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Avsnitt 1: Introduktion  
1.1 Välkommen till min uppsats  

”Man påstår ständigt, att prostitutionen är ett nödvändigt ondt, som alltid 
funnits och ständigt kommer att finnas inom större samhällen. Det är sant, att 
prostitutionen i en eller annan form funnits inom större samhällen sedan 
urminnes tid, och det är antagligt, att hon kommer att i all framtid utgöra en 
pestböld på samhällskroppen. […] Dess rötter anses vara så djupt förgrenade 
och sammanvuxna med samhällsförhållandena, att det är förspilld möda att 
söka motverka densamma.” - Otto Westerberg, 1890.  

För 130 år sedan uttalade Otto Westerberg dessa ord om prostitution. Hans pessimistiska 

antagande om dess fortgång stämde rätt väl, för visst kan nog de flesta skriva under på 

att prostitutionen utgör en pestböld på samhällskroppen än i dag. Problemen kring 

prostitution är många och komplexa, och inget tillvägagångssätt verkar leda till att 

”eländet” får ett slut. Diskussionerna kring hur prostitutionen ska regleras, eller om den  

ska regleras överhuvudtaget, pågår ständigt och jämt. Oavsett vad diskussionerna leder 

fram till, tyder väldigt lite på att prostitutionen har minskat nu jämfört med för hundra 

år sedan. Sexhandeln verkar helt enkelt bara ha ändrat form, och sker numera allt oftare 

i det fördolda.  1

 Otto Westerberg var, trots sitt pessimistiska uttalande om prostitutionens fortgång, en 

av få personer som bidrog till att göra situationen lite mindre odräglig för de kvinnor 

som utnyttjades i prostitution. Dessutom såg han, till skillnad från många andra aktörer, 

ett problem i att kvinnor som sålde sex tvingades genomgå sträng behandling, medan 

männen som köpte sex gick helt fria från skuld. Hans åsikter ansågs vara radikala och 

han har i efterhand beskrivits som en riktig feminist.  I den här uppsatsen kommer du få 2

ta del av såväl Westerbergs som många andra aktörers inställning till prostitution i 

allmänhet, och till dess köpare och säljare i synnerhet. Förhoppningsvis kan detta säga 

oss något om hur samhället ser på prostitutionsproblematiken i dag.  

 SOU 2010:49 s.110 ff. 1

 Se t.ex. hur Lundberg resonerar, s. 68. Resonemanget stärks även av Svanström, s. 170. 2
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1.2 Bakgrund  

Samhället präglas av en patriarkal maktstruktur, där kvinnan lever i förtryck gentemot 

mannen. Det finns flera problematiska aspekter av patriarkatet och prostitutionen utgör 

endast en liten del av denna omfattande maktproblematik. Rättsutvecklingen i frågor 

som rör förhållandet mellan män och kvinnor går långsamt, och prostitutionsfrågan 

utgör inte ett undantag. År 2019 firade den nuvarande svenska sexköpslagen 20 år. 

Sexköpslagen är den lag som kriminaliserar sexköp, men tillåter försäljning av sex. 

Dessutom har cirka hundra år gått sedan den så kallade reglementerade prostitutionen 

avskaffades. Den reglementerade prostitutionen var det kontrollsystem som tillät 

kvinnor att, under stränga förutsättningar, sälja sex mot ersättning. Skillnaden mellan då 

och nu, var att det då var olagligt att sälja sex, medan det var lagligt att köpa sex. Om en 

kvinna ertappades med att sälja sex (ja, på den tiden var det mer eller mindre 

uteslutande kvinnor som ägnade sig åt detta), anmäldes hon till den så kallade  

”prostitutionspolisen”, som skickade henne till den så kallade ”prostitutionsbyrån”. Där 

skrevs hon in, och registrerades som ”prostituerad”.  I praktiken innebar det att hon 3

minst två gånger i veckan tvingades genomgå läkarundersökningar, i syfte att säkerställa 

att hon inte hade några könssjukdomar. Vid samma tillfälle förhördes hon också av polis 

angående sin livssituation och sina levnadsvanor.  En inskriven kvinna var nämligen 4

tvungen att leva ett lugnt och icke-uppseendeväckande liv. Männen, däremot, kunde 

röra sig fritt på gatorna, och mellan olika kvinnor, utan att någon brydde sig om att 

också de kunde bära på könssjukdomar.  

 Den reglementerade prostitutionen var ett resultat av de kristna värderingar som 

styrde synen på äktenskap och sexualitet. Mannens sexualitet sågs som en slags djurisk 

instinkt, vilken han tvunget behövde få utlopp för, medan kvinnans sexualitet skulle 

vara obefintlig. Om hon uppvisade några sexuella tendenser ansågs hon vara en skamlig 

syndare. Hennes roll var att behaga mannen, och som hustru förväntades hon tillgodose 

sin makes sexuella behov. Lyckades hon inte var det allmänt accepterat att mannen 

istället vände sig till en kvinna i prostitution. Den kvinnliga sexualiteten sågs alltså som 

 Kom. Bet. Vol 4, s. 61f. 3

 A.bet. s. 53. 4

!6



både onaturlig och syndig. Det gjorde även homosexualitet. Homosexuellt samlag 

likställdes med tidelag, och var förbjudet fram till och med år 1944. Homosexualitet 

behöll dock status som psykisk sjukdom fram till år 1979. Av denna anledning finns det 

i princip inget underlag om förekomsten av manlig prostitution, varför uppsatsen 

huvudsakligen kommer beröra de sexsäljande kvinnorna. 

 Att mannen är överordnad kvinnan har tagit sig uttryck på många olika sätt. År 1858 

blev en ogift kvinna myndig vid 25 års ålder, men det dröjde ända till år 1920 innan 

kvinnor i äktenskap blev myndiga. Mellan 1858 och 1921 var en ogift kvinna med andra 

ord mer självständig än den gifta. Omyndigheten innebar att gifta kvinnor i äktenskap 

var helt underställda mannen, och beroende av hans medgivande på alla områden – 

ekonomi, barnuppfostran, socialt och sexuellt. Den gifta kvinnan var förpassad till 

hemmet och att ta hand om man och barn, inklusive att tillgodose mannens sexuella 

behov. Vad som hände i hemmet skulle också stanna i hemmet. Detta kan ses som en av 

anledningarna till att våldtäkt inom äktenskap kriminaliserades först år 1965, och att det 

skulle dröja till år 2018 innan det krävdes samtycke för att ha sex. Dessutom var 

utomäktenskapligt samlag kriminaliserat fram till och med år 1864, men i praktiken 

gällde kristna regler, och sex utom äktenskapet sågs som en förbjuden synd. Den kristna 

sexualmoralen kom till uttryck i olika regleringar som t.ex. 1910 års förbud mot 

brukande av, och information om, preventivmedel. 

 Mycket har hänt sedan dess, och Sverige sägs vara ett av världens mest jämställda 

länder. Att vara kvinna och sälja sex i dag är med största sannolikhet lättare än det var 

på 1800-talet. Ändå tyder ingenting på att prostitutionen har minskat sedan dess. Än i 

dag finns det vissa män som ser det som en rättighet att få sexuell tillfredsställelse. Trots 

att det är förbjudet enligt svensk lag, har var tionde svensk man någon eller flera gånger 

betalat för sexuella tjänster.  En överväldigande majoritet av sexköparna är fortfarande 5

män. Detta blir tydligt genom att det år 2010 inte var en enda kvinna som dömdes för 

köp av sexuell tjänst.  Trots att köpet är kriminaliserat, tror vissa män att de har rätt att 6

köpa sexuell njutning. Det verkar nästan som att dessa män lever kvar i tanken på att 

sexköpet är ett ”nödvändig ventil”, eller att de har gått på myten om ”den lyckliga 

 Länsstyrelsen, 2014, s. 9. 5

 SOU 2010:49, s. 214. 6
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horan”. I denna uppsats ska ett försök att förstå varför prostitutionen inte upphör göras, 

genom att kasta oss tillbaka till den diskurs som styrde sexhandeln år 1859–1919.  

1.3 Tidigare forskning  

Det finns förhållandevis mycket forskning om prostitutionens historia. Yvonne 

Svanström, professor i ekonomisk historia, har skrivit avhandlingen Offentliga kvinnor. 

- Prostitution i Sverige 1812–1918 (2006) och är medförfattare till Sedligt, renligt, 

lagligt: prostitution i Norden 1880–1940 (2007). Svanströms egen avhandling ger en 

historisk inblick i det liv kvinnor som sålde sex under tiden för reglementeringen levde. 

Hon har använt sig av såväl rättsliga utredningar och arkivhandlingar från olika sjukhus 

som skönlitteratur och media, för att ge en allvetande bild av prostitutionsdiskursen 

mellan år 1812–1918. Huvudsakligt fokus har dock varit på just de säljande kvinnorna. 

Historikern Tommie Lundquist har skrivit avhandlingen Den disciplinerade 

dubbelmoralen: studier i den reglementerade prostitutionens historia i Sverige 1859–

1918 (1982). Avhandlingen är mestadels deskriptiv och saknar kritisk belysning. 

Historikern och författaren Hjördis Levin har skrivit en avhandling om preventivmedel, 

Masken uti rosen: nymalthusianism och födelsekontroll i Sverige 1880–1910 (1994) 

samt flera verk om kvinnokampen, t.ex. Testiklarnas herravälde: Sexualmoralens 

historia (1986) och Kvinnorna på barrikaden: sexualpolitik och sociala frågor 1923–36 

(1992). Rebecka Lennartsson, docent i etnologi med Stockholms prostitutionshistoria 

som specialitet, har skrivit avhandlingen Malaria urbana: om byråflickan Anna 

Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 (2001) samt sammanfattat 

berättelser från en besiktningsbyrå i Stockholm i Den sköna synderskan: sekelskiftets 

Stockholm. Betraktelser från undersidan (2007). Anna Jansdotter har skrivit en 

doktorsavhandling om kvinnor i prostitution, där hon lyfter frågan om genus och makt, 

Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850 – 

1920 (2008). Vad samtliga verk och författare har gemensamt är att de huvudsakligen 

fokuserar på kvinnorna. Det saknas generellt sett information om köparna. Yvonne 

Svanström har ett kort kapitel om de köpande männen i sin avhandling och Tommie 

Lundquist behandlar köparnas roll i skönlitteraturen. I övrigt är forskningen om köparna 

obefintlig eller bristfällig.  
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 Jenny Westerstrand har i avhandlingen Mellan mäns händer – Konstruktionen av 

kvinnors rättssubjektivitet i förståelser av trafficking och prostitution (2008) fokuserat 

på männen och deras våld i nutid med utgångspunkt i prostitutionen. Argumenten stärks 

och utvecklas i en rad artiklar, t.ex. "Prostitutionsfrågan": Perspektiv och nycklar till en 

grumlig debatt (2012). Westerstrand fokuserar inte bara på de säljande kvinnorna, utan 

problematiserar istället sexköparna genom att lyfta frågan till en större kontext. Hon 

visar att prostitutionen utgör en stor del av problematiken kring mäns våld mot kvinnor.  

 Det finns flera statliga utredningar om prostitution som innehåller redogörelser för 

den rättshistoriska bakgrunden. Mest relevanta är SOU 1981:71 Prostitutionen i 

Sverige, bakgrund och åtgärder, SOU 1995:15 Könshandeln, betänkande av 1993 års 

prostitutionsutredning och SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst – En 

utvärdering 1999-2008. I utredningarna konstateras att prostitutionen historiskt sett har 

varit ett utbrett problem i Sverige, inte minst på grund av den omfattande spridningen av 

könssjukdomar. De innehåller information om vilka drivkrafter som legat bakom 

prostitutionen historiskt, men det saknas mer djupgående analyser av köparna.  

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att förstå varför prostitution är ett komplext samhälls-

problem i dagens samhälle genom att studera sexhandeln i en rättslig, historisk kontext. 

I svensk lagstiftning i dag, återspeglas en sträng och fördömande syn på köparen (som 

kriminaliseras). Sexköpslagen har som huvudsakligt syfte att skydda den mer utsatta 

parten, säljaren. Historiskt sett har förhållandet varit det motsatta, d.v.s. säljaren har 

kriminaliserats medan det har varit lagligt att köpa sex. Genom sexköpslagen har 

lagstiftaren slagit fast att problemet ligger i att det bland män finns en stor efterfrågan 

på sexuella tjänster. Avsikten var att skapa en avskräckande lag som fördömer köpet, 

istället för försäljningen, och på så vis minska andelen människor som köper och säljer 

sex.  Detta kan ses som ett moraliserande ställningstagande från statens sida.  7

 För att förstå vad som ligger till grund för dagens moraliserande syn på sexköpet, ska 

jag i denna uppsats utreda den offentliga maktens inställning till köparna respektive 

 SOU 2010:49, s. 13.7
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säljarna under tiden för den så kallade reglementeringen. D.v.s. den lagstadgade 

kontrollen av kvinnor i prostitution, som infördes år 1859 och avskaffades år 1919. 

Avsikten är att ta reda på vilka drivkrafter och röster som tog plats i debatten kring 

avskaffandet av regleringen, samt om det kan ha någon betydelse för hur vi ser på 

prostitutionsfrågan i dag. I tidigare forskning saknas studier som kritiskt granskar den 

svenska prostitutionens köpare genom historien, och jag har därför valt att fokusera på 

dem. För att ge djupare förståelse och ett bredare perspektiv, kommer jag att undersöka 

inställningen till köparen i jämförelse med inställningen till säljaren, med utgångspunkt 

i lagstiftningsmaterialet samt i den samtida debatten kring lagstiftningen. Den 

övergripande frågeställningen som ska besvaras i texten är: Hur såg den offentliga 

maktens inställning till prostitutionens köpare respektive säljare ut under tiden för 

reglementeringen, år 1859–1919? För att besvara frågeställningen kommer följande 

underfrågeställningar utredas: 

1. Hur reglerades prostitutionen i lag år 1859–1919? Hur förhåller sig 

lagstiftningen till dagens sexköpslag? 

2. Vad utmärker lagstiftarens inställning till prostitutionens köpare respektive 

säljare? 

3. Vad utmärker högsta domstolens inställning till kvinnlig respektive manlig 

sexualitet? 

4. Vad utmärker läkarkårens inställning till prostitutionens köpare respektive 

säljare? 

5. Vad utmärker övriga opinionsbildares inställning till prostitutionens köpare 

respektive säljare? 

1.5 Avgränsning 

Prostitution är ett komplext samhällsproblem som innehåller många problematiska 

aspekter. En sådan aspekt är tillgång och efterfrågan. Förutom att det ständigt finns en 

stor efterfrågan på sexuella tjänster, pågår även en omfattande global människohandel 

för sexuella ändamål, så kallad trafficking. Personer som lever i svår fattigdom i länder 

som saknar välfärdssystem luras in i, och tvingas till, prostitution i rika länder i 

västvärlden. Frågan om trafficking är intressant ur ett historiskt perspektiv, men 
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eftersom det är ett förhållandevis nytt fenomen kommer frågan om trafficking och 

människohandel frånses. Fokus ligger istället på sexköpen som skett i Sverige. Det jag 

vill undersöka närmare, är lagstiftarens och andra samhällsaktörers syn på sexköpare 

och personer som säljer sex i Sverige, samt hur kön och sexualitet har diskuterats i 

debatten kring den så kallade reglementeringen. Av denna anledning kommer inte heller 

det internationella perspektivet vägas in, förutom i några fall där det är nödvändigt för 

att förstå kontexten. I samband med sexköp begås inte sällan annan slags brottslighet, 

till exempel misshandel, våldtäkt och narkotikabrott. Uppsatsen handlar främst om 

prostitution i form av sexköp, varför frågan om våldtäkt och övrig relaterad brottslighet 

inte kommer få särskilt stor betydelse.  

 I dag är det allmänt känt att den manliga prostitutionen är relativt utbredd, men 

historiskt var det vanligaste förhållandet att köparen var man och säljaren kvinna. Den 

inställningen blir tydlig t.ex. i en utredning från 1910, som jag kommer återkomma till 

senare i uppsatsen. Där framhålls att män förvisso kan räknas som ”prostituerade”, men 

att de så sällan ägnar sig åt att sälja sex för att tjäna sin huvudsakliga inkomst, att ordet 

”prostituerad” närmast är att likställa med en kvinna som säljer sex.  Min undersökning 8

utgår därför ifrån att mannen är köpare av sex och kvinnan är säljare.  

 Den tidsperiod som enligt mig skiljer sig mest från dagens lagstiftning och syn på 

prostitution, är åren mellan 1859 och 1919. Eftersom prostitutionen under den perioden 

var reglementerad och försäljning av sex kriminaliserat, var förhållandena för såväl 

köpare som säljare motsatta jämfört med hur det ser ut i dag. I dag är syftet att skydda 

kvinnan i prostitution, och då var syftet att skydda mannen från kvinnornas 

könssjukdomar. Den utmärkande skillnaden är anledningen till att uppsatsen begränsas 

till tiden för reglementeringen. Reglementeringen slog igenom småskaligt i Sverige 

redan under den tidigare delen av 1800-talet, men fick stor genomslagskraft när den 

lagstadgades år 1859. Jag har valt att inleda utredningen först år 1859 eftersom det i 

samband med lagstadgandet väcktes en debatt i Sverige som på sikt ledde till en debatt 

om jämställdhet och orättvis behandling av kvinnor och män. Reglementeringen 

avskaffades, som en följd av den offentliga debatten, år 1919, vilket därför blir ett 

 Kom. Bet. 1910. Vol 1. s. 77. 8
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naturligt avslutningsår för uppsatsen. För att läsaren ändå ska förstå kontexten och 

diskursen kommer en kortare rättsutredning göras för åren före 1859 och efter 1919. Det 

finns rättsfall av betydelse för hur staten såg på kön och sexualitet som publicerats 

utanför uppsatsens tidsram, varför jag valt att lägga till fem domar som publicerats 

mellan åren 1924 och 1935. Att jag ändå valt att begränsa uppsatsen till perioden 1859–

1919, beror på att jag i övrigt inte går in på tiden efter 1919. En aktör som har haft stort 

inflytande på hur samhället såg på kön och sexualitet, är kyrkan. För att hålla uppsatsen 

någorlunda juridisk har jag dock valt att bortse från kyrkans roll, och istället valt att 

fokusera på de aktörer som haft störst betydelse för lagändringarna.  

1.6 Disposition  
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Kapitel 2 ger en introduktion till ämnet prostitution 

med en redogörelse för prostitutionen i Sverige i dag, följt av en historisk översikt av 

prostitutionen och de regelverk den omgärdats av. I kapitel 3–6 avhandlas de olika 

inblandade aktörernas – lagstiftaren, domstolarna, läkare och andra opinionsbildare –

inställning till köparen respektive säljaren, först separat för att sedan jämföras. Kapitlet 

om domstolarna handlar inte enbart om prostitution utan om sexualbrott generellt. I 

kapitel 7 görs en sammanfattning av slutsatserna från de olika kapitlen och uppsatsen 

avslutas med några reflektioner om resultatets betydelse för dagens prostitutionsdiskurs. 

1.7 Metod och material 

I uppsatsen sätts dåtidens lagstiftning i sin kontext av den då rådande synen på 

sexualitet, vilken var helt olika för mannen och kvinnan. Sexualiteten sågs överlag som 

skambelagd och syndig, inte minst för kvinnorna. Den kvinnliga sexualiteten ansågs 

vara obefintlig, och visade kvinnan några tecken på sexualitet, fylldes detta beteende 

genast med skuld. Synen på den manliga sexualiteten var mer accepterande, och 

likställdes med en nästintill djurisk instinkt. Samhället strävade ständigt efter att reglera 

människors sexuella aktivitet. Aktiviteten hörde äktenskapet till och skulle i övrigt inte 

märkas. Konsekvensen av detta blev ”nödvändiga ventiler” i form av bordeller och 

gatuprostitution, dit männen kunde gå för att få utlopp för sin sexuella drift. Under åren 

1859–1919 präglades dessa ”nödvändiga ventiler” av sträng kontroll och skam-
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beläggande för kvinnornas del. För att förstå hur denna syn vuxit fram och hur det sedan 

har skett ett visst skifte i synen, studeras äldre rättskällor och annat material som haft 

betydelse för samhällsutvecklingen och lagstiftningsförändringar. Slutsatser dras sedan i 

ljuset av nuvarande diskurs. I dag har vi en betydligt friare syn på kön och sexualitet. 

Som kvinna tillåts du leva ut din sexualitet mer, och förståelsen för ”nya” sexualiteter 

som homo-, bi- och transsexualitet ökar. Trots det finns den ”nödvändiga prostitutions-

ventilen” kvar.  

 Inspiration till val av ämne fick jag våren 2018 efter att ha läst kursen rättssociologi. 

Under kursen författade jag en promemoria med frågeställningen ”gör samhället 

tillräckligt för att skydda de kvinnor som befinner sig i prostitution?”. Min slutsats var 

(förenklat) att det i Sverige finns ett förhållandevis bra skyddsnät, men att problemet är 

efterfrågan på sexuella tjänster. Den stora efterfrågan skulle kunna vara en följd av den 

djupt rotade och tillåtande inställningen till den manliga sexualiteten, vars rötter går att 

finna långt tillbaka i historien. Eftersom efterfrågan och köparen inte alls var mitt 

huvudfokus när jag skrev promemorian, vill jag nu studera köparen mer ingående. I ett 

försök att förstå vad den stora efterfrågan beror på, har jag valt att studera mannens 

sexualitet ur ett historiskt perspektiv. Inledningsvis var min avsikt att enbart fokusera på 

sexköparen, men i brist på material har jag varit tvungen att tänka om. Därför valde jag 

istället att sätta inställningen till köparen i relation till inställningen till säljaren. När jag  

skrev den rättssociologiska promemorian snuddade jag vid de rättshistoriska aspekterna 

av prostitutionen, men jag utgick främst från de moderna statliga utredningar som ligger 

till grund för vår tids sexköpslag. Utifrån dessa utredningar fick jag en relativt bra 

lägesbild av prostitutionen i Sverige från 1700-talet fram till modern tid.  

 Historikern Hjördis Levin och ekonomhistorikern Yvonne Svanström har inte bara 

gett mig inspiration och goda kunskaper, utan också bra källunderlag. Deras 

avhandlingar ledde mig bland annat till författarna och samhällsdebattörerna Knut 

Wicksell, Jöns Johansson och Otto Westerberg. Snabbt upptäckte jag dessutom att det 

fanns en omfattande utredning om reglementeringen av prostitutionen med fokus på 

åtgärder mot spridningen av könssjukdomar. Utredningen handlar huvudsakligen om 

kvinnorna, men det finns faktiskt en del material även om de köpande männen. Till 

exempel Magnus Möllers inlägg om ”prostitutionens stadiga kundkrets”.  

!13



 Inledningsvis tenderade min egen utredning att bli mer allmänt historisk än 

rättshistorisk. För att flytta fokus till den rättsliga regleringen, började jag med att 

beskriva rättsläget under den undersökta perioden. För att förstå lagstiftningen tog jag 

del av förarbeten och doktrin. Nästa steg var att hitta rättsfall. Genom att söka på de 

relevanta lagrummen i de juridiska arkiven hittade jag de rättsfall som redogörs för i 

kapitel 4. Dessa utgör grunden för mina slutsatser angående domstolens inställning till 

sexualitet. En anledning till att frågeställningen för det kapitlet inte handlar om 

prostitutionens köpare och säljare, utan om sexualbrottslingar i allmänhet, är avsaknad 

av praxis om prostitutionens köpare och säljare. 

 I kapitel 3–6 utgörs materialet till stor del av citat från lagförarbeten och utredningar. 

Anledningen till att dessa lyfts och får stort utrymme är att de är väldigt talande för 

respektive aktörs syn på prostitution, samt den offentliga diskursen kring prostitution, 

kön och sexualitet, under den undersökta perioden. Citaten är framför allt hämtade ur de 

utredningar och propositioner som föregått prostitutionslagstiftningen. Den viktigaste 

källan är ett kommissionsbetänkande angående spridningen av veneriska sjukdomar.  9

Betänkandet är över tusen sidor långt, och tar upp statistik, läkarutlåtanden, 

komparationer med övriga länder och mycket annat. Många av de citat som används i 

uppsatsen är hämtade ur denna utredning, men vissa har också hämtats ur diverse 

avhandlingar, propositioner och föredrag. 

 Som nämndes i dispositionen är de olika kapitlen uppdelade utifrån aktörerna. De 

olika aktörernas inställning till köparna och säljarna skiljer sig från varandra, men på 

vissa punkter ha de mycket gemensamt. Tillsammans har de alla varit med och bidragit 

till den rättsliga utvecklingen på ett eller annat sätt. Löpande genom uppsatsen kommer 

analytiska inslag och resonemang göras, varför inget enskilt kapitel avsätts för analys. 

 Uppsatsen kommer genomgående präglas av en diskussion om kön och sexualitet. 

Kön och sexualitet har betydelse för den historiska kontexten, då synen på dessa 

konstruktioner har präglat rättsutvecklingen. Uppsatsens frågeställningar bygger på 

föreställningar om könssocialisation, d.v.s. hur könsroller lärs in med hjälp av sociala 

institutioner som t.ex. familjen eller staten. Enligt teorier om könssocialisation, är de 

 Kom. Bet. 31/12. Volym 1-4. 1910. 9
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”könsroller” som barn lär sig i tidig ålder nära sammankopplade med den manliga och 

kvinnliga identiteten och sexualiteten.  I uppsatsen jämförs statens inställning till 10

mannen respektive kvinnan under åren 1859–1919. I jämförelsen är utgångspunkten att 

sexualiteten skulle vara heterosexuell och monogam, samt att den skulle hållas inom 

äktenskapet. Det är framför allt de sociala och kulturella skillnaderna mellan män och 

kvinnor, och manligt och kvinnligt, som jämförs. I dag är ”könsrollerna” mer flytande 

än för hundra år sedan och det kön vi föds som behöver inte styra vilken könsidentitet vi 

utvecklar genom livet. Trots det präglas samhället fortfarande av en skev genusordning, 

även kallad patriarkatet. D.v.s. det mönster av maktrelationer mellan män och kvinnor 

där maskuliniteten är överordnad femininiteten.  Prostitutionen är en följd av den 11

sociala konstruktion av maskulinitet och femininitet som präglar samhället. Att 

problemet kvarstår än i dag, kan förklaras genom patriarkala maktstrukturer. Obalansen 

på forskningsområdet prostitution i allmänhet, och det faktum att det finns betydligt mer 

utförlig information om de som säljer sex än om sexköparna i synnerhet, är en tydlig 

indikator på att prostitutionen utgör en del av patriarkatet som maktordning. Därför 

lämpar sig föreställningar om kön och sexualitet (könssocialisation) samt genus-

ordningen och patriarkatet väl som utgångspunkt för de resonemang som slutligen ska 

besvara uppsatsens frågeställning.  

1.8 Redogörelser för begrepp 

Genomgående kommer läsaren stöta på vissa begrepp vars innebörd är viktiga att förstå. 

Det möjligtvis viktigaste uttrycket att känna till är prostitution, vilket kan beskrivas som 

”när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen 

ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten”.  I dag är det 12

vanligt att begreppet sex mot ersättning används istället för prostitution. I uppsatsen 

kommer dock prostitution huvudsakligen användas, då det är en mer klassisk 

benämning. Prostitution refereras i äldre material till som otukt eller osedlighet. Enligt 

 Giddens, s. 413. 10

 A.a. 415. 11

 Länsstyrelsen 2014, s. 15 12
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Svensk Akademisk Ordlista (SAOL) betyder otukt sexuell lössläppthet och enligt 

Svensk Ordbok (SO) otillåtet sexuellt umgänge. Enligt Svensk Akademisk Ordbok 

(SAOB) bryter en osedlig person mot god sed i fråga om könsliv. En annan vanlig 

benämning är att de som säljer sex ägnar sig åt skörlevnad. Enligt SAOL betyder 

skörlevnad ett promiskuöst levnadssätt, och enligt SO ett sexuellt vidlyftigt levnadssätt. 

Vissa former av prostitution har varit sammankopplade med brottet lösdriveri. Enligt 

SAOL är lösdrivare personer som saknar och försöker undvika fast arbete och bostad. 

 Utgångspunkten kommer vara att köparen är man och att säljaren är kvinna. Dessa 

kommer refereras till som prostitutionens köpare och säljare eller män som köper sex 

respektive kvinnor i prostitution och kvinnor som säljer sex. Endast vid direkt citering 

kommer prostituerad eller prostituerade förekomma. I dag anses uttrycken vara 

stigmatiserande, men i äldre material används de frekvent. Prostitutionen 

reglementerades bland annat för att förhindra spridning av könssjukdomar. 

 En lag som kommer refereras till ofta är lag (1918:460) angående åtgärder mot 

utbredning av könssjukdomar. Lagen har i såväl doktrin som övrigt material kallats lex 

veneris, varför jag genomgående kommer referera till den på det viset. I äldre litteratur 

används vanligtvis begreppet veneriska sjukdomar. I uppsatsen kommer såväl 

könssjukdomar som veneriska sjukdomar användas. 

 I kapitel 3–6 citeras mycket äldre texter. Vad som framstår som stavfel är i själva 

verket direkt citering av text. Exempel på ord som inte används lika ofta nuförtiden är 

talrik, d.v.s. fler till antalet, och burgna som betyder rika. Lönskaläge, kallades det (då) 

brott där två ogifta personer hade sex med varandra.  
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Kapitel 2: Bakgrund och rättsläge 
2.1 Introduktion  

Avsikten med detta kapitel är att introducera läsaren till ämnet prostitution. För att 

förstå den reglering av prostitutionen som infördes år 1859, är det viktigt att ha den 

historiska bakgrunden. Eftersom prostitution är en komplex och problematisk fråga än i 

dag, är det också nödvändigt att känna till utformningen av nu gällande lagstiftning. De 

frågeställningar som kommer besvaras i detta kapitel är ”Hur reglerades prostitution i 

lag år 1859–1919?” och ”Hur förhåller sig lagstiftningen till dagens sexköpslag?”. 

Inledningsvis kommer en genomgång av dagens sexköpslag göras, följt av några korta 

slutsatser angående prostitutionens historia. Sedan görs en översiktlig genomgång av 

prostitutionens rättsliga utveckling samt en redogörelse för reglementeringen och lex 

veneris.  

2.2 Nuvarande sexköpslagstiftning 

År 1999 blev Sverige första land i världen att kriminalisera köp, men inte försäljning, av 

sexuella tjänster. Kriminaliseringen infördes i den nu upphävda lagen (1998:408) om 

förbud mot köp av sexuella tjänster (sexköpslagen). Idag regleras sexköp i brottsbalkens 

(1962:700, BrB) kap 6. Av BrB kap 6 § 11 följer att den som skaffar sig sexuell 

förbindelse mot ersättning döms för köp av sexuell tjänst, oavsett vem som betalar 

ersättningen. I BrB kap 6 § 12 regleras brottet koppleri, som innebär utnyttjande av en 

annan persons sexuella förbindelser. Avsikten med kap 6 § 12 är främst att komma åt 

människohandel och trafficking för sexuella ändamål.  Kriminaliseringen var ett led i 13

regeringens arbete för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, och syftet med 

kriminaliseringen var minska efterfrågan genom att avskräcka köparna.  Om 14

efterfrågan minskar, borde det rimligtvis inte heller vara lika många personer som säljer 

sex. En anledning till att försäljning av sex inte har kriminaliserats, är att prostitution 

traditionellt sett varit en kvinnofråga. Den säljande parten, som oftast är och genom 

historien har varit, en kvinna, har ansetts vara svagare och mer skyddsvärd än den 

 Prop 2004/05:45 s. 151.13

 SOU 2010:49, s. 71. 14
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köpande parten, som nästintill uteslutande brukar vara en man.  Diskussionen kring att 15

kriminalisera prostitutionen har pågått sedan 70-talets sexuella frigörelse i Sverige. 

Förslaget uppkom första gången i 1977 års prostiutitionsutredning , men fick 16

genomslag först efter 1993 års utredningar Könshandeln  och Kvinnofrid . Trots att 17 18

sexköp i dag är kriminaliserat är det fortfarande många som ägnar sig åt att köpa och 

sälja sex. Exakt hur många som är iblandade i sexhandeln är svårt att kartlägga, 

eftersom den mestadels försiggår i det fördolda.  År 2015 dömdes 290 personer för köp 19

av sexuell tjänst, varav åtta var köp av sexuell handling av barn.  Inget av brotten 20

medförde att straffet fängelse utdömdes, trots att det finns i straffskalan. Lagstiftningen 

debatteras ständigt. Under hösten 2019 gick till exempel RFSL ut med kritik mot 

nuvarande lagstiftning och tryckte på behovet av reformering med anledning av att 

lagen, enligt dem, verkar stigmatiserande mot dem som säljer sex mot ersättning. De 

ansåg att de som säljer sex befinner sig i en socialt utsatt situation och löper stor risk att 

lida skada, och att lagen bidrar till än värre social exkludering.  Förslaget fick stark 21

kritik av bland annat nätverket Inte din hora och Gardet.  Enligt den bedömning 22

regeringen gjorde i utvärderingen SOU 2010:49, tydde inget på att andelen personer i 

prostitution har ökat efter kriminaliseringen, däremot ökade tillgängligheten genom 

exploatering på internet.  23

 SOU 2010:49, s. 65. 15

 SOU 1981:71.  16

 SOU 1995:15. 17

 SOU 1995:60. 18

 SOU 2010:49 s. 19. 19

 Polisens lägesrapport 2017, s. 8f.20

 RFSL om sex mot ersättning, se källförteckning.  21

 Se bl.a. ETC:s och Gardets kritik mot ställningstagandet. Länkar finns i källförteckningen. 22

 SOU 2010:49, s. 18ff. 23
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2.3 Prostitutionens historia  

År 1910 publicerades en omfattande utredning om reglementeringen. Jag refererar till 

den som reglementeringsutredningen, men det riktiga namnet är Kommissionens 

betänkande angående åtgärder för motarbetande af de smittosamma könssjukdomarnas 

spridning.  Utredningen är indelad i fyra volymer och består av tusentals sidor text. 24

Den inleds med en redogörelse för prostitutionens historia. Där avspeglas det tidiga 

nittonhundratalets syn på prostitutionen. Nästan hundra år senare, i de statliga 

utredningar som föranledde införandet av den moderna sexköpslagen, avspeglas en 

nästintill likadan syn på prostitutionens historia. I båda utredningarna konstateras att 

prostitutionen förekommit i ”alla tider”. Den ska ha förekommit i form av religiösa riter 

i de mesopotamiska och egyptiska kulturerna redan 3000 år f.Kr.  Riterna ska sedan ha 25

spridit sig vidare till antikens Grekland och Rom, vars tempel har beskrivits som 

”offentliga otukthus” där firanden i guds ära antogs ha bestått av sexuella 

utsvävningar.  Även om prostitutionen inte betraktades som moraliskt förkastlig under 26

antiken, ansågs den ändå medföra stora faror för samhället och dess medborgare. I Rom 

infördes därför reglementerande lagar för prostitutionen, och kvinnorna behövde 

tillstånd för att få prostituera sig.  Under medeltiden kom en mer avhållande syn på sex 27

och lust att prägla samhället i Europa. I samband med reformationen på 1500- och 

1600-talet blev synen på sex och prostitution mer restriktiv, och acceptansen för 

bordellprostitution minskade i takt med att kyrkan fick större inflytande. Detta ledde 

dock inte till att prostitutionen minskade, utan istället till att gatuprostitutionen ökade. 

Till följd av detta återgick man på 1700-talet till en mer accepterande syn på prostitution 

som ett nödvändigt ont och bordellerna blev ett allt vanligare inslag i städerna runtom i 

Europa.  Åtgärder vidtogs för att minimera skadeverkningarna och så kallade 28

reglementeringssystem infördes i de flesta länder runtom i Europa som ett försök att 

 Kom. Bet. 1910. Vol 1-4. 24

 SOU 1995:15, s. 41. 25

 Kom. Bet. 1910. Vol. 1. s. 71. 26
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förhindra spridandet av könssjukdomar.  Utredningarna från 1910 och 1995 skiljer sig 29

egentligen bara på en punkt. I den tidigare utredningen nämns nämligen inte den 

homosexuella prostitutionen alls. Enligt utredarna i SOU 1995:15 tyder mycket på att 

homosexuell prostitution förekom i samma utsträckning som den heterosexuella i 

antikens Grekland och Rom, men den upphörde mer eller mindre helt efter 

reformationen.  Att den tidigare utredningen inte nämnde den homosexuella 30

prostitutionen alls, ger uttryck för den då rådande synen på sexualitet. Homosexualitet 

ansågs vara ”otukt” i än större utsträckning än prostitutionen. Att utredarna inte ens ville 

nämna att homosexuell prostitution existerat, talar för att de inte vill spräcka hål på 

rådande normer om heterosexualitet inom äktenskapets ramar.  

2.4 Rättslig reglering i Sverige 
2.4.1 1734 års lag 

Vad gäller prostitutionens utbredning i Sverige under medeltiden vet vi inte mycket. Vi 

vet dock att prostitution både förekom och reglerades i lag redan på 1700-talet. År 1734 

fick Sverige nämligen den första gemensamma rikstäckande lagstiftningen.  Fram till 31

dess hade det svenska rättssystemet bestått av spridda och svårtolkade lands- och 

stadslagar. Behovet av en gemensam lag var stort och efter många års arbete antogs 

1734 års lag.  I lagen finns bland annat missgärningsbalken, som kan ses som förlaga 32

till dagens brottsbalk. Balken genomsyrades av de strängt kristna värderingar som 

utmärker 1700-talet, och straffen präglades av grymhet mot den som bröt mot guds 

ord.  I lagen fanns därför bestämmelser om såväl utomäktenskapligt sex (lönskaläge) 33

som koppleri och prostitution. Det fanns även straffbud mot så kallat ”hor”, d.v.s. 

otrohet. Kap 53 missgärningsbalken innehöll bestämmelser om lönskaläge, d.v.s. utom-

äktenskapligt samlag. I de fall utomäktenskapligt sex ledde till barnafödsel straffades 

 Kom. Bet. 1910. Vol. 1. s. 74. 29

 SOU 1995:15 s. 41. 30

 Inger, s. 162. 31
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både mannen och kvinnan med böter. Mannens belopp var dock dubbelt så stort (jämför 

kap 53 § 2). Om de inte kunde betala beloppet blev påföljden kroppsstraff, fängelse 

eller straffarbete (jämför kap 53 § 3). I missgärningsbalken kap 57 fanns bestämmelser 

om koppleri och prostitution. Enligt kap 57 § 1 dömdes ”den som höll hus eller 

samkväm där otukt och lösaktighet drives” till tre dagars skamstraff, prygling eller upp 

till tre års straffarbete. I kap 57 § 2 reglerades bordellprostitution. Det stadgades att de 

kvinnor som ägnade sig åt skörlevnad i sådana hus (referat till 1 §) genast skulle gripas 

och sättas i häkte. Straffet var böter eller allmänt arbete.  

2.4.2 1864 års strafflag och lösdriverilagstiftningen 

År 1864 ersattes 1734 års missgärningsbalk av en ny strafflag. Enligt kap 18 § 11 st 2 

skulle ”en kvinna, som i dylikt hus, där otukt drifves, låter bruka sig till skörlefnad, 

straffes med fängelse i högst sex månader eller straffarbete i högst två år”. Strafflagen 

förbjöd bordellprostitution, men det fanns inte någon lag som explicit förbjöd 

gatuprostitution. Däremot omfattades kvinnorna i gatuprostitution av lagen angående 

lösdrifvares behandling (lösdriverilagstiftningen). Enligt § 1 st 2 skulle ”hvar som 

sysslolös stryker omkring från ort till annan utan medel […] anses som lösdrivare på 

sätt i denna lag sägs. […] ock den förfallen, hvilken eljest, utan att äga medel till sitt 

uppehälle, underlåter att efter förmåga söka ärligen försörja sig och tillika förer ett 

sådant lefnadssätt, att våda däraf uppstår för allmän säkerhet, ordning eller sedlighet”. 

Enligt förarbetande till lösdriverilagstiftningen ansågs kvinnorna i prostitutionen inte 

försörja sig på ett ärligt sätt. Där framhölls även att personer i gatuprostitution 

”otvivelaktigt skulle omfattas av lösdriverilagstiftningen”, eftersom de inte föll under 

strafflagens kap 18 § 11.  Förarbetskommittén menade att kvinnor i gatuprostitution 34

förnärmade sedlighetskänslan och att det borde finnas möjlighet att ingripa även emot 

denna form av ”otukt”.  Straff enligt lösdriverilagstiftningen skulle inte utdömas till 35

personer som ägnade sig åt bordellprostitution, eftersom dessa omfattades av 

 Kom. Bet. 1882. s. 34. 34

 Kom. Bet. 1910. Vol 1. s. 181. 35
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strafflagen.  Syftet med att innefatta personer i prostitution i lösdriverilagstiftningen 36

var, utöver att kunna ingripa mot osedligheten, framförallt sanitärt.  En person som 37

dömdes enligt lösdriverilagstiftningen fick först en varning, för att sedan vid upprepade 

varningar straffas med upp till ett års tvångsarbete. För allvarlig och upprepad 

brottslighet utdömdes upp till tre års tvångsarbete.  Lösdriverilagstiftningen upphörde 38

att gälla först 1965, och så sent som år 1959 anhölls 193 kvinnor för lösdriveri, högst 

troligen med anledning av misstanke om prostitution.  39

2.4.3 Reglementeringen 

För att krångla till den rättsliga regleringen ytterligare måste vi också gå igenom det så 

kallade reglementeringssystemet. Strafflagen och lösdriverilagstiftningen träffade 

nämligen enbart de kvinnor som inte inrättade sig i reglementeringssystemet.  I början 40

av 1800-talet var veneriska sjukdomar ett utbrett problem. Smittspridningen förvärrades 

av de många tillfälliga könsförbindelser prostitutionen innebar. Sedan år 1817 var 

sjukvården för personer med venerisk smitta gratis, och de flesta svenska sjukhus hade 

särskilda avdelningar för dessa personer. I Stockholm nådde sjukdomarna sin 

spridningskulmen på 1830- och 1840-talet, och för att få bukt med problemet öppnades 

två kurhus som utförde så kallad sanitär besiktning av kvinnor. I anslutning till kurhusen 

tillsattes en särskild polisavdelning, som skulle övervaka samtliga kvinnor som besökte 

de så kallade ”prostitutionsbyråerna”. Kurhusen blev förlagan till det reglementerings-

system som sedan inrättades fullt ut i Sverige år 1859.  Reglementeringssystemet hade 41

stöd i lag genom föreskrifter ”rörande uppsigten öfver prostituerade kvinnor i 

hufvudstaden” (reglementeringsföreskrifterna).  Grunden till de reglementerande 42

lagarna återfanns i ett cirkulär angående åtgärder mot veneriska sjukdomar som 
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utfärdats redan år 1812, och som skickats ut till landets samtliga landshövdingar.  43

Enligt kap 1 § 1 reglementeringsföreskrifterna skulle besiktningsbyrån bestå av en 

medicinsk avdelning och en polisavdelning i syfte att få uppsikt och kontroll över 

kvinnor i prostitution. Som ”prostituerad kvinna” ansågs enligt kap 2 § 2 varje kvinna 

som bevisligen ägnade sig åt ”skörlevnad som yrke”. Lagstiftningen var tvingande och 

samtliga kvinnor som ägnade sig åt prostitution skulle skrivas in på prostitutionsbyrån 

för att regelbundet genomgå tvångsundersökningar. Det tvång reglementeringen innebar 

rättfärdigades genom lösdriverilagstiftningens § 1, med hänvisning till att kvinnor i 

prostitution störde ”sedligheten”.  44

    Att skrivas in på byrån innebar i praktiken att kvinnan skrevs in i en särskild bok, där 

utförliga uppgifter om hennes hälsotillstånd noterades.  Alla kvinnor som ägnade sig åt 45

prostitution var skyldiga att infinna sig på besiktningsbyrån för hälsokontroll minst två 

gånger i veckan. De behövde komma på bestämda tider och om det ansågs nödvändigt i 

sanitärt avseende, kunde besiktningarna ske oftare än två gånger per vecka.  46

Undersökningarna utfördes av två läkare som kontrollerade både de yttre och de inre 

delarna av könsorganet, munhålan och svalget, den nedre delen av magen, ljumskarna 

samt insidan av låren. Utöver besiktningen togs även flertalet mikroskopiska prover från 

både urinröret och slidsekretet. Avslutningsvis gjordes en helhetsundersökning av 

kroppen. Om det under läkarundersökningarna visade sig att kvinnan var smittad med 

någon könssjukdom, blev hon direkt remitterad till något av de så kallade kurhusen.  47

”Standardbesiktningarna” var gratis, men om särskilda besiktningar till följd av venerisk 

smitta erfordrades kostade besöken en krona.  48

    Att prostitution accepterades i reglementerad form var en följd av att prostitution sågs 

som ett nödvändigt ont. Prostitutionen betraktades som förbjuden, osedlig och ful, men 

på grund synen på sexualitet som något som skulle ske inom ramen för äktenskapet, 
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blev prostitutionen en slags fristad där männen tilläts få utlopp för sina nästintill 

djuriska sexuella begär.  Svanström har beskrivit att prostitutionen på 1800-talet 49

betraktades som en ”nödvändig samhällsinrättning, såsom avlopp, rinnande vatten och 

elektricitet” och som en ”kommunal bekvämlighetsinrättning som folk förvisso helst 

ville slippa se”.  Den reglementerade prostitutionen sågs som en ”en nödvändig ventil” 50

där mannen kunde få utlopp för sin sexualitet. Det gjorde inte något om den säljande 

kvinnan fick en könssjukdom, eftersom hon ändå genomgick besiktning och fick 

läkarvård. Lennartsson har beskrivit att de inskrivna kvinnorna sågs som ett ”dränage 

för manliga begär och som en uppsamlare av veneriska sjukdomar på samma sätt som 

ett effektivt cirkulationssystem av avloppstrummor och rörledningar befriar gator och 

torg från föroreningar”.  51

  Prostitution förekom i princip över hela landet, men reglementeringen av  den 

genomfördes endast i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg, 

Kristianstad och Sundsvall.  I Uppsala fanns det inte några särskilda reglementerings-52

föreskrifter, men det ankom på polismästaren att hålla uppsikt över ”stadens lösaktiga 

kvinnor” och på stadsläkaren att utföra besiktningar av dem.  Däremot kunde 53

könssjukdomar få stora sociala konsekvenser för flickor och kvinnor i Uppsala. Knut 

Wicksell har berättat om en ung kvinna i Uppsala som blev smittad med syfilis av sin 

fästman. Efter behandling på Akademiska sjukhuset fick hon tjänst som tjänsteflicka i 

en förmögen familj. När det kom till husmoderns kännedom att flickan tidigare hade 

haft en venerisk smitta blev hon direkt av med jobbet och utkastad ur huset, trots att hon 

blivit friskförklarad.  54

 Utöver att genomgå hälsokontroller, var de kvinnor som omfattades av 

reglementeringen tvungna att följa särskilda ordningsregler. De skulle leva lugna och 

anständiga liv och fick inte dra till sig uppmärksamhet genom till exempel oanständig 
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klädsel. Efter mörkrets inbrott fick de inte vistas utomhus och inte heller visa sig i 

fönstren. De fick inte heller besöka allmänna platser som caféer, värdshus, teatern eller 

dylikt.  Det går knappt att föreställa sig vilka liv dessa kvinnor levde, än mindre hur de 55

någonsin skulle kunna hitta ett annat jobb, och på så sätt skrivas ut från 

besiktningsbyrån.  

 Ansvariga för uppsikten över de säljande kvinnorna var den så kallade 

prostitutionspolisen. Verksamheten bestod dels av att undersöka och upptäcka kvinnor 

som ägnade sig åt prostitution utan att vara inskrivna i reglementeringssystemet, dels att 

se till att inskrivna kvinnor följde föreskrifterna.  Att ”upptäcka” kvinnor i prostitution 56

och föra dem till prostitutionsbyrån belönades med en hittelön på tre riksdaler.  57

Kurhuset på St Göran i Stockholm kom allt mer att bli en tvångsinrättning för de 

smittade kvinnorna. De fick inte lämna kurhuset och de fick knappt heller ta emot några 

besök. De smittade kvinnorna fick inte under några omständigheter beblandas med 

”friska” kvinnor, då de ansågs ha dåligt inflytande på dessa.  58

 I teorin var det möjligt att bli utskriven från besiktningsbyrån, antingen för kortare 

tid, tillsvidare eller definitivt. Det var i synnerhet medicinska skäl som föranledde 

utskrivning för kortare tid, exempelvis långt gången graviditet eller förlossning. För att 

bli utskriven tillsvidare krävdes att kvinnan ville och kunde återgå till att tjäna pengar 

på hederligt vis, men det fordrades att hon kunde visa för polisen att hon fått en tjänst.  59

Utskrivning kunde också ske om kvinnan anmälde att hon skulle ingå äktenskap, och 

därmed få ett skyddat hem och omyndighet under sin make, eller om hon avsåg att 

lämna staden.  En sista utväg för att bli utskriven tillsvidare eller definitivt var genom 60

hjälp från föräldrar eller målsmän. Dessa behövde då lova att ta hand om och försörja 

kvinnan och gå i god för att hon inte skulle falla tillbaka in i prostitution.  För att bli 61
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utskriven tillsvidare skulle kvinnan genomgå en prövotid på tre månader där 

övervakning skedde antingen på kvinnans nya arbetsplats eller i hennes bostad.  62

 Ansvaret för att anmäla sig till prostitutionsbyrån samt att inställa sig vid rätt 

tidpunkt låg på kvinnan. I praktiken var det dock i princip ingen kvinna som frivilligt 

skrev in sig.  Skulle hon underlåta att infinna sig för besiktning, straffades hon med 63

påföljder enligt 7 § i reglementeringsföreskrifterna. Första underlåtelsen ledde till en 

varning, men skedde det vid upprepade tillfällen dömdes hon enligt fattigvårds-

förordningarna till allmänt arbete i upp till ett år. Beroende på vilken lagstiftning som 

tillämpades blev påföljderna olika. Enligt fattigvårdsförordningen var maxstraffet ett års 

arbete, enligt lösdriverilagstiftningen upp till tre års arbete och enligt reglementerings-

föreskrifterna upp till 18 månaders straffarbete.  Statistik från prostitutionsbyråerna 64

visar att majoriteten av kvinnorna faktiskt inställde sig på byråerna för besiktning. 

Vanligtvis berodde uteblivna besök på rädsla för att till följd av smitta bli inskriven 

direkt på sjukhuset, vilket innebar en ännu större inskränkning i rörelsefriheten.  65

2.4.6 Lex veneris 

Under 1800-talet sågs kvinnorna i prostitutionen som den huvudsakliga smittkällan till 

veneriska sjukdomar. Att mannen skulle kunna hållas ansvarig var det inte tal om. Kring 

sekelskiftet 1900 hade förekomsten av könssjukdomar inte minskat märkbart trots 

reglementeringen, och vissa samhällsaktörer började därför ifrågasätta varför de 

smittade männen inte drabbades av några konsekvenser. En ”reglementeringskommitté” 

tillsattes i syfte att utreda och komma med förslag på nya åtgärder för att motarbeta 

spridandet av de smittsamma könssjukdomarna. Utredningen resulterade i att 

reglementeringen avskaffades och ersattes med lag (1918:460) angående åtgärder mot 

utbredning av könssjukdomar (den så kallade lex veneris). Lagen innehöll ett förbud 

mot överförande av könssjukdomar. Den som överförde en smittsam venerisk sjukdom 
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eller misstänktes utsätta andra för smittrisk genom att själv vara smittad, kunde straffas 

med upp till två års straffarbete enligt strafflagens kap 14 § 21. Lagen skulle träffa såväl 

män som kvinnor med venerisk smitta.  Än i dag finns det ett förbud mot att överföra 66

smitta. Enligt smittskyddslagen (2004:168) kap 2 § 2 ska var och en vidta nödvändiga 

försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar vid vetskap 

om smitta med allmänfarlig sjukdom. Som allmänfarliga sjukdomar räknas ett antal 

könssjukdomar, till exempel klamydia.   67

2.5 Slutsatser 

Från år 1859 och fram till år 1918 fanns det tre rättsliga åtgärder som kunde drabba 

kvinnor som upptäcktes i prostitution. Det första var att inrätta sig i reglementerings-

systemet genom inskrivning, inställelse för kontroll och förhör på angivna tider samt att 

i övrigt leva ett stillsamt liv i enlighet med reglementeringsföreskrifterna. Gjorde hon 

detta var det ”fritt fram” att sälja sex mot ersättning som huvudsaklig levnadssyssla. 

Skulle hon inte finna sig i reglementeringssystemet var alternativen att riskera att dömas 

enligt strafflagen i det fall hon sålde sex på bordell och enligt lösdriverilagstiftningen 

om hon sålde sex på övriga ställen, d.v.s. i gatuprostitution. Av reglementerings-

utredningen framgår dock att strafflagens kap 18 § 11 inte användes särskilt frekvent 

efter inrättandet av reglementeringssystemet.  Även efter avskaffandet av 68

reglementeringen och införandet lex veneris, som skulle straffa kvinnor och män lika, 

fortsatte kvinnor i prostitution att dömas enligt strafflagen och lösdriverilagstiftningen. 

Prostitutionen var förbjuden på grund av dess ”osedliga natur”, men kunde till följd av 

att den sågs som en ”nödvändig samhällsinrättning” ändå godtas om den försiggick 

under kontrollerade former.  

 I dag är lagstiftningen den motsatta. Det är förbjudet att köpa sex, men inte att sälja. 

Att reglera prostitutionen på det tvingande och integritetskränkande sätt som gjordes på 

1800-talet framstår i dag som tokigt och befängt. Faktum kvarstår dock att prostitution 
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existerar i Sverige än i dag, trots förbud mot sexköp. Enligt lagstiftningen är sexköpet 

strängt förbjudet, men få sexköpare lagförs. Möjligtvis är det så att synen på prostitution 

som ett nödvändigt ont till viss del består. Möjligtvis kan det också vara ett resultat av 

hur samhället genom historien sett på manlig respektive kvinnlig sexualitet.   
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Kapitel 3: Lagstiftaren  
3.1 Introduktion 
I detta kapitel ska lagstiftarens inställning till prostitutionens köpare respektive säljare 

under åren 1859–1919 gås igenom med utgångspunkt i reglementeringsutredningen och 

propositionen till lex veneris. Lex veneris innehöll dels bestämmelser av sanitär 

karaktär med fokus på sjukvård, dels straffrättsliga bestämmelser. I det följande kommer 

jag att beskriva hur lagstiftaren resonerat kring köparna respektive säljarna. I slutet av 

kapitlet kommer jag att dra några slutsatser om lagstiftarens inställning till mannen som 

köpare och kvinnan som säljare.  

3.2 Lagstiftarens inställning till köparen  

I förarbetena till lex veneris framkom en inställning där inte bara kvinnorna i 

prostitutionen sågs som ansvariga för spridandet av könssjukdomar. Detta syns bland 

annat i propositionens motiv där kommittén tryckte på behovet av likhet inför lagen. 

”Vid anordnandet av ett sådant ingripande måste man givetvis noga tillse, dels 
att detsamma såvitt möjligt icke bereder de laglydiga bland de sjuka något 
obehag och därigenom riskerar att bortstöta deras frivilliga medverkan, dels att 
ingripandet riktar sig i samma mån emot medborgare av båda könen, så att 
likheten inför lagen icke äventyras.”  69

Behovet av en jämställd lagstiftning till följd av bägge parters skuld i smittspridningen 

framgick även av följande citat som hämtats ur reglementeringsutredningen.  

”… I synnerhet i de större städerna, där de smittosamma könssjukdomarna 
alltid hafva stor spridning, blifva nämligen de män och kvinnor, som äro mindre 
nogräknade i sina könsförbindelser, förr eller senare smittade. […] Män och 
kvinnor med nyss angivna lefvnadsvanor hafva sålunda gemensam, och, 
kollektivt sedt, lika skuld i utbredandet av de smittosamma könssjukdomarna.”  70

I reglementeringsutredningen framhölls även att prostitutionens köpare var betydligt fler 

än dess säljare. Följaktligen var det betydligt fler män än kvinnor som bar på någon 

könssjukdom. 
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”Med det gifves dock i så måtto en skillnad mellan de båda könens respektive 
roller såsom smittospridare, att antalet män med lösa könsförbindelser är, 
åtminstone i städerna, mångdubbelt större än kvinnornas.”  71

Kommittén gick sedan in på varför prostitutionen existerade och beskrev den som ett 

resultat av en mängd olika faktorer. En av dessa faktorer var mannens sexuella begär.  

”Som dess grundorsaker torde dock få anses å ena sidan den hos männen starkt 
framträdande sexuella driften i förening med bristande ansvarskänsla å det 
könsliga området…”  72

Kommittén fortsatte sedan genom att problematisera äktenskapet. De menade att de 

flesta sexköpande männen saknade ekonomisk trygghet och därmed möjlighet att skaffa 

familj i tidig ålder, vilket ledde till att de istället vände sig till kvinnor i prostitution. 

Dock verkar det inte enbart ha varit ogifta män som köpte sex. Enligt kommittén verkar 

de flesta ha gjort det i syfte att uppleva sexuell njutning.  

”Följden af dylika förhållanden blifver, att ett betydligt antal ogifta män under 
de år, då sexualdriften gör sig starkast gällande, för deras tillfredsställelse mer 
eller mindre vanemässigt söker sig lösa könsförbindelser, vilka i städerna 
vanligen blifva af tillfällig natur. Men äfven män med ekonomisk möjlighet att 
bilda familj föredraga ofta af skilda anledningar lösa och tillfälliga 
könsförbindelser framför legitima sådana. För mången innebära sålunda 
förbindelser af det förra slaget större lockelse, inriktade som de ju äro å 
njutningsändamål och fördenskull förenade med mindre ansvar och 
förpliktelser. […] Äfven gifta män inlåta sig, synnerligast i storstäderna, ej 
sällan förbindelser af detta slag. Att vid männens sökande af sådana 
förbindelser särskildt alkoholen spelar en betydande roll är ovedersägligt.”  73

Kommittén bekräftade genom dessa citat dagens synsätt angående problematiken med 

efterfrågan på sexuella tjänster. D.v.s. att männens efterfrågan är den huvudsakliga 

källan till prostitutionen. Vi kommer snart få se att de inte nöjde sig med att konstatera 

att männens efterfrågan var det enda problemet. De talade i än större utsträckning om 

prostitutionens säljare. I propositionen till lex veneris gick lagstiftaren inte in på 
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köparna annat än för att påvisa ett behov av en jämlik lagstiftning, däremot såg de, 

liksom reglementeringskommittén, kvinnorna som ett avgörande problem.  

3.3 Lagstiftarens inställning till säljaren  

Även om prostitutionens köpare var fler till antalet än dess säljare ansågs de säljande 

kvinnorna mer samhällsfarliga än köparna. Enligt lagstiftaren hade kvinnan nämligen 

fysisk förmåga att utföra akten oftare än mannen. Därav hade en enskild kvinna 

möjlighet att sprida sjukdomar till betydligt fler personer än vad en enskild man kunde 

klara av. 

”Af dessa båda grupper är det närmast den förra, prostituerade, som af ålder 
utgjort föremål för samhällets ingripande i sanitärt afseende. Anledningen 
härtill har man naturligen att söka i den omständigheten, att de prostituerade 
kvinnorna ansetts i smittohänseende särskildt farliga. Möjligheten för kvinnan 
att utföra könsakten mycket oftare än mannen och utan driffjädern af en stark, 
sinnlig maning gör nämligen att en enda smittad kvinna, som yrkesmässigt 
hängifver sig åt skörlefvnad, i allmänhet förmedlar sjukdomens öfverförande 
till mångdubbelt fler individer än en till kundkretsen hörande smittad man.”  74

Reglementeringskommittén inledde redogörelsen om prostitutionens orsaker med att 

klargöra att en viktig orsak var mannens efterfrågan på sexuella tjänster. Efter det 

konstaterandet övergick de snabbt till att diskutera kvinnans skuld i tillgångsfrågan. De 

menade att det fanns en stor sexuell tillgång på kvinnosidan eftersom att det fanns så 

många kvinnor som var villiga att bjuda ut sig åt männen. De förklarade att den 

huvudsakliga anledningen till att kvinnor ”valde” att bjuda ut sig till männen var dålig 

ekonomi. Enligt kommittén gick prostitutionens säljare att dela in i två huvudkategorier. 

Den ena gruppen utgjordes av kvinnor som ägnade sig åt prostitution i mindre 

omfattning. Dessa kvinnor hade vanligtvis en annan huvudsaklig inkomstkälla och sålde 

sex för att få det lite bättre ställt ekonomiskt.  Den ekonomiska bonusen kan inte ha 75

varit särskilt stor, men lagstiftaren såg den ändå som betydande i början av 1900-talet. 

De visade samtidigt viss förståelse för att ”kvinnoyrken” sällan betalade väl. Den andra 
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gruppen säljare utgjordes av kvinnor som ägnade sig åt prostitution som huvudsaklig 

levnadssyssla och tillhörde ursprungligen inte sällan samhällets lägre klasser.   76

”Bristande arbetstillfällen och kvinnoarbetets låga betalning öfver huvud taget 
föranleda, att särskildt i de stora städerna ett mycket betydande antal kvinnor 
icke är i stånd att förvärva sig så mycket, som de behöfva för sitt uppehälle 
eller i hvarje fall anse sig behöfva för att tillfredsställa sitt anspråk på livet. 
[…] Den omständighet, som otvifvelaktigt spelar den största rollen för 
rekryterande af de kvinnor, som göra skörlefnaden till sitt huvudsakliga och 
enda förvärv, är den lockelse själfva prostitutionslifvet utöfvar på en hel del 
bland de lägre klassernas kvinnor. Detta sätter dem nämligen i tillfälle att föra 
ett obundet och lättjefullt lif och att tillfredsställa sin inneboende smak för 
fester, nöjen, fina kläder och dylikt.”   77

Utöver dessa yttre, framförallt ekonomiska, faktorer pekade utredarna också på sociala 

förhållanden och uppfostran som bakomliggande orsak till inträdet i prostitution. De 

sociala förhållandena tycks inte minst ha varit relevanta ur ett klassperspektiv. Följande 

citat visar att lagstiftaren hade en nedvärderande inställning till samhällets lägre klasser.  

Enligt kommittén var personer i de lägre klasserna mer benägna att begå osedliga 

handlingar än de som tillhörde de förmögna klasserna. De skyllde dessa personers 

dragning till osedlighet på trångboddhet och brist på blygsamhet. Att köparna, som inte 

sällan tillhörde de högre klasserna, också ägnade sig åt osedlighet och utnyttjande tycks 

inte ha varit något större problem i lagstiftarens ögon.  

”Hvad som framför allt möjliggör, att så många kvinnor, trots deras 
monogamiska läggning, kasta sig i prostitutionens armar, är den sociala miljö, 
hvarur dessa kvinnor framgå. De flesta prostituerade hafva erhållit en vårdslös 
uppfostran, och följden däraf har ock blifvit bristande sedlig motståndskraft 
mot mötande frestelser. […] Redan från sin tidigaste ungdom blifva de vittne till 
olika former af osedlighet. Den rådande trångboddheten och det florerande 
inneboendesystemet bidraga att än ytterligare aftrubba deras naturliga 
blygsamhetskänsla.”  78
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Reglementeringen innebar en integritetskränkning och ett långtgående tvång för de 

kvinnor som var inskrivna och genomgick regelbundna tvångsbesiktningar. Detta tvång 

rättfärdigades i  propositionen till lex veneris genom att det inte gick att lita på att smitta 

skulle hindra kvinnorna från att ägna sig åt sexuella förbindelser.  

”De prostituerade kvinnorna utgöra en huvudkälla för könssjukdomarnas 
spridning. Det måste därför ligga stor vikt uppå, att prostituerade, behäftade 
med dylika sjukdomar, hindras från att bedriva skörlevnad, så länge de äro 
smittfarliga, samt underkastas erforderlig läkarbehandling. Då man emellertid 
icke kan påräkna, att kvinnorna av egen drift skola avhålla sig från 
könsumgänge under den tid de äro sjuka eller förskaffa sig erforderlig vård, 
måste tvång härvid användas.”   79

Efter att ha rättfärdigat tvånget gick lagstiftaren vidare och diskuterade effektiviteten av 

reglementeringen. I reglementeringsutredningen hade det, som vi sett ovan, gjorts 

skillnad på de kvinnor som ägnade sig åt ”helyrkesprostitution” och de som ägnade sig 

åt ”halvyrkesprostitution”. Det var bara de som ägnade sig åt prostitution som 

huvudsaklig inkomstkälla som kunde skrivas in på prostitutionsbyråerna och drabbas av 

straffrättsliga påföljder.  De som endast sporadiskt ägnade sig åt skörlevnad drabbades 80

inte av några direkta påföljder och sågs därför som mer farliga för allmänheten.  I 81

propositionen till lex veneris sågs detta som en problematisk aspekt då det antogs att 

endast en tiondel av alla som sålde sex faktiskt skrevs in på prostitutionsbyrån. Tydligen 

var det dessutom långt ifrån alla ”helyrkesprostituerade” som skrevs in på byråerna på 

grund av att polisen i viss mån brast i sin övervakning.   82

 ”Här tillkomme emellertid att de kvinnor, som omfattades av kontrollen, icke 
vore de i sanitärt hänseende farligaste bland de prostituerade. Av de utav 
kommittén verkställda undersökningarna framginge, att smittningsfrekvensen 
vore störst vid tiden för skörlevnadens början och därefter kontinuerligt avtog 
med kvinnornas ålder. Detta förhållande, som hade sin förklaring bland annat 
däri, att de äldre prostituerade redan genomgått det smittsamma skedet av 

 Prop 1918:154, s. 38.  79

 Kom. Bet. 1910. Vol 1. s. 184. 80

 Svanström, 2006, s. 168. 81

 Prop 1918:154, s. 41f.82
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syfilis och vore immuna mot denna sjukdom, innebure att de i sanitärt 
hänseende farligaste individerna vore att finna bland dem, som endast en 
kortare tid hängivit sig åt skörlefnad.”  83

Efter att ha gjort denna åtskillnad konstaterade lagstiftaren att reglementeringen var ett 

ineffektivt och kostsamt sätt att hindra de veneriska sjukdomarnas spridning. I slutändan 

var denna ineffektivitet en av de avgörande faktorer som ledde till reglementeringens 

avskaffande. Genom lex veneris § 31 upphävdes de reglementerande lagarna i Sverige 

år 1919.  

3.4 Reflektioner angående lagstiftarens inställning till prostitutionens 
köpare respektive säljare 
En slutsats som lagstiftaren drog i reglementeringsutredningen var att prostitutionens 

köpare och säljare skulle anses vara lika skyldiga till spridandet av könssjukdomar, även 

om anledningarna till skulden var olika.  Enligt dem var köparna betydligt fler till 84

antalet än säljarna, men säljarna ägnade sig åt de sexuella förbindelserna betydligt oftare 

än köparna. Summa summarum var de att anse som lika skyldiga vad gäller spridandet 

av veneriska sjukdomar. I propositionen framhävdes trots detta att prostitutionens 

kvinnor var den huvudsakliga källan till könssjukdomarnas spridning.  

 Vad gäller prostitutionens bakomliggande orsaker skiljer sig inställningen till 

prostitutionens köpare respektive säljare mer. Lagstiftaren ifrågasatte aldrig varför män 

vände sig till kvinnor i prostitution, utan nöjde sig istället med att konstatera att männen 

måste få utlopp för sina sexuella begär. De talade däremot mer om varför kvinnor 

började sälja sex, och skyllde då på orsaker som svår ekonomisk situation och dålig 

uppväxt. Utredarna hävdade visserligen att en anledning till prostitutionens fortsatta 

existens var efterfrågan bland män på sexuella tjänster. När de gestaltade och beskrev de 

köpande männen var det med ett neutralt tonläge, utan särskilt många nedvärderande 

ord. Detta ger uttryck för en normaliserad inställning där det ansågs accepterat att män 

köpte sex. Sexköpet tilläts på grund av att männen ansågs ha ett stort behov av sexuell 

tillfredsställelse, inte minst i yngre åldrar. När lagstiftaren beskrev de säljande 

 Prop 1918:154, s. 42. 83

 Kom. Bet. 1910. Vol 1. s. 70. 84
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kvinnorna var det med ett annorlunda tonläge. För det första finns det betydligt fler citat 

och mer utförlig om vilka de var, och varför de sålde sex. Informationen var 

nedvärderande, vilket inte minst syntes när reglementeringskommittén talade om 

incitament till att sälja sex för kvinnor tillhörande de lägre klasserna. En slutsats som 

kan dras är att det ansågs mer ”syndigt” och ”osedligt” att sälja sex än att köpa. 

 Lagstiftaren gjorde inte bara skillnad på köparna och säljarna, utan också på de olika 

kvinnorna i prostitutionen. De ansåg att somliga skulle vara mer farliga än andra och att 

de som ägnade sig åt att sälja sex under en längre tid efter ett tag blev immuna mot 

könssjukdomar. Visst borde det vara så att de som tvingas till regelbundna 

läkarkontroller löper mindre risk att bära på smitta, men det tvång dessa kontroller 

innebär är problematiskt. Inte minst från integritetssynpunkt. Även om det talas om 

mannens skuld och behovet av en lag som lever upp till legalitetsprincipen, talas det inte 

alls om att mannen skulle vara farlig från smittsynpunkt. Detta uttrycker en väldigt skild 

syn på könen man och kvinna i allmänhet och på manlig sexualitet respektive kvinnlig 

sexualitet i synnerhet. Att det inte sågs som konstigt att männen köpte sex ger uttryck 

för mannen som det överordnade könet mot vilket kvinnan levde i förtryck.  
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Kapitel 4: Högsta domstolen  
4.1 Introduktion  

Under åren 1859–1919 var det enligt lag förbjudet att sälja sex. Trots detta har jag inte 

lyckats hitta en enda dom från HD där straff för sexförsäljning utdömdes. Det kan 

mycket väl finnas domar från lägre instanser som aldrig överklagades, och som skulle 

vara intressanta att studera i ett större arbete. I brist på HD-praxis som berör 

prostitutionens säljare, har jag istället valt att studera övriga domar som talar för 

lagstiftarens inställning till kön och sexualitet. Jag har utgått ifrån de HD-domar som 

baserats på ”sedlighetsbrotten” som återfanns i kapitel 14 och 18 i 1864 års strafflag. På 

detta vis har jag hittat praxis om bordellinnehavare samt domar som handlar om otukt i 

form av homosexuellt könsumgänge eller övergrepp mot barn. Det finns även praxis 

som berör spridandet av venerisk smitta efter införandet av lex veneris. Eftersom lex 

veneris stiftades i syfte att uppnå likhet inför lagen är det intressant att studera om den 

tillämpades likadant för män och kvinnor. Omständigheterna har till viss del skilt sig i 

de olika fallen, men ett försök kommer göras att dra slutsatser angående vilka domar 

som generellt sett berör män och vilka som generellt sett berör kvinnor. Avsikten är att 

kunna dra slutsatser om domstolens inställning till män respektive kvinnor som begått 

så kallade ”sedlighetsbrott”. 

4.2 Bordellinnehav och koppleriverksamhet 
Som nämndes i inledningen till detta kapitel finns det en del praxis som berör 

bordellinnehavare. Att frågan i dessa fall har gått upp till HD har till viss del berott på 

att de vittnen som hörts i målen eventuellt har kunnat ses som jäviga då de själva sålt 

sex på bordellerna. Därmed troddes de ha haft egen vinning i att bordellverksamheten 

skulle kunna fortgå. HD har i samtliga fall ansett att en jävssituation har förelegat och 

att vittnesmålen därför ej kunnat vägas in, men att bevisningen i övrigt varit tillräcklig 

och därför dömt bordellinnehavarna för brott enligt strafflagens kap 18 § 11 moment 1 

(”hållande av hus där otukt drivits”).  I NJA 1909 s. 332 var det tillräckligt att en 85

hotellvärdinna hyrt ut ett rum åt en kvinna i prostitution för att dömas till straff enligt 

 Se t.ex. NJA 1894 s. 452, NJA 1897 s. 55 och NJA 1927 s. 473. 85
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strafflagen kap 18 § 11 moment 1. NJA 1910 s. 326 är ett plenimål där åtal riktats mot 

tre olika hotellvärdinnor som samtliga dömts till ansvar. Vad dessa rättsfall har 

gemensamt är att åtalet i samtliga fall har riktats mot en kvinna. Det finns ingen HD-

dom från den relevanta tiden där en man dömts till ansvar för hållande av hus där otukt 

drivits. Däremot har en man dömts för ”främjande av otuktig levnad” (strafflagen kap 

18 § 11 moment 2) genom koppleri i NJA 1912 s. 481. I fallet hade mannen sammanfört 

köpare med säljare mot ersättning. 

  

4.3 Otukt och sedlighetsbrott 

Det är uteslutande män som dömts för otuktsbrott och sedlighetsbrott i högsta 

domstolen. I NJA 1894 s. 327, NJA 1897 s. 447 och NJA 1914 s. 122 har männen 

förgripit sig på sina minderåriga söner och döttrar. Omständigheterna har till viss del 

skilt sig, men i samtliga fall har männen dömts för otukt. I NJA 1903 s. 487 hade en 

man haft samlag med en 14 år gammal flicka, men friades från ansvar på grund av 

ovetskap om hennes ålder. Flickan hade redan genomgått konfirmationen och enligt ett 

läkarutlåtande var det, baserat på hennes utveckling och utseende, lätt att tro att hon var 

över 15 år gammal och därmed tillräckligt gammal för att ha sex.  

 För sedlighetsbrott har ansvar utdömts när samlag ”som emot naturen vore” har 

utförts. Med detta avsågs i dessa fall homosexuellt könsumgänge. I NJA 1896 s. 394 

dömdes en man för att ha haft sex med två olika män. I NJA 1901 s. 440 var åtal riktat 

mot två män som haft sex med varandra vid flera tillfällen. Det framgick att den ena av 

dem genom tvång och våld hade förgripit sig analt på den andre. Det var ostridigt att 

förövaren gjort sig skyldig till sedlighetsbrott och frågan i HD var därför om även offret 

skulle anses som skyldig. Eftersom mannen varken kunnat säga nej eller hade funnit 

någon njutning i sexakten valde HD att fria mannen som utsatts för våldtäkten.   

4.4 Lex veneris 
Efter ikraftträdandet av lex veneris finns det en del rättsfall riktade mot både män och 

kvinnor. I NJA 1924 s. 52 dömdes en kvinna för brott enligt strafflagens kap 14 § 21 då 

hon utsatt män för smittfara. Kvinnan hade genomgått behandling mot gonorré och 

därefter friskförklarats sex gånger. Senare hade hon sex med olika män mot ersättning 
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och hade i samtliga fall informerat männen om att hon tidigare haft venerisk smitta samt 

använt preventivmedel. Det framgick inte att männen skulle ha blivit smittade av henne. 

HD dömde med bakgrund av detta ändå till straff eftersom hon uppfyllt strafflagens 

rekvisit bara genom att utsätta männen för smittrisk. I NJA 1934 s. 415 var 

omständigheterna liknande, med skillnaden att kvinnan hade syfilis. Trots upplysning, 

preventivmedel och avsaknad av smittöverföring dömdes kvinnan till straffansvar på 

grund av att hon utsatt männen för smittfara.   

 I NJA 1933 s. 437 och NJA 1935 s. 386 var de åtalade istället män. I det tidigare 

fallet hade den åtalade behandlats för gonorré när läkarna upptäckte att han också var 

smittad med syfilis. Mannen skrevs ut från kliniken, men skulle fortsatt inställa sig för 

behandling och kontroller. Mannen uteblev från dessa inställelser och smittade istället 

två kvinnor med syfilis. Mannen angav att han inte var medveten om sin smitta, men 

HD dömde trots detta till straffansvar. I NJA 1935 s. 386 hade den åtalade trots vetskap 

om venerisk smitta haft samlag med flera olika kvinnor, varav en blivit smittad. Mannen 

dömdes till ansvar.  

4.5 Reflektioner om högsta domstolens inställning till kvinnor 
respektive män 

Vad gäller tillämpningen av lex veneris syns en tydlig skillnad mellan domarna där män 

respektive kvinnor varit åtalade. I fallen där åtal riktats mot kvinnor har det varit fullt 

tillräckligt att kvinnorna utsatt männen för smittrisk för att döma till ansvar. Det har inte 

bevisats att någon har blivit smittad och kvinnorna har både informerat och vidtagit 

skyddsåtgärder. I fallet med kvinnan med gonorré talar dessutom mycket för att det var 

hon som blivit smittad av någon av männen, snarare än tvärtom. I de fall där åtalen var 

riktade mot män har samlagen lett till faktisk överföring av smitta. Dessutom uppvisade 

männen grov vårdslöshet i sin smittspridning, genom att både varken informera om 

smittan eller använda skydd. Generella slutsatser är svåra att dra, eftersom 

omständigheterna i fallen har skilt sig. Det finns inte någon HD-dom där en man utsatt 

en kvinna för smittrisk utan faktiskt överföring av smitta och det finns inte heller någon 

HD-dom där en kvinna överfört faktisk smitta och i övrigt varit vårdslös i samband med 
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samlaget. Bara det faktum att det inte finns några sådana rättsfall talar för att tröskeln 

för att döma en kvinna för brott mot lex veneris var lägre än för att döma en man.  

 Det är också intressant att det enbart var kvinnor som dömdes för att ha bedrivit 

bordellverksamhet. Kan det verkligen vara så att det inte fanns några män som bedrev 

bordellverksamhet?  Vad gäller ”otuktsbrotten” som berörde sexuella övergrepp 86

framstår det som relativt naturligt att inte några kvinnor har dömts till ansvar i frågan. 

Även i dag utförs sexualbrott nästintill uteslutande av män. Av de 1 189 sexualbrott som 

lagfördes år 2016 var 1 183 av dessa utförda av män.  87

 Det kan hur som helst konstateras att brotten ”otukt” och ”osedlighet” i större 

utsträckning begicks av män än av kvinnor. Domstolen tog inte särskilt stor hänsyn till 

offret för våldtäkten, och faktorer som ålder och grad av utsatthet var inte av direkt 

betydelse. Bordellinnehav var ett typiskt ”kvinnobrott”, medan koppleri vanligen 

utfördes av män. 

 Utredning av frågan sträcker sig tyvärr utanför ramen för uppsatsen, annars hade det varit 86

intressant att ta fram statistik här. 

 SCB, 2018 s. 99. 87

!39



Kapitel 5: Läkarkåren  
5.1 Introduktion 

En aktör som kom att få betydande inflytande på prostitutionsdiskursen under åren 

1859–1919 är läkarkåren. Eftersom prostitutionsfrågan framför allt handlade om de 

smittsamma könssjukdomarna, blev läkarnas åsikter viktiga vid beslutet om 

utformningen av lex veneris. Det kan antas att läkarna kallades in på grund av sin 

expertis i frågor om smittspridning. I detta kapitel kommer läkarnas syn på köparna 

respektive säljarna diskuteras genom att lyfta citat och utdrag ur skrifter författade av 

olika representanter från läkarkåren. De utvalda läkarna utgör endast ett axplock bland 

dem som deltog i prostitutionsdebatten. Anledningen till att jag valt just dessa 

representanter är för att de har framfört intressanta åsikter om såväl kön och sexualitet 

som om prostitutionens köpare och säljare. En läkare som kom att få extra stor 

betydelse var överläkaren Magnus Möller. Möller skrev ett tillägg till reglementerings-

utredningen angående prostitutionens stadiga kundkrets, vilket i stort sett utgjort det 

enda underlag som forskare i modern tid refererat till vad gäller köparna. En annan 

person som deltog i reglementeringskommittén var fysiologen och forskaren Johan Erik 

(Jöns) Johansson. Jöns Johanssons specialområde var reglementeringen och han har i 

synnerhet studerat Stockholms reglementeringsföreskrifter samt dess efterlevnad. 

Överläkaren Anders Lindblad, verksam vid Eira sjukhus som var ett av de två kurhusen 

i Stockholm där veneriskt sjuka vårdades, har gjort en statistisk undersökning om de 

”skörlevande kvinnornas” levnadsförhållanden. I undersökningen gick han även igenom 

vilka uppgifter kvinnorna angett om köparna. Uppgifterna handlade om vad köparna 

jobbade med, ungefärlig ålder och civilstånd. En annan läkare, som förvisso inte verkar 

ha deltagit i reglementeringsutredningen, men som ändå spelade en viktig roll i frågan 

om sexualitet och könsdrift, är läkaren och folkbildaren Anton Nyström. Nyström 

förespråkade tidigt en friare syn på kön och sexualitet och vågade tala öppet om 

kvinnans sexualitet. Som avslutning på detta kapitel kommer slutsatser dras angående 

läkarkårens inställning till prostitutionens köpare och säljare.  
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5.2 Läkarkårens inställning till köparen  

Som nämndes inledningsvis skrev Magnus Möller ett tillägg om köparna i 

reglementeringsutredningen. Han var av åsikten att männen hade ett lika stort ansvar 

som kvinnorna i spridandet av könssjukdomar och var till viss del kritisk mot det 

faktum att utredningen till så stort del fokuserade på prostitutionens säljare. Han 

refererade till männen som prostitutionens kunder och har uttalat sig på följande vis om 

”den stadiga kundkretsen”.  

”Denna stadiga kundkrets utgöres af till större delen yngre ogifta män i åldern 
20 till 30 år. De rekryteras från alla lager i samhället, dock mest ur de 
burgnare. Bland dem finnas studenter och studerande af alla slag, artister, 
militärer, tjänstemän, i handel anställda, kroppsarbetare m. fl. Dessa personer 
lefva i några år av sus och dus och alkoholen spelar merendels en stor roll i 
deras levnadsvanor.”  88

Denna stadiga kundkrets var de män som sökte sig till kvinnor i prostitution mer eller 

mindre regelbundet, men det fanns också de som bara köpte sex någon enstaka gång. 

Dessa regelbundna kunder var enligt Möller vanligtvis yngre män som ännu inte stadgat 

sig. De tillhörde oftast samhällets högre klasser, men återfanns i samtliga klasser och 

yrkesroller. Möller tryckte även på att det hörde en väl bevandrad man till att råka på en 

eller annan könssjukdom och berättade om en manlig klubb där endast den som haft 

syfilis hade rätt att bli medlem. Möller har beskrivit kunderna som mycket sympatiska 

och välmående män.  

”De voro käcka och, trots sitt öfverdådiga lefnadssätt, oftast mycket sympatiska 
män. De ägde en ursprunglig fond af hälsa, kraft och munterhet, som syntes 
outtömlig. Under årens lopp har den som skriver detta tid efter annan haft 
tillfälle att följa deras vidare öden. Flera syntes alltjämt trots ungdomens 
stormar, vara vid full vigör och äro verksamma på framstående poster. […] 
Liknande iakttagelser kunna göras från andra samhällskretsar. Om man frånser 
deras könslif, behöfva nu ifrågavarande kategori af män visst icke vara etiskt 
undermåliga personer. Tvärtom te de sig i allmänhet såsom blomman af manlig 
ungdom, kraftfulla och hurtiga, stundom därjämte arbetssamma och dugliga, 
fulla af munterhet och framtidshopp.”  89

 Möller, s. 69. 88

 A.a. s. 69. 89
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Överläkaren Anders Lindblad försökte genom statistik slå hål på uppfattningen att de 

köpande männen till största del utgjordes av folk i de mer förmögna samhällsklasserna, 

och visade att det även återfanns en hel del köpare som levde i fattigdom. Bland de 45,6 

procent köpare som räknades som välbärgade, återfanns såväl studenter som artister, 

vilka vanligtvis saknade stadig inkomst. Lindblad antog därför att en majoritet av 

köparna faktiskt kunde klassas som mindre bemedlade.  En anledning till att Möllers 90

och Lindblads teorier angående vilka köparna var skiljer sig, kan bero på att de var 

verksamma vid olika sjukhus. Möller drev en privat klinik där sjukvården var belagd 

med en avgift. Följaktligen var det främst personer ur mer förmögna klasser som hade 

råd att vända sig dit. På det kurhus där Lindblad var verksam, Eira sjukhus, var vården 

för veneriska sjukdomar gratis.  Möller menade dessutom att köparna framförallt 91

återfanns bland män i åldern 20–30 år. Den statistik som Lindblad tog upp visar dock på 

att det kan ha funnits köpare som varit betydligt yngre än så.  

”…Skolynglingarna och skolgossarna – ty åldern har för ett par gått ned ända 
till 12 år – hafva delvis tillhört burgna hem, men större delen medellösa. […] 
De lämnade siffrorna tala ju bestämdt mot den åtminstone förr härskande 
åsikten, att det till öfvervägande delen är just de burgna klasserna och särskildt 
rikemans söner, som ’förföra’ de fattigas och mindre bemedlades döttrar.”  92

Om Lindblads påstående om de sexköpande barnen stämmer kanske följande teori av 

Jöns Johansson inte är så tokig. Johansson diskuterade nämligen de sena äktenskapens 

relevans för prostitutionsfrågan. Prostitutionens och reglementeringens existens har i 

många fall både förklarats och rättfärdigats genom att män behöver få utlopp för sin 

sexualdrift långt innan de når ”rimlig äktenskapsålder”. Johansson föraktade dock all 

form av osedlighet och ansåg därför att det var befogat att vänta så länge som möjligt 

med såväl äktenskap som sexuella förbindelser.  

”Är verkligen ett dylikt påstående berättigadt? Det kan hvarken ur individens 
eller rasens synpunkt anses önskvärdt, att äktenskap eller öfverhuvudtaget 
könsförbindelser ingås redan vid den ålder, då driften börjar vakna. Men vid 

 Lindblad, s. 4f. 90

 Svanström,  s. 170. 91

 Lindblad, s. 4f. 92
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hvilken ålder är det som de unge männen i de stora städerna börja göra sig 
bekantskap med prostitutionen? Det är nogsamt beräknat, att detta äger rum 
långt före den ålder, som kan betecknas som en rimlig äktenskapsålder.”  93

Johansson var emot att prostitution över huvud taget existerade och kunde därför se 

problemet med att endast kvinnor skrevs in på prostitutionsbyrån. För att bli av med 

denna företeelse föreslog han att det vore rimligt att också låta prostitutionens kunder 

skrivas in, trots insikten om att det var föga troligt att förslaget skulle kunna få gehör.  

”Insikten om det orättvisa och resultatlösa uti reglementeringsåtgärder, riktade 
enbart mot de skörlefvande kvinnorna, har naturligt nog varit ägnad att väcka 
tanken på dessa åtgärders utsträckning jämväl till de män, som kunna antagas 
hafva förbindelser med dessa kvinnor. […] Ett sådant system måste dock, om 
man på allvar försöker genomföra det, väcka mycken ovilja. En del oförvitliga 
samhällsmedlemmar kommer jämväl att utsättas för öfvervakning. […] Ett 
förslag att utsträcka öfvervakningen af gatuprostitutionen jämväl till männen 
torde hafva ringa utsikt att blifva taget på fullt allvar.”   94

Johansson var alltså emot osedlighet och därmed också prostitutionen som företeelse, 

medan Möller främst var intresserad av att råda bot på spridandet av könssjukdomar. 

Möller var av åsikten att sexköparna var minst lika delaktiga i spridandet av veneriska 

sjukdomar som prostitutionens säljare av samma anledning som lagstiftaren, nämligen 

att de var betydligt fler till antalet än säljarna. 

”Promiskuitet i könsförbindelser ingår emellertid ej uteslutande i vissa kvinnors, 
utan äfven i många mäns lefnadsvanor. Liksom det i hvarje större stad finnes 
kvinnor, som af yrke eller vana idka skörlefnad, så finnas där ock en hel del 
män, som — icke af yrke, men af vana — mer eller mindre hejdlöst hängifva sig 
åt tillfälliga och lösa könsförbindelser. Men om lefnadssättet är likartadt, böra 
då ej dess sanitära följder bli likartade? Detta spörsmål har knappast blifvit så 
beaktadt som dess vikt förtjänar.   95

Utifrån detta citat borde det gå att dra slutsatsen att Möller spelade en viktig roll i 

avskaffandet av reglementeringen och införandet av lex veneris. 

 Johansson, s. 196. 93

 A.a. s. 200f. 94

 Möller, s. 68. 95
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5.3 Läkarkårens inställning till säljaren  

Jöns Johanssons bidrag till reglementeringsutredningen innehöll främst statistik om 

kvinnorna som var inskrivna på besiktningsbyråerna. Statistiken avsåg bland annat vilka 

kvinnorna var, var de bodde, hur de förvärvade sin inkomst och en hel del annat. 

Intressant är att Johansson inte nämnvärt uttalade sig nedvärderande om dessa 

”skörlevande kvinnor” utan istället objektivt om deras besiktningsskyldighet. Johansson 

satte effektiviteten av reglementeringen i kontrast mot dess kostnader. Han ifrågasatte 

varför kvinnor som inte bar på direkt smitta skulle kontrolleras så ofta och så ingående 

som de gjorde. 

”Emellertid kostar dessa kvinnors besiktning, registrering och internering 
oskäligt mycket arbete och pengar. […] Nästa steg till förenkling vore att afstå 
från fordran på upprepade inställelser annat än i sådana fall, där 
behandlingen, särskildt den preventiva behandlingen för syfilis, skulle kräfva 
sådan inställelse.”  96

Vidare diskuterade han de säljande kvinnornas inställning till reglementeringen, i 

synnerhet vad gäller plikten att inställa sig. På det stora hela var Jöns Johansson kritisk 

mot reglementeringen och förespråkade dess avskaffande.  

”Man torde äfven kunna påstå, att pliktkänslan hos dessa kvinnor ingalunda 
utvecklas genom att låta dem ostraffadt utöfva det föraktade ’yrke’, under 
förutsättning att de uppfylla reglementets bestämmelser. Kan man ej likställa 
’yrket’ i fråga med andra yrken, så kan man ej heller vänta sig någon 
pliktuppfyllelse från kvinnornas sida vid utöfningen af detta ’näringsfång’.”  97

Överläkaren Anders Lindblad har på ett mer ingående sätt studerat varför kvinnor 

började sälja sex. En av hans teorier var att många unga flickor hängav sig åt 

prostitution till följd av dålig uppväxt och som en längtan efter kärlek. Dessa flickor 

förväxlade prostitution med kärlek och såg den som en utväg ur en annars grå och trist 

vardag. Följande citat ger uttryck för den patriarkala maktstruktur som vid tidpunkten 

präglade samhället. Det ankom på mannen att bjuda ut kvinnan och förse henne med 

saker. Flickorna i sin tur lurades tro att det var för kärleks skull. 

 Johansson, s. 191. 96
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”Många flickor, i synnerhet de som uppvuxit i dåliga hem, genomgå under sin 
första ungdom en slarf- och slamsperiod, då de tanklöst hänge sig åt 
könsumgänge. De äro ute och drifva om nätterna med pojkar, oftast af deras 
egen klass och ålder, och kunna icke, naturligt nog, när man besinnar deras 
omgifning, ha någon allvarlig syn på könsförhållandena. Om vi tänka oss en 
ringa arbeterskas tillvaro, behöfs det ingen liflig inbillningskraft för att fatta, 
huru kärleken gör hennes liv en smula drägligt. Ingen människa bryr sig om 
henne mer än den man, som fattat momentant intresse för henne. Det lättar 
sinnet. Hon får vara med honom på ställen, där man dansar eller hör musik. 
Han blir kanske någon gång så intagen af hennes person, att hon får något godt 
att äta eller något vackert att ta på sig.”  98

Lindblad var, till skillnad från Johansson, mer dömande i sin inställning till de säljande 

kvinnorna och flickorna. Han framhöll i såväl inledningen till sina iakttagelser som 

löpande genom texten, skepsis mot tillförlitligheten i kvinnornas vittnesuppgifter. 

Följande citat kanske inte är av så stor relevans för den dåvarande diskursen, men med 

tanke på att många av de personer som i dag utnyttjas i prostitution vittnar om övervåld 

och våldtäkt i samband med sexköpet, är det ändå intressant. Om inte annat som, inte 

särskilt trevlig, kuriosa.   

”24 st. hafva uppgifvit sig blifvit våldtagna. […] Först och främst talar däremot 
det allmänna skälet att våldtäkt ej är möjlig, såvida ej ett synnerligen stort 
missförhållande råder mellan mannens och kvinnans kroppskrafter, och något 
sådant har ej någon af kvinnorna påståtts hafva varit fallet, likaså ej heller, att 
hot, som inneburit trängande fara, eller bedöfningsmedel användts; en till 
gruppen ’fest’ hänförd kvinna har visserligen uppgifvit sig hafva varit så 
berusad, att hon knappt visste hvad som företagits med henne. […] Vidare talar 
mot ifrågavarande uppgifters sannolikhet, att på min förfrågan hvarför de ej 
vid tillfället skrikit, somliga svarat, att det ville de ej, emedan det fanns folk i 
närheten, så att det skulle hafva åstadkommit skandal; flertalet af de övriga 
svarade, att som de visste att ingen var i närheten, så skulle det ingenting hafva 
tjänat till, om de skrikit.” 

Lindblad lyfte faktiskt också en skrivelse som författats av några kvinnor som varit 

inskrivna på besiktningsbyrån. Skrivelsen berörde de säljande kvinnornas inställning till 

reglementeringen. Enligt författarna bakom skrivelsen var prostitutionens upphörande ej 
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möjlig på grund av den stora efterfrågan som fanns och på samhällets inställning till 

prostitutionen som nödvändig samhällsinrättning. De kritiserade polisens grymma 

förhållningssätt gentemot säljarna, men ställde sig positiva till de regelbundna 

läkarundersökningarna. Skrivelsen inleddes med ett förbarmande över att de saknar 

bostad, att de blir satta i fängelse och att de tvingas leva under tvångsmässiga och 

kontrollerade förhållanden. 

”Vi har flere gånger blifvit tillfrågade, om det är själfva den läkarbesiktning vi 
regelbundet måste underkastas vi räder för – men härpå svara vi enstämmigt 
nej. Men de åtgärder hvilka, vidtagas, om jag af giltiga skäl varit ur stånd att 
bevista densamma. Hårdt blifver jag då tilltalad och straffad därför […] Vi inse 
själfva nödvändigheten af denna besiktning – underkasta oss den gärna för vårt 
eget som för andras bästa. Det är ej om befrielse därifrån vi sträcker våra 
händer och hjärtan, utan att de straffstadgar på ett eller annat sätt kunna 
mildras, ty ingen paragraf är så sträng och äger den skärpa som 
tvångsarbetslagens. […] ty vi äro snart hemlösa alla, igenom de förbjudningar 
polismyndigheten dagligen gör. Då prostitutionen ovillkorligt måste vara ett 
förblivande, hvar skola vi som äro offer under densamma då få vara, frågas af 
flera af samhällets olyckliga.”  99

Det är intressant att Lindblad valde att lyfta kvinnornas egna röster i frågan. Eftersom 

kvinnorna inte tycks har varit skeptiska mot läkarkontrollerna i sig skulle det möjligen 

kunna ha varit i syfte att förespråka reglementeringens fortsatta existens. Kvinnorna 

ifrågasatte dock det brutala tvång och det odrägliga liv de tvingades leva, men 

kritiserade snarare polisens tillvägagångssätt än läkarnas.  

5.4 Nyström om sexualitet 

Prostitutionen har ofta förklarats och rättfärdigats med hjälp av den manliga 

sexualiteten. Den kvinnliga sexualiteten har genom tiderna omnämnts mer sällan. Om 

den har nämnts har den ofta beskrivits som antingen helt obefintlig eller som väldigt 

problematisk och samhällsfarlig. Läkarkåren hade i allmänhet en djupare förståelse för 

sexualitet och läkaren Anton Nyström var en av de som vågade stå upp för en mer fri 

 Lindblad, s. 70 om skrivelse till sjukhuset Eira den 2:a mars 1904. 99
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syn på kön och sexualitet. Han lyfte frågan om kvinnlig sexualitet år 1912 i syfte att 

spräcka hål på föreställningen om att den inte skulle ha existerat. 

”Könsdriften tillhör den kvinnliga organisationen lika mycket som den manliga, 
ehuru den oftare hos kvinnor än hos män är förkvävd genom asketiska principer 
och de sociala förhållandenas tvång. På grund häraf ha somliga kommit till den 
falska föreställningen, att könsdriften öfverhuvud taget vore af underordnad 
betydelse hos kvinnan, och att där den visade sig stark, vore detta ett tecken på 
sedlig urartning eller otillständig ’köttslig lusta’. Då kvinnan i allmänhet på 
grund af sin ställning och rådande könsmoral i de kristna länderna måst 
behärska sina könskänslor, har mången trott sig kunna draga den slutsatsen, att 
dessa känslor äro ringa hos kvinnan och därför lätta att behärska.”  100

Nyström beskrev också det som i dag refereras till som ”orgasmglappet” , och 101

förklarade varför kvinnor inte upplever sexuell njutning i lika stor utsträckning som 

män. Att det skulle ta cirka hundra år innan det på riktigt kom att uppmärksammas, kan 

inte förklaras på många andra sätt än att patriarkala strukturer genomsyrar allt ifrån hur 

vi har sex till vilka förväntningar vi upplever finns på oss i våra könsroller.  

”Frånvaro af egentligen sympati är ofta en orsak till att kvinnan ej erfar sexuell 
tillfredsställelse. Hon har ofta lika stort behof däraf som mannen, om hon har 
en normal konstitution, men bör hon alltid vid sexuellt närmande behandlas 
med ömma smekningar, hvarförutan samlaget blir en brutalitet för henne. Då 
det vidare gäller som regel, att kvinnan senare än mannen kommer i den 
slutliga orgasmen, en omständighet som emellertid ofta oriktigt tydes såsom 
frånvaro af könsdrift, bör den värkligt älskande mannen, den som har 
finkänslighet nog att ej vilja njuta ensam, anse som sin plikt att efter 
omständigheterna förlänga samlaget.”  102

Med utgångspunkt i dagens diskurs hade Nyström även en mer modern syn på våldtäkt 

och kvinnlig sexualitet än vad Lindblad får anses ha haft.  

”… Men skall kvinnan kunna hängifvet älska, så skall ock mannen förstå 
helheten af hennes natur och inse nödvändigheten att själf kunna älska, så att 

 Nyström, s. 184. 100
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hon känner, att hon i den man hon tillhör har en hängifven vän. Vid sexuellt 
närmande är intet mer afkylande för kvinnans känsla än våld. Härtill har 
mannen emellertid alltför ofta gjort sig saker. Våldtagning, som ju ofta är 
vildarnas sätt att ta sig hustru, äger ej sällan rum i våra civiliserade samhällen 
såväl utom som inom äktenskapet.”  103

Nyström uttalade sig också, om än i en begränsad del av avhandlingen, om 

prostitutionen. Han talade framförallt om förhållandet mellan prostitution och 

äktenskap. Han förespråkade att det skulle vara tillåtet att ha sexuella förbindelser utan 

att för den sakens skull ingå äktenskap. Dessutom var han emot det faktum att 

lagstiftningen gällande prostitution gynnade den köpande mannen och missgynnade den 

säljande kvinnan.  

”Det är ock en skam för lagstiftningen – männens värk – att den ej heller 
tillräckligt skyddat det svagare könet, utan tvärtom gjort kvinnan i vissa 
förhållanden genom barbariska stadgar så blottställd och olycklig som möjligt. 
I de tillfälliga och köpta förbindelserna tror sig mannen vara all förpliktelse 
kvitt, då han erlägger en liten summa, som kanske ej förslår för en dags 
underhåll, och ändå kan ha alstrat barn eller öfverfört en smittosam sjukdom. 
Här fordrar plikt- och hederkänslan att mannen åtminstone använder lämpliga 
skyddsmedel.”   104

Nyströms inställning till sexualitet, prostitution och hans kvinnosyn var minst sagt unik. 

Till och med i dag, över hundra år senare, framstår han som en förhållandevis påläst 

feminist. Troligtvis hade han inte särskilt stort inflytande över prostitutionsfrågan, men 

det är väl värt att notera att det fanns läkare som faktiskt ifrågasatte genusordningen och 

såg kvinnans behov. 

5.5 Reflektioner angående läkarkårens inställning till prostitutionens 
köpare respektive säljare 

Inom läkarkåren fanns det olika inställningar till såväl köpare och säljare, som till 

prostitutionen i stort. Trots de spridda åsikterna går det att dra vissa slutsatser angående 

läkarkårens inställning i prostitutionsfrågan. En sak som särskiljer läkarkåren är att de 
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inte uttalade sig riktigt lika nedvärderande om kvinnorna i prostitution som exempelvis 

lagstiftaren och domarkåren gjorde. Förvisso föraktade läkarna dessa kvinnors livsstil 

och prostitutionens existens, men de såg inte ner på kvinnorna i egenskap av människor 

på samma sätt som andra aktörer gjorde. Även om läkarkåren inte uttalade sig direkt 

nedvärderande om kvinnorna i prostitutionen ses en viss skillnad i hur de uttalar sig om 

köparna respektive säljarna. Möller och Lindblad hade visserligen en rätt skild syn på 

vilka de sexköpande männen var och vilken bakgrund de hade, men gemensamt för dem 

är att de beskrev männen med förskönande beskrivningar. Dessa två män har också 

uttalat sig om prostitutionen som en klassfråga. De hade skilda åsikter angående vilken 

klasstillhörighet som dominerade köparskaran, men ostridigt är att säljarna vanligtvis 

tillhörde de klasser som hade det sämre ställt. 

 Läkarkåren fokuserade i stor utsträckning på problematiken med de veneriska 

sjukdomarna och sökte lösningar för att förhindra dess spridning. Detta kan ses som den 

huvudsakliga anledningen till att läkarkåren uttalade sig kritiskt också om köparna. De 

såg att smittspridningen aldrig skulle få ett slut om endast hälften av smittkällorna 

tvingades genomgå behandling. Jöns Johansson gick längre och kritiserade 

prostitutionen som företeelse och menade att den aldrig skulle få ett slut om inte också 

sexköp förbjöds. 

 Vad gäller synen på sexualitet går det inte att dra några generella slutsatser angående 

läkarkårens inställning. Det verkar som att inställningen skilde från person till person. 

Nyströms liberala syn på den kvinnliga sexualiteten ter sig unik i sammanhanget. 

Däremot går det att dra slutsatsen att läkarkåren hade bättre förståelse för sexuella 

behov och en mer kritisk syn på äktenskap än vad många andra aktörer hade.  
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Kapitel 6: Övriga opinionsbildare   
6.1 Introduktion  

Vi har nu gått igenom lagstiftarens, domstolens och läkarkårens betydelse för 

prostitutionsdiskursen. I detta kapitel kommer citat från ytterligare två personer som 

haft betydande inflytande i prostitutionsdebatten lyftas. För det första har vi 

nationalekonomen och samhällsdebattören Knut Wicksell. Wicksell hade åsikter om det 

mesta, till exempel skattefrågan, militären och alkoholintaget hos befolkningen. Han 

ansågs vara radikal med sina liberala åsikter om att man skulle avskaffa kyrkans 

inflytande och förbättra arbetares villkor.  Föga förvånande hade han även åsikter om 105

prostitutionen. I två föredrag hållna 1886 och 1887 redogjorde Wicksell för sin syn på 

prostitution och äktenskap. Wicksell var faktiskt en av de första svenskarna som öppet 

kritiserade det faktum att mannen gick helt fri från skuld i prostitutionsfrågan.  En 106

annan person som haft betydelse för frågan om reglementeringen, är Otto Westerberg. 

Westerberg var byrådirektör och deltog i reglementeringskommittén under samtliga år. 

Han och med Jöns Johansson var de i kommittén som starkast förespråkade 

reglementeringens avskaffande.  Både Wicksell och Westerberg har i efterhand 107

beskrivits som både liberala och feminister.   108

 Prostitutionsfrågan och diskussionen angående reglementeringens avskaffande 

engagerade många. Debatten ledde bland annat till att den så kallade federationen 

startade. Federationen bestod av sedlighetsförespråkare, och de kritiserade främst att 

reglementeringen innebar att något så ”osedligt” som prostitution tilläts i samhället. 

Frågan engagerade också många kvinnor och blev startskottet på en av Sveriges första 

kvinnorörelser. Många krafter i samhället var kritiska mot reglementeringen, om än av 

olika anledningar.  

 Detta kapitel avslutas med reflektioner angående dels Knut Wicksells och Otto 

Westerbergs inställning till prostitutionens köpare och säljare, dels övriga drivkrater 
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som bidragit till förändring i reglementeringsfrågan. Till skillnad från tidigare kapitel i 

uppsatsen är detta kapitel uppdelat utifrån de olika debattörernas åsikter. Anledningen 

till denna uppdelning är att både Knut Wicksell och Otto Westerberg ofta har satt 

förhållandet mellan köpare och säljare i relation till varandra.  

6.2 Otto Westerbergs inställning till prostitutionen 
Otto Westerberg var kritisk mot prostitution i största allmänhet, och ansåg i synnerhet 

att reglementeringen var problematisk. Att han beskrivits som feminist kan bero på att 

han faktiskt såg att det fanns ett problem med efterfrågan på sexuella tjänster samt att 

inställningen till köparnas och säljarnas skuld var orättvis. 

”Det kan icke bortresoneras, att det är efterfrågan, som framkallar tillgången. 
[…] i fråga om prostitutionen. Här återfinnes den grundväsentliga åtskillnaden, 
att ena parten är ojämförligt bättre lottad än den andra; försvara vilja vi 
ingalunda någondera, och här blifver också endast fråga om relativ 
brottslighet. Å ena sidan hafva vi qvinnan, i regeln hemfallen åt henne i de 
förmildrande omständigheter vi ofvan angivit; å andra sidan mannen, som 
hänsynslöst söker sina lustars tillfredsställelse. Hon lefver ett från alla goda 
inflytelser afstängt lif. Han omgifves af åtminstone delvis förbättrande krafter.”  109

Dessa förmildrande omständigheter han talade om var att kvinnorna inte sällan vuxit 

upp i fattigdom och under svåra levnadsförhållanden. De lockades in i prostitutionen vid 

tidig ålder, vanligtvis innan de hunnit få sexuell erfarenhet på något annat sätt. Enligt 

Westerberg föddes dessa kvinnor oskyldiga och han skyllde deras livsöden på 

samhällets konstruktion.  Vidare gick han in på att pojkar fostrades till att det var okej, 110

eller rentutav att föredra, att skaffa sig sexuella förbindelser i ett tidigt skede i livet. 

Pojkar tilläts därför att röra sig fritt på stan och att besöka olika ”förlustelseställen”.  111

Westerberg gjorde också i detta sammanhang ett intressant uttalande om porr som är 

talande för hur den tillåtande inställningen till den manliga sexualiteten vid tiden såg ut. 
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Män och pojkar fick ta del av porr utan att några påföljder inträffade, medan det ansågs 

högst oanständigt att en flicka eller kvinna skulle ta del av något dylikt.   

”I de allmänna tidningarne annonseras offentligt och utan beifran från 
myndigheternas sida en hel del slipprig litteratur, ’passande för 
ungherrar’,’högst pikanta fotografier för ungherrar’ eller ’gummiartiklar för 
ungherrar’. I bodfönstren exponeras taflor och figurer, som det skulle anses 
högst opassande, att en flicka stannade för att betrakta, men som ungherrar ej 
allenast betrakta, utan inköpa.”  112

Westerberg opponerade sig mot att det var kvinnan som vanligtvis fick skulden för hela 

prostitutionseländet, eftersom den var en följd av den manliga lusten, och kritiserade 

övriga forskares inställning att kvinnan sågs som den huvudsakliga smittkällan.  

”Vi hafva funnit, att den förnämligaste faktorn till eländet är den manliga 
förförelsen, som utgör den qvinnliga prostitutionens grundbetingelse. 
Egendomligt nog förbises denna orsak i de allra flesta afhandlingar rörande 
prostitutionen, och man utgår från den synpunkten, att det är qvinnan, som 
samhället bör akta sig för, att det är hon som förför mannen och verkar såsom 
bärare af otuktens följdsjukdomar. Mot denna uppfattning vill jag nedlägga en 
bestämd protest, grundad på här ofvan angivna skäl.”  113

Efter att ha inlett med detta feministiska synsätt på smittproblematiken gick han vidare 

och kritiserade reglementeringen. Ett av hans huvudsakliga argument var att det endast 

var en liten andel av alla kvinnor i prostitution som skrevs in på prostitutionsbyråerna 

och att reglementeringen därför inte kunde utgöra en ”sanitär garanti” för de kunder 

som köpte sex.  Vidare menade Westerberg att kvinnor i prostitution undvek att söka 114

vård för könssjukdomar i rädsla att bli ”upptäckta” som sexsäljare och därigenom 

tvingas till inskrivning.  Han ansåg att reglementeringen medförde att kvinnor med 115

tiden förlorade den känsla av förnedring som borde finnas hos en person som säljer 

sex.  På det stora hela hade Westerberg feministiska åsikter, men han var nog i 116
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synnerhet en motståndare till ”otukt” och ”osedlighet” i allmänhet. I följande citat, där 

han talade om kvinnornas farlighet, blir det tydligt att han föraktade såväl 

prostitutionens köpare som säljare samt att han ansåg att alla människor hade en syndig 

ådra i sig: 

”…qvinnornas farlighet för sedligheten och den allmänna sundheten. Det låter 
ju icke förneka sig, att en qvinna, som mot betalning upplåter sig till otukt, gör 
fullt skäl för benämningen fallen, och det är alldeles icke vår mening att mildra 
denna stränga dom, moralen måste fälla öfver en sådan varelse: men i detta 
hänseende, mera än något annat gäller att icke ’kasta första stenen’, emedan 
högst få torde kunna göra anspråk på att i denna punkt ’vara utan synd’.  117

6.3 Knut Wicksells inställning till prostitutionen 
Knut Wicksell hade en mer förstående och förlåtande inställning till kvinnorna i 

prostitutionen. Han uttryckte en känsla av sorg för dessa stackars människor som på 

förhand var dömda att ägna sig åt att sälja sex.  

”Lika visst, som att den sol, hvilken nu gått ner, om några timmar på nytt skall 
höja sig öfver synranden, lika visst är det, att i år och nästa år och det derpå 
följande tusen och åter tusen unga kvinnor, hvilka hittills lefvat främmande för 
det onda, skola träda in genom prostitutionens portar, skola komma att 
tillbringa sina aftnar på gatan, nätterna i orgier, dagerne i en mer eller mindre 
tvungen sysslolöshet, få hvarje tanke utbränd ur sin hjerna, hvarje känsla af 
människovärde och självaktning ur sitt bröst - kan ingenting, göras för att 
mildra dessas lott?”  118

Wicksell slog, liksom många andra, snabbt fast att prostitutionen var en del av 

samhällets onda, men han ansåg inte att detta onda var nödvändigt. Han ifrågasatte även 

om dessa kvinnors levnadssätt skulle behöva anses vara så klandervärt att de förlorar all 

sin aktning som samhällsmedborgare. Med detta sagt var Wicksell ändå en stark 

motståndare till prostitutionen som företeelse. I likhet med Westerberg ansåg han att det 

var orättvist att dessa kvinnor fick utstå så mycket ont, medan männen, som var precis 
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lika skyldiga, slapp undan samhällets nedvärderande blickar. Detta trots att de inte 

sällan ägnade sig åt den sexuella akten om möjligt oftare än kvinnorna. 

”Om det att lefva tillsammans med flere män verkligen skulle medföra en så 
stor förnedring i en kvinnas karaktär, att hon icke vore förtjent af någon 
aktning, hur kan det väl komma sig, att ett alldeles liknande fel icke i någon 
mån leder till samma äfventyr jemväl för mannen. Bland de män, som öfver 
hufvud taget betjäna sig af prostitutionen (och dessa utgöra, enligt hvad man 
torde kunna påstå, bland de män ur de förmögnare samhällsklasserna flertalet), 
torde väl få finnas de, som ej snart nog kunna räkna sina förbindelser af detta 
slag till några tio eller tjugotal - om de annars alls kunna räkna dem. Och dock 
varda bevisligen många av dessa män sedermera lyckliga makar, ömma 
familjefäder, värdiga samhällsmedborgare, och detta, märkligt nog, utan att ens 
såsom den förberedelse hafva behöft genomgå något för dem afsedt 
’magdalenahem’.”  119

Med ”magdalenahem” avsåg Wicksell en prostitutionsbyrå och menade att om säljarna 

skulle genomgå tvångsbesiktning borde köparna också tvingas till det. Många har ansett 

männen vara lyckade samhällsmedborgare utan några större bekymmer i livet. Wicksell 

menade dock att de borde ses som allt annat än lyckade till följd av sin sexuella 

situation. 

”De unga män, hvilkas könsbegär framkalla prostitutionen och i den finna en 
nödtorftig tillfredsställelse, må i många andra afseenden kallas lyckligt lottade, 
i sexuelt afseende äro de visserligen mer än vanlottade, och de, som klaga öfver 
osedlighetens utbredning i våra dagar, torde föga ha gjort klart för sig, att de 
fordringar, som i sedligt hänseende ställas på nutidens ungdom, säkerligen icke 
i någon föregående tid ega motstycke.”   120

Wicksell talade, liksom Nyström, om sexuella begär och sexuell lust. Han förespråkade 

kärlek och sex, men föraktade sådant som inte var äkta och monogamt. Han kritiserade 

kyrkans stränga synsätt på sexualitet. Att efterleva kyrkans regel om sexuell 

avhållsamhet före äktenskapet skulle i praktiken innebära att man tvingades leva i 
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celibat fram tills man nådde rimlig äktenskapsålder. Denna ålder inföll vanligtvis först 

vid trettio års ålder, långt efter att det var naturligt att vilja utforska sin sexualitet.  121

”… fordrar man ju i sjelfa verket icke blott af en och annan ung man utan af 
nästan alla, att de ända upp till det trettionde året därutöfver skola leva i ett 
obrottsligt celibat. Man begär af dem, att de under ungdomstidens skönaste och 
kraftigaste år, medan drifterna och begären äro mäktigast, skola som en man 
underkasta sig klosterlifvets strängaste askes.”  122

Wicksell ifrågasatte att ett så naturligt begär som sexuell lust skulle behöva innebära så 

stor skuld. Han menade att kärlek och sex gjorde gott för en och kritiserade att 

samhället fordrade att man väntade så länge med att ha sex. Han förklarade sedan att det 

det var på grund av att kvinnor och män inte kunde få utlopp för sina sexuella begär 

som prostitutionen existerade. Om kvinnor och män tilläts få utlopp för sin sexualitet på 

ett sådant sätt som äktenskapet tillät lite tidigare, skulle efterfrågan på sexköp upplösas.  

”…nämligen att ett regelbundet tillfredsställande af könsdriften sådant som det 
äktenskapet erbjuder och tagande sin början vid den tid, då den fulla 
könsmognaden inträdt, för de flesta män och qvinnor utgör ett väsentligt, för 
många ett rent af oafvisligt vilkor för bevarandet af själens och kroppens helsa 
och det enda fullt tillförlitliga skyddet mot förirringar af en mer eller mindre 
sorflig, mer eller mindre förderfbringande art.”  123

Enligt Wicksell var den enda lösningen för att få bot på prostitutionen att införa unga 

äktenskap där två personer tilläts gifta sig av kärlek.  Wicksell levde själv i ett 124

samvetsäktenskap med Anna Bugge eftersom han starkt motsatte sig att hans fru skulle 

bli omyndig och därigenom inordnas i den patriarkala strukturen.  Wicksell förklarade 125

prostitutionens frånvaro i de lägre samhällsklasserna med att deras syn på kärlek och 

samlevnad var betydligt friare än i de mer förmögna klasserna. Han efterfrågade därför 

 Wicksell, s. 44-47. 121

 A.a. s. 44. 122

 A.a. s. 49.123

 A.a.124

 Svanström, s. 186.125

!55



ett liknande synsätt även i borgarklassen.  Avslutningsvis uppmuntrade Wicksell unga 126

älskande par att våga älska, i vart fall om det innebar att mannen inte sökte sig till 

prostitutionens värld istället för till sin älskade.  127

6.4 Samhälleliga drivkrafter 

Utöver enskilda personer med starka åsikter fanns det också sammanslutningar av 

människor som kämpade för att den reglementerade prostitutionen skulle upphöra. I 

England bildades redan år 1875 en federation som kämpade mot prostitutionen såsom 

legaliserad eller tolererad institution. Bakom federationen låg en kvinna vid namn 

Josephine Butler. Butler hade länge arbetat med räddningsarbete för kvinnor i 

prostitution och genom sina erfarenheter hade hon förstått att de reglementeringssystem, 

som införts i totalt 19 engelska städer, stred mot den allmänna lagen som säkerställde 

medborgarnas rätt till frihet.  Federationen spred sig till länder runtom i Europa, likaså 128

till Sverige. År 1878 tog pastorn Alfred Testuz initiativ till att starta den svenska 

federationen. Den svenska federationen tog inte bara ställning mot de reglementerande 

lagarna, utan mot all form av otukt. De förespråkade sedlighet och förkastade all form 

av sexualitet.  Federationens huvudsakliga mål var dock att reglementeringen skulle 129

avskaffas och de menade att all form av prostitution utgjorde en fara för samhället från 

både moralisk, juridisk och sanitär synpunkt.  Vad som startade som en feministisk 130

och nytänkande rörelse tycks istället ha varit en konservativ förening. Wicksell var en 

starkt motståndare till federationen och ställde sig, som vi sett i det föregående, skeptisk 

till att avhållsamhet och ”sedlighet” var det bästa tillvägagångssättet för att utrota 

prostitution.  

  I början av 1900-talet utvecklades federationen till att bli allt mer utav en 

kvinnorörelse. Med start i Stockholm började kvinnor engagera sig i frågan om 

reglementeringens avskaffande. Vid ett möte för kvinnor år 1901 angående 
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”osedlighetsnästena” i kvarteren nära Klara och Jakobs församlingar i centrala 

Stockholm, kom kvinnorna fram till att reglementeringen innebar att prostitutionen 

framstod som laglig, vilket var problematiskt från sedlighetssynpunkt. Dessutom 

påtalade de nödvändigheten i att det så kallade sedlighetsbudet (d.v.s. avhållsamhet  från 

all form av ”otukt”) skulle bli gällande för både kvinnor och män.  Mötet blev 131

startskottet på en rörelse som kom att få stort inflytande i prostitutionsdebatten. Ett möte 

blev fler, och kvinnor över hela Sverige organiserade sig i syfte att få till en petition för 

reglementeringens upphävande. Inledningsvis förespråkade dessa kvinnogrupper allmän 

sedlighet hos befolkningen. Ju längre tiden gick, desto mer tycks syftet ha blivit att 

bekämpa diskrimineringen mot kvinnor. Allt fler ifrågasatte det faktum att de inskrivna 

kvinnorna alltjämt var rättslösa och tvingades leva ett liv i skam och elände. Om 

prostitutionen någonsin skulle upphöra var det nödvändigt att även männen skulle 

beläggas med lika stor skuld som kvinnorna. I mars år 1902 lämnades slutligen en 

masspetition, bestående av 15 438 namnunderskrifter, in till Överståtshållarembetet, 

med en allmän begäran om reglementeringens avskaffande.  Även om det dröjde ett 132

antal år innan reglementeringen slutligen avskaffades, tyder mycket på att rörelsen 

bidrog till att skapa en jämställdhetsdebatt i samhället. 

6.5 Reflektioner angående övriga opinionsbildares inställning till 
prostitutionen 
Eftersom underlaget för övriga opinionsbildare är begränsat är det svårare att dra 

generella slutsatser. Vad som kan konstateras är dock att det fanns ytterligare drivkrafter 

utöver läkarkåren, den dömande makten och lagstiftaren som hade åsikter i frågan. 

Vissa av dessa personer fick gehör, vilket syns i citaten från Wicksell och Westerberg. 

Den liberala och feministiska rörelsen fick genomslagskraft i början av 1900-talet och 

blev till viss del startskottet för en rättslig utveckling i kvinnofrågan. Wicksells och 

Westerbergs inställning till prostitutionen visar att det trots allt fanns personer som ville 

slå hål på den rådande uppfattningen om den sexsäljande kvinnan som ensam 

syndabock. Det var inte bara läkarkåren som påtalade mannens skuld, utan det fanns 
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också personer med inflytande som påtalade denna orättvisa. Läkarna fokuserade i 

större utsträckning på mannens skuld vad gäller spridandet av könssjukdomarna, medan 

Wicksell påtalade att det förelåg viss orättvisa i de värderingar som styrde inställningen 

till prostitutionens köpare och säljare. Att två så inflytelserika personer hade så pass 

modern inställning, var med stor sannolikhet en viktig anledning till att 

reglementeringen sedan kom att avskaffas. 

 Även federationens hårda arbete för reglementeringens avskaffande gav effekt. 

Anledningen till att federationen fördömde reglementeringen skilde sig dock från 

Wicksells och Westerbergs argument. Federationen fördömde all form av osedligt 

beteende och argumenten påminner om dem som läkaren Jöns Johansson framfört. 

D.v.s. att reglementeringen bidrog till en mer tillåtande inställning till sex och sexualitet 

samt att den till och med gjorde att prostitutionen gavs sken av laglighet. Intressant är 

att de engagerade kvinnorna inte stred för att göra sexuell revolution utan istället 

förespråkade att sexualitet skulle hållas hemligt och inom äktenskapet. De tycks ha 

accepterat sin tilldelade könsroll, där de förväntades behaga sin make, och på så vis leva 

upp till tidens rådande förväntningar på kvinnlig sexualitet.  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Kapitel 7: Sammanfattning 
7.1 Slutsatser  

För att knyta ihop säcken och besvara uppsatsens syfte, att förstå varför prostitution är 

ett komplext samhällsproblem i dagens samhälle, kommer nu de slutsatser och 

reflektioner jag kommit fram till, gällande lagstiftningen och de olika aktörerna, att 

upprepas. Ytterligare några slutsatser kommer dras angående dessa aktörer som 

gemensam nämnare, d.v.s. den offentliga makten. Det som kommer diskuteras är den 

offentliga maktens inställning till prostitution, kön och sexualitet, samt på vilket sätt de 

olika aktörerna haft betydelse för avskaffandet av reglementeringen. Avsikten är att 

besvara den övergripande frågeställningen, ”hur såg offentliga maktens inställning till 

prostitutionens köpare respektive säljare ut under tiden för reglementeringen, år 1859–

1919?”. För att knyta an till problematiken i dag, avslutas kapitlet och uppsatsen med 

mina egna reflektioner om resultatets betydelse för prostitutionsfrågan i dag.  

7.1.1 Prostitutionen i lag år 1859–1919 samt förhållandet till dagens sexköpslag 

Tre rättsliga åtgärder kunde drabba kvinnor som upptäcktes i prostitution under åren   

1859–1919. För att ”lagligt” få sälja sex mot ersättning behövde den säljande kvinnan 

följa reglementeringsföreskrifterna och inrätta sig i reglementeringssystemet. Det 

innebar inskrivning, inställelse för kontroll och förhör på angivna tider samt att hon i 

övrigt levde ett lugnt och icke-anmärkningsvärt liv. Om hon inte infann sig i systemet 

riskerade hon att dömas enligt strafflagen i det fall hon sålde sex på bordell, och enligt 

lösdriverilagstiftningen om hon utnyttjades i gatuprostitution. Prostitutionen ansågs vara 

”osedlig” och var därför förbjuden enligt lag, men till följd av att den likställdes med en 

”nödvändig samhällsinrättning”, kunde kontrollerade former av den accepteras. Dagens 

lagstiftning ger uttryck för motsatsen. I dag är det tillåtet att sälja sex, men förbjudet att 

köpa. Trots att sexköpet är kriminaliserat i dag, existerar prostitutionen fortfarande i stor 

utsträckning. Att få sexköpare lagförs trots kriminaliseringen, ger uttryck för att synen 

på prostitution som ett nödvändigt ont till viss del består. Brottet begås förhållandevis 

ofta, men samhället vidtar inte några ytterligare förebyggande åtgärder. Detta kan ses 

som en följd av hur vi genom historien sett på manlig respektive kvinnlig sexualitet.   

!59



7.1.2 Lagstiftarens inställning till prostitutionens köpare respektive säljare 

Det viktigaste argumentet som lagstiftaren framförde var nödvändigheten i att 

lagstiftningen skulle gälla lika för av alla. I utredningarna drogs slutsatsen att 

prostitutionens köpare och säljare skulle anses vara lika skyldiga till spridandet av 

könssjukdomar, även om anledningarna skilde sig. De menade att köparna var betydligt 

fler till antalet än säljarna, men säljarna ägnade sig åt sexuella förbindelser oftare än 

köparna. Enligt lagstiftaren var anledningarna till att kvinnor började sälja sex och att män 

började köpa sex olika. Reglementeringsutredarna hävdade visserligen att prostitutionen 

var en följd av att det finns en efterfrågan bland män på sexuella tjänster. Men de 

ifrågasatte aldrig varför denna efterfrågan fanns, utan nöjde sig istället med att 

konstatera att männen måste få utlopp för sina sexuella begär. De talade däremot om 

varför kvinnor började sälja sex och skyllde på orsaker som svår ekonomisk situation 

och dålig uppväxt. När de gestaltade och beskrev de köpande männen var det med ett 

neutralt tonläge. Detta ger uttryck för en normaliserad inställning där det ansågs 

accepterat att män köpte sex. När lagstiftaren beskrev de säljande kvinnorna var det 

istället med en nedvärderande ton. Det finns betydligt fler citat och mer utförlig 

information om vilka säljarna var och varför de ägnade sig åt att sälja sex. En slutsats 

som kan dras är att det ansågs mer ”syndigt” och ”osedligt” att sälja sex än att köpa. 

 Lagstiftaren ansåg också att vissa av de säljande kvinnor var mer farliga än andra. De 

menade att de som ägnade sig åt att sälja sex under en längre period, efter ett tag 

utvecklade en immunitet mot könssjukdomar. Det talades aldrig om att männen skulle 

vara farliga från smittsynpunkt. Det kan antas att dessa smittade män i sin tur gick hem 

och smittade sina fruar med de sjukdomar de ådragit sig genom de tillfälliga 

könsförbindelserna. Detta uttrycker en skild syn på könen man och kvinna i allmänhet 

och på manlig respektive kvinnlig sexualitet i synnerhet. Att det inte sågs som konstigt 

att männen köpte sex ger uttryck för mannen som det överordnade könet mot vilket 

kvinnan levde i förtryck.  
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7.1.3 Högsta domstolens inställning till kön och sexualitet 

Domstolen utdömde straffansvar för ”sedligetsbrott” i mål mot män oftare än mot 

kvinnor. Att män tenderade (och tenderar) att begå sexualbrott oftare än kvinnor kan 

vara en följd av att den manliga sexualiteten varit (och är) mer accepterad än den 

kvinnliga. Domstolen tog inte särskilt stor hänsyn till offret för våldtäkt, och faktorer 

som ålder och grad av utsatthet var inte av särskilt stor betydelse. I många av fallen var 

offren kvinnor, och i det fallet där offret var en man sågs denne inte ens som ett offer 

utan istället som en förövare.  

 Vad gäller rättsfallen som baseras på lex veneris syns en viss skillnad mellan 

domarna mot män respektive mot kvinnor. Omständigheterna skilde sig, men i fallen 

där åtal riktades mot kvinnor, räckte det att dessa hade utsatt männen för smittfara för 

att döma till ansvar. Det kunde inte bevisas att någon hade blivit smittad och kvinnorna 

hade både informerat om smittan och vidtagit skyddsåtgärder. I de fall där åtalen var 

riktade mot män hade samlagen lett till en faktisk smittöverföring. Dessutom uppvisade 

männen vårdslöshet i sin smittspridning. Det faktum att det inte ens finns något rättsfall 

där en man endast utsatt en kvinna för risken att bli smittad, talar för att tröskeln för att 

döma en kvinna för brott mot lex veneris var lägre än den var för att döma en man. 

Detta talar för att lex veneris inte var så jämställd som avsikten var vid dess stiftande.  

7.1.4 Läkarkårens inställning till prostitutionens köpare respektive säljare 

Inom läkarkåren representeras olika inställningar till prostitutionen, men det går ändå att 

dra vissa slutsatser. Läkarkåren fokuserade främst på hur de veneriska sjukdomarnas 

spridning skulle kunna förhindras. Av denna anledning uttalade sig vissa läkare kritiskt 

även om köparna. De förstod att smittspridningen aldrig skulle upphöra om endast 

hälften av alla smittade behandlades. Jöns Johansson gick längre och kritiserade 

prostitutionen som företeelse och menade att den aldrig skulle få ett slut om inte också 

männen dömdes för sexköp. Särskiljande för läkarkåren är att de inte uttalade sig riktigt 

lika nedvärderande om säljarna som till exempel lagstiftaren och domstolen gjorde. 

Läkarkåren såg inte ner på de säljande kvinnorna i egenskap av människor på samma 

sätt som andra aktörer gjorde, även om de föraktade deras ”otuktiga” livsstil. Trots det 

så framträdet en viss skillnad i hur läkarna uttalar sig om säljarna respektive köparna. 
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Möller och Lindblad hade visserligen en ganska skild bild av de sexköpande männens 

bakgrund, men båda två beskrev männen på ett förskönande sätt. Det går inte att dra 

några generella slutsatser angående läkarnas syn på sexualitet. Inställningen skilde dem 

emellan. Däremot kan vi konstatera att läkarkåren hade en bättre förståelse för sexuella 

behov och en mer kritisk syn på äktenskap än vad många andra aktörer hade. 

7.1.5 Övriga opinionsbildares inställning till prostitutionens köpare respektive säljare 

Det fanns ytterligare drivkrafter som fick inflytande i prostitutionsdebatten. Den liberala 

och feministiska rörelsen fick genomslagskraft i början av 1900-talet och blev till viss 

del startskottet för en rättslig utveckling i kvinnofrågan. Wicksells och Westerbergs 

inställning till prostitutionen visar att det fanns personer som ville slå hål på den 

rådande uppfattningen om den sexsäljande kvinnan som ensam syndabock. Läkarna 

hade i stor utsträckning fokuserat på frånvaron av mannens skuld vad gäller spridandet 

av könssjukdomarna. Wicksell menade snarare att de värderingar som styrde 

inställningen till prostitutionens köpare och säljare var orättvisa. Federationens arbete för 

reglementeringens avskaffande gav också effekt. Federationen fördömde reglementeringen 

av annan anledning än Wicksell och Westerberg. Federationen fördömde all form av 

”osedlighet” och menade att reglementeringen bidrog till en mer tillåtande inställning 

till sex och sexualitet, samt kritiserade att den innebar att prostitutionen gavs sken av 

laglighet. De engagerade kvinnorna stred inte för att göra sexuell revolution, utan 

förespråkade snarare att sexualitet skulle hållas hemligt, och inom äktenskapet. De tycks 

ha accepterat sin tilldelade könsroll och på så sätt levt upp till tidens rådande 

förväntningar på äktenskap och sexualitet.  

7.1.6 Den offentliga makten som gemensam nämnare 

Alla de aktörer som jag har studerat har varit med och bidragit till den samhälls-

utveckling som ledde till att reglementeringen avskaffades. Lagstiftaren var den aktör 

som slutligen genomförde förändringen, genom att avskaffa reglementeringen och 

istället stifta lex veneris. Aktörernas olika infallsvinklar utgjorde tillsammans grunden 

för avskaffandet. Lagstiftarens starkaste argument var behovet av en lag som skulle 

gälla lika för alla, och lex veneris var lagstiftningsmässigt slutet på det kontrollsystem 
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som enbart gällde samhällets kvinnor. Domstolen visade dock genom rätts-

tillämpningen, att lagstiftningen i praktiken inte gällde riktigt så lika för alla som 

avsikten varit. Läkarkåren fokuserade inte i lika stor utsträckning på lagstiftnings-

åtgärder, utan diskuterade huvudsakligen hur samhället skulle kunna få bukt med de 

veneriska sjukdomarnas spridning. När läkarna talade om att det var nödvändigt att 

kontrollera eller döma också de smittade männen var det inte huvudsakligen av 

jämställdhetsskäl, utan snarare för att det var det bästa tillvägagångssättet för att 

begränsa smittspridningen. De övriga opinionsbildarna tryckte på att de värderingar som 

fanns gentemot köpande män respektive säljande kvinnor var orättvisa. De aktörer jag 

studerade i uppsatsen illustrerar de liberala och feministiska drivkrafter som låg bakom 

förändringen. Det fanns förstås också ett starkt konservativt motstånd.  

 Inställningen till sexualitet skiftade mellan de olika aktörerna. De flesta var dock 

emot all form av ”otukt” som skedde utanför äktenskapet. Detta syns inte minst genom 

studier av federationen och kvinnorörelsen. Det hade kunnat antas att kvinnorna 

kämpade för att avskaffa reglementeringen i syfte att de skulle ges möjlighet till att leva 

ut sin egen sexualitet, men det dröjde ytterligare cirka 50 år innan den sexuella 

frigörelsen faktiskt skedde. Anton Nyström och Knut Wicksell förespråkade en mer 

frisläppt syn på sexualitet redan runt sekelskiftet 1900, men deras inställning var unik, 

och det är egentligen föga troligt att deras argument var de som slutligen ledde fram till 

avskaffandet av reglementeringen. Det var snarare kombinationen av en okontrollerbar 

smittspridning och en lagstiftning som träffade mindre än hälften av smittbärarna, som 

slutligen avgjorde frågan. Samt till viss del det faktum att reglementeringen innebar en 

stor kostnad för samhället utan att för den sakens skull vara särskilt effektiv. Det kan 

antas att lagstiftaren påverkades av den pågående samhällsdebatten och den utbredda 

opinionen hos den del av befolkningen som ansåg att reglementeringen behövde 

upphöra.  

 Att reglementeringen slutligen avskaffades var också i syfte att minska ”otukten” hos 

samma befolkning. Den offentliga makten försökte genom stiftandet av lex veneris 

uppmana folk att hålla sexualiteten där de ansåg att den ”hörde hemma”, nämligen inom 

äktenskapet. Tanken var att avskräcka såväl kvinnor som män från att ha tillfälliga, 

utomäktenskapliga könsförbindelser. Att kontrollsystemet avskaffades måste visserligen 
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ha varit en befrielse för kvinnorna som sålde sex, men det bidrog nog inte till att dessa 

fick det särskilt mycket bättre ställt eller att den nedvärderande synen på dem 

förändrades. Försäljning av sex ansågs även efter år 1919 vara moraliskt förkastlig, men 

den offentliga makten tog genom stiftandet av lex veneris också ställning emot köpet.  

7.2 Reflektioner angående synen på prostitution, kön och sexualitet 

Reglementeringen ger uttryck för den dubbelmoral som präglande prostitutionen och 

sexualiteten under åren 1859–1919. Sex och sexualitet sågs som en synd och 

”osedlighet” utanför äktenskapet föraktades. Trots det såg samhället mellan fingrarna 

vad gällde männens behov av sexuell tillfredsställelse genom att tillåta något så 

”osedligt” som att betala för så kallade sexuella tjänster. Kvinnorna hade inte någon 

motsvarande fristad där de kunde leva ut sina sexuella lustar, eftersom man helt enkelt 

inte ville veta av att kvinnlig sexuell lust existerade. De ”skörlevande kvinnorna” 

föraktades, trots att de egentligen bara tillfredsställde männen. Om den ”nödvändiga 

samhällsinrättningen” som prostitutionen utgjorde, gav männen tillfredsställelse och 

njutning, kan jag tycka att de kvinnor som behagade männen snarare borde ha lovordats 

än tvärtom. Männen som köpte sex hyllades av personer som Magnus Möller, fick sina 

sexuella behov tillfredsställda och drabbades inte av några rättsliga eller integritets-

kränkande konsekvenser om de råkade bära på en könssjukdom. Kvinnorna som sålde 

sex föraktades däremot, och sågs som roten till prostitutionens existens. Dessutom 

ansågs de vara den huvudsakliga anledningen till att könssjukdomarna spreds och  

betraktades därmed som farliga ur samhällssynpunkt. Av denna anledning tvingades de 

genomgå inhuman kroppslig besiktning flera gånger i veckan. Kvinnor som inte sålde 

sex drabbades inte av några direkta konsekvenser, förutom att de med stor sannolikhet 

blev smittade av sina makar som köpt sex. Men de fick inte heller visa några tecken på 

sexualitet. Den rådande inställningen till mäns respektive kvinnors sexualitet, 

manifesterar de förväntningar som fanns på maskulinitet och femininitet. Att endast 

männen tilläts leva ut sin sexualitet ger uttryck för genusordningen och att inställningen 

var så vitt skild är en följd av patriarkala maktstrukturer. När jag först började utreda 

reglementeringen trodde jag att avskaffandet var en följd av ett skifte i den offentliga 
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maktens inställning till sexualiteten. Efter att ha studerat inställningen till köparna och 

säljarna har jag insett att det trots allt inte skedde något särskilt stort skifte i synen på 

kön och sexualitet under åren 1859–1919. Många av de aktörer som kämpade för att 

avskaffa reglementeringen gjorde det inte i syfte att förespråka en mer frisläppt 

sexualitet, utan snarare för att bekämpa ”osedligheten”. De flesta ansåg att sexualiteten 

skulle tyglas, och hållas inom äktenskapet. 

 I dag har vi förståelse för att såväl män som kvinnor behöver leva ut sin sexualitet för 

att må bra. Den syn på manlig sexualitet som de olika aktörerna har uttryckt i denna 

uppsats, skiljer sig egentligen inte så mycket från hur samhället ser på den manliga 

sexualiteten i dag. Den stora skillnaden i dag jämfört med för hundra år sedan, är att 

männen förbjuds att få utlopp för sin sexualitet om den sker i form av övergrepp, 

oavsett om det händer inom äktenskapet eller ej. De får inte heller betala för att få 

sexuell tillfredsställelse. I dagens rättstillämpning ser vi dock att få män som begått  

sexuella övergrepp eller köpt sex, döms för brott, vilket visar att samhällsutvecklingen 

går långsamt i dessa frågor. Trots att en rad lagar har stiftats i syfte att minska 

brottslighet som ger uttryck för mäns våld mot kvinnor, är det förhållandevis få personer 

som faktiskt döms för denna typ av brottslighet. I dag finns det en ambition från 

lagstiftarens sida att öka jämställdheten mellan män och kvinnor, men de patriarkala 

maktstrukturerna som präglat samhället under tusentals år består i rättstillämpningen.   

 Ett anmärkningsvärt skifte har trots allt skett vad gäller förståelsen för den kvinnliga 

sexualiteten i dag jämfört med för hundra år sedan. Den kvinnliga sexualiteten tros inte 

längre vara obefintlig, och till skillnad från hur det såg ut runt sekelskiftet 1900 kan, och 

får, hon vara sexuellt aktiv utan att det behöver vara direkt kopplat till barnafödande. 

Normen om äktenskapet som det enda tänkbara alternativet har sedan länge försvunnit, 

däremot finns det fortfarande en tydlig tvåsamhetsnorm. Samhället är anpassat och 

uppbyggt på ett sätt som passar personer som lever i (heterosexuella) parrelationer. 

Faktorer som bostadspriser, arbetstid och barnansvar innebär att det är svårt att leva 

ensam, och det finns förväntningar på att vi ska leva tillsammans med en partner. I 

heterosexuella parrelationer tenderar kvinnor att ta större ansvar för hem, barn, 

relationen samt upprätthållandet av andra sociala relationer. Detta kan ses som en följd 

av hur vi genom historien sett på manligt respektive kvinnligt, och hur både män och 
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kvinnor snabbt och omedvetet inrättar sig i genusordningen. Oavsett om vi studerar 

prostitutionens köpare och säljare eller män och kvinnor i allmänhet, finns det många 

faktorer som ger uttryck för de strukturella skillnader som ligger till grund för 

inställningen till, och förväntningar på, hur en kvinna ska vara och hur en man ska vara.  

 Inställningen till prostitutionen i dag skiljer sig egentligen inte så mycket jämfört 

med åren 1859–1919. Bortsett från att reglementeringssystemet är avskaffat och 

lagstiftningen är den motsatta, har inte mycket förändrats. Få män döms för sexköp och 

kvinnor som säljer sex lever fortfarande i social utsatthet. Det är inte ovanligt att 

kvinnor som lever i svår fattigdom, i länder som saknar välfärdssystem, luras in i 

prostitution genom trafficking för sexuella ändamål, för att sedan utnyttjas av rika män i 

västvärlden. Trots att syftet med kriminaliseringen av sexköpet och människohandeln 

var att skydda dessa kvinnor, går utvecklingen långsamt. Lagstiftaren har konstaterat att 

det största problemet med prostitutionen är den stora efterfrågan som finns bland män, 

men vi ifrågasätter sällan varför det finns en så stor efterfrågan. Även om samhället ser 

var problemet ligger, tenderar åtgärderna för att minska prostitutionen att handla om hur 

vi ska skydda de säljande kvinnorna, istället för att förebyggande åtgärder för de 

köpande männen vidtas. Samhället ser till viss del än i dag mellan fingrarna på 

prostitutionen, inte minst till sådan som sker i gråzonen. Till exempel har så kallad 

”sugardejting” blivit vanligare till följd av den tillgänglighet digitaliseringen innebär, 

och det är ibland svårt att avgöra var gränsen för prostitution går.  

 Formerna förändras, men grundprinciperna är desamma. En starkare part (vanligtvis 

en man) utnyttjar en svagare part (inte sällan en kvinna) mot ersättning. För femhundra 

år sedan förbjöds bordellprostitutionen runtom i Europa, för hundra år sedan 

avskaffades reglementeringen i Sverige i syfte att bekämpa ”otukten”, och för tjugo år 

sedan kriminaliserades sexköpet i Sverige genom sexköpslagen. Oavsett vilka åtgärder 

som vidtas verkar det inte som att samhället lyckas bli av med den där ”pestbölden” 

som sitter på samhällskroppen. Detta måste nästan ses som en följd av den 

genusordning som tillåtit att det funnits män som har utnyttjat kvinnor genom alla tider.  
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