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1. Inledning 

Denna uppsats kommer att handla om något som fascinerat människan under flera hundra år 

och som fortfarande är ett vida diskuterat ämne, nämligen den mänskliga sexualiteten. Idag 

skulle nog de flesta säga att vi har en mycket öppen syn på sexualiteten och i veckotidningar 

finner vi ofta tidningsartiklar i konsten att älska, och ”Sex Sales” har blivit ett vardagsuttryck.  

 

Men även om sexualiteten kontinuerligt uppvärderats under framförallt slutet av 1990-talet 

har det inte alltid varit så, andra åsikter gällande sexualiteten har varit normen och människor 

såg helt olika på allt gällande sexualiteten vare sig det var samlag eller onani än vad vi gör 

idag. 

 

Idén till denna uppsats härstammar härifrån, från de normer och idéer gällande sexualiteten 

som fanns förr under den moderna tidens början, skiljer sig dåtidens ideal från idag, och på 

vilket sätt kan man känna igen sig i dessa ideal?  

 

Det är detta denna uppsats kommer att behandla, nämligen synen på sexualiteten som 

människor hade förr, och i denna uppsats mer specifikt synen på sexualiteten under det sena 

1800-talet och det tidiga 1900-talet. Valet av detta ämne är baserat på en undran över de 

konstanta diskussionerna runt sexualiteten som figurerade under denna tid, och att den 

fascination av sexualiteten som vi har idag även existerade förr, om än i lite annan form.  

 

Dessa två perioder kommer att sträcka sig från ca 1880-talet till 1920-talet, vilket ger denna 

uppsats en undersökningsperiod på 40 år och de åsikter och idéer som presenteras är åsikter 

som florerade i Sverige hos vetenskapsmän och läkare under dessa båda århundraden, valet av 

denna period baseras på de källor denna uppsats kommer att bygga på.  

 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att för det första ge en inblick i synen på sexualitet under det sena 

1800-talet och det tidiga 1900-talet. Syftet är även att belysa de eventuella förändringar i 

synen på sexualiteten som skett mellan framförallt åren 1885 och 1921. Fokus kommer inte 

att ligga på de samhälleliga förändringarna utan på de förändringar som sker i synen på 

sexualiteten.  
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1.2. Frågeställning 

Då jag i denna uppsats utgår ifrån att det kommer att ske förändringar i synen på sexualiteten 

mellan det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet reflekteras detta även i min huvudfråga: 

 

Vilka förändringar om några finns i synen på sexualitet mellan det sena 1800-

talet och det tidiga 1900-talet? 

 

För att finna svar på denna fråga kommer jag att använda mig av ett flertal underfrågor som 

även kommer att fungera som de aspekter av sexualiteten jag kommer att fokusera på i själva 

avhandlingen. 

• Hur såg man på den manliga och kvinnliga sexualiteten under det sena 1800-talet? 

• Hur såg man på äktenskapet under det sena 1800-talet? 

• Hur såg man på onani under det sena 1800-talet? 

• Hur såg man på den manliga och kvinnliga sexualiteten under det tidiga 1900-talet? 

• Hur såg man på äktenskapet under det tidiga 1900-talet 

• Hur såg man på onani under det tidiga 1900-talet 

 

Med dessa underfrågor hoppas jag få en mycket tydlig bild av synen på sexualiteten under 

både det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet 

 

1.3. Hypotes 

Jag utgår i denna uppsats utifrån det faktum att det kommer att ske en förändring i synen på 

sexualiteten mellan det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Detta är vad som är 

utgångspunkten för hela denna uppsats, vilket betyder att jag i källor och litteratur letat efter 

påståenden som stödjer detta. Än mer ingående menar jag även att det inte bara sker en 

förändring utan att denna förändring är baserad på en konservativ sexualsyn och en liberal 

sexualsyn. Jag utgår nämligen från att bilden av sexualiteten under det sena 1800-talet är mer 

konservativ än den som fanns under början av 1900-talet. Jag utgår även från att dessa 

förändringar kommer att vara mycket tydliga att urskilja och att även om det är små 

förändringar så kommer de ändå att finnas där.    
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1.4. Källurval 

De källor jag valt att använda mig av i denna uppsats är tryckta källor skrivna mellan åren 

1885 och 1921. Dessa böcker räknas in i kategorin populärmedicinska handböcker, och de är i 

första hand riktade till den normale mannen eftersom de var han som stod som mall för hela 

samhället, och i andra hand till den normala kvinnan. Dessa handböcker har som uppgift att 

utbilda gemene man om de faror könslivet medför, vad som bör undvikas i könslivet och vad 

som är okej.  

 

De böcker jag kommer att använda mig av är Oskar H. Dumraths bok Människan, mannen 

och kvinnan (1914), MED. Dr Medicinalråd Olof F. Hallins Handbok i helso – och 

sjukvårdslära (1885), MED. Dr Anton Nyströms Könslivet och dess lagar (1921), 

Sjelvbevarelsen (1915) av D:r O, Retau och Seved Ribbings Den sexuella hygienen (1915). 

 

Vad som är viktigt att komma ihåg när det gäller Retaus bok Sjelvbevarelsen är att den kom ut 

så tidigt 1886, och den upplaga jag använder mig av i denna uppsats är den 64:e svenska 

upplagan vilket fortfarande gör att den speglar det sena 1800-talet. Även Seved Ribbings bok 

utkom med sin första upplaga under slutet av 1800-talet nämligen 1888, och även om 

upplagan från 1915 innehåller en del modifikationer, speglar den ändå mer 1800-talet än 

1900-talet, denna källa kommer därför att användas som en del i 1800-talets syn på sexualitet.   

 

Anledningen till varför just dessa källor valt ut i denna uppsats är att de dels figurerat i 

avhandlingar och annan litteratur som behandlar 1800-talets syn på sexualiteten, samt att 

titeln varit mycket intressant. Alla de titlar på böckerna som används har på något vis 

någonting med sexualiteten att göra, vare sig det gäller relationer mellan kvinnor och män, 

eller bara könsorganen i allmänhet. När det kommer till valet av just Ribbing och Nyström 

kommer det sig av att Ribbing vid sin tid ansågs vara en av de mest framstående inom sitt 

ämne. Nyström däremot representerade ett nytänkande som inte alltid var välkommet och att 

kunna använda hans tankar som en jämförelse med Ribbing, Retau och Hallin kommer att bli 

mycket intressant.  

 

Att få tag i källor som behandlade slutet av 1800-talet utkomna under 1800-talet visade sig 

vara mycket knepigt eftersom dessa böcker pga. sin ålder inte alltid finns tillgängliga för 

allmänheten, detta har gjort att endast en av de källor som behandlar slutet av 1800-talet 

(Hallin) är utgiven under just slutet av 1800-talet. De andra två (Ribbing, Retau) är från 
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början utgivna under 1800-talet, men då de böcker som används i denna uppsats är nyare, 

speglar de ändå fortfarande det sena 1800-talet. Början av 1900-talet var en annan fråga, det 

finns här betydligt mer källor, men då en viss begränsning är nödvändigt kommer två 

huvudförfattare få representera denna tid, Anton Nyström och Oskar H. Dumrath. 

 

Vad som också är viktigt att tänka på när man läser dessa böcker är att de först och främst 

utgår från männen och den manliga sexualiteten, kvinnorna sexualitet behandlas också i alla 

dessa böcker men som sagt så är det männen som behandlas i första hand. 

 

1.5. Metod 

Den metod jag först och främst kommer att använda mig av är kvalitativ, dvs. det är jag som 

har tolkat den information jag tillhandahållit genom källorna. 

 

Till att börja med har jag således gjort en genomgång av de källor denna uppsats bygger på 

för att få en ordentlig bild av vad författarna har velat säga med sina böcker. Efter det har 

påståenden och idéer plockats ut för att representera olika delar av denna uppsats. 

 

Jag kommer även att se detta förlopp ur ett strukturalistiskt perspektiv, då jag inte kommer 

fokusera på vad som händer i samhället och hur det kan ha bidragit till de eventuella 

förändringar jag hoppas finna, utan jag kommer att fokusera på förändringarna i sig och vad 

det är som händer men inte varför. 

 

Problemet med att använda mig av dessa metoder är att jag måste tolka det som står själv och 

att göra detta kan ge en felaktig bild av vad författaren menat från början. Något som också 

måste tas med i beräkningen är att den tid under vilka dessa böcker skrevs hade en helt annan 

syn på frågan om sexualitet än vad som finns i dagens Sverige, vilket gör att jag måste 

försöka läsa dessa texter utifrån de ideal som fanns då. 
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1.6. Tidigare forskning 

I sin avhandling Kroppens idéhistoria – Disciplinering och karaktärsdrag i Sverige 1700-

1950 går Claes Ekenstam in på djupet av vårt samhälle och vår syn på sexualiteten från just 

1700-talet till mitten av 1900-talet. I två av bokens kapitel, kapitel 8. Den Oscarianska 

Sexualmoralen, och kapitel 9. Sexualitetens modernisering behandlar han 1800 –och 1900-

talet. I dessa kapitel väljer han att ge extra uppmärksamhet till två av de forskare som även 

figurerar i denna studie nämligen Seved Ribbing och Anton Nyström. 

 

Ekenstam diskuterar den syn på sexualitet som figurerade under 1800-talet, och han 

poängterar att det man ofta förknippar med just detta århundrade är den starka förnekelse och 

censur av sexualiteten som existerade i samhället.1 Ekenstam framhåller dock att det under 

denna tid även fanns de som motsatte sig dessa strikta åsikter som cirkulerade, och istället 

talade för en mer liberal syn på sexualiteten. 

 

Enligt Ekenstam blev man under denna period även mer intresserad för kroppen och hälsan, 

då man såg fysiskt välmående som strakt påverkande av människans karaktär och moral. 

Kroppsbyggnad, fysiologi, intellekt och moralisk kvalitet ansågs utöva ömsesidiga inflytelser 

på varandra. Detta intresse för kroppen, och det växande intresset för könslivet, gjorde att man 

även tilldelade sexualiteten en stor betydelse för individens hälsa, moral och personlighet.2 

 

Under början av 1900-talet menar Ekenstam hände ändå nått med den tidigare så strikta synen 

på sexualiteten, men inte utan motstånd. Enligt Ekenstam dömdes under denna tid 

avhållsamhetsmoralen ut fullständigt som både omänsklig och som en ofysiologisk företeelse 

som kunde ge upphov till neuroser. Istället betonade man nu den fysiska kärleken som viktig 

för att äktenskapet skulle bli lyckligt.3  

 

Man började även menar Ekenstam, se vissa utomäktenskapliga förbindelser som smått okej, 

förutsatt att deras etiska halt var tillräcklig. Man började även jobba för att det traditionella 

fördömandet av ogifta mödrar skulle försvinna, och istället ville man att omsorgen om dessa 

mödrar skulle förbättras. Dessa var bara några av de idéer som mötte hår motstånd från 

dåtidens etablerade försvarare av sexualmoralen. Trots detta motstånd börjar i slutändan även 

                                                
1 Ekenstam 1993 s.204 
2 Ekenstam 1993 s. 243 
3 Ekenstam 1993 s. 287 
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de som predikar sexuell avhållsamhet poängtera vikten av den kroppsliga kärlekens betydelse 

för det äktenskapliga samlivet, och man ser även det sexuella samlivets stora värde för 

kärleken, hälsan och det allmänna välbefinnandet.4   

 

Michael Foucault är en av de mest kända forskarna inom sexualitetens historia och i hans 

trilogi med samma namn diskuterar han mycket kritiskt det samhälle som fanns under 1800-

talet. 

 

Enligt vad som sägs har vi länge levat, och lever än idag, under oket av en 

viktoriansk regim. Den sippa sänghimlen påstås finnas med i vapenskölden för 

vår sexualitet, som är kuvad stum och hycklande.5 

 

Med dessa ord inleder Foucault första delen i sin Sexualitetens historia, han gör vidare en 

jämförelse mellan 1600-talet och 1800-talet, och han menar att under början av 1600-talet 

fanns det fortfarande en viss öppenhjärtlighet med sexualiteten. Man kunde säga det mesta 

utan allt för stor återhållsamhet, saker berättades utan större omskrivningar och han menar att 

man hade en tolerant förtrolighet med det otillåtna.6 Detta ser han som det raka motsatta till 

vad som komma skulle under 1800-talet då man helst skulle tala så tyst som möjligt om allt 

detta. Han menar då att sexualiteten blir ordentligt inlåst och konfiskerad av den 

äktenskapliga familjen som ställer den helt i fortplantningens tjänst. 

 

Vidare menar Foucault även att man under denna tid fick två helt skilda bilder av könet, två 

bilder som utvecklades på väldigt olika sätt. Den första var en fortplantningsbiologi, vilket 

utvecklades kontinuerligt i takt med samtida vetenskapliga normer, och den andra var en 

könsläkarvetenskap, som utformades efter helt andra regler.7 

 

Foucault ser det som att man under 1800-talet fått en generalisering, med utgångspunkt i ett 

dominerande centrum. Resultatet av detta anser Foucault är att alla samhällsklasser har 

begåvats med en ”sexuell kropp”, men på olika sätt och med olika medel. Det är nu man 

                                                
4 Ekenstam 1993 s. 288 
5 Foucault 2002 s. 33 
6 Foucault 2002 s. 33 
7 Foucault 2002 s. 75 
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försöker spärra sexualiteten, och det är förbudet som gör skillnaden i alla fall det sätt på 

vilken den utövas och den stränghet med vilken den tillämpas.8 

 

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

sexualiteten utifrån ett kvinnligt perspektiv. Levin presenterar i denna bok ett synsätt som 

starkt skiljer sig ifrån Ekenstam och Foucault. Levin diskuterar de kvinnorörelser som mellan 

1880-1914 förde en intensiv kamp för att ändra männens sexuella beteende, och skydda 

kvinnor och barn från de konsekvenser som den manliga sexualitetens utövande som hotade 

kvinnors intressen. Dessa kampanjer har enligt Levin inte uppmärksammats i 

historieskrivningen annat än som ett utslag av den så kallade ”borgerliga puritanismen” och 

sexualfientlighet som kunde urskiljas i samhället under denna tid.9 Vad Levin menar är dock 

att denna kamp mer handlade om att skaffa sig makt och kontroll över sina egna liv och för att 

avlägsna de restriktioner som lagts på dem genom männens sexuella beteende inom och utom 

hemmet. 

 

Levin diskuterar även den syn på den manliga sexualiteten som fanns i samhället, och hon 

menar att det även fördes en kamp för att förändra denna syn från att se den manliga 

sexualiteten som något biologiskt och därför okontrollerbart till ett socialt fenomen. Män 

uppfostrades helt enkelt inte till sexuell självkontroll så som kvinnor gjordes, och 

lättillgängligheten av prostituerade gjorde det bara enklare för män att släppa taget om 

självkontrollen.10 

  

1887 skriver Levin, står man inför en vändpunkt då en grupp medvetna liberaler är beredda på 

att slå in på en ny väg. Den gällande sexualmoralen ska vara lika för män och kvinnor, och det 

ska inte finnas något särskilt kvinnokast (prostituerade) för att tillfredställa det manliga könets 

sexuella behov.11 

 

 

 

 

 

                                                
8 Foucault 2002 s. 132 
9 Levin 1989 s. 27 
10 Levin 1989 s. 28 
11 Levin 1989 s. 97 
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1.7. Begrepp 

I denna uppsats kommer vissa begrepp figurera oftare än andra, med anledning av detta 

presenteras nedan en kort sammanfattning av dessa begrepps innebörd: 

• Den allmänna synen på sexualiteten: 

Med den allmänna synen på sexualiteten menas i denna uppsats de kriterier gällande 

sexualiteten som var gemensamma för alla i samhället, män och kvinnor, rika och 

fattiga. 

• Allmänna sexualbilden: 

Den allmänna sexualbilden tillhör samma kategori som den allmänna synen på 

sexualiteten. 

• Konservativ syn:  

Den konservativa synen på sexualiteten görs här i jämförelse med dagens syn på 

sexualiteten, hur öppen man var för nya idéer, hur strikt man såg på sexualiteten och 

hur kontrollerad sexualiteten skulle vara.   

• Liberal syn: 

Att vara liberal menas i denna uppsats att man var mer öppen för nya idéer, och inte 

längre var lika strikt i sin syn på sexualiteten. 
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2. Bakgrund 

Det som existerat som norm i det Svenska samhället under 1800-talet var den så kallade 

Oscarianska sexualmoralen. Denna sexmoral hade sin utgångspunkt i den viktorianska epoken 

som tog sin början i England, och denna epok förknippas med hård repressiv sexuell 

puritanism, vilket innebar att sexualiteten förnekades och censurerades offentligt.12 Saker 

började dock förändras under slutet av 1800-talet, och fler röster höjdes i protest mot den 

dubbelmoral som existerade i samhället, för samtidigt som man diskuterade avhållsamhet 

frodades pornografin som aldrig förr. 

 

Prostitutionen hade under denna tid en mycket framträdande roll i samhället och det var 

främst tack vare denna som den uppskattade modern och hustrun kunde bevara sin egen 

renhet. Denna prostitution var ofta i fokus och den dubbelmoral som fanns i samhället 

diskuterades ofta. Dubbelmoralen fann sin rot i att medan man predikade avhållsamhet innan 

äktenskapet sågs det allt som oftast mellan fingrarna på att många män bröt mot 

sedlighetsprincipen genom att utnyttja prostituerade, samtidigt som det för kvinnor inte 

tolererades några överträdelser alls.13   

 

Samtidigt växte under 1880-talet bordellerna fram som en löpeld i London, och dessa 

bordeller blev snabbt fokus för både förespråkare för sexualmoralen och för dåtidens 

feminister. De typer av bordeller man fokuserade allra mest på var de som fokuserade på 

”deflorering”, dvs. tagandet av oskulder. Denna form av prostitution drabbade inte i regel 

kvinnor utan barn så unga som fem år, och det var denna typ av verksamheter och lidanden 

som de ”sexualfientliga” feminister och ”pryda” viktorianer riskerade sina liv för att 

bekämpa.14 För även om prostitutionen kunde vara en hjälp för vissa kvinnor att slippa undan 

äktenskapets krav, var det även ett stort samhällsproblem och antalet veneriska sjukdomar 

som spreds runt om i samhället var gigantiskt. 

 

 

 

 

 
                                                
12 Ekenstam 1993 s. 204 
13 Ekenstam 1993 s. 204-205 
14 Levin 1989 s. 32 
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3. Resultat 

3.1. Synen på sexualitet under det sena 1800-talet 

De tre män som i denna uppsats kommer att representera den allmänna synen på sexualitet 

under slutet av 1800-talet är: Seved Ribbing, O. Reatu och Olof Hallin. Anledningen till 

varför dessa män kan ses som trovärdiga representanter för den allmänna sexualitetsbilden, är 

för att det finns ett flertal liknande åsikter speglade i deras skrivna verk, vilka utkom för första 

gången mellan 1885-1888.  

 

Vad som genast går att utläsa i dessa källor är att det under slutet av 1800-talet rådde en 

mycket konservativ syn på sexualiteten och könslivet, men man såg det också som en 

nödvändighet, inte för att det på något sätt skulle vara bra för enskilda individer utan för att 

det var nödvändigt för samhället Retau skriver: ”När man betänker, hvilken viktig sak hela 

könslifvet är och särskilt fortplantningen och uppfödandet av ett starkt släkte”15  

 

Retau ansåg att könslivet - med undantag för fortplantningen - närmast var något skadligt och 

negativt som ledde till förbannelse och kval om det missbrukades. Likväl såg Retau det ändå 

som en himmelsk gåva som skänkte människan de renaste och ljuvaste fröjder, och det 

uppväckte även den lyckliggörande kärleken.16  

 

”Men denna angenäma känsla är blott i det fallet utan fara, att man hängifver sig däråt med 

måtta.” Med denna mening inleder Retau sina resonemang runtom de skador människan kan 

komma att orsaka sig själv om hon missbrukar könslivets allra heligaste. Vidare fortsätter han 

sitt resonemang med att räkna upp några av de fasor som ett alltför aktivt könsliv kan 

medföra: ”Ansträngningen af krafterna och den nästan krampartade öfverretningen hos 

nerverna äro så våldsamma, att ett upprepande af könsakten nödvändigt måste alstra 

förslappning och svaghet; ja, man har exempel på hastigt inträdd död”17 

 

Han går sedan än djupare in på problemen med missbruket av genitalierna, för det är inte bara 

förslappning och svaghet som är dess följder, nej ett missbruk av könsorganen leder även till; 

svagsinne, sorgsenhet, djurisk blick och till slut vansinne eller plötsligt slag.18  

 

                                                
15 Retau 1915 s. 14 
16 Retau 1915 s.14 
17 Retau 1915 s. 26 
18 Retau 1915 s. 26 
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Även Ribbing menar att man inte ska missbruka könsdriften utan den ska behärskas vare sig 

det endast är temporärt eller absolut, då detta är en moralisk kulturkraft av utomordentlig 

betydelse.19 Likafullt ska det framhållas att denna behärskning av könsdriften inte betydde att 

man skulle kväsa den helt, utan endast att man skulle vara kapabel att kontrollera den.  

 

3.2. Synen på äktenskapet under det sena 1800-talet  

Hallin håller med Retau i hans argument att fortplantning är en av de viktigaste anledningarna 

till samlag och på grund av detta framhåller han äktenskapet som en av de viktigaste 

institutionerna i samhället. Han menade att äktenskapet inte bara var viktigt sett ur etisk och 

hygienisk synpunkt, utan att det även hade stor betydelse för både män och kvinnor som 

ingick i det, och även för samhället,20 Även Retau delar denna syn och även han påpekar att  

äktenskapets huvudändamål var frambringandet av barn.21  

 

Samtidigt verkar det ändå ha pågått vissa diskussioner om äktenskapets uppbyggnad och det 

var ingen enkel sak att ingå äktenskap. Hallin diskuterar detta och han poängterar att först 

måste familjens förmåga att försörja sig själva var ett av de kriterier som borde övervägas 

innan man ingick i äktenskapet, båda parter borde också ha nått full kroppslig utveckling, 

samt att äktenskap inte borde ingås mellan personer där det rådde stor skillnad i ålder. Han 

menar även att sinnesjuka människor borde tänka efter noga innan de ingick giftermål, 

framförallt då sinnesjukdom var en ärftlig åkomma vilket kunde överföras till barnen. Även 

sjukdomar så som spetälska, syfilis och tuberkulos borde utgöra hinder för ett ingående av 

äktenskap, i alla fall till dess att sjukdomen försvunnit.22 

 

Med undantag från ovanstående problem medförde äktenskap stora fördelar för båda parterna, 

men enligt en fransk studie som presenteras av Ribbing, var det sämre för en man att ingå 

äktenskap före 20 års ålder och för kvinnor var det bättre att gifta sig efter 25 år ålder.23  

 

Ribbing poängterar också att ett äktenskap ingått i unga år inte är detsamma som ett oavbrutet 

tillfälle till fysiskt könsliv, och att använda äktenskap som ett sätt att behärska och begränsa 

mannens passion är helt fel. Han understryker också vikten av finkänslighet och försiktighet 

                                                
19 Ribbing 1915 s. 85 
20 Hallin  1885 s. 334 
21 Retau 1915 s. 52 
22 Hallin 1885 s.335-336 
23 Ribbing 1915 s. 31 



12 
 

under äktenskapets början. Detta främst för att den unga makan ingår äktenskapet så som 

jungfru och således inte är förberedd på vad som komma skall i samma utsträckning som sin 

make.24 

 

Även avkomman gynnades av äktenskapet, som enligt Hallin ”bringar med sig så väl fysiska 

som moraliska fördelar för afomman”.25 Även själva förlossningen skulle ha förlöp bättre hos 

gifta mödrar än de som ägde rum utomäktenskapligt, samt att barn av gifta föräldrar i regel 

kunde påräkna bättre vård och uppfostran än oäkta barn.26  

 

Emellertid var inte föräldrarnas jobb klart när barnet blivit fött, då var det istället dags att 

uppfostra barnen till dygdiga individer som när de blivit vuxna skulle ha kontroll över sina 

sexuella begär. Det första man behövde vara noga med för att få friska barn var en varierad 

kost, men även här fanns det fällor som kunde lura ungdomar på avvägar. En alltför riklig och 

yppig kost som innehöll mycket rött kött medförde enligt Hallin att könsorganen utvecklas 

tidigare. Hos ynglingar yttrar sig detta i sädesutgjutningar, och hos flickor i för tidiga och för 

ofta återkommande menstruationsflöden, vilket tog nödvändig kraft från kroppen ämnad för 

utveckling, samt även att detta ledde till att sinliga känslor, vällustiga tankar och begär 

uppväcks, vilket lätt förde det ungdomliga sinnet på avvägar.27  

  

3.3. Synen på den manliga sexualiteten under det sena 1800-talet 

 

Den manliga säden är en ädel skatt, hvilken med afseende på sin vikt intar 

samma rang som blodet […] ett förslösande af den förra är lika oförnuftigt, ja 

ännu skadligare än af det senare.28 

 

Det mesta av den dåtida litteraturen som fanns gällande könslivet är riktade till mannen och 

det är han som står i centrum, och källorna som används i denna uppsats är inget undantag. 

Sen är det också mannen som beskrivs som den av de båda könen som hade svårast att hålla 

sig undan könslivets fasor så som missbruk, utsvävningar och onani, och att mannen fått ligga 

i fokus är då kanske inte så underligt. Både Retau och Ribbing ger mannen med få undantag 

                                                
24 Ribbing 1915 s. 86 
25 Hallin s.334 
26 Hallin 1885 s.334 
27 Hallin 1885 s.360 
28 Retau 1915 s. 23 
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all fokus i sina diskussioner, och även när Ribbing resonerar om det kvinnliga könet är det 

riktat till män.  

 

Retau diskuterar vid ett flertal tillfällen i sin bok vikten av den manliga säden och i samband 

med det citat som inleder detta avsnitt påbörjar han en ingående beskrivning om vad som kan 

hända med män som var slösaktiga med sin säd. Denna var nämligen viktig för att kunna 

utveckla en manlig stämma, skäggväxt, kroppskraft och mod, säden var därför grundläggande 

för att upprätthålla den sanna manligheten.29    

 

Synen på den manliga sexualiteten kan även återknytas till flera stycken i avsnitt 2.1 i denna 

uppsats, då Retau diskuterar vikten av avhållsamhet. Detta är tydligt riktat till mannen och det 

har sannolik ett samband med vikten av att inte slösa på sin säd. Även Ribbing som delar 

synen på mer avhållsamhet i könslivet menar att om kvinnan skulle vara jungfru när hon 

ingick i äktenskapet, hade hon lika stor rätt att kräva detsamma av sin blivande make, men 

kommenterar Ribbing så har forskare fått erkänna att den kyske mannen blott är en overklig 

dröm.30  

 

Annars var det mannen som var den som skulle ta initiativet vid könsakten och Retau 

beskriver detta som att det var mannen som var den givande vid ”parningen” och kvinnan 

sågs som mottagaren.31 

 

3.4. Synen på den kvinnliga sexualiteten under det sena 1800-talet 

Att kvinna var mer styrd av sitt kön än vad mannen var blir snabbt tydligt i diskussionerna 

kring den kvinnliga sexualiteten, Retau menade till exempel att: Hon önskade att vara älskad 

och att hängiva sig själv åt kärlek och uppoffring.32 

 

Ribbing menar att de kvinnliga könsorganen inte bara var skapade för att motta den manliga 

lemmen utan även för att alstra barn till den yttre världen.33 Retau ansåg att könslivet var 

kvinnans egentliga ändamål,34 och kvinnan var mer styrd av detta än vad mannen var.  

 

                                                
29 Retau 1915 s. 24-25 
30 Ribbing 1915 s. 100 
31 Retau 1915 s. 16 
32 Ribbing 1915 s. 117 
33 Retau 1915 s. 21 
34 Retau 1915 s. 181 
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Samtidigt var kvinnan ej tillåten sexuellt umgänge innan äktenskapet, som hon skulle inträda i 

som jungfru, men det fanns förespråkare inom forskarvälden så som Eherenfels Forel som 

menade att kvinnor borde ges lika fria tyglar som män, och att endast en kysk man hade rätt 

att kräva en jungfrulig brud.35 Dock sågs ändå den kvinnliga längtan efter sinlig njutning som 

mindre livlig än hos mannen.36 Här finner vi dock en skillnad Ribbing och Retau emellan, för 

då ribbing menar att kvinna inte hade en lika stark könsdrift som mannen, menar Retau att: 

Den större könsretligheten hos det kvinnliga släktet, gjorde dem benägna att ägna sig åt mer 

syndiga nöjen, så som onani, 37 vilket kommer diskuteras vidare i avsnitt 2.4.  

 

En annan man med mycket bestämda åsikter om den kvinnliga sexualiteten var filosofen 

Schopenhauer, som har framställts som en kvinnohatare. Han menade att kvinnan var 

underlägsen mannen i det att naturen gjorde antalet kvinnor knappt lika stort som männens 

och då hon tillika skänkte dem endast för hälften så lång tid förmåga till fortplantning samt 

duglighet för mannens njutning, har hon redan i anläggningen rubbat det mänskliga 

könsförhållandet.38 Schopenhauer tillhörde en ytterlighet i 1800-talets samhälle och även om 

han hade sympatisörer verkar det inte ha varit i alltför stora mängder, men att tankar så som 

dessa fick rot under 1800-talet visar ändå på den uppsjö av åsikter om sexualitet som 

cirkulerade i samhället. 

 

En annan viktig punkt i synen på den kvinnliga sexualiteten är prostitutionen, som var ett vida 

diskuterat ämne under slutet av 1800-talet. Definitionen av en kvinnlig prostituerad var: En 

kvinna som driver affär med sin kropp och att hon för pengar skänker sin gunst åt vem som än 

begär den, utan att visa trohet mot någon särskild man.39  

 

Även prostitutionens vikt för samhället tycks ha varit ett hett ämne under slutet av 1800-talet, 

och det verkar ha funnits åsikter där prostitution var nödvändigt för att samhället skulle 

fungera. En engelsk historiker vid namn Lecky benämnde som exempel den prostituerade som 

”mänsklighetens eviga prästinna, fläckad för folkets synder”. Utan de prostituerade skulle 

världen fyllas med vanära och elände då de lidelser dessa förnedrade och vanärade varelser 

                                                
35 Ribbing 1915 s. 99 
36 Ribbing 1915 s. 117 
37 Retau 1915 s. 180 
38 Ribbing 1915 s. 53 
39 Ribbing 1915 s. 204 
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tillfredställer skulle gå ouppfyllda. 40 En författarinna från samma tid (något namn nämns inte) 

menade att prostitutionen var lika oskiljaktig från de dåvarande äktenskapsformerna som 

skuggan ifrån kroppen.41  

  

3.5. Synen på onani under det sena 1800-talet 

Enligt Hallin uppstod masturbationen i samband med könsorganens utveckling som retningar 

i könsorganen, detta gällde både män och kvinnor, och det var om dessa retningar inte 

behärskades som de sinliga vällustkänslorna som ledde till att den ”bedrövliga 

befläckelselustan” onani kunde uppstå.42 

 

I likhet med den allmänna åsikten om den skada missbrukandet av genitalierna orsakade, 

ansåg man även att onanin medförde stor fara för kroppen. Här var det främst genom 

skakningarna och överretningen av nervsystemet.43 Dock fanns det även andra delar av det 

mänskliga livet som påverkades av befläckelselustan: 

 

Tecknen å denna last (onani) framträda uti blek ansiktsfärg, matt blick, slappa 

anletsdrag, darrningar i kroppen äfven efter lindriga ansträngningar, olust till 

kroppsrörelser och deltagande i ungdomens lekar, tröghet till själskrafterna, 

motvilja mot allvarlig andlig verksamhet, blodfattigdom, hjertklappningar, 

ofrivillig sädesutgjutningar hos mannen (hvarå spår vanligen finnes å linnet), 

rubbningar uti menstruationen hos qvinnan, hysteriska och hypokondriska 

lidanden o.s.v.44 

 

Det fanns även andra kroppsliga problem och åkommor som drabbade män och kvinnor som 

ägnade sig åt onani. Hos män som hängav sig åt onani blev könsorganen värdelösa, säden 

förstördes, hjärnan, nervsystemet, ryggmärgen, synförmågan, förstånd och skarpsinnet, ja 

själva livskraften vittnade.45 Började denna last i unga år blev resultatet en avstanning i själva 

utvecklingen. Tillväxten av muskelsystem, stämma, skäggväxt, mod och energi, blev hejdad 

                                                
40 Ribbing 1915 s. 205 
41 Ribbing 1915 s. 205 
42 Hallin 1885 s.364 
43 Hallin 1885 s.364 
44 Hallin 1885 s.364 
45 Retau 1915 s. 57 
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om inte helt förhindrad.46 Och om följderna av onani hos männen var många och olikartade 

var det än mer så hos kvinnosläktet47  

 

Hos kvinnor resulterade enligt Retau onanin i ”de sorgligaste sjukdomar, ofruktsamhet och 

olyckliga barnsängar, eländiga barn och störda äktenskap”.48 Onanin förde också med sig mer 

synbara problem och åkommor för kvinnor, t.ex. ska klitoris hos onanerande kvinnor 

förstorats och livmodern ska också ha sjunkit ner. En allvarlig sjukdom kallad leucorrhoe var 

också en av de farliga åkommor onanin förde med sig hos kvinnor. Leucorrhoe angrep 

matsmältningen och aptiten blev dålig, andedräkten blev illaluktande, man fick huvudvärk, 

magont, förstoppning, antingen blev man vresig eller förtvivlad, hyn blev slapp, gulaktig och 

grå, ögonen blev insjukna och omgivna av brokiga ringar, det inträdde avmagring av armar 

och ben, brösten blev slappa osv.49 Dock poängterar Retau att det inte alltid är så att denna 

sjukdom upptäcks, då vissa som lider av åkomman verkar blomstrande och friska.      

 

Denna påstådda sjukdom verkade dock främst drabba de mer välbärgade kvinnorna, då de 

enligt Retau hölls för instängda i sina hem istället för att vara ute och arbeta i solen som 

bondeflickorna. Att flickorna inte hölls sysselsatta medförde att de hade på tok för mycket tid 

för sig själva och det var då vällustiga tankar kunde uppstå.   

 

Vad var det då som gav upphov till onani? Går vi till Hallins Helsolära uppstod det först och 

främst genom: ”vekligt lefnadssätt, klemig uppfostran, läsning av slippriga, sinligheten 

retande böcker, men framkallas äfven genom förförelser och lockelser af andra personer.”50 

 

Enligt Ribbing var det inte enkelt att få bukt med en onani, och det krävde stor ansträngning 

men utsikterna om att återställa en onanist till hälsa och normalt liv var på inget sätt 

ogynnsamma. Snarare var det följderna av det mentala lidande onanisten förorsakat sig själv 

genom att läsa diverse missvisande litteratur om ämnet som var allra svårast att få bukt med.51 

Ribbing är här av en skild mening jämfört med Retau och Hallin, som med sina texter verkar 

sträva efter att skrämma och skuldbelägga onanisterna.  

 

                                                
46 Retau 1915 s. 58 
47 Retau 1915 s. 181 
48 Retau 1915 s. 180 
49 Retau 1915 s. 185 
50 Hallin 1885 s.364 
51 Ribbing 1915 s. 172-173 
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Ribbing poängterar också att sinnessjukdomar inte hade något med onani att göra, dock kunde 

andra åkommor uppstå om onanin inte behandlades i tid. Sexuell neurasteni, impotens, 

kraftuttömning, lungsot och hjärtsjukdomar var bara några av de saker som medföljde onani 

om den inte behandlades.  

 

För att onani inte skulle uppstå från första början var en god uppfostran mycket viktig,52 och 

det var även viktigt att föräldrar, uppfostrare, lärare och läkare upplyste barnen om den 

skadliga inverkan onanin hade på kroppen.53 

 

3.6. Synen på sexualiteten under det tidiga 1900-talet 

I detta avsnitt kommer två författare presentera bilden av den allmänna synen på sexualiteten 

som fanns under det tidiga 1900-talet Anton Nyström och Oskar H. Dumrath. Det kommer att 

finnas likheter mellan de båda författarna, men vissa skillnader kommer att märkas. Nyström 

kommer att stå för en mer modern syn på sexualiteten än vad Dumrath gör, samtidigt som 

båda kommer ge en varierande bild av det tidiga 1900-talets syn på sexualitet: ”Själslivet hos 

normala män och kvinnor har aldrig varit och kan aldrig bli fullständigt oberoende av deras 

kön, och såväl den historiska som den dagliga erfarenheten visar detta, liksom det också av 

rent vetenskapliga skäl är omöjligt”.54   

 

Nyström är en stark förespråkare för detta och enligt honom kan könsdriften inte ses som 

liktydlig med fortplantningsdrift. Han menar också att det kan ifrågasättas huruvida en 

fortplantningsdrift ens existerar hos människan.55 Nyström poängterar också att samlaget inte 

endast är till för att alstra barn, för om så vore fallet skulle det monogama äktenskapet vara 

normen i samhället, och endast ett samlag per år skulle vara mönstret.56 

 

3.7. Synen på äktenskapet under det tidiga 1900-talet  

Det verkar inte ske någon större förändring i synen på äktenskapet under 1900-talets tidigare 

hälft. Kan hända att kärleken börjar få en mer betydande roll. Nyström ansåg till exempel att 

det viktigaste var att de blivande äkta makarna hos varandra fann mildhet och ett glatt lynne, 

vinnande behag, som avlägsnar alla sorger, och en lätt humor, som hjälper över alla 

                                                
52 Hallin 1885 s.364 
53 Retau 1915 s. 71 
54 Dumrath 1914 s. 32 
55 Nyström 1921 s.6 
56 Nyström 1921 s.8 
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motgångar.57 Utöver detta diskuteras tyvärr inte äktenskapet märkvärt annorlunda jämfört 

med vad som kan hittas i källorna som behandlar det sena 1800-talet. 

 

3.8. Synen på den manliga sexualiteten under det tidiga 1900-talet 

Hos synen på den normale mannen under början av 1900-talet finner vi en splittring i 

åsikterna. Då idéerna om könsolikheten i det sexuella begäret börjat förändras blev även 

bilden av mannen som en varelse mindre bunden av könsdriften förändrad.  

 

Dumrath menade att mannen inte var oberoende av könssfären utan en del i den, och även om 

han inte tillhörde den i lika stor utsträckning som kvinnan satte den likväl sin prägel på 

honom.58 I det stora hela förknippades mannen med förstånd, mod och företagsamhet, och 

mannen ansågs överlägsen kvinnan i framåtanda och rationellt beteende, medan hon var 

överlägsen mannen i ett moraliskt och emotionellt hänseende. 

 

I synen på avhållsamhet går Nyström helt mot strömmen i jämförelse med vad som 

diskuterats under det sena 1800-talet. Han menar att avhållsamhet i längden är mycket 

skadligt för kroppen och han poängterar att de vanligaste följderna av avhållsamhet hos 

mannen leder till; ”smärtor och tyngd i bakhuvudet, besvärliga spänningar i vekryggen, oro, 

dysterhet, svaghet, allmänt illamående, bristande aptit, kolikplågor och diarré, svullna och 

ömma testiklar, svåra drömmar och störd sömn o. s. v.”59 Nyström menar att mannens har ett 

starkare erotiska behov än kvinnan, vilket gör att de vida oftare än kvinnor ingå flerfaldiga 

kärleksförbindelser under årens lopp.60  

 

3.9. Synen på den kvinnliga sexualiteten under det tidiga 1900-talet 

Kvinnan är visserligen obestridligen mera könsväsen än mannen, men 

fördenskull inte bara könsväsen.61 

 

Dumrath menar alltså att kvinna inte är helt beroende av sitt kön, vilket tidigare verkar ha 

varit den rådande åsikten i frågan. Kvinnan ses alltså inte längre som uppslukad av könet, hon 

är fortfarande mer könsväsen än vad mannen är, men det finns mer än bara detta. Samtidigt 

                                                
57 Dumrath 1914 s. 109-110 
58 Dumrath 1914 s. 32 
59 Nyström 1921 s.152-153 
60 Nyström 1921 s.51 
61 Dumrath 1914 s. 32 
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förespråkas kvinnans sexualitet som något eget, och kvinnans förmåga att känna njutning vid 

samlaget diskuteras också. Bland dessa förespråkare finner vi Nyström som är bland dem som 

menar att kvinnor har en egen sexualitet och som han uttrycker det; ”Kvinnan får blott ej vara 

passiv och blott låta sig kyssas, och hon får ej vara eller låtsas vara utan sinnlighet, vad 

somliga, särskilt ”allvarligt sinnade” anse vara som sig bör.”62  

 

Nyström menar också att könsdriften tillhör det kvinnliga släktet lika mycket som det manliga 

men att det ofta hos kvinnor blivit kvävt genom asketiska principer och de sociala 

förhållandenas tvång.63 

 

Emellertid förändrades inte alla åsikter gällande kvinnan under början av 1900-talet. Dumrath 

skriver till exempel att kvinnan fortfarande var mer givande än mannen, kvinnans kall 

uppfylldes med familjelivet, med plikter så som maka, moder och husets värdinna.64 Men 

dessa gamla ideal fick mothugg och många dåtida kvinnliga författare, speciellt påståenden 

om att moderskapet är kvinnans högsta mål och att längtan efter barnet är den enda 

anledningen till varför en kvinna närmar sig en man. Dessa författarinnor framhävde att denna 

idé var något sjukligt och att det inte kunde gälla som norm för en sund kvinnlig ungdom.65 

 

Även idéerna om kvinnan förmåga att känna eller inte känna sexuell upphetsning lever kvar, 

men tvivel å det senare har börjat bli större. Dumrath poängterar t.ex. att det vore konstigt om 

kvinnor inte hade någon könskänsla när så många valde att ingå äktenskap. Han menade 

också att könskänslan var nödvändig för fortplantningen och könens närmande till varandra.66   

 

Nyström ansåg också att det var viktigt att informera kvinnor om könslivet; ”Det är verkligen 

på tiden att, på lämpligt sätt, låta unga kvinnor få upplysning om vad som hörer till 

kärlekslivet, då de skola träda i äktenskap.”67  

 

 

 

 

                                                
62 Nyström 1921 s.9 
63 Nyström 1921 s.166 
64 Dumrath 1914 s. 111 
65 Nyström 1921 s.168 
66 Dumrath 1914 s. 137 
67 Nyström 1921 s.10 
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3.10. Synen på onani under det tidiga 1900-talet 

Ett ont, som nästan synes vara en naturnödvändighet, så allmänt utbredd är det 

nämligen, är masturbationen eller onanin.68 

 

Självbefläckelsen eller onani ansågs vara ett konstlat tillfredställande av könsdriften, och detta 

var vanligast bland den manliga ungdomen under könsmognadens första år, vanligen försvann 

detta med viljans starkare befästande, men man ansåg ändå att alla retningar av könsorganen 

borde undvikas så mycket som möjligt.69  

 

Anledningarna till varför onani kunde uppstå var genom äldre kamraters dåliga inflytande, 

genom lärdomar inhämtade från gatan eller tjänare,70 men även saker så som vid ung ålder 

förtära av alkohol, kaffe, te och choklad, läsa erotiska böcker eller se på pikanta 

biografstycken eller varietéer medförde att könsdriften blev mer framträdande. Onanin 

uppstod ibland även på grund av avhållsamhet då det användes som en utväg vid en alltför 

stark könsdrift.71  

 

Dumrath har trots sin mer konservativa syn i vissa delar gällande sexualiteten en rätt öppen 

syn när det kommer till onanin, för även om han ser onanin som något man i grunden bör 

undvika, anser han ändå att faran med masturbationen minskar med åren. Som bevis på detta 

menar han att det finns många som utövar onani både under de kraftigaste mannaåren som 

långt in i gubbåldern utan någon synbar skada.72 Även Nyström diskuterar detta men han 

anser inte att faran med onanin försvinner med mogen ålder, och han framhåller att många har 

förstörts av onanin då det alltför lätt blir en vana.73  

 

Lyckas man inte stå emot onanin och istället låter det bli en vana kommer detta 

ödelägga både kropp och själ, det kommer medföra muskelsvaghet och 

darrningar, nervös retlighet och slapphet, försvagat sinne och dysterhet.74 

 

                                                
68 Dumrath 1914 s. 98 
69 Dumrath 1914 s. 30 
70 Dumrath 1914 s. 98 
71 Nyström 1921 s.68 
72 Dumrath 1914 s. 31 
73 Nyström 1921 s.72 
74 Nyström 1921 s.74 
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Även om Nyström har en mycket konservativ syn på onani i det stora hela anser han ändå att 

onani i vissa fall kan vara nödvändigt, Nyström delar nämligen in onanin i två kategorier, den 

ena är nödonanin, och den andra är till vana bliven onani.75 Nödonani var något som uppstod 

då tillfällen till samlag inte fanns vilket gjorde att retningarna i könsorganen kunde bli 

övermäktiga. Vid sådana tillfällen menade Nyström att onani faktiskt kunde ses som något 

naturligt, men detta var inte utan fara för nödonanin kunde bli en vana.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Nyström 1921 s.70 
76 Nyström 1921 s.71 
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4. Slutsatser 

Huvudfrågan i denna uppsats var: Vilka förändringar finns i synen på sexualitet mellan det 

sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet? Det första vi måste svara på är om det 

överhuvudtaget skedde någon förändring i synen på sexualiteten mellan det sena 1800-taler 

och det tidiga 1900-talet, vilket är den teori denna uppsats bygger på. Svaret på den första 

frågan är utan tvekan ja, det sker en synbar förändring i synen på sexualiteten mellan slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet.  Detta betyder att vi nu kan svara på denna uppsats 

huvudfråga, och de förändringar som kan utläsas är följande:  

 

• Synen på könslivet under 1900-talets tidiga år förändras. Fortplantning är inte längre 

samlagets huvudmål, och sexualiteten börjar lösgöra sig från fortplantningen och få ett 

eget värde. Där man tidigare predikat för avhållsamhet förespråkar man nu istället för 

regelbundet könsliv. Även bilden av könslivet som något skadlig för kroppen 

förändras, nu är det inte missbruk som leder till skador för kropp och själ utan 

avhållsamheten vilken leder människan in i fördärv.  

 

• Det sker en förändring i synen på könen i början av 1900-talet, man går ifrån den 

tidigare bilden som uppstod under 1700-talet. Mannen blir återigen påverkad av sitt 

könsliv och bilden av kvinnan som helt beroende av könlivet luckras upp något, 

samtidigt som förespråkarna för den kvinnliga sexualiteten ökar.   

 
• Synen på äktenskapet förändras, för om äktenskapet förr varit till för att legitimera 

samlaget, blir istället samlaget till för att legitimera äktenskapet. I övrigt sker inga 

utläsbara förändringar i synen på äktenskapet.  

 
• Även en viss skillnad i synen på onanin går att utläsa, denna förändring är dock inte 

speciellt radikal utan vad som sker är att en snällare ton i kampen mot onanin antas i 

vissa kretsar. Det ses fortfarande som något mycket dålig, och onani bör inte ske om 

det inte är på grund av en längre tids avhållsamhet. Likväl får det inte bli en vana för 

om det sker kommer det få en skadlig inverkan på kroppen. 

 
Vad som har hänt i början av 1900-talet är således att en ny ton antagits kring diskussionerna 

om sexualiteten. Det är även tydligt att denna ton förespråkare en mer liberal syn på 

sexualiteten än vad som tidigare kunnat utläsas. Visserligen är det kanske inte liberalt med 
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dagens mått mätt, men det markerar ändå början på en mer öppen syn på den mänskliga 

sexualiteten.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion av det resultat som framkommit under studien, här kommer 

även en sammanfattning av resultatet att presenteras samt även förslag på fortsatta studier. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

Under arbetet med denna uppsats har det framkommit att det rådde en väldig dubbelmoral 

under både det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Denna dubbelmoral visas genom 

framförallt synen på kvinnan och hennes sexualitet.  

  

Kvinnor anses under i synnerhet slutet av 1800-talet vara helt genomsyrad av könslivet, 

samtidigt som hon av vissa anses vara omedveten om sin egen sexualitet. Detta är en av de 

större paradoxerna som finns under slutet av 1800-talet, för även om kvinnan ses som närmare 

naturen och mer beroende av könslivet, är hon helt omedveten om det. 

  

Den förändring i denna syn på kvinnan kommer först på allvar under 1900-talet, tidigare har 

bland annat Darwin visserligen diskuterat ämnet, men det är verkligen fascinerande att det tar 

så lång tid innan dessa tankar börjar få ordentligt fäste i samhället. Anton Nyström är helt 

klart en av de starkaste förespråkarna för detta under 1900-talet men man ser en förändring 

även hos Oskar Dumrath gällande den kvinnliga sexualiteten.   

  

Att hävda att kvinnan inte var endast ett könsväsen måste ha orsakat stor uppståndelse då det 

var något som användes för att skilja mannen och kvinnan åt. Kvinnan sakande ju riktigt 

förstånd eftersom hon hade så mycket bestyr med sin önskan att skaffa barn och ta hand om 

en familj, speciellt eftersom mannen alltid definierades i relation och i motsats till allt som var 

kvinnligt. Enligt Levin var detta dok något kvinnorörelserna arbetade aktivt för att ändra på, 

och de ville ge kvinnan större rätt i samhället. 

  

En dubbelmoral gällande mannen finns ju också, om mannen lyckats göra sig fri från sin 

sexualitet, måste man ändå fråga sig varför de källor som används i denna uppsats vänder sig 

först och främst till män. Om mannen är kapabel att kontrollera sin könsdrift skulle böcker 

som diskuterar detta inte behöva skrivas. Nyström menar ju faktiskt på att mannen har ett 

större erotiskt behov än kvinnan, och om man hårddrar det borde väl det betyda att det borde 

var mannen som var beroende av sitt könsliv i större utsträckning än vad kvinnan var. Levin 



25 
 

menar att vad kvinnor kämpade extra hårt för under framförallt 1880-talet var att få männens 

sexualdrift att ses inte som något biologiskt utan istället något socialt, och detta visar att det 

även i denna fråga fanns olika synpunkter. Även Ekenstam diskuterar den dubbelmoral som 

fanns i samhället, och han menar att det fanns en stark diskussion om detta, och att det var en 

av de största frågorna man diksuterade.    

 

Kvinnan ska ju hålla sig borta från könslivet till dess att hon ingår i äktenskapet, vilket hon 

ska göra som jungfru. Däremot verkar man nästan förutsätta att mannen inte skulle komma att 

vara kysk när han gifter sig.   

 

Något som kanske kan ses som en reaktion till synen på äktenskapet och kvinnans inträdande 

däri som jungfru, torde vara Ribbings och Nyströms poängterande av vikten av försiktighet 

från mannens sida när han ska komma samman med sin maka för fösta gången. Då kvinnan 

”ska” vara ignorant om de saker som sker i sovrummet gäller det att han tar det varligt så att 

hon inte får fel uppfattning av samlaget och könslivet, detta menar både Ribbing och Nyström 

leder till mycket dåliga äktenskap. 

 

Men även om Ribbing och Nyström är eniga på synen om varligheten i äktenskapet finns det 

skillnader mellan de båda. För om Ribbing förespråkar avhållsamhet, anser Nyström att 

regelbunden sexuell aktivitet är det bästa. Det är verkligen intressant hur två män som levde 

under samma tid kan ha så olika åsikter gällande samma ämne. Detta skulle nästan kunna ses 

som en evig diskussion gällande rätt och fel, och en god och bra sexualitet i kontrast till en 

ond och dålig sexualitet.  

 

Men vad som var bra och dålig sexualitet har också skiftat, först var ofta bedriven sexualitet 

något mycket dåligt medan avhållsamhet var något bra, och enda gången samlag skulle 

bedrivas var i den äktenskapliga sängen i ett försök att alstra barn och föra släktet vidare. All 

annan sexuell aktivitet var något dåligt och att missbruka sex genom utsvävningar eller onani 

var oerhört skadligt för de enskilda individerna. Detta kan återknytas till Foucaults syn på 

1800-talet som ett århundrade då äktenskapet konfiskerar sexualiteten och gör om den till 

något som endast omfattar fortplantningen. 

  

Sedan skiftar det hela och helt plötsligt är det inte längre avhållsamheten som är det bästa utan 

nu har det istället blivit den regelbundna sexualiteten som leder till ett hälsosamt liv. Det har 
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till och med gått så långt att onani i vissa fall kan ursäktas om det sker av nödvändighet då ett 

tillfälle till samlag inte finns. Detta fenomen diskuteras i litteraturen man och enligt Ekenstam 

börjar man även i vissa fall kunna se samlag utanför äktenskapet som okej.  

 

Vad som antagligen varit mest fascinerande är dock att trots att en viss förändring börjar ske 

under 1900-talet, är bilden av onani fortfarande mycket konservativ. Den tidigaste källan som 

används i denna uppsats (Hallin 1885), har nämligen stora likheter med Nyströms bok som 

gavs ut 1921. Onanin leder ännu människan i fördärvet och detta var något man trodde på för 

inte ens hundra år sedan. Visserligen förändras tonen en aning, men de gamla idealen lever 

fortfarande kvar, och de gamla påståendena om vilken skada onanin kan få på kroppen 

förändras inte, inte ens hos annars frispråkiga personer med en öppen syn på sexualiteten i 

övrigt. Vad som också är intressant är att alla källor som används i denna uppsats på något vis 

behandlar onanin, detta måste betyda att det var ett mycket vitt diskuterat ämne både under 

det sena 1800-talet och under det tidiga 1900-talet.   

  

Något som sedan är mycket intressant gällande källorna i denna uppsats är att de fortsätter att 

tryckas, långt efter att den första upplagan utkommit. Detta gäller t.ex. Retaus 

Sjelvbevarelsen, som utkom så tidigt som 1886, som fortfarande trycks år 1915, Ribbings Den 

sexuella hygienen, först utgiven 1888, utkommer sedan igen 1914. Det samma gäller 

Nyströms Könslivet som såg dagen ljus för första gången 1904, för att sedan utkomma i sin 

6:e upplaga 1921. Med detta i åtanke kanske det inte var så förvånande att många av 1800-

talets åsikter om sexualiteten levde kvar under början av 1900-talet, för om litteratur 

fortfarande trycks och i vissa fall även omarbetas lite torde intresset för ämnet och åsikterna 

fortfarande ha viss makt i samhället. Ekenstam diskuterar det faktum att det var svårt för de 

nya åsikterna om sexualiteten att få fäste till en början i samhället så det faktum att litteraturen 

var aktuell är inte allt för konstigt.  

 

5.2. Resultatsammanfattning 

Under slutet av 1800-talet var fortplantningen det viktigaste, inte bara för familjen men också 

för samhället, sexuella handlingar som skedde i annat syfte var allt annat än önskvärda. 

Könslivet sågs - med undantag för fortplantningen - närmast som något skadligt och negativt 

som ledde till förbannelse och kval om det missbrukades. Att missbruka genitalierna ledde 
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bl.a. till förslappning och svaghet, svagsinne, sorgsenhet, djurisk blick och till slut vansinne 

eller plötsligt slag.77  

 

Då fortplantningen var huvudmålet med samlaget blev äktenskapet en av de viktigaste 

intuitionerna i samhället, och äktenskapet medförde fördelar inte bara för de äkta makarna 

utan även för avkomman.   

 

Bilden av både mannen och kvinnan förändrades under 1800-talet, mannen förlorar sin 

betydande roll i det reproduktiva livet. 1800-tals mannen längtade inte efter barn utan efter att 

befrukta kvinnan, och han behövdes mest uti samhället där han kunde använda sin 

”skapandekraft” till mer viktiga saker. Kvinnan å sin sida går från att ha varit en närmast 

könlös gestalt till en varelse helt genomsyrad av könslivet. 

 

Synen på onani under slutet av 1800-talet reflekterade starkt synen på den allmänna 

sexualiteten, men skillnaden var nu att om den syndige onanisten för varit teologers och 

prästers huvudmål, blev han från och med nu främst patient, och det var läkarvetenskapen 

som blev tongivande i diskussionen kring onanins skadliga inverkan på den mänskliga 

kroppen. Masturbationen uppstod i samband med könsorganens utveckling som retningar i 

könsorganen, detta gällde både män och kvinnor, och det var om dessa retningar inte 

behärskades som onanin uppstod. 

 

Vad som gav upphov till onani var främst vekligt levnadssätt, en dålig uppfostran läsning av 

snuskiga böcker, men det framkallades också av förförelser av andra personer.  

 

Under början av 1900-talet sker dock en förändring av synen på sexualiteten. Sexualiteten och 

fortplantningen börjar gå skilda vägar och sexualiteten får ett egenvärde, i och med detta 

förändras även synen på samlaget, målet är inte längre att alstra barn utan att två individer ger 

och får njutning. 

 

Även idén om könsolikheten i det sexuella begäret började förändras. Kvinnan ses inte längre 

som helt styrd av sitt kön, och idén om kvinnans oförmåga att känna sexuellt ifrågasätts än 

mer. Även idén om mannen som frigjord från sin sexualitet diskuteras och även om mannen 

                                                
77 Retau 1915 s. 26 
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fortfarande ses som mindre beroende av sitt kön än vad kvinnan är anses han fortfarande 

påverkas av det. 

 

Under början av 1900-talet anses fortfarande onanin vara något som bör undvikas så gott det 

går, men några nya idéer har blossat upp. T.ex. menar vissa att onanins skadliga inverkan på 

kroppen minskar när en människa når mogen ålder, andra menar att då onani sker i nödfall, 

pga. att inget tillfälle till samlag finns, kan det ses mer som en naturlig nödvändighet.    

 

5.3. Fortsatta studier 

Detta arbete har bara börjat skrapa på ytan i hur man under 1800 –och 1900-talet såg på 

sexualiteten. Fortsatta studier i detta ämne skulle därför kunna ske där man även utökar 

studien för att innefatta samhället, och hur samhällets förändring kan ha påverkat den syn på 

sexualitet som människor hade, samt hur den förändrades. En studie som även valde att endast 

fokusera på ett av dessa århundraden skulle kunna genomföras, och man skulle även kunna 

genomföra en studie där man jämförde två av dåtidens största inom ämnet sexualitet med 

varandra, nämligen Nyström och Ribbing, för att utröna deras tankar på ett djupare plan.  
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