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Sammanfattning 

 
Denna studie belyser reglementeringen av prostituerade under perioden 1847-1918, vilket 

tidigare inte har studerats rättsligt. Frågor om systemets motiv, utveckling, utformning, vilka 

skyldigheter som ålades de prostituerade kvinnorna och skillnader mellan städernas reglemen-

ten har aktualiserats. De behandlas framförallt utifrån ett juridiskt material bestående av reg-

lementena och dess förarbeten. Materialet analyseras även ur ett genusperspektiv.  

Prostituerade kvinnor kom att skuldbeläggas för könssjukdomarnas utbredning på 1800-talet 

vilket föranledde införandet av ett reglementeringssystem. Systemet innebar inte bara ett re-

gelbundet besiktningstvång och offentliga registreringar av kvinnorna. Det omfattade även 

ordningsregler vars åsidosättande medförde straffbarhet enligt försvarslöshets- eller lösdrive-

rilagar. Ordningsreglerna stadgade hur kvinnorna fick bete sig, vilka platser de fick infinna sig 

på och vid vilka tider. Under reglementeringsperioden skärptes reglerna ytterligare. Det blev 

bl.a. svårare för kvinnorna att befrias från besiktningstvånget, som även blev mer frekvent, 

och färre förseelser kunde föranleda straffbarhet. 

Trots att reglementeringssystemet infördes av hälsoskäl visar denna studie även att normer om 

moral, kön och sexualitet inverkade på reglementeringssystemets införande och utveckling. 

Det har framkommit att kategorier av kvinnor och prostituerade konstruerades genom regle-

menteringssystemet. Vissa kvinnor, framförallt de offentligt prostituerade, nedvärderades i 

förhållande till andra. Eftersom det var de prostituerade kvinnorna som utpekades som ansva-

riga för könssjukdomarnas spridning och underkastades omfattande kontroll, medan männens 

delaktighet inte ifrågasattes, speglar reglementeringssystemet en sexuell dubbelmoral. Regle-

menteringssystemet garanterade en tillgång på friska prostituerade för männen som kunde 

köpa deras tjänster utan att behöva riskera sin eller sina familjers hälsa.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

 

I nu gällande strafflagstiftning skyddas den prostituerade som anses befinna sig i en utsatt 

situation. Prostitutionen i sig ses som förtryckande och sexköparen åläggs straffansvar.
1
 Sy-

nen på prostitutionen och dess aktörer har dock skiftat under historiens gång vilket speglas av 

rätten. På 1800-talet ledde könssjukdomarnas utbredning till införandet av ett reglemente-

ringssystem för prostituerade. Könssjukdomarna, vilka hade ökat kraftigt på 17- och 1800-

talen betraktades först som ett allmänt hälsoproblem på drabbade landsbygdsområden. I ett 

cirkulär från 1812 pekades särskilda befolkningsgrupper ut som eventuella smittbärare. Dessa 

grupper bestod bl.a. av lösdrivare, kvinnor som ansågs lösaktiga, ammor, barnhemsbarn och 

vissa yrkesgrupper. De underkastades myndigheternas övervakning och förväntades infinna 

sig på obligatoriska läkarbesiktningar. Då sjukdomsfrekvensen fortsatte att öka efter cirkulä-

rets införande kom åtgärder för kontroll av prostituerade att efterfrågas. Det första reglementet 

som ålade prostituerade kvinnor att infinna sig på regelbundna läkarbesiktningar utfärdades i 

Stockholm år 1847. I samband med att ett samarbete mellan polis- och hälsovårdsmyndigheter 

inleddes år 1859 utfärdades även ett nytt reglemente mot de prostituerade. Detta innehöll, 

förutom besiktningstvånget, även en rad ordningsregler. Reglementeringssystem infördes där-

efter i ytterligare 12 svenska städer i olika grad och omfattning, och i några av städerna utfär-

dades reglementen. Reglementenas ordningsregler innehöll bestämmelser om kvinnornas upp-

förande. De tilläts exempelvis inte tilltala personer på stadens gator eller bära utmärkande 

klädsel. De förbjöds även från att uppehålla sig på allmänna platser, fick inte vistas utomhus 

efter vissa tider och ålades anmälningsskyldighet för bostadsbyten och vid bortresor från stä-

derna. Enligt vissa av reglementena tilläts kvinnorna över huvud taget inte att fritt välja bostad 

eller vara bortresta från städerna längre än några dygn. Om reglementenas föreskrifter inte 

åtlyddes tillämpades rikets gällande försvarslöshets- eller lösdriverilagar och kvinnorna riske-

rade att ådömas straffarbete. Under förutsättning att regelverket följdes tilläts prostitutionen. 

Reglementeringssystemet tillämpades i Sverige i över sjuttio år. Vad som närmare föranledde 

systemets införande, och hur det kom att utvecklas, är värt att undersöka närmare.  

 

1.2 Forskningsläge  

 

Forskningen om 1800-talets prostitution är omfattande och även reglementeringssystemet har 

varit föremål för forskning. I sin avhandling Den  disciplinerade dubbelmoralen – Studier i 

den reglementerade prostitutionens historia i Sverige 1859-1918 kartlägger Tommie Lun-

dquist reglementeringssystemet i samtliga 13 svenska städer som tillämpade det. Han beskri-

ver reglementeringens introducerande, utformning, upprätthållande och avveckling samt pro-

stitutionens aktörer och konsekvenserna för dem. Lundquist menar att reglementeringen ut-

gjorde ett led i myndigheternas strävan att övervaka, kontrollera och disciplinera medborgare i 

                                                           
1
 Prop. 1997/98:55 s. 100-107. 
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samband med dess utökade utbyggnad och administrering.
2
 Yvonne Svanström fokuserar i sin 

avhandling Policing Public Women – The Regulation of Prostitution in Stockholm 1812-1880 

på de tidiga försöken att kontrollera prostitution samt implementeringen och reviderandet av 

reglementeringssystemet i Stockholm utifrån en europeisk kontext. Hon undersöker särskilt 

myndigheternas roll i processen som ledde fram till reglementeringssystemets fullskaliga kon-

troll.
3
 Vidare har ett antal studier även behandlat motståndsrörelsen och avvecklingen av reg-

lementeringen, hur reglementeringen påverkade enskilda kvinnors liv och reglementeringssy-

stem i de nordiska grannländerna.
4
 Dessa studier är framförallt historiska. Reglementeringen 

av prostituerade i Sverige har inte särskilt studerats rättsligt, varför en sådan undersökning är 

särskilt intressant.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka reglementeringssystemet av prostituerade och sy-

stemets utveckling i Sverige mellan åren 1847 och 1918. Studien syftar även till att belysa den 

rättsliga bakgrunden och motiven som föranledde systemet, samt huruvida reglementena i de 

olika städerna skilde sig åt. Eftersom reglementeringssystemet riktades mot prostituerade 

kvinnor syftar denna studie även till att belysa systemet ur ett genusperspektiv. För att uppnå 

dessa syften kommer följande frågeställningar att behandlas:  

 Vilka motiv föranledde införandet av reglementeringssystemet och dess utveckling 

under perioden 1847-1918? 

 Hur utformades reglementeringssystemet och vilka skyldigheter ålades de prostitue-

rade kvinnorna? 

 Skilde sig reglementena åt mellan de olika städerna och i så fall på vilket sätt? 

 Hur kan reglementeringssystemet förstås ur ett genusperspektiv? 

  

1.4 Teori 

 

1.4.1 Rätten utifrån ett feministiskt perspektiv 

Reglementeringssystemet utformades som en könssegregerad lösning på könssjukdomarnas 

spridning. Det är därför relevant att fråga sig huruvida föreställningar om kön inverkat på reg-

lementeringens införande, utformning och utveckling. Rätten utvecklas inte som ett fristående 

                                                           
2
 Lundquist, Tommie, Den disciplinerade dubbelmoralen: studier i den reglementerade prostitutionens historia i 

Sverige 1859-1918, Historiska inst., Univ., Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1982. 
3
 Svanström, Yvonne, Policing public women: the regulation of prostitution in Stockholm 1812-1880, Atlas, 

Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 2000. 
4
 Om reglementeringssystemets avveckling och motståndsrörelse, se Ulla Manns idéhistoriska avhandling Den 

sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921 från 1997 och Inger Hammars historiska avhandling 

Emancipation och religion: Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900 

från 1999. Om reglementeringssystemets inverkan på de enskilda kvinnornas liv, se Rebecka Lennartsson av-

handling Malaria urbana: om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900 som 

undersöker myndigheternas maktutövning och kvinnornas sätt att bemöta kontrollen. Vidare behandlas den reg-

lementerade prostitutionen i Helsingfors mellan år 1945-1986 i Margaretha Järvinens avhandling Prostitution i 

Helsingfors: en studie i kvinnokontroll från 1990. 
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system från det övriga samhället. Precis som föreställningar om kön påverkar samhällets ut-

veckling påverkar de även rättssystemet. Detta menar även Carol Smart, som framhäver att 

rätten behöver undersökas med hjälp av feministisk teori.
5
 Smart är en feministisk sociolog 

som särskilt ägnat sig åt kriminologi och förhållandet mellan könen och rätten. Smart hävdar 

att rätten behöver teoretiseras för att skapa förståelse över hur den verkar och påverkar normer 

om könen. Ett feministiskt teoretiserande av rätten möter särskilda problem jämfört med fe-

ministiska teorier i andra sammanhang, menar Smart. Hon har identifierat tre typer av mot-

stånd som det feministiska teoretiserandet av rätten möter som härrör från tre olika ideolo-

giska inriktningar. Enligt en inriktningen som hon identifierat, vilken hon kallar ”the ’black 

letter’ constituency”, anses teoretiska analyser utöver rättsvetenskapens snäva gränser vara 

irrelevanta för förståelsen av rätten. Enligt en annan inriktning som Smart benämner ”the libe-

ral constituency” behövs inte feministisk teori eftersom rättssystemet redan påstås ha över-

kommit könsbaserad diskriminering. Det tredje motståndet som Smart identifierat kommer 

från vissa feministiska kretsar. I dessa framhålls att rätten medför materiella konsekvenser för 

kvinnor och att det feministiska intresset för rätten därför bör koncentrera sig på att förändra 

rättssystemet i praktiken snarare än att teoretisera det.
6
  

Smart hävdar dock att rättssystemet är mer än ett regelsystem som medför materiella konse-

kvenser. Hon menar att rätten även är en diskurs som fastställer normer och föreställningar 

om kön och sexualitet. Rättssystemet bidrar också till att producera normer om könen ef-

tersom det i rättssystemet konstrueras en bild av hur kvinnor och män bör vara och inte vara. 

Hon framhåller att rätten spelar en särskilt viktig roll i definierandet av könen eftersom den 

utgör en överordnad samhällelig diskurs. Rätten gör anspråk på sanning och rättvisa och dess 

ställningstaganden, definitioner och utpekanden av relevanta fakta får en normerande verkan i 

samhället. Även föreställningen om rätten som ett enhetligt system bidrar till dess överord-

nade ställning i samhället. Hon menar därför att en feministisk analys av rätten är särskilt re-

levant.
7
  

Smart avvisar tanken på rätten som ett enhetligt system och framhåller istället dess komplexa 

natur. Rättssystemets idéer och regler skiljer sig åt mellan rättens olika nivåer och områden. 

Dessutom kan motsägelsefulla regler och principer förekomma även inom en och samma lag 

eller rättsområde. Rättssystem har vidare skiljt sig under historiens gång och i olika kulturer. 

Även rättens konstruktioner av kön skiljer sig åt, varför Smart menar att rätten inte kan förkla-

ras genom en universell feministisk teori. Rätten måste istället brytas ned och analyseras på 

detaljnivå, menar hon. Utgångspunkten för en feministisk analys av rätten bör vara att under-

söka genom vilka strategier rätten konstruerar kön. Genom en sådan analys möjliggörs djup-

gående insikter om rättssystemet vilka medför att rätten kan omformuleras genom alternativa, 

feministiska diskurser.
8
   

                                                           
5
 Smart, Carol, Feminism and the power of law, Routledge, London, 1989 s. 88.  

6
 Smart, Carol, Law, crime and sexuality: essays in feminism, Sage, London, 1995 s. 53-67 och 128-145; Smart, 

Carol, Women, crime and criminology: a feminist critique, Routledge, London, 1977 s. 92.  
7
 Smart, Law, crime and sexuality s. 82 och 192-199; Smart, Feminism and the power of law s. 85, 94 f och 160-

165; Smart, Women, crime and criminology s. 92. 
8
 Smart, Law, crime and sexuality s. 53-67, 128-145 och 198 f; Smart, Feminism and the power of law s. 4-26, 

66-72 och 160-165; Smart, Women, crime and criminology s. 92.  
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1.4.2 Rättens konstruerande av kön 

Gemensamt för de feministiska teorierna om rätten är utgångspunkten att föreställningar om 

kön inverkar på rättens utformning och tillämpning. Vad detta närmare innebär kan skilja sig 

åt mellan teorierna. Smart har därför urskilt tre olika synsätt på rätten. Dessa speglar även steg 

i utvecklingen av de feministiska teorierna om rätten, anser hon. Det första synsättet benäm-

ner hon ”law is sexist”. Enligt detta synsätt diskriminerar rätten aktivt baserat på kön. Det kan 

exempelvis ske genom diskriminerande lagstiftning, nekandet av samma rättigheter för män 

och kvinnor, ett dömande av könen på olika grunder samt att inte erkänna skador mot kvinnor 

såsom våldtäkt. Smart ser detta synsätt snarare som ett konstaterande av en orättvis ordning 

och ett efterlysande av reformer än ett medel för analys och teoretisk förståelse. Vidare identi-

fierar Smart ett synsätt som hon benämner ”law is male”. Enligt detta synsätt ligger fokus på 

att de flesta lagstiftare och jurister är män och att de reproducerar manliga värderingar. Smart 

anser att denna ståndpunkt bortser från det faktum att alla lagar och normer inte tillkommit på 

samma sätt eller av samma skäl. Hon menar även att ett sådant synsätt riskerar att leda till ett 

sådant universellt teoretiserande av rätten som problematiserats ovan. Smart framhåller även 

att ett synsätt som utgår från att män reproducerar manliga värderingar riskerar att förstärka 

föreställningen om en biologisk determinism mellan könen. Det tredje synsättet som Smart 

identifierat benämner hon ”law is gendered”. Enligt det synsättet ligger fokus istället på hur 

könen konstrueras i rätten genom olika processer. Det är detta synsätt som Smart förespråkar 

eftersom hon anser det vara tillämpligt på alla rättssystem och rättsområden och möjliggöra en 

ingående analys av de rättsliga diskurserna.
9
  

Smart är särskilt intresserad av hur rätten konstruerar kön och utvecklar en teori om rätten 

som hon benämner ”law as a gendering strategy”. Hon menar att de normer som den rättsliga 

diskursen förmedlar bidrar till könens konstruerande. Hur konstruktionerna av könen ser ut 

kan som ovan nämnt variera mellan rättssystem historiskt och kulturellt och kan även vara 

motsägelsefullt inom ett och samma rättssystem. Den gemensamma utgångspunkten är dock 

alltid åtskillnaden mellan könen. Grunden för denna distinktion mellan könen består endast i 

de manliga respektive kvinnliga kropparnas biologiska och reproduktiva olikheter. Dessa kön 

tillskrivs särskilda egenskaper. Rationalitet, objektivitet, kultur, aktivitet och sanning har trad-

itionellt associerats med män och det manliga. Samtidigt förknippas egenskaper som känslo-

samhet, subjektivitet, natur, passivitet och falskhet traditionellt med kvinnor och det kvinn-

liga. Genom konstruerandet av könen som binära motsatser representerar de således en dual-

ism. Detta innebär inte bara att könen utpekas som motsatser. Egenskaperna värderas även 

olika. De tillskrivet manliga egenskaperna är önskvärda medan de tillskrivet kvinnliga egen-

skaperna nedvärderas.
10

 

Det är dessa könsroller, och förhållandet dem emellan, som konstituerar de subjektiva posit-

ioner i samhället som tilldelas män och kvinnor, menar Smart. Trots att den ursprungliga di-

stinktionen mellan könen är baserad på biologiska och reproduktiva skillnader är könsrollerna 

oberoende av omständigheter som homosexualitet, infertilitet och individuell livsstil eller per-

sonlighet. En individs subjektiva position, med dithörande normer, har redan bestämts i och 

                                                           
9
 Smart, Law, crime and sexuality s. 187-192. 

10
 Smart, Law, crime and sexuality s. 80-82 och 186-199. 
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med identifierandet av individens kön. Könsrollerna är endast två och lämnar inte utrymme åt 

variationer.
11

   

Det är därmed åtskillnaden mellan könen som utgör grunden för deras konstruerande. Kvin-

nan konstrueras som mannens motsats. Smart menar även att rätten utöver denna huvudindel-

ning mellan könen vidare konstruerar olika typer av kvinnor. Dessa urskiljs genom konstrue-

randet av olika kategorier som t.ex. den kriminella kvinnan, makan, dottern, den prostituerade 

kvinnan eller den ogifta modern. Dessa olika kategorier av kvinnor tillskrivs olika egenskap-

er. Följaktligen representerar även kvinnan en dualism. Kvinnan kan ses god eller ond, beund-

ransvärd eller avskyvärd. Genom att urskilja olika typer av kvinnor och tillskriva dem olika 

egenskaper hänförs kvinnor till de olika kategorierna och jämförs och bedöms därefter. Vissa 

kategorier idealiseras medan andra utpekas som onormala och nedvärderas.
12

 

Åtskillnaden mellan olika kategorier av kvinnor är alltid sekundär till den mellan män och 

kvinnor, menar Smart. Det är främst i relation till mannen som kvinnan definieras och inte i 

relation till andra kvinnor. De negativa egenskaper som tillskrivs kvinnan anses följa av hen-

nes kön. Hennes egenskaper riskerar således, till skillnad från hos männen, att aktualiseras 

hos alla kvinnor. Genom den dubbla kategoriseringen av kvinnor kan exempelvis en prostitue-

rad kvinna särskiljas från icke-prostituerade och nedvärderas. Eftersom de negativa egenskap-

er hon tillskrivits anses härröra från hennes kön är det dock främst som kvinna hon diskrimi-

neras, och sekundärt som prostituerad. Denna dubbelstrategi menar Smart utgör grunden i 

konstruerandet av könen, så även i rätten.
13

  

Att män och kvinnor anses ha olika egenskaper blir särskilt tydligt vid synen på könens sexua-

litet. När rätten förväntar sig olika beteenden av män och kvinnor speglar den en sexuell dub-

belstandard, hävdar Smart. Det finns ett ideal om att kvinnan ska vara oskuld till äktenskapet 

och därefter trogen mannen som hon har gift sig med. Kvinnans sexualitet anses därmed vara 

begränsad. Kvinnor som bryter mot detta ideal, som exempelvis prostituerade kvinnor, för-

döms. Synen på mäns sexualitet ser annorlunda ut. De anses ha större sexualitet än kvinnorna 

och uppmuntras att vara sexuellt aktiva. Deras sexualitet ses, till skillnad från kvinnornas, 

som naturlig och nödvändig. Den sexuella dubbelmoralen leder till att olika ansvar tillskrivs 

könen och i förlängningen även att könen underkastas olika regler. Om män inte anses kunna 

kontrollera sin sexualitet kan de inte hållas ansvariga för den, åtminstone inte i samma ut-

sträckning som kvinnor. Det i motsats till kvinnorna som hålls ansvariga för sin sexualitet 

eftersom den anses vara kontrollerbar. När den kvinnliga sexualiteten inte lever upp till dessa 

normer anses den vara onaturlig och därmed straffbar. Ett exempel på detta är definierandet 

av prostitution som ett kvinnligt brott. Genom en sådan kriminalisering har rätten utgått från 

den sexuella dubbelmoralen, menar Smart. Hon menar att medvetenheten om denna proble-

                                                           
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
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matik därför är grundläggande för en genusförståelse av rätten, inte minst på områden som 

prostitutions- och sexuallagstiftning.
14

  

Att kvinnans kropp och sexualitet får så stor betydelse även för rätten anser Smart bero på 

kvinnans reproduktiva biologiska funktion och vad detta medför. Kvinnokroppen har en sär-

skild rättslig betydelse då den aktualiserar frågor om barn, abort, fastställande av faderskap 

och arv. Därför har kvinnans kropp blivit ideologiskt representativ för sociala värderingar om 

heterosexualitet, äktenskap och familj och historiskt underkastats olika former av kontroll 

genom medicinsk, psykiatrisk och socialvårdslagstiftning. Smart menar därför att rättssyste-

mets lagstiftande med hänsyn till den allmänna hälsan kan vara vanskligt. Medicinsk lagstift-

ning tenderar att förstärka förtrycket mot kvinnor genom att underkasta dem nya former av 

kroppslig kontroll.
15

  

 

1.5 Metod och material 

 

Denna studie syftar, som ovan nämnt, till att undersöka reglementeringen av prostituerade i 

Sverige mellan åren 1847 och 1918, en utvecklingsfas i rättens historia. Det skiljer sig från en 

rättsdogmatisk studie vars ändamål är att fastställa gällande rätt för en viss bestämd tid-

punkt.
16

 Den rättshistoriska utvecklingen kommer att belysas genom en utredning av vilka 

motiv som framlyftes vid reglementeringens införande och inför de ändringar som gjordes. 

Systemets utveckling kommer även att belysas genom en ingående undersökning av de reg-

lementen som utfärdades under perioden. Att ett sådant utvecklingsperspektiv är nödvändigt 

för denna studie framkommer också av studiens frågeställningar. De berör inte bara förståel-

sen för reglementeringens olika regelverk, utan även dess uppkomst och förändringar samt 

orsakerna bakom dessa. Genom att öka förståelsen för den rättshistoriska utvecklingen kan 

detta användas som en jämförelsepunkt mot såväl andra rättssystem och tidperioder som mot 

rättsläget i Sverige idag.  

För att skapa en ingående förståelse för reglementeringssystemet och dess juridiska uppbygg-

nad krävs att reglementena utreds noggrant. Reglementena utgör därför det huvudsakliga 

materialet för studien, tillsammans med förarbetsmaterial som belyser motiven bakom syste-

mets införande och utveckling. Eftersom det första reglementet utfärdades 1847, och regle-

menteringssystemet upphörde 1918 då det ersattes av smittskyddslagen Lex Veneris, faller sig 

valet av denna period naturligt. Det är endast reglementeringssystemen i Stockholm, Göte-

borg, Norrköping och Malmö som kommer att behandlas eftersom övriga städer aldrig fast-

ställde reglementeringen juridiskt.
17

 Detta material kompletteras även med sekundärkällor 

som avhandlingar vilka bidrar med en bakgrundsförståelse för reglementeringens uppkomst 

och förändringar. Även om det är de ställningstaganden och orsakssamband som framkommer 

                                                           
14

 Smart, Women, crime and criminology s. 77 f, 89 och 107. Se även Smart, Carol, 'Criminological theory: its 

ideology and implications concerning women', British journal of sociology., 28(1977):1, s.89-100, 1977 s. 91 f 

och 98. 
15

 Smart, Feminism and the power of law s. 90-113. 
16

 Se Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3., [utök. 

och rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2015 s. 43 f. 
17

 Även Uppsala utfärdade ett reglemente för prostituerade. Detta har fått utelämnas från studien pga. att materi-

alet är ofullständigt och därför inte skulle vara tillförlitligt att använda sig av. 
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i det juridiska materialet som kommer att användas för att beskriva rättsutvecklingen i denna 

studie bör det framhållas att rättsutvecklingen naturligtvis också påverkas av samhällets öv-

riga utveckling, vilket berörts ovan i avsnitt 1.4. Valet av ett juridiskt material för att beskriva 

rättsutvecklingen är således inte en det enda tänkbara, i motsats till en rättsdogmatisk studie 

vilken endast rättskällorna har auktoritet att besvara.
18

 Ett juridiskt material har valts då det 

möjliggör den noggranna undersökning av reglementeringssystemet och dess regelverk som 

studiens frågeställningar erfordrar. Dessutom har inte reglementeringssystemet särskilt stude-

rats rättsligt varför en sådan undersökning är särskilt relevant. 

Vid genomförandet av en studie bör forskaren reflektera kring forskningsetiska frågor. Forsk-

ningsetik kan handla om hur konfidentiellt material och personuppgifter behandlas och pre-

senteras i studien. Eftersom materialet i denna studie består främst av offentliga föreskrifter 

och inte riktar sig till enskilda individer har sådana etiska överväganden inte aktualiserats. 

Hur reglementeringssystemet påverkade enskilda individer avgränsas bort nedan i avsnitt 1.6.  

För att ytterligare öka förståelsen för systemet, vilket endast riktade sig mot de prostituerade 

kvinnorna, kommer en genusteori att tillämpas på det juridiska materialet. Genom att anlägga 

ett genusperspektiv på rätten sätts den i ett större sammanhang. Rätten speglar inte bara sam-

hällets övriga utveckling och fastställer föreställningar om könen. Den bidrar också till den 

fortsatta samhällsutvecklingen genom ett rättsligt producerande av könsnormer. Det framhål-

ler även Carol Smart, som särskilt intresserat sig för förhållandet mellan rätten och könen. 

Hon betonar därför vikten av att teoretisera rätten.
19

 Smart har utvecklat feministiska teorier 

om rättens konstruerande av kön och dessutom särskilt intresserat sig för prostitutionslagstift-

ning och föreställningar om könens sexualitet. Hennes teorier, som presenterats ovan i avsnitt 

1.4, har därför ansetts särskilt lämpliga för denna studie och kommer att användas som ut-

gångspunkt för en genusrättslig analys av materialet i avsnitt 3.2.  

Smart framhåller att risken med att använda universella feministiska teorier på rätten är att de 

kan leda till övergripande, förenklade och möjligen förutfattade slutsatser.
20

 Rättssystem ser 

olika ut, framförallt under olika historiska perioder. Dessutom har olika rättsområden och 

rättsregler olika mål och representerar olika normer. Med det tillvägagångssätt som Smart 

förespråkar,
21

 där varje rättslig diskurs noggrant analyseras för sig, minimeras risken att det 

rättsliga innehållet förvrängs. Det möjliggör istället en kritisk analys anpassad till de särskilda 

regler som behandlas. Det är därför ett sådant tillvägagångssätt som kommer att användas vid 

tillämpandet av genusteorin på studiens material. Den rättsliga diskursen, och de uttryck som 

framkommer i den, kommer att analyseras utifrån Smarts teori för att undersöka hur rätten 

konstruerat och producerat normer om könen. 

 

                                                           
18

 Sandgren s. 43 f. 
19

 Se Smart, Law, crime and sexuality s. 82 och 192-199; Smart, Feminism and the power of law s. 85, 94 f och 

160-165; Smart, Women, crime and criminology s. 92. 
20

 Se Smart, Law, crime and sexuality s. 53-67, 128-145 och 198 f; Smart, Feminism and the power of law s. 4-

26, 66-72 och 160-165; Smart, Women, crime and criminology s. 92. 
21

 Ibid. 
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1.6 Avgränsningar 

 

Denna studie är koncentrerad kring de reglementen som utfärdades för prostituerade i Sverige 

mellan åren 1847 och 1918 samt bakgrunden till dess införande. Det är endast reglemente-

ringssystemen i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Malmö som kommer att behandlas. 

Övriga städer fastställde aldrig reglementeringssystemen juridiskt.
22

 För att möjliggöra en 

ingående analys av reglementeringssystemet och bakgrunden till dess införande kommer av-

vecklingsprocessen av systemet inte att beröras, även om det i sig är ett intressant ämne. Av 

samma anledning kommer inte heller övriga smittskydds-, straff- eller lösdriverilagar som 

omfattade prostituerade att behandlas, såvida de inte direkt kan hänföras till reglementena och 

deras införande. Vidare kommer reglementeringens praktiska efterlevnad och inverkan på 

enskilda kvinnors liv att lämnas därhän.
23

 Eftersom regleringssystemet riktades mot prostitue-

rade kvinnor med manliga köpare är det detta förhållande som kommer att behandlas i studien 

och inte exempelvis homosexuell prostitution eller prostitution med manliga säljare och 

kvinnliga köpare. Eftersom studien utgår från ett juridiskt material för att belysa rättsutveckl-

ingen kommer reglementeringssystemet inte att behandlas i en bredare samhällelig kontext, 

även om det naturligtvis också är relevant för rättsutvecklingen.  

 

1.7 Disposition 

 

I kapitel 2 presenteras studiens material. Bakgrunden till de olika städernas införande av reg-

lementeringssystem behandlas i avsnitt 2.1 och reglementenas rättsliga innehåll i avsnitt 2.2. 

Materialet kommer därefter att analyseras i kapitel 3. I analysens andra del, avsnitt 3.2, kom-

mer det särskilt att analyseras utifrån Carol Smarts teori som introducerats ovan i avsnitt 1.4. I 

studiens fjärde och sista kapitel kommer studiens slutsatser att presenteras.  

  

                                                           
22

 Se dock not 17 om Uppsalas reglemente. 
23

 För en inblick i hur reglementeringens inverkade på de enskilda kvinnornas liv, se Rebecka Lennartsson av-

handling Malaria urbana: om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. 
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2 Reglementeringssystemet  
 

2.1 Reglementeringens bakgrund och införande 

I detta avsnitt kommer de åtgärder som ledde fram till reglementeringens införande i Sverige 

att presenteras. Inledningsvis kommer de tidiga åtgärderna mot könssjukdomarnas utbredning, 

vilka banade väg för reglementeringens införande, att behandlas. Eftersom endast Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Norrköping utfärdade reglementen
24

 är det endast dessa städers infö-

rande av reglementeringssystem som berörs nedan.  

 

2.1.1 Tidiga åtgärder mot könssjukdomarnas spridning och 1812 års cirkulär 

Reglementeringssystemet var inte unikt för Sverige utan hade etablerats i ett antal europeiska 

städer på 1800-talet. Könssjukdomarnas utbredning, inte minst syfilis, var ett tilltagande pro-

blem i Europa och den främsta orsaken till införandet av reglementeringssystemet, så även i 

Sverige. Det var i Frankrike som systemet först utarbetades varefter det spred sig över 

Europa. Reglementeringar av prostituerade genomfördes alltid i folkrika städer och aldrig i 

hela länders territorium.
25

  

Redan i mitten av 1700-talet förekom hälsokontroller i Sverige i syfte att upptäcka och motar-

beta könssjukdomar. Kontrollerna var allmänna och utlystes för lokalbefolkning på drabbade 

landsbygdsområden. Det torde ha varit såväl provinsialläkare, landshövdingar och lokalinvå-

nare som tagit initiativ till inspektionerna. Då könssjukdomarnas utbredning kom att öka, sär-

skilt i städerna, efterfrågades en effektivisering av åtgärderna mot spriddspridningen redan i 

slutet av 1700-talet. I ett förslag från Collegium medicum
26

 från 1787 föreslogs att vissa be-

folkningsgrupper, däribland sjöfarare, militärer, kvinnliga tjänare hos näringsidkare, lanthand-

lare, gesäller, ammor och barnhemsbarn, skulle underkastas läkarbesiktningar. Förslaget ledde 

dock inte till införandet av några åtgärder. Vid 1800-talets början utreddes frågan återigen av 

såväl riksdagen som av Collegium medicum. Utredningen av Collegium medicum resulterade 

i det Kungl. cirkuläret den 10 juni 1812 till samtliga landshöfdingar, angående åtgärder till 

förekommande af veneriska smittans spridande (1812 års cirkulär). I detta pekades vissa 

grupper ut som eventuella smittbärare vilka skulle övervakas av myndigheterna och infinna 

sig på obligatoriska läkarbesiktningar eller uppvisa sundhetsbevis. De grupper som pekades ut 

var bl.a. lösdrivare och s.k. lösaktiga kvinnor, hantverksgesäller, ammor, barnhemsbarn, vissa 

yrkesgrupper och ”kringvandrande judar och dylike personer”.
27

 Det fanns i cirkuläret be-

stämmelser som syftade på prostituerade i och med utpekandet av kvinnor med anknytning till 

värdshus och marknader. Myndigheterna ålades särskild uppsikt över värdshusen. Det före-

                                                           
24

 Se dock not 17 om Uppsalas reglemente. 
25

 Underdånigt betänkande angående åtgärder för motarbetande af de smittosamma könssjukdomarnas spridning; 

afgifvet af den af Kungl. Maj:t den 6 nov. 1903 för ändamålet tillsatta kommittén, vol. 1-4, Stockholm, 1910, del 

1 s. 93, 338 och 351; Malmroth, Carl, Om de smittosamma könssjukdomarnas bekämpande i Sverige m.m., i 

Underdånigt betänkande del 4 s. 30 [cit. Malmroth]; Svanström s. 6, 9 och 410; Lundquist s. 221. 
26

 Collegium medicum var den myndighet som ansvarade för övervakning av hälsa, hygien och sjukvård i landet 

och således även över kurhusen där de smittade behandlades.  
27

 Kungl. cirkuläret den 10 juni 1812 till samtliga landshöfdingar, angående åtgärder till förekommande af vene-

riska smittans spridande.  



10 

 

skrevs särskilt att ”icke några uppassare, särdeles pigor, få vara marketenterskor, kaffekokers-

kor, månglerskor och krämerskor”
28

 utan sundhetsbevis. 1812 års cirkulär är ett viktigt doku-

ment i myndigheternas kamp mot könssjukdomarnas spridning och kan ses som en föregång-

are till det senare reglementeringssystemet. Cirkuläret var formellt giltigt till 1918 då det, till-

sammans med reglementeringssystemet, upphörde och ersattes av en ny smittskyddslagstift-

ning vid namn Lex Veneris.
29 

 

2.1.2 Vägen till reglementeringens införande i Stockholm 

1812 års cirkulär visade sig vara ineffektivt mot könssjukdomarnas spridning och smittfre-

kvensen fortsatte att stiga under 1820- och 30-talen, framförallt i Stockholm. Situationen var 

särskilt allvarlig hos stadens garnison, varför kommendanten för Stockholms garnison 1837 

framställde en skrivelse till Kungl. Maj:t som efterlyste strängare åtgärder för motverkandet 

av könssjukdomarnas spridning. Överståthållarämbetet framhöll därför att ett besiktnings-

tvång av s.k. lösa kvinnor borde införas. Även Sundhetskollegiet ställde sig positivt till obli-

gatoriska besiktningar för kvinnor som arbetade på värdshus, krogar och andra näringsställen. 

Kollegiet nämnde även att soldater och hantverksgesäller tillhörde riskgrupper för könssjuk-

domarnas smitta och uppmuntrade därför skråna att regelbundet besiktiga sina gesäller. Ef-

tersom kurhusjournalerna hade visat att många intagna kvinnor var fabriksarbeterskor borde 

även den kategorin kvinnor underkastas besiktningar, även om det inte skulle behöva ske med 

samma regelbundenhet som för de s.k. lösa och liderliga kvinnorna. Vidare borde fabriksä-

garna övervaka kvinnornas sedlighet i någon mån, menade kollegiet. Justitiekanslern ställde 

sig särskilt positiv till en noggrann tillsyn över värdshuspigorna. Han ansåg att en sådan till-

syn av kvinnorna var förenlig med 1812 års cirkulär men att det var svårt att avgränsa vilken 

kategori kvinnor som omfattades. Justitiekanslern menade att endast de kvinnor som saknade 

laga sysselsättning och räknades som försvarslösa enligt 1833 års försvarslöshetsstadga kunde 

omfattas av besiktningarna. Förslaget ledde inte till några direkta åtgärder utöver ett nådigt 

brev som utfärdades till Sundhetskollegiet den 29 januari 1839 i vilket det meddelades att 

1812 års cirkulär skulle fortsätta tillämpas. Behovet av tvångsåtgärder för att tillgodose be-

siktningarnas upprätthållande uppmärksammades av Kungl. Maj:t. Den 19 februari 1839 ut-

färdades därför ytterligare ett nådigt brev som bemyndigade överståthållarämbetet att vidta 

nödvändiga polisåtgärder för att minska könssjukdomarnas spridning i Stockholm. Då köns-

sjukdomarnas utbredning fortsatte att öka under 1840-talet framställde kurhusdirektören i 

Stockholm i december 1846 en skrivelse till stadsnämnden om behovet av strängare kontroll 

för vissa kategorier av kvinnor, bl.a. genom regelbundna läkarbesiktningar. De kvinnor som 

nämndes i skrivelsen var kvinnor som genom ett s.k. sysslolöst och oordentligt levnadssätt 

eller av andra giltiga anledningar kunde misstänkas för smitta, samt kvinnor i tjänst på all-

männa ställen under polisstyrelsens tillsyn varifrån könssjukdomar spridits. Särskild upp-

märksamhet skulle riktas mot s.k. lösa kvinnor som var intagna på kurhuset för självförvållad 

könssjukdom. Det föreslogs att kvinnorna skulle åläggas att bära ett hälsobevis i vilket besikt-

ningarna skulle noteras. Kurhusdirektionen avrådde starkt från detta förslag pga. risken att 
                                                           
28

 2 § 1812 års cirkulär. Se även Svanström s. 124-136; Malmroth s. 26 f och 35 f; Lundquist s. 54-59 och 64 f; 

Welander, Edvard, Bidrag till de veneriska sjukdomarnes historia i Sverige, 2., tillökade uppl., Wilhelm Billes 

bokförl., Stockholm, 1905 s. 231 f.  
29

 Svanström s. 124-132; Lundquist s. 54-59, 219 ff och 407. 
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detta skulle komma att användas som en yrkeslicens av kvinnorna. Förslaget ströks därför. 

Det slutgiltiga stadgeförslaget godkändes av överståthållarämbetet och kurhusdirektören fick i 

uppdrag att utarbeta en fullständig författning. Denna godkändes av stadsnämnden den 25 

januari 1847 och trädde i kraft den 1 april 1847. Stockholms stad delades därmed in i två di-

strikt med var sin besiktningslokal och besiktningsläkare. Ett reglementeringssystem riktat 

mot kvinnor hade därmed införts i Sverige.
30

  

De kvinnor som omfattades av 1847 års reglemente definierades som sådana i tjänst på all-

männa ställen under polisstyrelsens tillsyn från vilka könssjukdomar spridits och kvinnor som 

genom ett s.k. sysslolöst och oordentligt levnadssätt, eller av någon annan giltig anledning, 

kunde anses misstänkta för könssjukdom. Det föreskrevs även att särskild uppmärksamhet 

borde fästas vid de s.k. lösa kvinnor som behandlades på kurhuset pga. självförvållad köns-

sjukdom. Reglementet fastslog att en förteckning över dessa kvinnor skulle upprättas. Kvin-

norna var skyldiga att låta sig besiktigas av en läkare minst en gång per vecka. Läkaren skulle 

anteckna besiktningarna i en särskild journal och i slutet av varje vecka anmäla kvinnor som 

undanhållit sig från besiktning. Även om 1847 års reglemente var det första som särskilt utpe-

kade prostituerade kvinnor och ålade dem besiktningstvång omfattade det till skillnad från 

andra europeiska reglementeringssystem inga ordningsregler. 1847 års reglemente var således 

endast medicinskt, varför reglementeringen ännu kunde betraktas som ofullständig.
31

 

Efter införandet av 1847 års reglemente sjönk sjukdomsfrekvensen en kortare period varefter 

den ökade igen. Reglementet hade inte motsvarat förväntningarna och kritiserades för sin bris-

tande effektivitet. I klagomålen påpekades att kvinnor i betydande omfattning undandragit sig 

besiktningarna och att något organiserat samarbete mellan polis- och hälsovårdsmyndigheter 

inte förekom. En kurhusläkare föreslog att prostituerade och övriga patienter skulle hållas 

åtskilda på kurhuset för att upprätthålla de senares moral. De prostituerade kvinnorna skulle 

själva betala för vården. Förslaget vidarebefordrades till överståthållarämbetet som godkände 

det den 13 november 1855.
32

 Anledningen till att män inte behövde underställas motsvarande 

åtgärder motiverades i förslaget med att männen inte var prostituerade och således spred smit-

tan vidare i mindre utsträckning. Det påpekades även att de smittade männen i högre grad än 

kvinnorna hindrades från samlag pga. smärta.
33

 Det har senare, i reglementeringskommitténs 

betänkande från 1910,
34

  förklarats att de prostituerade kvinnorna ansågs vara särskilt farliga i 

smitthänseende. Det framhölls i detta att kvinnor inte behövde drivkraften av ett stark sinnligt 

begär och således kunde idka samlag oftare än männen. Följaktligen ansågs de prostituerade 

kvinnorna generellt föra sjukdomarna vidare till mångdubbelt fler individer än vad en man i 

hennes kundkrets gjorde.
35

  

                                                           
30

 Underdånigt betänkande s. 345 f; Lundquist s. 64-69 och 219 ff; Svanström s. 136-144; Malmroth s. 27-31; 

Welander s. 232-248; Lundberg, Anna, Care and coercion: medical knowledge, social policy and patients with 

veneral disease in Sweden 1785-1903, Univ., Diss. Umeå : Univ.,Umeå, 1999 s. 64-68, 184 f och 227 f. 
31

 Svanström s. 143 ff och 452 f.  
32

 Lundquist s. 69 f; Svanström s. 144 f; Underdånigt betänkande s. 346 f; Malmroth s. 31 f; Welander s. 243 f. 
33

 Ibid. 
34

 Reglementeringskommittén tillsattes av Kungl. Maj:t år 1903 för att utreda reglementeringssystemet. Dess 

utredning sammanställdes 1910 i Underdånigt betänkande angående åtgärder för motarbetande af de smitto-

samma könssjukdomarnas spridning. 
35

 Underdånigt betänkande s. 70.  
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1855 inkom Svenska läkaresällskapet med en framställan till Överståthållarämbetet om effek-

tivare åtgärder mot prostitutionen. Ärendet behandlades även av Stockholms polismyndighet-

er. Den 5 mars 1858 inkom dessa med ett memorial till Överståthållarämbetet i vilket de be-

tonade att besiktningssystemet behövde omorganiseras och effektiviseras.
36

 Polismyndigheten 

framhöll att besiktningsbyrån borde erbjuda kvinnor som ”ännu icke afklädt sig all blygsel 

eller öfvergifvit alla åtminstone yttre tecken på qvinligt värde och modesti”
37

 att mot en avgift 

tillåtas besiktiga sig i läkarens bostad för att slippa obehaget att i den allmänna besiktningslo-

kalen blandas med ”dräggen af Stockholms qvinliga befolkning, ej sällan berusade och höljda 

i trasor”.
38

 Det förekom inte sällan att denna senare sortens kvinnor pga. avundsjuka utropade 

smutsiga uttryck åt de förre, menade polismyndigheten.
39

 

Överståthållarämbetet utarbetade på grund av detta ett förslag om övervakning av prostitue-

rade kvinnor. Det remitterades och godkändes av kurhusdirektionen under förutsättning att 

besiktningsbyrån skulle lyda under direktionens inspektion och att denna skulle få utse byråns 

besiktningsläkare. Kraven accepterades av Överståthållarämbetet och den 15 april 1859 inrät-

tades därför en besiktningsbyrå under läkarnas och polismyndighetens samverkan. Samtidigt 

utfärdade Överståthållarämbetet ett nytt reglemente vid namn ”Stadgar och föreskrifter till 

förekommande af den veneriska smittans utbredande i hufvudstaden”. Kvinnorna definierades 

i det nya reglementet som ”Hvar och en qvinna, som låter sig till skörlefnad bruka”.
40

 I reg-

lementet ålades även kvinnorna en rad ordningsregler, vilka kommer att behandlas nedan i 

avsnitt 2.2.4. Införandet av 1859 års reglemente innebar således att en fullständig reglemente-

ring av prostituerade hade introducerats i Sverige. 

Den 25 september 1874 meddelades en ny hälsovårdsstadga i Sverige. Denna innefattade även 

bestämmelser om smittsamma sjukdomar. I stadgan gavs hälsovårds- och kommunalnämnder 

befogenhet att utöva tillsyn över kommunernas hälsovård samt att i övrigt vidta åtgärder för 

förbättrandet av hälsovården. Enligt hälsovårdsstadgan tilläts städer och landsbygdsorter ut-

färda fler föreskrifter än de som omfattades av stadgan. Det föreskrevs i stadgans 24 § nog-

grant hur detta skulle gå till. Föreskrifterna skulle prövas och fastställas av stadsfullmäktige 

och kungöras av konungens befallningshavare. Även om hälsovårdsstadgan inte explicit 

nämnde föreskrifter om könssjukdomar ansågs de som smittsamma sjukdomar omfattas av 

stadgans tillämpningsområde. I en kungl. resolution från den 5 mars 1875 fastslogs uttryckli-

gen att föreskrifter om prostituerade skulle anses som föreskrifter som den allmänna hälso-

vården och därför utfärdas på det sättet som 24 § hälsovårdsstadgan föreskrev.
41

  

Stockholms besiktningsbyrå omorganiserades 1874 och ställdes under Sundhetsnämndens 

tillsyn istället för kurhusdirektionens. I samband med detta utfärdades den 2 juni 1875 ett nytt 

reglemente av Överståthållarämbetet vid namn Föreskrifter rörande uppsikten öfver prostitu-

erade kvinnor i hufvudstaden (1875 års Stockholmsreglemente). Reglementet tillkom inte på 
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det sätt som 24 § hälsovårdsstadgan föreskrev, utan utgick likt 1859 års reglemente direkt från 

överståthållarämbetets befogenhet att övervaka allmän ordning, säkerhet och hälsa. Detta 

åliggande ansågs även omfatta tillsyn över s.k. lösaktiga kvinnor. Det framhölls även i en in-

struktion som utfärdades den 20 maj 1868 till polismästaren i Stockholm av Kungl. Maj:t att 

det ålåg polismästaren att vaka över och vidta åtgärder mot de smittsamma sjukdomarnas 

spridande och att därför även se till de lösaktiga kvinnorna underkastades erforderlig uppsikt 

samt besiktigades av en särskilt tillsatt besiktningsläkare. Att Stockholms 1875 års reglemente 

inte tillkom på det sätt som 1874 års hälsovårdsstadga föreskrev berodde på att stadgan ännu 

inte hade blivit gällande i Stockholm.
 
Innehållet i det nya reglementet överensstämde i stort 

med 1859 års reglemente. Reglementenas rättsliga innehåll och skillnaderna mellan dessa 

behandlas närmare i avsnitt 2.2. De ändringar som gjordes i 1875 års reglemente innebar del-

vis en kodifiering av de förändringar som gjorts i praxis under de år som 1859 års reglemente 

varit gällande.
 
1875 års reglemente var gällande i Stockholm fram till 1918 då reglemente-

ringssystemet upphörde och den nya smittskyddslagen Lex Veneris trädde i kraft.
42

 Reglemen-

tering av prostituerade kom efter 1859 att genomföras i ytterligare 12 svenska städer
43

 i olika 

grad och omfattning. Fastställda reglementen förekom inte i alla dessa städer, varför endast 

Stockholms, Göteborgs, Norrköpings och Malmös reglementen behandlas nedan.  

 

2.1.3 Reglementeringens införande i Göteborg  

Det förordnades i Göteborg redan 1849 att två besiktningsläkare skulle tillsättas med uppgift 

att efterspana och besiktiga prostituerade och att vid befunnen smitta föra dem till kurhuset. 

En liknande verksamhet förekom i Majorna fram till 1861 då sjukdomsfrekvensen i Majorna 

avtog. Under 1850-talet ökade utbredningen av könssjukdomar i Göteborg vilket uppmärk-

sammades av stadens läkaresällskap. Läkaresällskapet inkom den 6 november 1861 med en 

skrivelse till magistraten där de framhöll att den ökade sjukdomsfrekvensen berodde på en 

otillräcklig kontroll av de prostituerade. Instruktionen från 1849 hade inte tillämpats tillräck-

ligt strängt, menade sällskapet. De efterfrågade därför ett reglemente likt det i Stockholm. 

1862 tillsattes en kommitté av Göteborgs stadsfullmäktige med uppdra att utarbeta ett förslag 

för åtgärder mot könssjukdomarnas spridning.
44

   

Kommittén instämde med läkaresällskapet om att orsakerna till könssjukdomarnas spridning 

berodde på en otillräcklig kontroll av prostituerade. De menade att det utan särskilt förord-

nade polistjänstemän för ändamålet inte gick att uppnå ”den noggranna och ordnade uppsigt å 

prostituerade qvinnor, som deras lefnadsyrke och sedeförderf kräfva, för att i möjligaste måtto 

motarbeta verkningarne af ett ondt, som icke kan utrotas”.
45

 Kommittén medgav att reglemen-

teringen skulle innebära stora inskränkningar av de prostituerades personliga frihet, men an-

såg att behovet att skydda befolkningen från könssjukdomarnas spridning motiverade dessa. 

Det framhölls även att inskränkningarna i de prostituerades personliga frihet inte skulle 
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sträckas utöver nödvändigt.
46

 Även drätselkommissionen och borgerskapets äldste hävdade att 

den okontrollerade prostitutionen var den främsta orsaken till könssjukdomarnas utbredning. 

Borgerskapets äldste konstaterade att Göteborg som växande handels- och sjöfartsstad, likt 

andra handelsstäder i Europa, inte befriats från en sådan ”olägenhet” som prostitution. De 

påpekade i betänkandet att de i detta inte närmare kunde beröra ”alla de i hela familjelifvets 

timliga väl så ingripande och förstörande härjningar, som denne hemlige fiende så skonigslöst 

förorsakar, – de böra för alla och för familjefadern icke minst vara tillräckligt väl kände, för 

att behöfva närmare vidröras”.
47

 Det betonades även att den okontrollerade prostitutionen var 

en samhällsfråga som det var stadens plikt att ägna allvarlig uppmärksamhet åt och att vidta 

åtgärder för hämmandet av könssjukdomarnas spridning.
48

  

Kommittén föreslog en fullständig reglementering av prostituerade likt den i Stockholm inne-

fattande såväl ett medicinskt besiktningstvång som ordningsregler. Besiktningsbyrån skulle 

bestå av en läkaravdelning och en polisavdelning. En kommittéledamot föreslog att kontrolle-

rade bordeller borde tillåtas för att dessa skulle kunna minska könssjukdomarnas spridning. 

Bordellerna hade även minskat den s.k. hemliga prostitutionen, menade denna ledamot. Han 

betonade även att bordeller och prostitution inte var mer omoraliska än annat utomäktenskap-

ligt könsumgänge.
49

 Även borgerskapets äldste förespråkade bordeller för motverkandet av 

könssjukdomarnas utbredning. De framhöll att oavsett hur ”omoraliska och afskyvärda desse 

hus än må anses, så betrakta vi dem som ett nödvändigt ondt, för hvilket den allmänna sund-

heten tvingar samhället att blunda”.
50

 Bordellerna ansågs inte bara nödvändiga i hälsohänse-

ende. Även moraliska motiv inverkade då Borgerskapets äldste särskilt framhöll att tillåtandet 

av bordeller skulle skapa en ”stark markerad gränslinea mellan den anständiga qvinnan och 

sådane, som genom sitt inträde på dylika hus gjort lasten till yrke och följaktligen öppet vidgå, 

att de afsagt sig all rättighet till medmenniskors aktning”.
51

 Förslaget om bordeller fick inte 

medhåll i stadsfullmäktige. 

Liksom Stockholmsreglementena innehöll kommitténs tidiga förslag endast en definition av 

kvinnor. Kvinnorna definierades i det tidiga förslaget nästan identiskt med Stockholmsregle-

mentet, som ”hvarje qvinna, som låter sig till skörlefnad bruka”.
52

 Det slutgiltiga reglementet 

kom däremot att omfatta två olika kategorier av prostituerade, underkastade olika sträng kon-

troll. Idén kom från drätselkommissionen och borgerskapets äldste och vann sedermera gehör 

i stadsfullmäktige. Drästelkommissionen hade i november 1862 framhållit att en skillnad 

borde göras mellan ”sådane allmänna qvinnor, hvilke gjort lasten till näringsmedel och såsom 

offentlige borde å den allmänna besigtningslistan inskrifvas”
53

 och andra kvinnor som var 

misstänkta eller kända för prostitution på ett mer enskilt plan. Dessa borde inte sammanföras 

eller blandas, eftersom det skulle kunde leda till de senares ”fördärv” enligt kommissionen. 

Det skulle dessutom vara beklagansvärt om en kvinna registrerats som offentligt prostituerad 
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och det senare visade sig att hon felaktigt anmälts. Även den sistnämnda kategorin skulle un-

derkastas kontroll enligt reglementet, men undslippa den offentliga inskrivningen, ordnings-

reglerna och ett lika regelbundet besiktningstvång.
54

 Borgerskapets äldste förespråkade också 

införandet av två kategorier av kvinnor med separata register och olika omfattande kontroll. 

Det framhölls av Borgerskapets äldste som en invändning mot kommitténs tidiga stadgeför-

slag, vilket endast innehöll en definition av kvinnorna. Borgerskapets äldste förklarade att: 

I likhet med Drätsel-Kommissionen, anse vi att uti berörde Förslag icke en behörig 

skillnad är gjord mellan sådane qvinnor, som öppet och oförbehållsamt gjort lasten till 

sitt lefnadsyrke, och sådane som väl kunna vara misstänkta för ett mindre anständigt 

och föga moraliskt lefnadssätt, men som likväl bevisligen hafva ett lofligt yrke eller 

bruka ett lagligt försörjningsmedel, som sätter dem i stånd att göra lasten umbärlig eller 

åtminstone mera tillfällig, och hvilka, om än till sin karakter föga bättre, likväl ännu 

äga åtminstone en skymt qvar af känslan för det rätta och af qvinlig blygsamhet, och 

hos hvilka samhället följaktligen icke har rätighet att förutsätta omöjligheten af en 

återgång till det bättre.
55

  

Borgerskapets äldste framlade följande förslag till definition av de två kategorierna: ”sådane 

som bevisligen drifva skörlefnad som yrke eller jemte lofligt försörjningsmedel öppet och 

bevisligen föra ett lösaktigt lefnadssätt”
56

 och ”sådane som idka lagligt yrke eller lofligt för-

sörjningsmedel, men af bindande omständigheter och liknelser äro förvunne eller skäligen 

misstänkte att hemligen föra ett så lösaktigt lefnadssätt, att detta, lemnadt utan controll, anses 

vara för allmänna sundheten vådligt”.
57

 De förespråkade vidare att en kraftig bevisning skulle 

krävas innan en kvinna stämplades som prostituerad. De två kategorierna skulle besiktigas 

separat från varandra, menade borgerskapets äldste, eftersom man annars riskerade att åstad-

komma en ”allmän och fullständig demoralisation”.
58

 Det ansågs vara en offentlig plikt att ”så 

vidt möjligt förbättra en fallen qvinna”.
59

 Borgerskapets äldste uttryckte även en förhoppning 

om att folkskolorna i framtiden skulle ”göra hennes sinne mindre åtkomligt för den nu så 

gängse och begärliga flärden, och henne sjelf medvetande af sitt värde såsom menniska, och 

följaktligen ingifva henne aktning för sig sjelf”.
60

 Vidare ansåg borgerskapets äldste att förhör 

med prostituerade borde hållas på besiktningsbyrån istället för på poliskammaren. Det för att 

inte aktningsvärda personer felaktigt skulle beskyllas och få sina namn offentligt smutskas-

tade. Det framhölls hur fallna, många gånger samvetslösa, kvinnor var benägna att uppge 

falska uppgifter.
61

 Förslaget om två kategorier av prostituerade godkändes i stadsfullmäktige 

och reglementets slutgiltiga definition blev kvinnor vilka ”genom lösaktighet är vådlig för 

allmänna sundheten”.
62

 Dessa inkluderade såväl sådana som ”drifva skörlefnad, såsom 
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försörjningsmedel”
63

 och sådana som ”hängfiva sig åt lösaktighet, utan att kunna till de förra 

hänföras”.
64

  

Lagstadgandet skulle kunna tolkas så att den första kategorin, vilken omfattade kvinnor som 

bedrev ”skörlevnad” som försörjningsmedel, avsåg yrkesprostituerade, och att den andra 

kategorin med kvinnor som ”hängfiva sig åt lösaktighet, utan att kunna till de förra 

hänföras”
65

 skulle avse s.k. lösaktiga kvinnor som inte var prostituerade. Så var inte fallet. 

Även den senare kategorin avsåg prostituerade kvinnor, vilket framgår ovan.
66

 Lagstadgandet 

måste därför anses ha varit otydligt formulerat. Att den första kategorin utgjordes av 

yrkesprostituerade kvinnor framgår av både reglementet och drätselkommissionens och 

borgerskapets äldstes förslag. Drätselkommissionen underströk, liksom borgerskapets äldste, 

att sådana kvinnor hade gjort ”lasten” till sitt sitt levnadsyrke och näringsmedel. Det torde 

dock inte ha krävts att hon uteslutande ägnat sig åt prostitution, eftersom borgerskapets äldste 

även nämnde att kvinnor som bedrev prostitutionen jämte ett lovligt försörjningsmedel kunde 

innefattas av kategorin. Drätselkommissionen benämnde dessa kvinnor som allmänna och 

offentliga. Borgerskapets äldste förklarade att de ”öppet och oförbehållsamt”
67

 utövade 

prostitutionen. Det tycks därmed ha varit kvinnor som ägnade sig åt prostitution i det 

offentliga, utan att dölja denna, som avsågs med den första kategorin.  

Den andra kategorin prostituerade infördes för att skyddas från den strängare, mer 

regelbundna kontrollen som reglementet annars ålade kvinnorna och från att få sitt namn 

stämplat genom den offentliga inskrivningen av prostituerade. Frågan är vilka kvinnor som 

avsågs med den andra kategorin. Den främsta skillnaden tycks ha varit att dessa, till skillnad 

från den förra kategorin, inte utövade prostitutionen offentligt. Trots att det framgått att även 

dessa kvinnor var prostituerade benämndes de inte som det i reglementet. De benämndes som 

lösaktiga i reglementet och tillskrevs av Borgerskapets äldste ett ”mindre anständigt och föga 

moraliskt lefnadssätt”.
68

 Varför denna typ av prostitution ansågs mildare och inte lika 

yrkesmässig tycks delvis bero på att den endast företogs som bisyssla eller deltidsarbete. 

Borgerskapets äldste betonade att dessa kvinnor även försörjde sig genom lagliga yrken och 

att deras prostitution därför var av mer tillfällig art. Denna förklaring räcker däremot inte för 

att särskilja de båda kategorierna, eftersom även den förra kategorin kvinnor kunde utföra 

lovligt arbete vid sidan om prostitutionen och fortfarande hänföras till den första kategorin.  

Borgerskapets äldste framhöll att den andra kategorin kvinnor ”ännu äga åtminstone en skymt 

qvar af känslan för det rätta och af qvinlig blygsamhet”
69

 och att en återgång till det bättre 

därför inte ansågs vara omöjlig. Detta argument, om att kvinnorna förväntades kunna lämna 

prostitutionen bakom sig, tycks dessutom ha utgjort det främsta motivet till indelningen av två 

kategorier prostituerade. En ytterligare skillnad mellan de båda kategorierna var beviskravet. 

Den första kategorin beskrevs otvivelaktigt som prostituerade. I Göteborgs senare reglemente 
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från 1877, samt Norrköpings reglemente, underströks det uttryckligen att dessa kvinnor bevis-

ligen utövade prostitution. Den andra kategorin kvinnor benämndes av drätselkommissionen 

och borgerskapets äldste såsom misstänkta eller kända för prostitution. Drätselkommissionen 

framhöll särskilt att en anledning till införandet av två kategorier var att minimera risken för 

att undvika felaktiga registreringar av prostituerade. Kategorin tycks således både ha införts 

för att undvika felaktiga inskrivningar och för att möjliggöra för vissa kvinnor att lämna pro-

stitutionen bakom sig. Den egentliga skillnaden mellan kategorierna måste anses ha varit 

huruvida prostitutionen beskrivits offentligt eller hemligt. De som bedrev hemlig prostitution, 

och endast utövade denna deltid jämte lovligt yrke, hänfördes den andra, skyddsvärda katego-

rin prostituerade i Göteborgsreglementet. 

I Göteborgs stadsfullmäktige diskuterades, förutom införandet av de två kategorierna av pro-

stituerade, framförallt besiktningsbyråns organisation. Det rådde oenighet kring vilken myn-

dighet som skulle ansvara för besiktningsverksamheten. Polismästaren inkom med ett betän-

kande som kritiserade den planerade organisationen av besiktningsverksamheten med en av 

stadsfullmäktige tillsatt styrelse, med budskapet att övervakningen av s.k. lösaktiga kvinnor 

var polisens angelägenhet. Den beredningskommitté som stadsfullmäktige tillsatt försvarade 

förslaget med att styrelsens tilltänkta ansvar inte innebar en inskränkning av polisens befo-

genheter.  

En ledamot i stadsfullmäktige föreslog att stränga straff inte bara borde förordnas för kvinnor, 

utan även för de män som bidrog till könssjukdomarnas spridning samt att reglementets regler 

i övrigt även borde gälla män. Förslaget avslogs med motiveringen att en sådan kontroll var 

omöjlig att genomföra. Det ansågs vidare inte motiverat eftersom reglementet gällde prostitut-

ion som yrke. Det påpekades att män inte kunde anses bedriva ”otukt” på samma sätt som de 

prostituerade kvinnorna.
70

 Stadsfullmäktige antog det reglemente som utarbetats den 1 febru-

ari 1864 och fastställde det den 29 september 1864. Den 28 december samma år stadfästes 

reglementet som kom att benämnas Stadgar och föreskrifter till förekommande af den vene-

riska smittans utbredande i Göteborg och dess förstäder (1864 års Göteborgsreglemente) av 

konungens befallningshavare.
71

  

I samband med hälsovårdsmyndigheternas omorganisering i Sverige år 1874 väcktes regle-

menteringsfrågan åter i Göteborgs stadsfullmäktige och ett nytt reglemente kom att utarbetas. 

Enligt den beredning som tillsattes av stadsfullmäktige borde reglerna kring de båda kategori-

erna av prostituerade strykas. Beredningen menade att det var omöjligt att tillämpa reglerna 

på den hemliga prostitutionen. De framhöll istället att det även fortsättningsvis skulle iakttas 

försiktighet och vidtagas lämpliga åtgärder innan en kvinna blev inskriven och stämplad som 

prostituerad för att undvika felaktiga inskrivningar. I hälsovårdsnämnden yttrande kritiserades 

beredningens förslag om att endast ha en kategori och förteckning över prostituerade. Hälso-

vårdsnämnden framhöll särskilt att många kvinnor inte prostituerade sig för att tillfredsställa 

sinnliga behov, utan pga. nöd, brutna äktenskapslöften eller erbjudanden om ekonomiska för-

delar. Dessa kvinnor var inte värre ”moraliskt fördärvade” när de började prostituera sig än att 

de skulle kunna räddas. Skulle en sådan kvinna registreras som prostituerad och besiktigas 
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samtidigt som övriga prostituerade skulle hon riskera att bli ”brännmärkt såsom allmän sköka 

och snart nog beröfvas all heders- och blygsamhetskänsla”,
72

 vilket skulle försvåra möjlighet-

erna för henne att lämna prostitutionen bakom sig. Det föreslogs av samma anledning att för-

hör med kvinnor som för första gången angivits för ”skörlevnad” skulle hållas hemliga istället 

för på poliskammarens offentliga sammanträden och att kallelser till kvinnor som inte tidigare 

varit underkastade besiktningstvång skulle ske av civilklädd polis. Reglementet kom inte att 

föreskriva om sådana försiktighetsåtgärder, men behöll de två kategorierna av prostituerade. 

Det nya reglementet påminde om det tidigare men innehöll utförligare föreskrifter om polisfö-

reståndarens åligganden vilka kommer att behandlas nedan. Reglementet, vid namn Stadgar 

och föreskrifter till förekommande af den veneriska smittans utbredande i Göteborg (1877 års 

Göteborgsreglemente), väcktes och antogs i stadsfullmäktige och stadfästes av konungens 

befallningshavare den 2 maj 1877. Det tillkom således på det sätt som 24 § hälsovårdsstadgan 

föreskrev. Den 12 oktober 1883 meddelades dessutom en instruktion av Kungl. Maj:t om att 

det ålåg polismästaren att se till att s.k. lösaktiga kvinnor underkastades uppsikt och besikt-

ningstvång i syfte att hindra smittsamma sjukdomars spridning, samt att patrullerande polis-

konstaplar skulle se till att de lösaktiga kvinnorna inte visade sig i opassande eller uppseende-

väckande klädsel, antastade förbigående personer eller visade sig i fönster eller portar till sina 

bostäder.
73

 

 

2.1.4 Reglementeringens införande i Norrköping 

Även i Norrköping var det könssjukdomarnas utbredning som föranledde reglementeringens 

införande. Den 13 januari 1885 lade hälsovårdsnämnden fram ett förslag till reglemente, vil-

ket utarbetats av en stadsläkare, inför stadsfullmäktige. Förslaget var i princip en avbild av 

Göteborgs reglemente men saknade ordningsregler. Det behandlades i stadsfullmäktige den 

19 mars samma år och godkändes utan invändningar. Stadsfullmäktige remitterade förslaget i 

enlighet med hälsovårdsstadgans föreskrifter till magistraten. Det enda som magistraten änd-

rade var en hänvisning till lösdriverilagen istället för försvarslöshetsstadgan för att överens-

stämma med den nya lösdriverilag som förelagts i riksdagen samma år. Den 7 november 1885 

stadfästes reglementet som benämndes Stadgar och föreskrifter till förekommande af vene-

riska smittans utbredande i Norrköping (Norrköpings reglemente) av konungens befallnings-

havare i Östergötlands län. Norrköpings reglemente hade liksom Göteborgs tillkommit på det 

sätt som hälsovårdsstadgan föreskrev.
74

  

Reglementering av prostituerade torde ha förekommit i Norrköping redan 1882, dvs. tre år 

innan reglementets utfärdande. Den ansvariga polismästaren uppgav till reglementerings-

kommittén att anledningen till tillämpandet av reglementeringen redan innan något regle-

mente hade utfärdats berodde på att han var osäker på systemets laglighet. Han ville därför 

inte bekräfta det officiellt genom att utfärda ett reglemente, men ansåg att reglementeringen 

kunde tillämpas så länge de inskrivna kvinnorna inte klagade. Om de hade gjort det hade det 

föranlett en besvärshänvisning till befallningshavaren som hade fattat beslut i frågan, menade 
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polismästaren.
75

  

 

2.1.5 Reglementeringens införande i Malmö 

Malmös reglemente, benämnt Underrättelser för besiktningsskyldiga kvinnor i Malmö (Mal-

mös reglemente) utfärdades av Malmös polismästare år 1888 med utgångspunkt i dennes be-

fogenhet att handha lösdriverimål. Det stadfästes inte av konungens befallningshavande och 

tillkom därmed inte på det sätt som 24 § hälsovårdsstadgan föreskrev. Enligt en instruktion av 

Kungl. Maj:t utfärdad till polismästaren den 7 december 1888 ålåg det polismästaren att över-

vaka och vidta åtgärder mot könssjukdomarnas spridning. Reglementering av prostituerade 

hade dock tillämpats i Malmö sedan 1874. Initiativet till detta togs av polismästaren 1874 då 

han i en skrivelse till stadsfullmäktige hade föreslagit införandet av besiktningstvång för pro-

stituerade. I denna framhöll polismästaren att en stad med Malmös folkmängd och resande-

ström krävde en regelbunden besiktning av prostituerade. Malmös stadsfullmäktige tillfrågade 

en läkare som instämde med förslaget. Den växande befolkningen samt lösa fabriksarbetare 

leder till en ökad osedlighet, påpekade läkaren. En besiktningsbyrå öppnades därför i Malmö 

redan 1874 i vilken samma läkare praktiserade som besiktningsläkare.
76

  

Sammanfattningsvis tillkom endast Göteborgs och Norrköpings reglementen på det sätt som 

1874 års hälsovårdsstadga föreskrev. Stockholms reglementen utgick från överståthållarämbe-

tets befogenhet och Malmös reglemente utfärdades av polismästaren själv med stöd av in-

struktionen som utfärdats 1888.  

 

2.2 Reglementenas rättsliga innehåll 

 

Av de svenska städer som införde reglementering av prostituerade var det endast Stockholm, 

Göteborg, Norrköping och Malmö som utfärdade skriftliga reglementen.
77

 Det är därför dessa 

städers reglementen som kommer att undersökas och jämföras nedan. Det har ovan i avsnitt 

2.1.2 redogjorts för Stockholms medicinska reglemente från 1847, varför detta inte kommer 

att behandlas utförligt nedan. Med Stockholms reglementen från 1859 och 1875, Göteborgs 

reglementen från 1864 och 1877, Norrköpings reglemente från 1885 och Malmös reglemente 

från 1888 är det således sex reglementen som återstår att behandla. Det bör nämnas att Norr-

köpings reglemente saknade ordningsregler och att Malmös reglemente, som utfärdades av 

stadens polismästare, var avsevärt mindre omfattande än de övriga reglementena.  

 

2.2.1 Definition av målgrupp 

Kvinnor utpekades som särskilda smittbärare i och med 1847 års reglemente. Kvinnorna defi-

nierades i reglementet som sådana i tjänst på allmänna ställen under polisstyrelsens tillsyn 

varifrån smitta förekommit och sådana som genom ett s.k. sysslolöst och oordentligt levnads-

sätt, eller av annan anledning, ansågs misstänkta för könssjukdom. Det föreskrevs även att 
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särskild uppmärksamhet skulle fästas vid de s.k. lösa kvinnor som var intagna på kurhuset 

pga. självförvållad könssjukdom. Kvinnorna benämndes inte uttryckligen som prostituerade i 

1847 års reglemente. I 1859 års reglemente definierades kvinnorna istället som ”hvar och en 

qvinna, som låter sig till skörlefnad bruka”.
78

 Det blev tydligare att det var prostituerade som 

avsåg, och på andra ställen i reglementet benämndes kvinnorna dessutom uttryckligen som 

prostituerade.
79

 I 1875 års Stockholmsreglemente definierades kvinnorna redan inledningsvis 

som prostituerade. Det förklarades att ”såsom prostituerad anses hvar och en kvinna, som be-

visligen idkar skörlefnad såsom yrke”.
80

 Definitionerna av kvinnorna utvecklades således från 

mer allmänna beskrivningar till att benämna kvinnorna som prostituerade. Fokus kom även att 

skifta från kvinnornas ”sysslolöshet” till prostitutionen som yrke. 

I de båda Göteborgsreglementena definierades istället målgruppen som kvinnor vilka ”genom 

lösaktighet är vådliga för den allmänna sundheten”.
81

 Dessa kvinnor delades upp i två katego-

rier vilka diskuterats ovan. Kvinnorna utgjordes dels av sådana som försörjde sig genom 

”skörlevnad” och dels sådana som i övrigt ansågs ”hänge sig åt lösaktighet”. Båda kategorier-

na omfattades av reglementet och underkastades kontroll men endast de som beskrevs som 

yrkesprostituerade registrerades i besiktningsbyråns förteckning, och det var endast dessa som 

behövde underkasta sig reglementets ordningsregler. I själva verket var de båda kategorierna 

prostituerade. Det ansågs finnas hopp för den senare kategorin att lämna prostitutionen bakom 

sig eftersom de bedrev prostitutionen på ett mer hemligt plan och jämte annat yrke, varför de 

skulle undslippa reglementeringens omfattande kontroll. I Göteborgs 1864 års reglemente 

stadgades att samtliga kvinnor som anmälts för lösaktighet till poliskammaren och som inte 

ovillkorligen föranledde åtal enligt allmän lag skulle remitteras till besiktningsbyrån. Regle-

mentet i Norrköping, som till stora delar var en avbild av Göteborgs senare reglemente, inne-

höll också uppdelningen av två kategorier av kvinnor. Att även Norrköpings reglemente inne-

fattade två kategorier av prostituerade torde bero på att den s.k. hemliga prostitutionen förmo-

dades vara utbredd i Norrköping. Bestämmelserna i Norrköpings reglemente tillämpades dock 

troligtvis aldrig på andra kvinnor än de offentligt prostituerade.
82

 Malmös reglemente från 

1888 saknade närmare definition av vilka kvinnor som omfattades. Det stadgades endast att 

reglementet gällde ”kvinna, som förklarats skyldig undergå medicinsk Sundhetsbesiktning”.
83

  

 

2.2.2 Förteckningar över de prostituerade kvinnorna 

I samtliga reglementen förutom Malmös stadgades att de besiktningsskyldiga kvinnorna 

skulle registreras i särskilt upprättade förteckningar. Även i Malmö registrerades kvinnorna i 

en särskild lista, även om detta inte stadgades i reglementet.
84

 I Norrköpings och Göteborgs 

reglementen var det endast kategorin offentligt prostituerade som skulle registreras. 
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Det var inte enbart kvinnornas namn som skulle registreras. Förteckningarna skulle, enligt 

samtliga städers reglementen, även innehålla en rad andra uppgifter. Deras ålder, födelseort, 

bostad, föräldrar, föregående sysselsättning, utseende samt information om huruvida de tidi-

gare vårdats för könssjukdomar skulle också nedtecknas. Stockholms och Göteborgs senare 

reglementen samt Norrköpings reglemente stadgade även att ”de orsaker, som förmått henne 

att öfverlämna sig åt prostitutionen”
85

 skulle anges. Det fanns således inte bara ett intresse för 

kvinnornas dåvarande situation utan även för deras förflutna, trots att det måste anses vara 

irrelevant för besiktningsverksamhetens och ordningsreglernas upprätthållande. Enligt Stock-

holms- och Göteborgsreglementena skulle förteckningarna även innehålla information om 

kvinnornas övriga levnadsförhållanden.  

I Stockholmsreglementena föreskrevs särskilt att registreringen av kvinnorna skulle ske efter 

uppvisande av kvinnornas personbevis. Personbevisen skulle enligt Stockholms senare regle-

mente samt båda Göteborgsreglementena även förvaras på byrån, vilket även andra handling-

ar som rörde kvinnorna skulle göra enligt Göteborgsreglementena. I Göteborgs reglementen 

stadgades även att prostituerade kvinnor vid inskrivningen skulle motta en bok innehållande 

ett exemplar av reglementet och hennes uppgifter. I Göteborgs 1864 års reglemente stadgades 

särskilt kvinnornas skyldighet att ständigt bära med sig detta häfte, att inte låna ut det till nå-

gon och att vid förfrågan visa upp det för behöriga tjänstemän.
86

 

 

2.2.3 Besiktningsskyldighet 

Den regelbundna besiktningsskyldigheten infördes redan i 1847 års medicinska reglemente. 

Då stadgades besiktningsskyldighet för en gång per vecka. Det gällde även i 1859 års regle-

mente. I 1875 års reglemente utökades besiktningsskyldigheten i Stockholm till två gånger per 

vecka, eller oftare om det ansågs nödvändigt. Även i Göteborgsreglementena stadgades en 

besiktningsskyldighet om minst två gånger per vecka för kategorin offentligt prostituerade. 

Enligt 1864 års Göteborgsreglemente var de övriga prostituerade kvinnorna efter tillsägelse 

från besiktningsbyrån skyldiga att uppvisa läkarintyg över sitt hälsotillstånd eller låta sig be-

siktigas minst en gång per vecka. Det ändrades i det senare Göteborgsreglementet som före-

skrev att en sådan kvinna må uppvisa läkarbetyg eller besiktigas minst en gång per vecka ”om 

hon därtill förklarar sig villig”.
87

 Anledningen till ett sådant frivilligt stadgande tycks ha varit 

att en förutsättning om att kvinnorna skulle underkasta sig besiktningen frivilligt för att undgå 

att bli inskrivna som offentligt prostituerade och den kontroll som därav följde.
88

 Norrköpings 

reglemente föreskrev besiktningsskyldighet för en gång per vecka, eller oftare om så ansågs 

nödvändigt, för offentligt prostituerade och detsamma för övriga prostituerade vid polis-

mästarens medgivande. Det var därmed upp till polismyndigheten att bedöma huruvida dessa 

kvinnor skulle åläggas besiktningsskyldighet och hur ofta. Besiktningsskyldigheten gällde en 

gång per vecka även i Malmös reglemente. I samtliga reglementen benämndes de regelbundna 

läkarkontrollerna som besiktningar eller medicinska sundhetsbesiktningar. Det stadgades ut-
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tryckligen i samtliga reglementen att besiktningsskyldiga kvinnor som underlåtit att inställa 

sig för besiktning skulle hämtas av polis. 

Allmänna besiktningar hölls kostnadsfritt i besiktningslokalerna på bestämda dagar och tider. 

Enligt Göteborgsreglementena skulle åtskilda besiktningar hållas för kategorin offentliga re-

spektive övriga prostituerade kvinnor. Reglementena, med undantag av Norrköpings regle-

mente, innehöll även alternativ till de allmänna besiktningarna. Det tidiga Göteborgsregle-

mentet och Stockholmsreglementet samt Malmös reglemente erbjöd även möjligheten till 

besiktning i läkarens bostad eller genom hembesök av läkaren i den egna bostaden. Sådana 

särskilda besiktningar kostade en avgift, varav avgiften för hembesök var högst. I Malmöreg-

lementet garanterades inte möjligheten till besiktning genom hembesök. Sådana besiktningar 

fick däremot företagas enligt överenskommelse med läkaren. I de senare Göteborgs- och 

Stockholmsreglementena ersattes dessa alternativ med möjligheten till enskild besiktning i 

besiktningslokalen på annan tid än de allmänna besiktningarna. Även det kostade en avgift. 

Anledningen till att de alternativa besiktningarna genom hembesök togs bort var att det ansågs 

omöjligt att genomföra noggranna undersökningar i kvinnornas bostäder.
89

 Orsaken till att 

alternativa besiktningar kom att erbjudas i 1859 års Stockholmsreglemente angavs vara att 

kvinnor som ”ännu icke afklädt sig all blygsel eller öfvergifvit alla åtminstone yttre tecken på 

qvinligt värde och modesti”
90

 skulle undslippa obehaget att i den allmänna besiktningslokalen 

beblandas med offentligt prostituerade. Det framhöll poliskammaren i dess memorial från 

1858, i vilket de offentliga kvinnorna även benämndes som drägg.
91

  

 

2.2.4 Ordningsregler 

Stockholms och Göteborgs reglementen innehöll en rad ordningsregler, vilket reglerna även 

uttryckligen rubricerades som i de båda städernas senare reglementen. I Göteborgsreglemen-

tena, med sina två kategorier av prostituerade, var det bara de offentligt prostituerade som 

ålades dessa ordningsregler. Norrköpings reglemente innehöll inte några ordningsregler. Ef-

tersom Malmös reglemente till sin form var mindre utförligt än övriga reglementen innehöll 

det även färre ordningsregler. Fler ordningsregler meddelades muntligen i Malmö, vilka 

framgår nedan. 

I båda Stockholms- och Göteborgsreglementena ålades inskrivna kvinnor att ”föra ett tyst och 

stilla lefverne”,
92

 att inte genom fönsters öppnande eller från hus anropa förbigående personer 

eller på annat sätt göra sig bemärkt, att inte någon gång under året vistas utomhus nattetid 

efter kl. 23, att på gator, torg och andra allmänna platser bära anständig klädsel och att inte 

genom utmärkande utstyrsel ådra sig uppmärksamhet. Kvinnorna förbjöds även att ”stryka 

fram och tillbaka” på sådana allmänna platser, att utan giltig anledning stanna och att genom 

utrop försöka locka till sig uppmärksamhet. I de två Stockholmsreglementena förbjöds kvin-

norna även att gå flera i sällskap och att tilltala personer på allmänna platser. Det senare 

Stockholmsreglementet förbjöd även kvinnorna att uppehålla sig på allmänna platser samt 
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restauranger, kaféer, värdshus och andra ställen som polismyndigheten förbjudit prostituerade 

från att besöka. Även Malmöreglementet innehöll detaljerade föreskrifter om vilka platser i 

staden kvinnorna förbjöds från att vistas på och när. Kungsparkens restaurangområde i Malmö 

var helt förbjudet. Kvinnorna förbjöds vidare att efter kl. 17 befinna sig på ett antal särskilt 

utpekade centrala gator och platser i staden. Reglementet förbjöd även kvinnorna att nattetid 

efter kl. 22 infinna sig på stadens gator, torg och andra allmänna platser. I Göteborgsregle-

mentena, Malmöreglementet och det senare Stockholmsreglementet förbjöds även kvinnorna 

från att inta särskilda platser på teatrar och andra samlingsställen vilka meddelats av polis-

myndigheten. Stockholmsreglementena och Göteborgs senare reglemente innehöll även ett 

förbud mot att ”vid antändt ljus visa sig i fönstren, hvilka böra vara försedda med luckor, jalu-

sier eller rullgardiner”.
93

 Enligt Stockholmsreglementet från 1859 fick kvinnorna inte heller 

lämna portarna till sina bostäder efter föreskrivna tider.
94

 De senare reglementena i Stockholm 

och Göteborg innehöll vidare förbud för kvinnorna att ta emot besök av personer som ”up-

penbarligen tillhöra gosseåldern”.
95

 De båda Göteborgsreglementena innehöll även ett förbud 

mot att ha barn eller unga flickor hos sig och ett påbud för kvinnorna att bemöda sig om 

största möjliga renlighet. I Stockholm meddelades ytterligare restriktioner på besiktningsby-

rån om särskilda gator som var förbjudna för kvinnorna att visats på.
96

 

Samtliga reglementen förutom Norrköpings reglemente innehöll även regler kring bostadsby-

ten och avresor från staden. I Stockholmsreglementena och Malmöreglementet ålades de be-

siktningsskyldiga kvinnorna att anmäla såväl avresa från som återkomst till staden på besikt-

ningsbyrån. I det senare Stockholmsreglementet och Malmöreglementet föreskrevs dessutom 

att anmälningarna skulle ske dagen före avresa och påföljande dag efter återkomst. Det tidiga 

Stockholmsreglementet, liksom Göteborgsreglementena, ålade även kvinnorna att anmäla 

bostadsbyte. I det senare Stockholmsreglementet fick ett bostadsbyte över huvud taget inte 

ske utan polisföreståndarens tillåtelse. Det senare Stockholmsreglementet innehöll således 

ännu större begränsningar av kvinnornas rörelsefrihet i staden. I Göteborgsreglementena åla-

des kvinnorna inte någon anmälningsplikt för bortresor från staden. De tilläts däremot inte att 

vara bortresta längre än två dygn.
97

   

De ordningsregler som beskrivits ovan ter sig snarare som sociala ordningsregler än medi-

cinska. Ett antal bestämmelser berörde dock direkt besiktningsskyldigheten och könssjukdo-

marnas smitta. I Stockholms- och Göteborgsreglementena stadgades än en gång plikten att på 

föreskrivna tider låta sig besiktigas. Besiktningarna skulle, enligt Göteborgsreglementena, ske 

”utan gensägelse eller motstånd”.
98

 Enligt båda Stockholms- och Göteborgsreglementena 

skulle kvinnorna genast anmäla sig till besiktning vid tecken som kunde tyda på smitta av 

könssjukdom. Vid en befunnen smitta skulle de remitteras och ofördröjligen inställa sig till 

kurhuset för behandling. De fick inte undandra sig kurhusets behandling eller anlita s.k. 

                                                           
93

 7 § 1877 års Göteborgsreglemente. Se även Svanström s. 454-456; Lundquist s. 71; Welander s. 249 f och 6 § 

1875 års Stockholmsreglemente. 
94

 Svanström s. 454-456; Lundquist s. 71; Welander s. 249 f. 
95

 6 § 1875 års Stockholmsreglemente. Se även 7 § 1877 års Göteborgsreglemente. 
96

 Svanström s. 151. 
97

 1859 års Stockholmsreglemente; 6 § 1875 års Stockholmsreglemente; 7 § 1864 års Göteborgsreglemente; 7 § 

1877 års Göteborgsreglemente; 2 § Malmös reglemente. 
98

 7 § 1864 års Göteborgsreglemente och 7 § 1877 års Göteborgsreglemente. 



24 

 

kvacksalvare. Norrköpings reglemente innehöll istället en bestämmelse som riktade sig till 

besiktningsbyrån vilken ålade byrån att omedelbart föra smittade kvinnor till kurhuset för 

behandling.
99

 

Malmöreglementet innehöll ordningsregler som förbjöd kvinnorna att vistas på särskilda plat-

ser i staden och regler kring bostadsbyten och bortresor från staden vilka berörts ovan. Vid 

kvinnornas inskrivning för besiktningsskyldighet i Malmö meddelade dessutom överkonsta-

peln ytterligare ordningsregler muntligen. Enligt dessa ytterligare regler förbjöds kvinnorna 

att bo på andra gator i staden än vissa särskilt meddelade eller i förstadsområden till staden. 

Undantag från regeln kunde medges för kvinnor som av särskild anledning inte ansågs skulle 

komma att störa den allmänna ordningen. Kvinnorna förbjöds även att under sommartid be-

söka badhus av första klass, att genom knackningar på fönsterrutor eller på annat sätt locka till 

sig män och att visa sig öppet i fönster eller portuppgångar till sina bostäder.
100

  

 

2.2.5 Straffbarhet och förhållandet till försvarslöshets- och lösdriverilagarna 

Reglementena innehöll inte egna straffbestämmelser utan hänvisade istället till nationella för-

svarslöshets- och lösdriverilagar. Om reglementenas bestämmelser inte åtföljdes riskerade 

kvinnorna att dömas som försvarslösa enligt försvarslöshetsstadgan eller som lösdrivare enligt 

lagen (SFS 1885:27) angående lösdrifvares behandling (lösdriverilagen) från och med 1885. 

Enligt dessa lagar kunde kvinnorna ådömas straffarbete.
101

 Lagarna ansågs utgöra en rättslig 

grund för reglementeringssystemet. Eftersom det i lösdriverilagen stadgades att prostituerade 

kvinnor må behandlas som lösdrivare ansågs myndigheterna själva ha frihet att avgöra om 

lösdriverilagens bestämmelser skulle tillämpas på kvinnorna. De städer som infört reglemen-

teringssystem valde att avstå från lösdriverilagens tillämpning under förutsättning att regle-

mentets bestämmelser åtlyddes. Reglementeringssystemet utgjorde därmed ett tillåtande av 

prostitutionen under reglementenas särskilda villkor.
102

  

Även om reglementena inte innehöll egna straffbestämmelser utan hänvisade till andra lagar 

stadgades vägen till straffbarhet i reglementena. I Stockholms och Göteborgs tidigare regle-

menten var vägen till straff följande: om kvinnorna inte rättade sig efter reglementenas före-

skrifter efter erinran från besiktningsbyrån skulle de varnas i poliskammaren jämte böter ”ef-

ter lag, der sådana finnas stadgade”.
103

 Efter ytterligare förseelse skulle de föreläggas lämp-

liga viten. Först vid ännu en förseelse skulle kvinnorna behandlas i enlighet med de i kungl. 

förordningen om försvarslösa (försvarslöshetsförordningen) och fattigvården i riket medde-

lade stadgarna. I Norrköpings samt Stockholms och Göteborgs senare reglementen hade 

vägen till straffbarhet skärpts. Efterlevde kvinnorna inte reglementenas föreskrifter eller öv-

riga föreskrifter som meddelats av polismyndigheterna efter en varning skulle de behandlas 
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som försvarslösa enligt försvarslöshetsförordningen och stadgarna om fattigvården eller som 

lösdrivare enligt lösdriverilagen. Det skulle enligt Göteborgs senare reglemente samt Norrkö-

pings reglemente ske jämte böter ”efter lag, där sådana finnas stadgade”.
104

 I Stockholms reg-

lementen från såväl 1859 som 1875 anmärktes att lösdriverilagens straffbestämmelser innebar 

utdömandet av straffarbete från två månader (enligt 1859 års reglemente) eller tre månader 

(enligt 1875 års reglemente) upp till ett år. Enligt Malmöreglementet var det inte endast förse-

elser från reglementet eller övriga meddelade polisföreskrifter som föranledde straffbarhet. 

Även om kvinnorna i övrigt väckte allmän förargelse inom- eller utomhus, eller åsidosatte 

”hvad offentlig anständighet bjuder”,
105

 riskerades de enligt reglementet att behandlas som 

lösdrivare. Det stadgades inte heller att detta skulle föregås av en varning.  

I både Stockholms- och Göteborgsreglementena samt Norrköpingsreglementet stadgades om 

kvinnornas möjlighet till befrielse från besiktningsskyldigheten. Göteborgsreglementena och 

Stockholms tidigare reglemente stadgade att kvinnor som anmälde sig ”vilja öfvergifva sin 

lastfulla lefnad och återgå till en anständig vandel”,
106

 eller vars föräldrar eller andra målsmän 

som ville försörja dem gjort en anmälan, kunde befrias från besiktning efter en prövning av 

omständigheterna. Detta formulerades snarlikt i Norrköpings reglemente vilket dock inte 

nämnde kvinnornas återgång till en anständig vandel. I det tidigare Stockholmsreglementet 

ålades överståthållarämbetet att vid kvinnornas befrielse från besiktningsskyldigheten ”söka 

bereda sådana fallna qvinnor tjenst eller annan tillflyktsort, der de kunna uplysas och förbätt-

ras, för att derifrån såsom nyttiga menniskor till samhället återgå”.
107

 I det senare Göteborgs-

reglementet och Norrköpings reglemente stadgades även att en långt framskriden graviditet, 

en nyligen genomgången förlossning och andra liknande omständigheter som anmälts av be-

siktningsläkaren kunde leda till en tillfällig befrielse från besiktningstvånget eller, enligt Gö-

teborgsreglementet, till en minskning av besiktningsskyldigheten från två gånger per vecka 

till en gång per vecka. 

I det senare Stockholmsreglementet var bestämmelser om möjligheten till befrielse från be-

siktningstvånget både utförligare och striktare. Tre möjligheter till befrielse fastslogs. Kvin-

norna kunde befrias tillfälligt vid långt framskriden graviditet, vid en nyligen genomgången 

förlossning eller vid andra omständigheter om besiktningsläkaren fann skäl för det. Om kvin-

norna själv anmälde sig ”vilja återgå till en anständig vandel”
108

 kunde de befrias tills vidare 

under förutsättning att polisföreståndaren även fått kännedom om att de erhållit tjänst eller på 

annat sätt kunde försörja sig. Kvinnorna skulle även övervakas i tre månader. Först därefter 

kunde de, om inga klagomål framkommit under tiden, befrias ur besiktningsboken. Detta 

verkställdes av överståthållarämbetet efter anmälan från polisföreståndaren. Om föräldrar 

eller andra målsmän som ville försörja kvinnorna gjorde anmälan därom fanns en möjlighet 

för kvinnorna att befrias definitivt eller tills vidare efter en prövning av överståthållarämbetet. 

Det ålåg vid dessa fall föreståndaren att, i likhet med vad som stadgats i det tidigare Stock-

holmsreglementet, försöka bereda ”sådana fallna kvinnor tjänst eller annan tillflyktsort, där de 
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kunna upplysas och förbättras, för att därifrån såsom nyttiga medmänniskor till samhället 

återgå”.
109

 Med andra målsmän som ville försörja henne avsågs i praktiken framförallt en 

make vid giftermål. Detta godtogs generellt om maken ansågs vara lämplig.
110

  

 

2.2.6 Besiktningsbyråns åligganden 

I Göteborgs tidiga reglemente ålades polisföreståndaren att ansvara över de prostituerade 

kvinnorna, över förteckningarna och bostadsböckerna om kvinnornas hemvist och över de 

besiktningsböcker där kvinnornas ”sundhetstillstånd” och vilka kvinnor som uteblivit från 

besiktningen och varför skulle antecknas. Det ålåg enligt Göteborgs tidiga reglemente även 

besiktningsbyrån att dagligen rapportera antal besiktigade kvinnor, vilka som uteblivit, var 

besiktningarna företagits och samtliga kurhusremisser till poliskammaren, samt att vid varje 

veckoslut också rapportera bostadsförändringar och andra uppgifter som ”till upprätthållande 

af ordning bland de allmänna qvinnorna kan vara af nöden”.
111

 I Stockholms och Göteborgs 

senare reglementen samt Norrköpings stadgades ytterligare en rad åligganden för polisföre-

ståndaren. I dessa ålades polisföreståndaren förutom upprättandet av förteckningen över kvin-

norna även att närvara på besiktningsbyrån vid tiderna för besiktningarna och att där ta emot 

och anteckna kvinnornas anmälningar över bostadsbyten samt att ”med noggrannhet lära sig 

känna alla besiktningsskyldiga kvinnor till deras personer”
112

 och se till att de efterlevde reg-

lementets föreskrifter. Det sistnämnda åliggandet innefattade även övervakandet av kvinnor-

nas uppförande på allmänna platser. Det ingick även i polisföreståndarens uppgifter att se till 

att de kvinnor som uteblivit från besiktningarna inställde sig. Polisföreståndaren ålades även 

att ”i hvad på honom ankommer, gå besiktingsläkaren tillhanda”.
113

 För en kvinna som an-

mälts för intagning på kurhus av besiktningsläkaren skulle polisföreståndaren genast utfärda 

och skriva under hennes remiss, eller, enligt Norrköpings reglemente, se till att hon inställde 

sig på kurhuset. Föreståndaren skulle även signera kvinnornas utskrivningar från kurhuset. 

Enligt de senare Stockholms- och Göteborgsreglementena, vilka båda innehöll möjligheten 

för kvinnan att besiktigas enskilt för en avgift, ålades även polisföreståndaren att uppbära 

dessa avgifter förskottsvis och redovisa dem. Föreståndaren skulle enligt dessa två reglemen-

ten även rapportera besiktningar, remisser och annat anmärkningsvärt om kvinnorna till polis-

kammaren. Det ålåg även polisföreståndaren att se till att de underlydande konstaplarna full-

gjorde sina åligganden enligt instruktionerna. Konstaplarna skulle prövas och kontrolleras så 

ofta som möjligt eller vid särskilt behov. 

Enligt Norrköpings samt Stockholms och Göteborgs senare reglementen ålåg det polisföre-

ståndaren att noggrant efterforska kvinnor misstänkta för ”skörlevnad”, och i Norrköpings och 

Göteborgs reglementen även kvinnor misstänkta för ”lösaktighet” i enlighet med definitionen 

av de två olika kategorierna av kvinnor. I Stockholmsreglementet stadgades särskilt att upp-
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täckten av en kvinna som misstänktes ägna sig åt ”skörlevnad” skulle anmälas till poliskam-

maren. Det stadgades även att polisföreståndaren omsorgsfullt skulle se till att kvinnor under 

17 år inte skulle ägna sig åt ”skörlevnad”.
114

 I Stockholmsreglementet stadgades vidare att 

den besiktningsskyldiga kvinnans föräldrar eller andra till henne nära levande släktingar 

skulle underrättas om förhållandet så att de kunde beredas möjligheten att, om de så önskade, 

”taga vård om den vilseledda kvinnan”.
115

 Det gällde synnerligen när det rörde sig om yngre 

kvinnor. Även Göteborgs och Norrköpings reglementen stadgade att föräldrar eller målsmän, 

om sådana fanns, skulle underrättas när ”minderåriga flickor befinnas föra ett sysslolöst och 

lösaktigt lefnadssätt”.
116

 I Norrköpings och Göteborgs senare reglemente stadgades vidare att 

polisföreståndaren i annat fall skulle vidta åtgärder så att flickan kunde tas in på någon upp-

fostrings- eller förbättringsanstalt. Om kvinnan var utackorderad till fattigvårdsstyrelsen 

skulle förhållandet anmälas dit enligt Göteborgsreglementet. I det senare Stockholmsregle-

mentet ålades föreståndaren även att särskilt efterforska huruvida prostitution förekom på ho-

tell, kaffehus, krogar, cigarrbutiker och dylika ställen eller om dessa inrättningars ägare förva-

rade kvinnor som försörjde sig ”genom liderlighet”
117

 utan att vara inskrivna som besiktnings-

skyldiga. Polisföreståndaren skulle enligt Norrköpings samt Göteborgs och Stockholms se-

nare reglementen även efterspana koppleri, eller som det uttrycktes: ”personer, hvilka, för 

egen vinning, förmå minderåriga till okyskhet eller förleda kvinnor, som förut icke gjort sig 

kända för liderlighet, att med upphörande af loflig sysselsättning, söka sitt uppehälle genom 

lösaktighet”.
118

 Polisföreståndaren skulle även försöka upptäcka ”kvacksalvare” och personer 

som dolde kvinnor smittade med könssjukdomar enligt Norrköpings, Stockholms och Göte-

borgs senare reglementen. 

I båda Göteborgsreglementena samt Norrköpings och Stockholms senare reglemente stadga-

des att byråns tjänstemän och poliskonstaplar noggrant skulle fullgöra sina plikter enligt givna 

instruktioner. Norrköpings, Stockholms och Göteborgs senare reglementen stadgade även att 

konstaplarna skulle bemöta de besiktningsskyldiga kvinnorna med hövlighet och ”icke med 

dem inlåta sig i några transaktioner af hvad beskaffenhet det vara må eller af dem emottaga 

penningar eller annat”,
 119

 under sanktionen att omedelbart skiljas från sin tjänst. Malmöreg-

lementet innehöll inga stadganden om vare sig polisföreståndarens eller övriga tjänstemäns 

åligganden. Stockholms reglemente från 1859 saknade även närmare föreskrifter om detta. 

Det stadgades dock i detta reglemente att kvinnor som underlåtit att inställa sig till besikt-

ningar skulle hämtas av polis.  

 

2.2.7 Besiktningsbyråns organisation  

Vid utfärdandet av 1847 års reglemente delades Stockholm in i två distrikt med vardera be-

siktningslokal och besiktningsläkare. En besiktningsbyrå under samverkan av polis och läkare 
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inrättades för första gången vid införandet av 1859 års reglemente. Stockholmsreglementet 

från 1859 stadgade att besiktningsbyrån inrättades ”till utöfvande af uppsigt och kontroll, så-

väl i medicinskt som polishänseende öfver prostituerade qvinnor”.
120

 Även Stockholms senare 

reglemente stadgade att byrån var inrättad ”för utöfvande af uppsikt och kontroll öfver prosti-

tuerade kvinnor”.
121

 I Göteborgs tidiga reglemente stadgades att besiktningsbyrån inrättats 

”för handhafvande af kontroll öfver prostitutionen, med hänsyn till den allmänna sundhet-

en”
122

 medan det i Göteborgs senare och Norrköpings reglemente stadgades att byrån var in-

rättad för ”utöfvande af uppsikt och kontroll öfver kvinnor, som genom lösaktighet äro våd-

liga för den allmänna sundheten”.
123

 Att de sistnämnda nämnde lösaktighet istället för prosti-

tution faller naturligt eftersom dessa reglementen omfattade de två kategorier av kvinnor 

varav den ena, icke-offentliga, kategorin prostituerade endast benämndes som lösaktiga. Ge-

nom formuleringen i 1859 års reglemente blir det tydligt att besiktningsbyrån inte bara inrät-

tades av medicinska skäl utan även av polisiära. Det torde ha markerat den förändring som 

skett från 1847 års medicinska reglemente. Det är även värt att nämna att Stockholms regle-

menten, till skillnad från Göteborgs och Norrköpings, inte uppgav den allmänna sundheten 

utan benämnde kontrollen av kvinnorna som ensamt syfte. 

Det framgår av Norrköpings samt båda Stockholms- och Göteborgsreglementena att besikt-

ningsbyrån bestod av två avdelningar: en medicinsk avdelning och en polisavdelning, eller 

ordningsavdelning som den benämndes i Göteborgs tidiga reglemente. Polisavdelningen löd, 

enligt Stockholms båda reglementen, under Överståthållarämbetet. Det framgår även i Stock-

holms reglementen att det var Överståthållarämbetet som utsåg besiktningsbyråns polistjäns-

temän. I 1859 års reglemente stadgades även att distriktspolisens åligganden att utöva uppsikt 

över de prostituerade kvinnorna kvarstod trots reglementets inrättade polisavdelning och att 

de skulle biträda och samverka med besiktningsbyråns avdelning. Den medicinska avdelning-

en var i 1859 års reglemente ställd under inseende och ledning av överläkaren vid Stockholms 

kurhus. Överläkaren skulle även utse besiktningsläkarna. I Stockholms senare reglemente 

kom byråns medicinska avdelning istället att lyda under sundhetsnämndens förvaltning och 

under förste stadsläkarens inseende. Läkarna tillsattes efter förslag av förste stadsläkaren och 

sundhetsnämndens godkännande. Enligt Norrköpings och Göteborgs senare reglemente löd 

polisavdelningen under poliskammaren, vilken även utsåg överkonstapeln och övriga polis-

konstaplar. Den medicinska avdelningen löd under hälsovårdsnämndens inseende. I Norrkö-

pings reglemente stadgades att det var den distriktsläkare som nämnden utsett som skulle 

tjänstgöra som besiktningsläkare. Enligt Göteborgs senare reglemente var det istället den 

andre stadsläkaren som skulle tjänstgöra som besiktningsläkare.
124

 Det stadgades särskilt i 

Norrköpings samt Stockholms och Göteborgs senare reglementen att läkarbesiktningarna 

skulle ske ”med tillhjälp af alla de medel, hvilka vetenskapen erbjuder för en säker diagnos af 
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de veneriska sjukdomarna”
125

 och att läkaren vid upptäckt smitta skulle remittera kvinnorna 

till kurhuset istället för att själv behandla dem.  

Göteborgs tidiga reglemente hade en annorlunda organisation. Det var en särskilt utsedd sty-

relse som skulle ha tillsyn över besiktningsbyråns verksamhet. Denna organisatoriska fråga 

debatterades flitigt i stadsfullmäktige innan reglementets utfärdande. I reglementet beskrevs 

styrelsens organisation noggrant. Styrelsen skulle bestå av tre ledamöter utsedda av stadsfull-

mäktige och de skulle sitta i sexårsperioder. Det stadgades även hur valen av ledamöterna 

skulle ske, vilka som var valbara, regler om ledamöterna och avgående från sina uppdrag, hur 

styrelsens ordförande skulle utses och om styrelsens sammanträden. Vidare räknades styrel-

sens åligganden upp i reglementet. Styrelsen skulle bl.a. övervaka att byrån fullgjorde sina 

plikter, utfärda instruktioner åt tjänstemännen, komma med förslag till byråns budget samt 

inkomma med årsredovisningar och verksamhetsberättelser till stadsfullmäktige. Det ålåg 

även styrelsen att pröva besiktningsskyldigheten för kvinnor i de fall som besiktningsläkaren 

och polisföreståndaren var oeniga om.
126

  

Besiktningsbyrån skulle enligt 1864 års Göteborgsreglemente bestå av en besiktningsläkare, 

en polisföreståndare och polisföreståndarens biträden. Enligt Norrköpings samt Stockholms 

och Göteborgs senare reglementen skulle polisavdelningen bestå av polisföreståndare och ett 

nödvändigt antal poliskonstaplar. Stockholmsreglementet stadgade även att polisavdelningen 

skulle innefatta en överkonstapel och att det ålåg denne att ta polisföreståndarens plats om en 

sådan ännu inte förordnats eller var förhindrad pga. laga förfall. Enligt det senare Göteborgs-

reglementet var det överkonstapeln som skulle vara polisföreståndare. I Norrköping var det 

istället poliskommissariens uppdrag. Malmös reglemente saknade stadganden om besikt-

ningsbyråns organisation. Reglementeringen handhades dock i praktiken även i Malmö av 

polis respektive besiktningsläkare.
127
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3 Analys 

 

3.1 Från allmänna hälsokontroller till omfattande prostitutionskontroll  

I detta avsnitt kommer materialet som framkommit ovan att analyseras. Analysen kommer att 

knyta an till de frågor som aktualiserades inledningsvis. I avsnitt 3.1.1 kommer motiven 

bakom reglementeringssystemet samt systemets utveckling att belysas. Reglementeringssy-

stemets centrala innehåll samt skillnaderna mellan städernas reglementen kommer att beröras 

i avsnitt 3.1.2. I det avsnittet kommer även systemets ordningsregler och vad de innebar för de 

prostituerade att diskuteras.  

 

3.1.1 Reglementeringssystemets utveckling  

Det har ovan framkommit att det var könssjukdomarnas utbredning som ledde till reglemente-

ringens införande. Tidigare hade allmänna kontroller av lokalbefolkning på drabbade lands-

bygdsområden företagits för ändamålet. Samhällets åtgärder mot könssjukdomarnas spridning 

kom att utvecklas mot en könsbaserad reglementering av prostituerade i städerna. ”Liderliga 

qvinfolk”
128

 ansågs redan innan reglementeringens införande vara en orsak till könssjukdo-

marnas kraftiga spridning, vilket framkommer av 1812 års cirkulär. Cirkuläret riktade sig 

dock inte endast mot dessa kvinnor utan mot en rad olika befolkningsgrupper. Cirkuläret torde 

snarare ha varit klass- än könsbaserat eftersom det var framförallt lösdrivare, kringstrykare 

och andra grupper ur de lägre samhällsklasserna som utpekades. Det var efter att cirkuläret 

inte visade sig vara effektivt mot könssjukdomarnas spridning som fokus alltmer kom att rik-

tas mot prostitutionen. Denna skiftning fastslogs i och med 1847 års reglemente som endast 

riktade sig åt kvinnorna.
129

 Frågan om könssjukdomarnas spridning hade därmed blivit köns-

bestämd. Initiativ och stöd till reglementeringens införande kom från olika håll: från garniso-

nen och kurhusdirektionen i Stockholm, städernas stadsfullmäktige, överståthållarämbetet i 

Stockholm, Kungl. Maj:t, Svenska läkaresällskapet, Sundhetskollegiet, Justitiekanslern och 

polismyndigheterna. Reglementeringssystemets införande hade således ett brett samhälleligt 

stöd. 

Det var framförallt organisatoriska frågor om hur systemet skulle verkställas som diskuterades 

vid reglementeringens införande och inte dess innebörd för de prostituerade kvinnorna. Kvin-

nornas individuella rättigheter eller intressen som yrkesgrupp beaktades inte särskilt. Det trots 

att systemet innebar omfattande inskränkningar av kvinnornas personliga frihet. Den offent-

liga registreringen av prostituerade utgjorde en central del i samtliga städers reglementen trots 

medvetenheten om att kvinnorna i och med registreringarna blev offentligt stämplade som 

prostituerade. I och med 1859 års reglemente, som underkastade kvinnorna en rad ordnings-

regler, inleddes samarbetet mellan hälsovårds- och polismyndigheter som kom att bli centralt 

för reglementeringssystemet i samtliga städer förutom Norrköping. I 1859 års reglemente 

angavs besiktningsbyrån ha inrättats ”till utöfvande af uppsigt och kontroll, såväl i medicinskt 
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som polishänseende”.
130

 Även om det huvudsakliga motivet till reglementeringens införande 

var sanitärt indikerar detta på att införandet även föranleddes av ordningsskäl om att kontrol-

lera prostitutionen.  

Männens efterfrågan och nyttjande av prostitutionen problematiserades inte vid reglemente-

ringens införande och männen underkastades aldrig motsvarande besiktningsskyldighet eller 

kontroll. Reglementeringssystemet riktade endast ansvaret för könssjukdomarnas spridning 

mot de prostituerade. I förarbeten inför 1847 års medicinska reglemente uppmuntrade Sund-

hetskollegiet skråna att regelbundet besiktiga sina hantverksgesäller. Regler om detta omfat-

tades dock inte av reglementet. Ett förslag om att även män som bidrog till könssjukdomarnas 

spridning borde underkastas reglementeringens kontroll framställdes av en ledamot vid infö-

randet av det tidiga Göteborgsreglementet. Detta avvisades med motiveringen att det var 

omöjligt att genomföra. Även prostitutionens yrkeskaraktär lades fram som ett argument för 

att kontrollen skulle riktas mot kvinnorna. Män ansågs inte kunna anses bedriva ”otukt” eller 

föra smittan vidare i samma utsträckning som yrkesprostituerade, framhölls det. Det påpeka-

des vidare att män hindrades från samlag i större utsträckning än kvinnor pga. sjukdomarnas 

art och smärtor. Även i reglementeringskommitténs 1910 års betänkande framhölls att de pro-

stituerade idkade samlag oftare än män och att de därför i högre grad förde smittan vidare. De 

var kapabla till samlag oavsett sinnliga begär. Det är således påtagligt att något större intresse 

att även underkasta männen kontroll inte förekom vid reglementeringens införande. Att det 

var de prostituerade kvinnorna som skulle omfattas av kontrollen tycks ha tagits för givet.  

Definitionen av vilka kvinnor som avsågs kom under reglementeringsperioden att bli allt mer 

specifik. Från det diffusa och omständliga definierandet av målgruppen i 1847 års reglemente 

kom kvinnorna uttryckligen att definieras som prostituerade i det senare Stockholmsregle-

mentet. Under reglementeringsperioden skärptes även kontrollen av de prostituerade, framför-

allt i Stockholm. Besiktningsskyldigheten utvidgades från en gång per vecka i det tidigare 

Stockholmsreglementet till två gånger per vecka eller oftare om så ansågs behövas i det se-

nare reglementet, vilket även gällde för offentligt prostituerade i Göteborgs reglementen. Vi-

dare togs kvinnornas möjlighet till besiktning i egen bostad bort i de senare reglementena ef-

tersom dessa inte ansågs kunna utföras med samma kvalitet. Kvinnornas rörelsefrihet in-

skränktes ytterligare i de senare reglementena då fler offentliga platser förbjöds för kvinnorna 

att vistas på. Vägen till straffbarhet för de prostituerade blev striktare i Stockholms och Göte-

borgs senare reglementen. Det innebar att en förseelse efter varning från besiktningsbyrån 

kunde räcka för att försvarslöshets- och lösdriverilagarna skulle tillämpas. I Malmöreglemen-

tet från 1888 var det dessutom inte endast ett åsidosättande av ordningsreglerna som föran-

ledde straffbarhet utan även om kvinnorna i övrigt väckte allmän förargelse eller att åsidosatte 

vad ”offentlig anständighet” bjöd. Det senare Stockholmsreglementet innebar dessutom att det 

blev svårare för kvinnorna att beviljas befrielse från besiktningsskyldigheten. De skulle enligt 

detta först ha erhållit annan tjänst eller försörjningsmedel samt övervakas i tre månader innan 

en befrielse från besiktningstvånget kunde medges. Det i motsats till det tidigare Stockholms-

reglementet vilket endast stadgade att kvinnorna kunde befrias efter besiktningsbyråns pröv-

ning av omständigheterna. Det är därför inte orimligt att anta att ordningsmotiven att reglera 
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prostitutionen kom att bli allt mer närvarande under reglementeringsperioden. 

 

3.1.2 Reglementeringssystemet och dess variationer 

Inledningsvis aktualiserades frågor om hur reglementeringssystemet kom att införas och ut-

formas, vad det innebar för de prostituerade kvinnorna och om detta skilde sig åt mellan de 

olika städerna. Reglementeringssystem infördes i ett flertal svenska städer. Trots att reglemen-

teringen av prostituerade kom att tillämpas i 13 svenska städer var det endast ett fåtal som 

fastställde reglementeringen genom skriftliga reglementen. Dessutom tillämpades reglemente-

ring av prostituerade redan före reglementenas utfärdade även i Göteborg, Malmö och Norr-

köping. Det har också framkommit att reglementenas tillkomst varierade mellan städerna. 

Endast Göteborgs och Norrköpings reglementen utfärdades på det sätt som hälsovårdsstadgan 

föreskrev. Malmös reglemente utfärdades av polismästaren själv och Stockholms reglementen 

utfärdades endast med utgångspunkt i överståthållarämbetets befogenheter. Vidare tycks det 

inte ha varit självklart vilka myndigheter som skulle ansvara för besiktningsverksamheten 

eftersom även organisationen skilde sig åt mellan städerna. Vid reglementeringens införande i 

Göteborg förekom t.ex. en omfattande diskussion om huruvida en av stadsfullmäktige tillsatt 

styrelse eller polismyndigheten skulle ansvara för stadens reglementering. Vidare ändrades 

organisationen för Stockholms besiktningsbyrå 1875 då besiktningsbyrån kom att lyda under 

sundhetsnämnden istället för kurhusdirektionen. Dessa variationer, och avvikelserna från ri-

kets hälsovårdsstadga, torde dock inte ha ansetts vara särskilt problematiska. Flertalet städer 

hade mottagit instruktioner från Kungl. Maj:t som efterlyste myndighetsåtgärder mot köns-

sjukdomarnas spridning. I vissa av dessa stadgades uttryckligen att de s.k. lösaktiga kvinnorna 

skulle underkastas uppsikt, besiktningstvång och ordningsregler. Städernas reglementering av 

prostituerade hade således stöd även på nationell nivå.  

Malmös reglemente var inte uttömmande. Ytterligare ordningsregler, som likväl medförde 

straffbarhet, meddelades muntligen vid kvinnornas inskrivning. Även i Stockholm meddela-

des ytterligare föreskrifter på besiktningsbyrån, utöver de som omfattades av 1875 års Stock-

holmsreglemente. Dessutom tillämpades reglementering av prostituerade i städer som inte 

utfärdat skriftliga reglementen. Det gällde även i Göteborg, Norrköping och Malmö före reg-

lementenas utfärdande, vilket visar på systemets bristande rättssäkerhet. Det måste i dessa fall 

ha rått osäkerhet kring vilka regler som gällde, vilket måste anses vara särskilt problematiskt 

eftersom systemet innefattade tvångsåtgärder och kunde medföra straffbarhet enligt försvars-

löshets- och lösdriverilagarna.  

Det var det regelbundna besiktningstvånget och bestämmelserna om att smittade kvinnor 

skulle behandlas på kurhuset som utgjorde reglementeringssystemets mest centrala del. Det 

stadgades i samtliga reglementen, så även i 1847 års medicinska reglemente. Även det rätts-

liga förhållandet till försvarslöshets- eller lösdriverilagarnas straffbestämmelser är gemensamt 

för reglementena. Förutom Malmös mindre utförliga reglemente innehöll vidare samtliga reg-

lementen regler om kvinnornas offentliga registreringar och vilka uppgifter det skulle inne-

hålla. Kvinnornas möjligheter till befrielse från besiktningstvånget stadgades i alla reglemen-

ten förutom i Malmös. Även i Malmö meddelades dock liknande bestämmelser muntligen. 

Förutom 1847 års medicinska reglemente och Norrköpings reglemente utgjorde ordningsreg-
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lerna en viktig del av reglementeringssystemet. Ordningsreglerna var dessutom snarlika till 

sitt innehåll. Särskilt återkommande regler var de som behandlade bostadsbyten och bortresor 

från städerna, regeln om att ”föra ett tyst och stilla leverne”, att inte anropa förbigående på 

gatan, att inte vistas ute nattetid och att inte undandra sig behandling på kurhuset eller anlita 

”kvacksalvare”.  

Från och med 1859 års reglemente inbegrep samtliga reglementen även polisiära åtgärder och 

frihetsberövanden. Såväl kvinnornas inskrivning och besiktningar som ordningsreglernas åt-

lydnad övervakades av polismyndigheten. Denna övervakning synliggörs särskilt genom reg-

lerna om besiktningsbyråns åligganden vilka behandlats ovan. Ordningsreglerna reglerade 

framförallt kvinnornas uppförande. De syftade bl.a. till att kvinnorna skulle göra sig så obe-

märkta som möjligt. Kvinnorna förbjöds t.ex. att synas i fönster och portuppgångar, tilltala 

förbigående samt ålades att vara tysta och stilla.  

Ordningsreglerna begränsade även kvinnornas rörelsefrihet i och utanför städerna. Vissa an-

givna platser var helt förbjudna för kvinnorna att vistas på. Nattetid fick de över huvud taget 

inte vistas utomhus. Kvinnorna tilläts inte heller resa bort från städerna utan besiktningsby-

råns medgivande. Enligt Göteborgs reglementen fick kvinnorna över huvud taget inte vara 

borta längre än två dygn. Vidare förbjöds kvinnorna att byta bostad utan anmälan till besikt-

ningsbyrån. I Malmö tilläts kvinnorna endast bosätta sig på ett fåtal angivna gator i staden, 

vilket stadgades muntligen. Då kvinnorna inte kunde resa bort eller flytta utan besiktningsby-

råns tillåtelse hamnade de i ett beroendeförhållande till byrån. När kvinnornas personbevis 

dessutom skulle handhas på byråerna torde detta ha begränsat deras möjligheter att resa bort 

ytterligare. Reglementenas ordningsregler fick således inte bara konsekvenser för de prostitu-

erades yrkesutövning genom att begränsa möjligheterna att skaffa nya kunder. Inskränkning-

arna av kvinnornas personliga frihet måste även ha påverkat deras övriga livssituation avse-

värt.  

Reglementeringen av prostituerade var som bekant inte ett unikt system för Sverige. Det till-

lämpades sedan början av 1800-talet i städer över hela Europa. Vid införandet av 1859 års 

Stockholmsreglemente, som introducerade ordningsreglerna, anammade Stockholm den euro-

peiska modellen för bekämpandet av könssjukdomarna. Stockholmsreglementet kom seder-

mera att utgöra förebilden för Göteborgs reglemente, och Norrköping kopierade i princip Gö-

teborgs reglemente rakt av, med undantag av ordningsreglerna. De övergripande likheter mel-

lan reglementena som framkommit är därför inte särskilt överraskande.  

En av de största skillnaderna mellan reglementena var att Norrköpings reglemente till skillnad 

från övriga saknade ordningsregler. Vidare skiljer sig Göteborgs och Norrköpings reglemen-

ten från övriga genom urskiljandet av två kategorier prostituerade underkastade olika regler 

och kontroll. Malmös reglemente skilde sig från övriga eftersom det var avsevärt mindre ut-

förligt och detaljerat än övriga städers reglementen. Detta berodde förmodligen på att det ut-

färdades av polismästaren själv och inte behandlades av Malmös stadsfullmäktige. Reglemen-

tet saknade bl.a. uppgifter om besiktningsverksamhetens organisation, definition över vilka 

kvinnor som omfattades samt om möjligheterna till befrielse från besiktningstvånget. Regle-

mentets bristfällighet torde ha lämnat större utrymme åt godtycklighet från myndigheterna.  
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3.2 Reglementeringssystemet och kvinnan 

I detta avsnitt kommer reglementeringssystemet att analyseras utifrån Carol Smarts genusteori 

som presenterats i avsnitt 1.4. I avsnitt 3.2.1 kommer reglementeringssystemets konstruerande 

av kön att analyseras med utgångspunkt i den rättsliga diskursen som framkommit. Vad reg-

lementeringssystemet innebar för könen, och de normer om kön och sexualitet som förmed-

lats, kommer att beröras nedan i avsnitt 3.2.2.  

 

3.2.1 Konstruerandet av prostituerade kvinnor 

Det har ovan framgått att prostitutionen framställdes som något ont. Den beskrevs bl.a. som 

en omoralisk olägenhet och en hemlig fiende som skoningslöst förorsakade ”ingripande och 

förstörande härjningar”
131

 av familjelivet. Trots att reglementeringssystemet innebar ett ac-

cepterande av den annars otillåtna prostitutionen framgår det därmed att den fördömdes. De 

prostituerade kvinnorna beskrevs som lösaktiga, omoraliska, oanständiga och onyttiga sam-

hällsmedborgare. Vidare framhölls att de i olika utsträckning hade förlorat sin s.k. kvinnliga 

blygsamhet, hederskänsla och självaktning. I Göteborgs stadsfullmäktige förklarade vidare 

Borgerskapets äldste att de prostituerade kvinnorna ofta var samvetslösa och benägna att vid 

polisförhör uppge falska uppgifter.
132

 Benämnandet av kvinnorna som fallna vilka ”tappat 

känslan för det rätta”, och som behövde räddas eller förbättras, samt uttrycket om att de icke-

offentligt prostituerade var ”föga bättre till sin karaktär” än de offentligt prostituerade, visar 

att kvinnorna nedvärderades. Då Borgerskapets äldste i Göteborgs stadsfullmäktige föresprå-

kade att reglementeringssystemet borde tillåta bordeller framhölls att dessa skulle skapa en 

”stark markerad gränslinea mellan den anständiga qvinnan och sådane, som genom sitt inträde 

på dylika hus gjort lasten till yrke och följaktligen öppet vidgå, att de afsagt sig all rättighet 

till medmenniskors aktning”.
133

 Borgerskapets äldste ställde därmed uttryckligen de prostitue-

rade kvinnorna i relation till övriga kvinnor vilka ansågs vara anständiga. Deras argument 

visar även ett behov av att särskilja kategorin prostituerade kvinnor från övriga. Genom reg-

lementeringssystemets definierande av prostituerade kvinnor, tillskrivna negativa egenskaper 

som oanständighet, samvetslöshet och onyttighet, kan rätten således anses ha konstruerat en 

särskild kategori av kvinnor på det sätt som Carol Smart beskrivit.
134

 

Det är inte enbart en kategori kvinnor, de prostituerade, som konstruerades av reglemente-

ringssystemet. I Göteborgs och Norrköpings reglementen indelades kvinnorna i ytterligare 

kategorier i och med det faktiska definierandet av två olika kategorier av prostituerade under-

kastade olika kontroll. Kvinnorna definierades i dessa reglementen dels som sådana som för-

sörjde sig genom ”skörlevnad”, dvs. yrkesprostituerade, och dels sådana som i övrigt ansågs 

hänge sig åt ”lösaktighet”. I praktiken avsågs två olika typer av prostituerade. Motivet bakom 

denna indelning av de prostituerade var framförallt att underlätta för den senare kategorin att 

lämna prostitutionen bakom sig. De skulle därför inte behövas registreras offentligt som pro-

stituerade eller sammanblandas med övriga prostituerade. Det har ovan framkommit att den 
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huvudsakliga skillnaden mellan kategorierna utgjordes av huruvida prostitutionen utövades 

offentligt eller inte, även om detta varken framgick tydligt av reglementet eller diskussionerna 

vid införandet. Då Borgerskapets äldste förespråkade införandet av två kategorier framhölls 

särskilt att kategorin icke-offentligt prostituerade, till skillnad från de offentligt prostituerade, 

”ännu äga åtminstone en skymt qvar af känslan för det rätta och af qvinlig blygsamhet, och 

hos hvilka samhället följaktligen icke har rätighet att förutsätta omöjligheten af en återgång 

till det bättre”,
135

 trots att de till sin karaktär ansågs vara ”föga bättre”.
136

 De icke-offentligt 

prostituerade var inte värre ”moraliskt fördärvade” än att de skulle räddas, menade den av 

stadsfullmäktige tillsatta beredningen inför 1877 års Göteborgsreglemente.
137

 Indelningen av 

två kategorier innefattade således även ett bedömande av kvinnornas karaktär. Det var därmed 

inte en saklig distinktion av kvinnorna baserat på exempelvis heltids- och deltidsprostitution, 

utan en subjektiv bedömning av kvinnornas karaktär som graden av moraliskt fördärv och 

förväntade framtidsutsikter.  

Utifrån ovan kan det konstateras att olika kategorier av kvinnor konstruerades genom regle-

menteringssystemet och att dessa jämfördes och bedömdes där vissa kategorier ansågs vara 

sämre än andra. De prostituerade har beskrivits som omoraliska, oanständiga, oblyga och 

falska. Det kan, och har ovan, ställts i kontrast mot en annan kategori av moraliska, anstän-

diga, blyga och sanningsenliga kvinnor. Detta åtskiljande av kvinnor speglar en sådan kvinn-

lig dualism som Smart beskrivit.
138

 Kvinnan kan motsatsvis ses som moralisk eller omoralisk, 

falsk eller sanningsenlig. En kategori kvinnor anses vara god och beundransvärd och en annan 

ond och avskyvärd. De egenskaper som framgått om de prostituerade representerar generella 

normer om hur kvinnor ska vara och inte vara. Det framgår av reglementeringssystemets rätts-

liga diskurs att en god kvinna ska vara anständig, blyg, och sanningsenlig. Värderandet av 

egenskaperna framgår särskilt tydligt genom uttryck om de prostituerades ”förbättring” eller 

”återgång till det bättre”, vilka synliggör att de prostituerade kvinnornas egenskaper och bete-

ende sågs som felaktigt. 

Göteborgs och Norrköpings indelning visar dessutom på ytterligare en dimension av bedö-

mande. Det framgår av diskursen om de olika kategorierna av prostituerade att dessa, till 

skillnad från distinktionen mellan prostituerade och icke-prostituerade, inte utgör en dualism 

mellan ont och gott. Det finns inte bara två motpoler av kvinnor som bra eller dåliga, utan 

även graden av oanständighet och förkastlighet kan bedömas. Indelningen av prostituerade 

visar således att det går att bedöma hur ”fallen” eller ”moraliskt fördärvad” en kvinna är. En 

sådan syn framkommer exempelvis genom Borgerskapets äldstes uttalande om att den ena 

kategorin prostituerade ”ännu äga åtminstone en skymt qvar af känslan för det rätta och af 

qvinlig blygsamhet”.
139

 Trots att de ansågs som oanständiga markerades en skillnad gentemot 

övriga prostituerade. Ändå har det framgått att denna kategorin sågs som oanständig och för-

dömdes. De dualistiska motpoler som Smart betonar tycks dock ändå vara närvarande. Det var 
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den oanständiga och den anständiga kvinnan som ställdes mot varandra. Det ytterligare be-

dömandet av kvinnorna utgjordes endast av gradskillnader där emellan.  

Smart framhåller att kategoriserandet av kvinnor, och den kvinnliga dualism som det speglar, 

är sekundär för konstruerandet av könen. Hon framhåller att den huvudsakliga distinktionen är 

den mellan män och kvinnor. Kvinnan representerar genom de egenskaper som hon tilldelats 

det sämre könet. De egenskaper som tillskrivs en särskild, nedvärderad kategori kvinnor anses 

nämligen, till skillnad från hos män, kunna aktualiseras hos alla kvinnor.
140

 Av reglemente-

ringssystemets diskurs som behandlats ovan har det, i överensstämmelse med Smarts resone-

mang, framgått att de negativa egenskaperna som de offentligt prostituerade tillskrivits även 

riskerar att aktualiseras hos de övriga prostituerade. Utgångspunkten vid införandet av de 

båda kategorierna i Göteborg var att kvinnorna skulle besiktigas separat med motiveringen att 

man annars riskerade att åstadkomma en ”allmän och fullständig demoralisation”.
141

 Det 

påstods att en sammanblandning av de båda kategorierna skulle leda till de icke-offentligt 

prostituerades ”grundliga fördärv” eftersom de ytterligare skulle sänka sin moral. Motivet 

bakom införandet av de båda kategorierna var att de icke-offentligt prostituerade kvinnorna 

inte skulle bli som de offentligt prostituerade, utan lämna prostitutionen bakom sig. Det an-

sågs fortfarande finnas hopp om att de skulle kunna ”räddas” och återgå till att vara anstän-

diga kvinnor. Även uttryck om att de icke-offentligt prostituerade kvinnorna ”ännu inte 

afklädt sig all blygsel” och ”ännu äga åtminstone en skymt qvar af känslan för det rätta och af 

qvinlig blygsamhet” visar på en syn om att det bara var en tidsfråga innan den oblyghet och 

oanständighet som de offentligt prostituerade tillskrivits även skulle aktualiseras hos övriga 

prostituerade. Även om detta bekräftar Smarts teori om att alla kvinnor riskerar att hamna i de 

nedvärderade kategorierna av kvinnor
142

 tyder inte reglementeringssystemets diskurs på att de 

negativa egenskaperna ansågs tillhöra kvinnans rätta natur. Tvärtom tycks det förutsättas att 

kvinnan har en naturlig, positiv och anständig blygsamhet. Denna riskerar kvinnan däremot 

att förlora. Det var kanske just det som Smart menade:
143

 att kvinnor, till skillnad från män, 

riskerar att falla till en sämre kategori kvinnor om de inte uppfyller särskilda uppsatta villkor 

över hur en ”bra” kvinna ska vara.  

 

3.2.2 Den sexuella dubbelmoralen  

I det material som behandlats ovan nämns män i princip inte alls. En uttrycklig åtskillnad mel-

lan könen framgår därför inte lika tydligt som den mellan olika kategorier av kvinnor. De 

enda gångerna som män nämndes var vid avvisandet av att införa kontroll även för män. Reg-

lementeringssystemet bortsåg helt från männens delaktighet i prostitutionen, vilket kanske var 

det mest problematiska med systemet. Smart har beskrivit en sexuell dubbelmoral mellan kö-

nen som leder till att könen behandlas olika av rättssystemet. Kvinnor hålls ansvariga för sin 

sexualitet eftersom den anses vara begränsad och kontrollerbar. Mäns sexualitet ses istället 

som nödvändig och naturlig, varför de inte hålls ansvariga för den på samma sätt. Smart me-
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nar därför att kvinnor i högre grad straffas för sin sexualitet.
144

 Refererandet till kvinnlig blyg-

sel visar på en bild av att kvinnans sexualitet är mer dold och kontrollerad än mäns. Vidare 

ansågs de icke-offentligt prostituerade ovan, till skillnad från de offentligt prostituerade, inte 

ha prostituerat sig för att tillfredsställa sinnliga behov, vilket framhölls som ett försvar av 

dessa kvinnors moral. Följaktligen nedvärderades den kvinnliga sexualiteten. Att kvinnor i 

högre grad än män hålls ansvariga för sin sexualitet framgår även tydligt av reglementerings-

systemets konstruktion. Systemet riktade sig endast åt kvinnorna. Det var kvinnorna som fick 

bära ansvaret för könssjukdomarnas spridning och inte männen. De underkastades tvångsun-

dersökningar och tvångsbehandling samt ordningsregler som bl.a. inskränkte deras rörelsefri-

het i staden. Ett åsidosättande av reglerna medförde straffbarhet enligt försvarslöshets- eller 

lösdriverilagarna. Trots att kvinnorna genomgick en sådan genomgripande kontroll för den 

allmänna hälsan var det kvinnorna som fördömdes. Reglementeringssystemet kan således ses 

som ett exempel på den sexuella dubbelmoral som Smart beskrivit.  

Smart har vidare framhållit att rätten generellt intresserat sig för att kontrollera kvinnors krop-

par och att lagstiftning som sker med hänsyn till den allmänna hälsan tenderar att utformas 

förtryckande mot kvinnor. En anledning till detta är att kvinnors kroppar speglar moraliska 

värderingar om familj och sexuella relationer, menar hon.
145

 Reglementeringen infördes 

främst pga. könssjukdomarnas spridning och kvinnorna underkastades kontroll för främjandet 

av den allmänna hälsan. Trots att reglementeringssystemets officiella motiv var ”den all-

männa sundheten” har det ovan framkommit att systemet inte var fritt från moraliska värde-

ringar. Dessutom var majoriteten av ordningsreglerna inte medicinskt motiverade. I Stock-

holmsreglementena stadgades vidare att besiktningsbyrån inrättades ”till utöfvande af uppsigt 

och kontroll, såväl i medicinskt som polishänseende öfver prostituerade qvinnor”
146

 respek-

tive ”för utöfvande af uppsikt och kontroll öfver prostituerade kvinnor”,
147

 vilket också visar 

på att reglementeringssystemet även officiellt inrättades pga. ett behov av att kontrollera pro-

stitutionen. Eftersom kvinnorna även benämndes som omoraliska och onda förstörare av fa-

miljen är det därför inte orimligt att anta att kvinnors kroppar speglat normer om moral, sexu-

alitet och familj vilket bidragit till att de blivit föremål för en sådan omfattande kontroll ge-

nom reglementeringssystemet.  

Även reglementeringens hälsomotiv kan problematiseras. Vems hälsa var det egentligen som 

avsågs? Vilka var det som skulle beskyddas av systemet? Kvinnorna kontrollerades regelbun-

det för motverkandet av könssjukdomarnas spridning. I och med detta garanterade reglemen-

teringssystemet en tillgång på friska prostituerade. Männens delaktighet i prostitutionen an-

sågs inte vara problematisk. Det blev istället männen och deras familjer som skyddades av 

systemet. De kunde fortsätta att köpa de prostituerades tjänster utan att riskera att bli smittade 

eller att föra smittan vidare till sina familjer.  

  
                                                           
144

 Smart, Women, crime and criminology s. 77 f, 89 och 107. Se även Smart, Carol, 'Criminological theory: its 

ideology and implications concerning women', British journal of sociology., 28(1977):1, s.89-100, 1977 s. 91 f 

och 98. 
145

 Smart, Feminism and the power of law s. 90-113. 
146

 Svanström s. 454-456; Lundquist s. 71; Welander s. 249 f. 
147

 1 § 1875 års Stockholmsreglemente. 



38 

 

4 Slutsatser 

 

Inledningsvis aktualiserades frågor om reglementeringssystemets motiv, utveckling, utform-

ning, vilka skyldigheter som ålades de prostituerade kvinnorna samt huruvida systemet skilde 

sig åt mellan de olika städerna. Det har ovan framgått att ansvaret för könssjukdomarnas 

spridning kom att skifta från den allmänna lokalbefolkningen till särskilda befolkningsgrup-

per, för att genom reglementeringssystemet endast riktas mot de prostituerade. Reglemente-

ringen innebar att kvinnorna registrerades som prostituerade i offentliga förteckningar, ålades 

ett regelbundet besiktningstvång och underkastades en rad ordningsregler. Reglementerings-

system tillämpades i 13 svenska städer men endast ett fåtal av dessa fastställde det genom 

utfärdade reglementen. De reglementen som utfärdades tillkom på olika sätt. Göteborgs och 

Norrköpings reglementen tillkom på det sätt som rikets hälsovårdsstadga föreskrev. Stock-

holms reglementen utgick istället direkt från överståthållarämbetets befogenheter. I Malmö 

utfärdades reglementet av polismästaren själv, varför detta var mer allmänt formulerat än öv-

riga reglementen. Det saknade t.ex. en närmare definition av vilka kvinnor som avsågs och 

bestämmelser om kvinnornas möjlighet till befrielse från besiktningssystemet. 

Kvinnorna som omfattades definierades uttryckligen som prostituerade först i 1875 års Stock-

holmsreglemente. I Malmöreglementet från 1888 tycks det ha ansetts så självklart vilka kvin-

nor som avsågs att en definition av kvinnorna över huvud taget inte ansågs ha behövts. Göte-

borgs och Norrköpings reglementen skilde sig från övriga genom urskiljandet av två olika 

kategorier av kvinnor. Definitionen av dessa måste anses ha varit diffus och otydlig. Den av-

såg två kategorier av prostituerade kvinnor trots att det inte framgick av reglementet.  

Ett samarbete mellan hälsovårds- och polismyndigheter inleddes vid utfärdandet av 1859 års 

Stockholmsreglemente. Polismyndigheterna fick därmed befogenhet att vidta tvångsåtgärder 

mot de prostituerade. I samband med detta introducerades även reglementeringens ordnings-

regler. Dessa kom att innefattas i samtliga reglementen förutom i Norrköpings. I Malmö med-

delades ett antal ordningsregler endast muntligen, vilket måste ha lämnat utrymme åt godtyck-

lighet från myndigheterna. Även det faktum att reglementeringen av prostituerade tillämpades 

i städer utan fastställda reglementen, och även i Malmö, Göteborg och Norrköping redan före 

reglementenas utfärdande, måste anses ha medfört en bristande rättssäkerhet. I reglementenas 

ordningsregler stadgades hur kvinnorna fick bete sig, var i staden de fick befinna sig och vid 

vilka tider. De ålades exempelvis att vara tysta och stilla, att inte tilltala förbigående personer 

och att i övrigt göra sig så obemärkta som möjligt. Deras beteenden på allmänna platser regle-

rades således avsevärt och på vissa allmänna platser fick de inte vistas alls. De fick inte heller 

vistas ute nattetid och tilläts inte byta bostad eller resa från staden utan att först ha anmält 

detta till besiktningsbyrån. Åsidosättandet av reglementenas föreskrifter medförde straffbarhet 

enligt försvarslöshets- och lösdriverilagarna. Lösdriverilagen ansågs vidare utgöra en rättslig 

grund för reglementeringen eftersom det i den stadgades att prostituerade kvinnor må behand-

las som lösdrivare. Det ansågs därmed vara upp till myndigheternas att avgöra om de ville 

tillämpa lösdriverilagen på de prostituerade. Reglementeringen utgjorde myndigheternas un-

dantag från lösdriverilagen och de accepterade prostitutionen under förutsättning att dess reg-

ler åtlyddes. I de senare reglementena skärptes vägen till straffbarhet. Det räckte enligt dessa 



39 

 

med en förseelse, efter en varning från besiktningsbyrån, för att försvarslöshets- eller lösdri-

verilagarna skulle tillämpas på kvinnorna. Kontrollen kom även att skärpas på andra sätt un-

der reglementeringsperioden. Besiktningsskyldigheten utvidgades t.ex. i Stockholms senare 

reglemente från en till två gånger per vecka eller oftare vid behov. Vidare förbjöds ytterligare 

platser för kvinnorna att vistas på och vägen till befrielse från besiktningsskyldigheten blev 

svårare. 

Det har av den rättsliga diskursen framgått att de prostituerade kvinnorna fördömdes. Prosti-

tutionen beskrevs som en olägenhet som hotade familjelivet och de prostituerade kvinnorna 

beskrevs som oanständiga och onyttiga samhällsmedborgare. Det har även framgått hur de 

prostituerade jämfördes och ställdes mot de icke-prostituerade s.k. anständiga kvinnorna. Sär-

skilt tydligt blir detta bedömandet av kvinnor i Göteborgs reglementen genom uppdelandet av 

två kategorier av prostituerade. De icke-offentligt prostituerade ansågs skyddsvärda jämfört 

med de offentligt prostituerade och underkastades därför mildare kontroll. Även om dessa 

som prostituerade också ansågs vara oanständiga markerades en skillnad gentemot de offent-

ligt prostituerade. Det framhölls exempelvis att de icke-offentligt prostituerade ”ännu äga 

åtminstone en skymt qvar af känslan för det rätta och af qvinlig blygsamhet”.
148

 I enlighet 

med Carol Smarts teorier om rättens konstruerande av kön
149

 kan reglementeringssystemet 

således anses ha konstruerat olika typer av kvinnor. Särskilda egenskaper har tillskrivits kvin-

norna och vissa kategorier har nedvärderats i förhållande till andra. Det speglar en sådan dual-

ism som Smart beskriver enligt vilken kvinnor bedöms som bra eller dåliga. Smart menar att 

alla kvinnor, till skillnad från män, anses riskera att falla till en kategori av dåliga kvinnor om 

de inte uppfyller särskilda villkor och egenskaper,
150

 vilket även Göteborgs indelning av pro-

stituerade kvinnor tyder på. Det framgår av uttalanden om kategorierna av prostituerade att 

även de skyddsvärda, icke-offentligt prostituerade ansågs riskera att ”falla” ytterligare om de 

sammanblandades med de offentligt prostituerade. Det är dock inte bara två motpoler av bra 

respektive dåliga kvinnor som framställts. Diskursen har även visat hur en nyanserad bedöm-

ningsskala av kvinnorna tillämpades enligt vilken graden av ”fördärv” ansågs kunna bedömas. 

Även de kvinnor som ansågs vara oanständiga värderades olika. Däremot tycks det ändå ha 

varit de två motpolerna mellan en bra, anständig kvinna respektive en dålig, oanständig 

kvinna som utgjort jämförelsepunkterna i diskursen om de två kategorierna av prostituerade. 

De värderingar som framkommit genom reglementeringssystemet visar inte bara på ett för-

dömande av prostituerade kvinnor. De har även förmedlat generella normer om synen på kön 

och sexualitet. Genom uttryck om kvinnlig blygsel och nedvärderandet av prostituerade som 

ansågs prostituera sig för att tillfredsställa sina behov framträder en norm om att kvinnans 

sexualitet bör vara begränsad, i likhet med den bild av könens sexualitet som Smart presente-

rat.
151

 Vidare speglar reglementeringssystemet som sådant en sexuell dubbelmoral i likhet 

med Smarts teorier.
152

 Det var kvinnorna som fick bära skulden för könssjukdomarnas sprid-
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ning och underkastas omfattande kontroll och övervakning. Samtidigt problematiserades inte 

männens delaktighet i prostitutionen och könssjukdomarnas spridning. Förslag om att män 

skulle underkastas kontroll avvisades med argument om att män inte bidrog till smittsprid-

ningen i lika hög utsträckning som de prostituerade kvinnorna eller att en kontroll av dem 

skulle vara omöjlig att genomföra. Något intresse av att även män skulle omfattas av systemet 

har därmed inte framkommit. Det var den kvinnliga sexualiteten som straffades av reglemen-

teringssystemet. 

Även om det framkommit att reglementeringen präglades av moraliska värderingar och nor-

mer om könen var det främst hälsoskäl som låg bakom reglementeringens införande. Frågan 

är vems hälsa det var som avsågs. Reglementeringen innebar att män kunde fortsätta att köpa 

de prostituerades tjänster utan att riskera sin eller sina familjers hälsa. Den sanktionerade de-

ras fortsatta nyttjande av prostitutionen. Männen kunde vidare fortsätta med att sprida köns-

sjukdomar utan myndigheternas ingripande. Reglementeringssystemet beskyddade således 

männen på bekostnad av de prostituerade kvinnornas frihet. Trots kvinnornas uppoffringar för 

männens hälsa fördömdes de. De registrerades offentligt, besiktigades offentligt och överva-

kades offentligt men de fick inte vistas fritt på offentliga platser. Som Tommie Lundquist ut-

tryckt det: de prostituerade fick finnas, men inte synas.
153

 

Reglementeringen av prostituerade är inte bara en viktig del av svensk förvaltningsrättslig 

historia och prostitutionslagstiftning. Den är även ett exempel på hur kön historiskt har defini-

erats, konstruerats och behandlats av rättssystemet. Med bakgrund av reglementeringens syn 

på prostitutionen och dess aktörer förs tankarna mot den nu gällande strafflagstiftningen i 

Sverige, vilken istället straffbelägger sexköparna och skyddar de prostituerade. Hur rättens 

normer om kön och sexualitet förändrats och lett fram till dagens strafflagstiftning är en in-

tressant fråga för vidare studier. 
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Källförteckning 

 

Författningar  

 

Kungl. cirkuläret den 10 juni 1812 till samtliga landshöfdingar, angående åtgärder till före-

kommande af veneriska smittans spridande [cit. 1812 års cirkulär]. 

Stadgar och Föreskrifter, till förekommande af den Veneriska smittans utbredande i Göteborg 

och dess förstäder; 1864 [cit. 1864 års Göteborgsreglemente].  

Föreskrifter, rörande uppsikten öfver prostituerade kvinnor i hufvudstaden, af öfverståthål-

larämbetet meddelade den 2 juni 1875 [cit. 1875 års Stockholmsreglemente].  

Stadgar och föreskrifter till förekommande af den veneriska smittans utbredande i Göteborg; 

den 2 maj 1877 [cit. 1877 års Göteborgsreglemente]. 

Lag (SFS 1885:27) angående lösdrifvares behandling [cit. lösdriverilagen]. 

Stadgar och föreskrifter till förekommande af veneriska smittans utbredande i Norrköping; 

1885 [cit. Norrköpings reglemente]. 

Underrättelser för besiktningsskyldiga kvinnor i Malmö; 1888 [cit. Malmös reglemente]. 

 

Offentligt tryck 

 

Prop. 1997/98:55, Kvinnofrid.  

Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1863-1877 [cit. GSH]. 

Göteborgs Stadsfullmäktiges Protokoll 1863. 

Underdånigt betänkande angående åtgärder för motarbetande af de smittosamma könssjuk-

domarnas spridning; afgifvet af den af Kungl. Maj:t den 6 nov. 1903 för ändamålet tillsatta 

kommittén, vol. 1-4 inkl. bilagor, Stockholm, 1910 [cit. Underdånigt betänkande]. 
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