att ”koncentrera sig på hur 

textförfattare bygger på redan existerande diskurser (…) för att skapa en text, och på hur 

textmottagare också använder förhandenförvarande diskurser (…) i konsumtion och 

tolkning av texten”121. Genom att identifiera vilka diskurser som texterna rör sig inom 

så kan man se de förutsättningar som texten förstås i och därmed förstå hur texten både 

konstituerar och konstitueras av diskursen. Samtliga texter både i Sedlighetsvännen och 

de medicinska publikationer skrivna av Nyström, Kullberg och Johansson rör sig inom 

samma diskurser. Man kan prata om mediediskursen då många av texterna är 

tidningsartiklar eller gavs ut tillsammans med tidningar. Samtliga texter var menade att 

konsumeras av en allmänhet och att skapa en opinion. Man kan också nämna att 

texterna verkar i en prostitutionsdiskurs och en reglementeringskurs.  

                                                
121	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	metod,	75	



  
 

29 

Att texterna verkar inom samma diskurser går att utröna genom att bland annat 

undersöka vilka uttryck och begrepp som är gemensamt använda och förstådda i och 

mellan texterna. Två av de här uttrycken är orden ”prostitution” och ”prostituerad”. 

Samtliga källor presenterar sin förståelse av orden på ett liknande sätt. Nyström 

identifierar prostitution såsom ”det offentliga och för penningar utbjudna 

könsumgänget”122. Kullberg fastslår att ”såsom allmänna qvinnor anses alla, hvilka 

bevisligen idka skörlefnad såsom yrke mot betalning”123. Johansson berättar att 

prostituerade är de som ”under ovillighet till hederligt arbete hafva skörlefvnad till sin 

enda eller huvudsakliga förvärvskälla”124. En liknande definition av begreppet går att 

finna på flera ställen i texter publicerade i Sedlighetsvännen. Andra gemensamma 

uttryck inom texterna är till exempel ”reglementeringssystemet” och ”skörlevnad”. 

Reglementeringssystemet var det system som befallde prostituerade kvinnor att 

registrera sig hos polisen och undergå veckovisa sjukdomsbesiktningar. Skörlevnad var 

allmänt ansett som ett livssätt präglat av alkoholism och ”synd” i olika former. Efter att 

ordet dyker upp i stadgan kring prostituerade under 1800-talets mitt så används det 

nästan uteslutande om prostituerade kvinnor. Då alla texter använder orden på samma 

sätt och i samma sammanhang kan man fastslå att de verkar inom en gemensam diskurs.  

 

Texterna uppvisar dessutom en tydlig manifest intertextualitet, då de hänvisar och 

refererar till varandra flertalet gånger125. Nyström inleder till exempel sin text genom att 

hänvisa till vad Svenska Federationen anser om prostitutionen och 

reglementeringssystemet för att sedan själv ta ställning till Federationens åsikter. 

Johanssons text är ett svar på det förslag som reglementeringskommittén lagt fram år 

1910 om att endast låta kontrollera en undergrupp av de prostituerade kvinnorna, de så 

kallade helyrkesprostituerade. Då förslaget som lagts fram verkar inom samma diskurs 

som resterande texter, reglementeringsdiskursen, så kan man anse Johanssons text ha 

intertextuella komponenter. Man skulle också kunna hävda att samtliga texter inom 

diskursen bildar vad Fairclough kallar för ”intertextuell kedja”, det vill säga att texterna 

genom att ta in element från varandra bildar en slags enhet126. 

 

                                                
122	Nyström,	Om	äktenskapet,	23	
123	Kullberg,	Om	prostitutionen,	47	
124		Johansson,	Prostitutionen	och	lösdrivarlagen,	7	
125	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	praktik,	77	
126	Winther	Jørgensen	&	Phillips,	Diskursanalys	som	teori	och	praktik,	77	
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Sammanfattningsvis kan man alltså säga att texterna tillsammans skapar en gemensam 

diskursiv praktik genom att verka inom samma diskurser samt visar tecken på manifest 

intertextualitet.  

 
9.3 Den sociala praktiken – hur språkbruk konstitueras av och 
samtidigt konstituerar verkligheten  
 
Prostituerade var ett ”nödvändigt ont” som borgerligheten behövde för att gå runt. Man 

var alltså rörande överens om att prostitutionen var absolut nödvändig samtidigt som att 

man var helt övertygade om att prostitutionen måste försvinna127. Ur den här paradoxen 

föddes reglementeringen. 

 

Det man tydligt kan fastslå är att fanns ett gemensamt språkbruk kring de prostituerade 

kvinnorna i debatten, oavsett om man läser texter från förespråkare eller motståndare till 

reglementeringssystemet. Språkbruket konstituerar de prostituerade som en passiv och 

underlägsen grupp som besitter dåliga karaktärsegenskaper och därför inte är värda att 

känna sympati för. Orden som används är alltid värdeladdade och nästan alltid med 

negativa konnotationer. Anledningen till att orden är så pass värdeladdade kan bero på 

två saker. Dels så är texterna en del av mediediskursen vilket innebär att de är skrivna 

för att skapa reaktion och bilda opinion. Utgångspunkten är inte neutral då texterna 

alltid har som mål att förmedla en åsikt på ett övertygande sätt. Dels så kan de 

värdeladdade orden bero på att själva ämnet är värdeladdat. Ämnet prostitution hänger 

på många sätt samman med kristendomens kärnfråga, idén om synden. Hos vem finns 

synden, vem är skyldig, hur ser den ut och hur bör vi straffas? Det är centrala frågor 

som den kristna moralen och särskilt sexualmoralen brottas med. Därför blir texter 

skrivna om prostitutionen och dess kontrollsystem, oavsett om den är skriven av en 

förespråkare eller motståndare av systemet, laddade med symboler.  

 

Idén om den prostituerade kvinnan under reglementeringen kan alltså sammanfattas 

som en passiv, underlägsen kvinna belastad med dåliga egenskaper. Hon var dum och 

butter, driven av njutningslystnad och djupt depraverad av sitt sätt att leva. Hon var ofta 

alkoholiserad, alltid ömkansvärd. Och nästan aldrig kunde hon själv förstå hur djupt 

fallen hon var.  

                                                
127	Svanström,	Policing	Public	Women,	349	
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Parallellt med detta löpte också idén av den prostituerade kvinnan som ett offer för 

mänskligt slaveri, en stackars medsyster, någon som till varje pris behövde räddas från 

sig själv och från omvärlden. Den här bilden av den prostituerade kvinnan påverkade 

hur hon behandlades.  

 

Förespråkare för reglementeringen dominerade debatten under lång tid, nästan ett 

århundrade, genom att hävda att den prostituerade kvinnan inte behövde bli behandlad 

bättre än man gjorde inom systemet. När reglementeringen till slut avskaffades så 

kläddes den bara i ett annat namn. Söderblom anger att kvinnorna behandlades ungefär 

likadant under lösdriverilagen som de tidigare blivit under reglementeringen128. Hur vi 

pratar om en grupp skapar den och därmed skapar vi också ett sätt att förhålla oss till 

den gruppen.  

 

Yvonne Svanström fastslår bland annat i sin avhandling Policing Public Women att 

reglementeringen var ett system som inte fungerade när det gällde att åtgärda det 

problem som det skapats för att åtgärda, nämligen spridningen av könssjukdomar129.  

Istället var det i grund och botten ett system som handlade om makt och kontroll. Något 

som stöder detta är att reglementeringen som system implementerades ett knappt år efter 

att en lag om ogifta kvinnors möjlighet till myndighetsansökan trädde i kraft130. Det 

finns en paradox i att samtidigt som kvinnor får ökade civila rättigheter och friheter så 

ökade också ofriheten på andra plan. Kontrollen av den offentliga sexualiteten ökar och 

reglementeringen är i mångt och mycket ett uttryck för den kontrollen131.  

 

Det min forskning kommit fram till är att det fanns en negativ idé av den prostituerade 

kvinnan under reglementeringen. Denna slutsats överensstämmer med vad Lennartsson 

skrivit om hur de prostituerade kvinnorna utmålades under reglementeringen runt 1900. 

Det stämmer också med Walkowitz slutsats att prostituerade under reglementeringen 

cementeras som en särskild grupp i samhället med särskilda tillhörande konnotationer. 

Dessutom är mina slutsatser i linje med Levins forskning om reglementeringen som ett 

sätt att skydda de ”moraliska” kvinnorna, genom att utmåla en tydlig ”andra” sortens 

kvinna som inte var värd att skydda.  

                                                
128	Söderblom,	Horan	och	batongen,	150	
129	Svanström,	Policing	Public	Women,	349	
130	Svanström,	Policing	Public	Women,	6	
131	Svanström,	Policing	Public	Women,	7	
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10 Didaktisk diskussion 
 
Det går att knyta min undersökning och dess resultat till skolans verksamhet och mål på 

flera sätt. Jag har valt att främst utgå ifrån gymnasieskolans allmänna mål och 

värdegrund samt skolämnet historia med särskilt fokus på kursen historia 1 2 3 4. Först 

och främst så hänger min undersökning, om en utsatt grupp diskriminerad på sexistiska 

grunder, ihop med skolans värdegrund om allas lika värde och jämställdhet.  

 

Skolverket skriver bland annat om skolans värdegrundsuppdrag;  

 
”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”132 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta 

och förmedla.”133 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”134 

 

Min undersökning kan också kopplas till målen med historieundervisning på gymnasiet. 

Historieämnets syfte beskrivs av Skolverket där det bland annat framgår att;  

 
”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara 

människors roller i samhällsförändringar.”135 

”Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter”136 
 
Då min studie undersöker en grupp människor och dess levnadsvillkor är detta relevant.  

 

Förutom att anknyta till vad Skolverket säger så vill jag också påpeka att man skulle 

kunna använda sig av min studie när man lär ut källkritik. När elever läser en text så är 

det viktigt att de förstår att personen som producerat texten, sändaren, har ett syfte eller 

en agenda med sin text. Genom att förstå vad sändaren vill åstadkomma med sin text, i 

min studie handlar det om motståndare till eller förespråkare för 

reglementeringssystemet som producerat texter i övertygande syfte, så lär man sig att 

förstå innebörden av texten.  
                                                
132 Läroplan	för	gymnasieskolan	Lgy11,	Skolverket,	Stockholm,	2011, 5 
133	Läroplan	för	gymnasieskolan	Lgy11,	Skolverket,	Stockholm,	2011,	5	
134	Läroplan	för	gymnasieskolan	Lgy11,	Skolverket,	Stockholm,	2011,	5	
135	Läroplan	för	gymnasieskolan	Lgy11,	Skolverket,	Stockholm,	2011,	66	
136	Läroplan	för	gymnasieskolan	Lgy11,	Skolverket,	Stockholm,	2011,	66	
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Om man förstår varför en text producerats så kommer man inte kunna analysera den 

kontext som texten ingår i. Den djupare förståelsen uteblir. Man skulle till exempel 

kunna skapa en lektionsplanering där man i förenklad form presenterar resultaten av 

undersökningen och sedan ber eleverna att ta reda på varför tidskriften 

Sedlighetsvännen presenterar de prostituerade kvinnorna som en grupp värda att ha 

empati för medan de andra texterna inte gör det.  

 

 
11 Sammanfattning och förslag till vidare forskning 
 

Den här studien har undersökt idén om den prostituerade kvinnan under 

reglementeringen cirka 1880-1912. Syftet har varit att undersöka hur idén om den 

prostituerade kvinnorna konstituerats under reglementeringssystemet. Detta genom att 

undersöka språkbruk dels i tidningen Sedlighetsvännen utgiven av 

reglementeringsmotståndarföreningen Svenska Federationen, dels i skrifter utgivna av 

läkare under samma tidsperiod. Studien utgår ifrån tidigare forskning utförd av bland 

andra Yvonne Svanström, Rebecka Lennartsson, Judith Walkowitz, Hjördis Levin och 

Tomas Söderblom som till exempel slagit fast att de prostituerade kvinnorna under 

reglementeringen börjat konstitueras som en homogen grupp som ansågs farlig för 

samhället.  

 

Undersökningen har utgått ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv med Foucaults teorier 

om makt och socialkonstruktivistisk diskursteori som grund. Materialet har tolkats 

genom en kritisk diskursanalys i tre steg. Den kritiska diskursanalysen undersöker först 

själva texten, sedan den diskursiva praktiken och slutligen den sociala praktiken som 

texten är skapad i, detta för att skapa en helhetsbild av både text och kontext. Genom att 

genomföra en kritisk diskursanalys på materialet så har idén om den prostituerade 

kvinnan kunnat definieras.  

 

Resultatet visar att de prostituerade kvinnorna under reglementeringen sågs på 

annorlunda utifrån vem det var som talade. Förespråkare för reglementeringssystemet 

presenterade de prostituerade kvinnorna som grundläggande omoraliska, lågt stående, 

lustdrivna och med låg intelligens.  
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Motståndare till reglementeringen utmålade kvinnorna som i grund och botten offer för 

sexuellt slaveri och fokuserade på bilden av dem som offer och medsystrar som på 

grund av omständigheter utanför deras kontroll ”fallit”. De här två motstridiga bilderna 

bildade tillsammans idén om den prostituerade kvinnan som en passiv och ömkansvärd 

person, besittande av dåliga egenskaper och antingen i behov av räddning eller 

övervakning.  

 

Resultaten överensstämmer med tidigare forskning i det att kvinnorna behandlades som 

en separat grupp som var farlig för samhället samtidigt som den ansågs helt nödvändig. 

Studien har också vidare utvecklat hur idén om de prostituerade kvinnorna formades av 

vem som talade om dem och vilket mål diskursen hade.  

 

Framtida forskning skulle förslagsvis kunna utveckla hur idén om den prostituerade 

kvinnan påverkat den politiska verkligheten kring henne. Man skulle också kunna göra 

en liknande undersökning som jag gjort men i större skala och med större fokus på 

förändringar i tid. Detta för att befästa hur den sociala praktiken speglas och speglar 

diskursen.  
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